ALI JE MOŽNO POSLOVATI Z IRANOM V DANEM TRENUTKU ?

UVODNA MISEL !

Vsi, ki mislite, da je Iran in 80 miljonov prebivalcev te čudovite dežele
takšen, kot je prikazan v medijih po Sloveniji in širom sveta se zelo
motite. Ne, niti daleč od resnice, da je tako. Saj nikomur ni za zameriti,
če še ni imel te imenitne priložnosti, da bi se sam prepričal na svoje
oči in kožo o prijaznosti, gostoljubnosti in poštenosti ljudeh Irana.
Danes je v Iranu med 80 miljoni prebivalcev okrog 65-70 odstotkov
prebivalcev starih med 27 in 35 let. Pomeni zelo mlada populacija, ki
je na las podobna našim mladostnikom in si želi več svobode in
razigranosti za svoj čas. Iran in iranski narod je poseben in se ga ne da
primerjati z nikomur na svetu, niti z drugimi muslimanskimi
državami. Krasi jih več tisoč letna zgodovina, na katero bi bil vsak
narod sveta ponosen. Skozi vso zgodovino se je našel nekdo, ki jim je
želel zagreniti življenje, jih obtoževati za to in ono ter jim grozil z
vojno ali napadi. Starejšemu delu populacije je to znano in na takšne
namige ne reagirajo več. Napadli so jih arabci, napadel jih je Irak,
sedaj pa jih napada ves svet, vključno s Slovenijo in jim hoče kratiti
pravice do svobode življenja z grožnjami o napadih in sankcijah. O
sankcijah bi se dalo govoriti na veliko, saj tisti, ki so jih oblikovali in
sprejemali nimajo pojma o Iranu, niso bili gostje te čudovite dežele,
ne poznajo njihove zgodovine in moči naroda. Iran bo naredil atomsko
bombo in uničil Izrael, saj to se mora preprečiti pravi USA, Evropa
prikimava, Slovenija sledi navodilom ! To je neke vrste redosled na
osnovi katerega je nastal ukrep sankcij napram Iranu .
SANKCIJE ZOPER IRAN !

Zadnja leta USA , Evropa in druge države kar tekmujejo kdo bo prej in
močneje udaril Iran s sankcijami. Vendar vsi, ki te sankcije
pripravljajo nimajo pojma o Iranu in dejanskem stanju v Iranu. Vse je
le na domnevah, kot je bilo v Afganistanu in Iraku. Domneva se , da
Iran proizvaja atomsko bombo, zato ga je treba ustaviti in to s
sankcijami ? Kako naivno in nesposobno za tako pameten del

populacije kot jo ima ZDA in EU. Kaj pa če Iran to sploh ne dela ? Kaj če
samo klubuje svetovnim silam, ki so se same postavile za vodje Sveta!
Ima sploh kdo pravico da je voditelj sveta ? Je to kje zapisano ali to
dovoljuje moč in velikost. Še dobro , da Slovenija nima nafte, ne plina.
Kaj ni vsem ljudem na svetu jasno zakaj se ZDA in velike države
Evrope tako trudijo priti na iranski trg, črpati zaloge nafte , ki je četrta
po tej plati in zaloge plina, ki Iran uvršča na drugo mesto na svetu.
Kako lepo se to sliši a brez Amerike in velikih EU držav. Saj to ne gre !
Iran je treba medijsko očrniti, ga osamiti in nato pokoriti, da bo kot
zvesti pes tekel za Velesilami ? Pri vsem tem pa je bilo pozabljeno, da
prebivalci Irana tega ne bodo storili.
Sedaj pa smo tu slovenski gospodarstveniki in podjetniki, ki
ocenjujemo, da je trg Slovenije premajhen, prenasičen in preveč v
recesiji, da bi nam nudil mirno poslovanje danes in jutri. Kam se
podati ? Na trge Evrope, ki ni nič kaj drugačna od Slovenije, v Ameriko,
Azijo, Afriko ali Bližnji vzhod. Veliko se jih odloča izbrati Bližnji vzhod
v katerem pa prednjači zagotovo Iran. Če se torej odločimo za
poslovanje in start na iranskem trgu, bomo seveda deležni podpore
vlade, da je treba iskati izvoz in osvajati nove trge a nas bo ta ista
vlada že pred izvozom blokirala in otežila normalno poslovanje s to
državo. Banke v Sloveniji ne poslujejo več z Iranom, iranski poslovneži
ali fizične osebe ne morejo imeti več odprtih računov na bankah, celo
tisti, ki jim je pred časom le uspelo račune odpreti, jih sedaj kličejo in
morajo le te zapreti. Kako poslovna in pametna odločitev bank, ki
očitno predobro stojijo, da ne potrebujejo kapitala.

