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  ۵93۲ویژهخرداد ماه  ۲۵خبرنامه شماره       

اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی اخبار کوتاه اخبار سخن ماه،فهرست مطالب:       

 وجهان،وگزارش ویژه ایران ا

 

  سخن ماه:

 

 

 

نیدکترامیرهوشنگ امی  

 ضرورت اعمال برخی باید ها

در برخی با رکود همراه  آن هم ،رو به رو می باشد با مشکالت مالیاینکه دولت 

 رکود درکسی پوشیده باشد.برظرنمی رسدبه ن، بخش های عمده اقتصاد کشور

زیان کاهش  یش نما سبب درمجموع کهاقتصادکشور  عمده یی ازی بخش ها

 .و نه بهبود وضعیت اقتصادی استو در واقع کسترش دامنه فقر نرخ تورم بخش 

  شرایطیچنین در سیاسیبراساس اصول ومبانی اقتصادکه تردیدنیست  بنابراین

زینه  کاهش ه این رویداد، برابر در حرکت کام یا نخستیناز هرگونه تردید،  دوربه 

، و نه به دنبال افزایش درآ مدها، آن باشدمی  کشوراقتصاددلیل باربرهای بی 

برفعالیت ها به ویژه بار  ینه های دولتیهم از راه افزایش نرخ مالیات ها یا نرخ هز

 در بخش تولید کاال و خدمات.

واما پیش از هرگونه اقدامی درخصوص کاهش هزینه های بنا به اشاره بی جهت 

به گونه یی  شناسایی ،سپس این هزینه ها را نخستبایدباربراقتصاد کشور، 

.و کاهش داد فهرست وار برشمرد آنها را روشن  

: فهرست وار عبارتدازاشاره هزینه های مورد برخی به عنوان نمونه   

علق یا س یا زندانی درآن بخش از ساختمان ومسکن که منبع مالی محبو امن– ۵

های سرسام آور ساالنه و  هزینهو،اختیار بانک ها و بنگاه های دولتی استدر

واگذاری  تملیک و یااجاره به شرط واگذاری به صورت  طریقاز ، که تنهامربوطدائم 

 درصد چهار اگثر نمونه حدبه طوربسیار پائین، و سود یا بلندمدت با نرخ بهره

.میسر می باشد  

اینکه مبابع مالی محبوس در این بخش آزادمی است که افزون بر در این صورتو 

بنگاه های دولتی وبانک هایی که این بناهارادر اختیار  هرچند به تدریج،شود،
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پرداخت هزینه های مستمر ساالنه مربوط بابت عوارض  با انتقالدارند نیز 

نگاهداری وآب و برق و...ساختمان به  نوسازی،سود خواب سرمایه، استهالک و

ازنظرمالی تقویت خواهند شد، و ،با آزاد شدن از پرداخت این هزینه ها خریدار

حب صا با این کارسکن می باشندمکه به هر دلیل فاقد  نیز برخی اشخاص

یا   به شرط ممنوعیت واگذاری واحدمورد خریداریالبته  مسکن خواهندشد.

ده سال اول.اجاره در  

براساس  فلسفه  وجودی مربوط، ولذا قطع  ها هدفمندسازی پرداخت یارانه – ۵

کاهش هزینه زندگی افراد و گروه های در خط فقر یا ، باکلیه پرداخت های نقدی

 مسمول دریافت یارانه می باشند،افرادی  یوگروه هار خط فقر گه تنها افراد زی

زیرا روشن نیست به  عاف می باشند.که براساس قانون از پرداخت مالیات م

بایستی مشمول لیل افرادی که به دولت مالیات بر درآمد می پردازند کدامین د

شوند. ، یاکمک بالعوضدریافت یارانه  

حق دریافت  نظام ،ساس قانونبراموسساتی که کلیه قطع دریافتی های  – 9

به  عادی تاخدمانواع بابت ارائه  اما،استعضویت ساالنه وماهانه درآنها برقرار 

عالمت استاندارد بابت صدور  و به طورنمونه اعضاء از جمله موسسه استاندارد

اتاق های  یاو  ،هزینه دریافت می شود  اعضاء کاالهای تولیدیتک تک بابت 

و تحمیل برهزینه تولید و  بابت کارت بازرگانی که در اصل وجود آن زائد بازرگانی

که  عملکرد دارندگان کارت بازرگانی،  هزاردر سه  یا عوارض و است افزایش آن

یا اتاق  ودر برنامه ششم با عنوان دیگری اخذ شود  درنظر است گفته می شود 

یافتی بابت حق عضویت ...که بایستی با وجوه درو  انچمن های صنفی تعاون و

 اداره شوند

به منظور کمک به  درصد۵4تا ۵۵و  8درحد  کاهش دو سویه بهره بانکی پول – 4 

  کاهش هزینه تولید و نرخ تورم و خروج از رکود 

از مشمولین پرداخت  مالیات بردرآمد اخذبرقراری عدالت مالیاتی با اعمال  – 5 

 درآمدبه صورت یک سان ازمالیات برعادالنه غیرو لغو  به صورت تصاعدیمالیات 

های  اخذمالیات بردرآمد، همراه بافعاالن اقتصادیکشورارج ازخدرآمدهای داخل و

،به ویژه در مورد خرید و فروش اراضی ودرآمدهای ناشی از تغییر کاربری اتفاقی

. . .به طور کلی هرگونه دادوستد و و  اراضی  

کلیه موسسه های اعتباری اعم ازموسسه ارکپوشش گرفتن ونظارت برزیر  – 6

. . .و صرافی ها  ،های قرض الحسنه   

 هزینه های ارزی به منظورمشخص کردن کشورارزی  مصارف تدوین برنامه – 7

 رقماز یک  ج ارزاعمال ممنوعیت خرو و دولت اختیار در میزان ارزدرچارچوب کشور

 مشخص. 

 و واریزخدماتالزام صادرکنندگان کاال و سپرده گزاری و برقراری کامل نظام – 8

.کشور وجوه حاصل از صادرات ازطریق شبکه بانکی  



3 
 

اصالح فوری قانون واساسنامه صندوق توسعه ملی به نحو مورد پیشنهاد   – 3

درآغاز و پیش از تصویب و تشکیل صندوق به نحوی که صندوق به یک بانک ویژه 

 سه قوه و با وظیفه صددرصد بانکیفرا دولتی بیرون از اقتدار دولت وتحت نظارت 

  بدل شود.

در قانون استخدام کشوری و وق و مزایا نظام دریافت حقتعادل در برقراری  – ۵1

.. .   به یک هشت حداکثربه نسبت ثابت کار و تامین اجتماعی و   

 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 رئیسه اتاق ایران و انگلیسبرگزاری جلسه ماهانه هیات 

طبق روال راس ساعت جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران وانگلیس یکصد و چهل و نهین 

ر یک ساعت زودت به علت ماه مبارک رمضان ، وخردادماه سال جاری ۵8روز سه شنبه  ۵4

 آرمان"نمایندگان موسسه حقوقی و اقتصادی  اعضاء و با حضور ازمعمول در دفتر دبیرخانه اتاق

جلسه طبق روال معمول دکتر امینی دستور جلسه را به دراین  شد. تشکیل و برگزار "ایرانیان

و توافق به عمل آمده با ایشان  "مان ایرانیانرآ"سپس نماینگان موسسه آگاهی اعضاء رساند.

که به صورت درسایت اتاق اخبار اقتصادی ایران  بانک اطالعات حقوقی وسایت نصب بر  یمبن

 رئیسه قرار گرفت .باو مورد تشکر هیات  یحتشررایگان در اختیار کذارده شده است به تفصیل 

قرار  توجه به مزایای ویژه ای که از سوی موسسه برای اعضاء اتاق درنظر گرفته شده است 

.پس از آن گزارش عملکرد اتاق در شد موضوع به نحو مطلوب به اعضاء اتاق اطالع رسانی شود

هنس خاموشی ضمن شرح سفر ماه گذشته قرائت شد.در پی اخبار اقتصادی کشور مبادله وم

باره  تفصیل در ، به شخصی خودبه انگیس و شرکت درهیات مدیره اتاق بازرگانی بریتانیا وایران

 کرد.ذرپایان در خصوص برنامهبیاناتی ایراد   کشور ودر ارتباط با انگلیس اقتصادی برخی مسائل

بحث وگفت وگو برگزار خواهد شد در پایان تیر ماه که سال جاری اتاق وبرگزاری مجمع 

 تپایان یاف ۵6شد.جلسه راس ساعت

 برگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

سومین جلسه کمیسیون گردشگری و امور بین  امور بین الملل: و گردشگری كمیسیون

نه اتاق ، در محل دبیرخا۵7/19/۵93۲روز دوشنبه  ۵0:11الملل اتاق در سال جاری راس ساعت 
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امیرحسین پژوهی، خانم ها الهام ستاری، زهرا نقوی و فرحناز یوسفی، و آقایان شرکت با 

امیر رامین طاعتی حیدر شوکتی، ، عبدالکریم سعدی، مسعود توتونچیان، ، سید محمد رضوی 

ضمناّ خانم فیروزه مزدا رابط هیات و با حضور آقای دکتر امینی تشکیل و برگزار گردید.محسنی 

که (ICC)رئیسه وکمیسیون که برای شرکت وسخن رانی در اجالس اتاق بازرگانی بین المللی 

 در وین برگزار بود در وین به سر می بردند درجلسه حضور نداشتند.  

در  در این جلسه پس از تبادل اخبار اقتصادی آقای دکتر امینی درخصوص درخواست سرمایه گذار

به منظور  CIPبا پروژه ساخت هتل پاسارگاد در خیابان فرشته سخنانی ایراد و درخصوص قرارداد 

 د.شویژه برای اعضاء اتاق بحث و تبادل نظر  اخذ تخفیف

 سپس انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انجام و خانم زهرا نقوی به عنوان رئیس، آقایان سید

دبیر  به عنوان  ی نایب رئیس دوم و خانم الهام ستاریمحمد رضوی نایب رئیس اول، امیر محسن

کمیسیون انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید در جلسه آینده برنامه های پیشنهادی اعضا برای 

وسپس برای طرح در هیات رئیسه در اختیار رابط  بررسی و اخذ تصمیمکمیسیون سال جاری 

 پایان پذیرفت. ۵0:11ت ساع راس .جلسههیات رئیسه در کمیسیون گذارده شود

کمیسیون  سال جاری  دومین جلسه :كمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین

  محلدر۵7/19/۵93۲روز دوشنبه  ۵0:11بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین ، راس ساعت 

علی حمزه نژاد، امیرحسین پژوهی خانم فرحناز یوسفی و آقایان  شرکتدبیرخانه اتاق و با 

دکتر امینی تشکیل و سید اصفهانی و با حضور مهرداد عظیمی، ، رامین طاعتی، سید رضی 

 برگزار گردید.

از تبادل اخبار اقتصادی انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انجام و آقایان  سه بعددر این جل

نایب  یون(،)رابط هیات رئیسه درکمیسعنوان رئیس، علی حمزه نژاده امیرحسین پژوهی ب

 رئیس و مهرداد عظیمی دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

اخذ مجدد  همچنین امکانو درصدی برای اعضا  ۵1و تخفیف  CIPسپس درخصوص قرارداد 

و پیشنهاد شد بحث و تبادل نظر آزادی  پارسیان ا درهتل هایتسهیالت ویژه برای اعض

 پایان پذیرفت. ۵8:11جلسه ساعت دبیرخانه در این زمینه اقدام نماید. 

هفتمین جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی،  كمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

 مهوش طیرانی و آقایانمهندس خانم  شرکتبا  9۵/19/۵93۲روز یکشنبه  ۵0:11ساعت 

و  ،عبدالرضا فهیمی و کوروش طهماسبی، حامدحسین نوروزیدکتر محمدرضا مژگان،  مهندس

درمحل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار  رکل اتاقینایب رئیس ودب مینیبا حضور آقای دکتر ا

ابتداء مسائل اداری کمیسیون مطرح و مورد تذکر قرار گرفت سپس بعد از در این جلسه  گردید.

تبادل اخبار اقتصادی مقرر شد جزوه تهیه شده متضمن معرفی اعضاءفعال اتاق در رشته های 
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 بر اساس مژگانباره محتوا توسط آقای مهندس درر خواهی از نظ سنفت وگاز وپترو شیمی پ

کمیسیون،اعضاء کمیسیون و پیوستگان به کمیسیون توسط  سموسهیات فهرست اسامی 

.دبیرخانه چاپ وبرای توزیع میان شرکت های انگلیسی همکاردر اختیار گذارده شود  

اعزام توافق شد برای برقراری ارتباط با شرکت های همکار انگلیسی   ضمنا براساس پیشنهاد

تدارک شود.هیاتی متشکل از اعضاّء کمیسون در اواخر سپتامبر به لندن   

 ۵0اعالم شود .حلسه راس ساعت کلیه اعضاءه ب گزاری جلسه های رتقویم بدرپایان مقررشد

 خاتمه یافت

جاری ساعت  خرداد ماه سالکمیسیون عضویت در ماهانه جلسه کمیسیون عضویت:

و پرونده های  وبرگزارشد در محل دبیرخانه اتاق تشکیل ۵8/19/۵935روز سه شنبه  ۵9:11

عضویت به شرح زیر مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار گرفت:  های جدید  درخواست  

 ،ورد م سی وبررشرکت لبنیات پاستوریزه پاک به مدیریت آقای علیرضا سجادی مانیزانی

 تایید قرار گرفت.

  ،درخواست عضویت شرکت روغن نباتی گلناز به مدیریت آقای محمدعبدلی آشتیانی

 بررسی و تایید شد.

  درخواست عضویت شرکت بازرگانی فامیکو به مدیریت خانم شیریان اعتمادی، بررسی و

 تایید گردید.

  اکبر رضایی، پس از درخواست عضویت شرکت نفت و گاز نوگام به مدیریت آقای علی

 بررسی مورد تایید قرار گرفت.

  درخواست عضویت شرکت مهندسی مطالعه و مشاوره ایمر به مدیریت آقای بابک

 طهماسبی، بررسی و تایید گردید.

  درخواست عضویت موسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان به مدیریت آقای جهانبخش

 نورایی، بررسی و تایید شد.

 شرکت داروسازی بهسا به مدیریت خانم گیتا شیخ االسالمی، پس از  درخواست عضویت

 بررسی تایید گردید.

  درخواست عضویت آقای ذوالفقاریعلی جعفری نعیمی نیز پس از بررسی مورد تایید قرار

 گرفت.

  درخواست عضویت شرکت آرین سازه مشهد به مدیریت آقای رضا سلحشور به بعد از

 موکول گردید.ارائه روزنامه رسمی ایشان 

 تقوی،نه طوس به مدیریت آقای مهدی معین آفریهای عضویت شرکت خواست بررسی د  

شرکت بین المللی شایراد تجارت پارس به مدیریت آقای محمدرضا آجرلو و شرکت صانیر 

به مدیریت آقای بهمن صالحی به جلسه آینده و بعد از مالقات حضوری ایشان با آقای 

 دکتر امینی موکول گردید.
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 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاف 

اطالعات  روزنامهانگلیس که در اتاق  مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آگهی براساس

 و نامه پستیانگلیس می باشند خرداد چاپ ونشر گردیده و از طریق پست الکترونیکی  ۵3روز

نیز  به اطالع اعضاء دارنده کارت عضویت معتبر در اتاق ایران و رسیده است،مجمع مورد اشاره 

سابق( و )وزراء تیرماه در اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابانپارک و ۵3روز  ۵7الی  ۵5از ساعت 

 خالداسالمبولی کنونی تشکیل وبرگزار خواهد شد. 

 اخبار اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران:

 BATبهمراه با سخنرانی رئیس  رماهانه اعضاءابرگزاری جلسه دید

جلسه دیدارماهانه  اعضاءدر بیست ماه می با حضور تعداد زیادی از احضاء اتاق برگزار شد. در 

بود که به تفصیل  BATاین دیدار که همراه با صرف ناهر انجام شد سخنران مدعو رئیس شرکت 

پایان به پرسش اعضاء پاسخ گفت .ضمنا باتوجه در باره چگونگی کار با ایران سخنرانی کرد ودر

تصمیم متخذه در هیات مدیره مراتب به تعویق افتادن سفر هیاتی که قرار بود در ماه آینده به به 

 ایران سفر کنند اعالم و به اطاع اعضاء رسانده ضد.

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران

هزار واحد صنفی در بهارستان ۲ابطال پروانه کسب   

پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف  در گفت و گو بارئیس اتاق اصناف بهارستان بیوک حمیدی 
ایران درباره توافق مالیاتی امسال 

یکی از چالش   اظهار داشت:
های ما در اجرای توافق نامه 
مالیاتی امسال این است که 

صنوف   درصد3۲متاسفانه به 
 39بهارستان برگه تشخیص سال 

و با این اوصاف تکلیف  داده نشده 
صنوف نیز مبهم  30مالیات سال 
 .خواهد ماند

وی افزود: انتظار ما این بود که 
اداره دارایی با توجه به رکود 

شدید حاکم بر اقتصاد کشور و 
و کارخانه های تولیدی، میزان مالیات صنوف را کاهش دهدپیشه وران  بسیاری از  کار تعطیلی  

یات سنگین مجبور به ابطال هزار واحد صنفی به دلیل پرداخت مال ۵که  حمیدی با اعالم این 
هزار  ۵0هزار واحد صنفی در بهارستان وجود دارد که  ۵۵پروانه های کسب خود شدند، افزود: 
 .واحد آن دارای پروانه کسب هستند
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 ...ساعات کاري ادارات مالیاتي افزايش یافت

ريیس کل سازمان امور مالیاتي کشور از 
افزايش ساعات کاري ادارات مالیاتي براي 
پاسخگويي و راهنمايي موديان در روزهاي 

 .پاياني خردادماه جاری خبر داد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف 
از رسانه مالیاتي ايران، سیدکامل   ایران
نژاد افزود: سازمان امور مالیاتي تقوي

منظور تکريم ارباب رجوع و ارائه کشور به
جام خدمات مطلوب به موديان مالیاتي در ان

رساني، ارائه راهنمايي و پاسخگويي الزم در رابطه با دريافت ويژه اطالعتکالیف قانوني، به
 .اظهارنامه مالیاتي الکترونیکي، اقدام به افزايش ساعات کاري ادارات مالیاتي کرده است

 خرداد ماه جاری 9۵لغايت دوشنبه  ۵3تقوی نژاد تصريح کرد: ادارات مالیاتي در روزهاي شنبه 
آماده پاسخگويي و راهنمايي موديان مالیاتي خواهند بود ۵1تا ساعت  . 

توانند تا پايان خردادماه با مراجعه به سامانه عملیات گفتني است، صاحبان مشاغل مي
نسبت به ارسال  WWW.TAX.GOV.IRالکترونیکي سازمان امور مالیاتي کشور به آدرس 

ونیکي اقدام کننداظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکتر . 

تواند همچنین اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتي خود را ارائه نکند عالوه براينکه نمي
بیني شده استفاده کند، مشمول جريمه عدم ها و تسهیالتي که در قانون پیشاز معافیت

شودتسلیم اظهارنامه نیز مي . 

هران نیز حاکی است: ساعات کاری اداره کل گزارش رسیده از اداره کل امور مالیاتی مرکز ت
و روز  ۵0خرداد از اول وقت اداری تا ساعت  ۵7امور مالیاتی مرکز تهران نیز روز پنجشنبه 

خرداد از  9۵تا دوشنبه  ۵3و روزهای شنبه  ۵0خرداد از اول وقت اداری تا ساعت  ۵8جمعه 
خواهد  ۵1اول وقت اداری تا ساعت   

در تهران« هیچ»،خالق نمایشگاه پرویز تناولی  

نمایشگاهی از آثار پرویز تناولی در گالری شهریور برگزار شد که به مدت یک ماه 
خلق شده اند و برنامه  3۲و  30برای بازدید عموم آزاد بود. آثار همگی در سال 

ریزی و طراحی نمایشگاه حدود سه ماه 
زمان برده بود. در یک سالن از گالری 

« هیچ»شهریور، آثارروی بوم تناولی نمایش داده شد که 
آیکون هایی از سراسر جهان نقاشی کرده  را به همراه 

بود و در سالن دیگر دو مجموعه چاپ با تعداد نسخه 
با رنگ گذاری دستی( نمایش محدود )سیلک اسکرین 

داده شد. این آثار نیز ارجاع به مجموعه ای از آثار تناولی 
 .خلق شده بودند ۵90۵و  ۵90۵داشتند که سال های 

ترین آثار تناولی معروف « هیچ»های مجموعه مجسمه
)که در « پرسپولیس»و « شاعر ایستاده»، «هادست»، «قفل و قفس»های هستند. مجسمه

هزار دالر به فروش رفت( هم از  80۵سابقه دو میلیون و ستی دوبی به قیمت بیحراج کری
 .های شناخته شده این هنرمند به حسابمی آیندساخته
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 برخی مدیران« حقوق نامتعارف»عذرخواهی سخنگوی دولت از 

حقوق »ها درباره رییس قوه قضاییه ایران خبر داد که سازمان بازرسی مامور بررسی گزارش
از « عذرخواهی»ها شده است و سخنگوی دولت نیز ضمن مدیران برخی از بانک« نامتعارف

بر اساس مصوبه »ها مردم گفت که این پاداش
پرداخت « های قانونیاز روزنه»و « های قبلدولت

 شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق الریجانی رییس 
س خرداد گفت که ریی ۵0قوه قضاییه روز دوشنبه 

سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده تا 
به « حقوق نامتعارف»ها درباره پرداخت گزارش

موارد خالف »برخی مدیران را پیگیری کند و با 
 «.قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد

به گفته آقای الریجانی، رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین مامور شده تا گزارشی  
 را ارائه دهد.« ایی مناسب برای مقابله با چنین پدیدهراهکارها»درباره 

حتی بخش خصوصی »های دولتی و به برخی مدیران دستگاه« های نامتعارفپرداخت»وی 
موجب دلسردی »دانست که « تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادالنه»را « های خصوصیمثل بانک

 شود.می« مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت

میلیون تومان به حساب علی صدقی مدیر عامل  ۵90های گذشته موضوع واریز شدن در هفته
از حقوق و « چند صد میلیونی»های بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش

 های ایران خبرساز شد.مزایای برخی دیگر از مدیران بانک

میلیون تومان واریز  ۵90ه اعالم کرده که مبلغ پور مدیر روابط عمومی بانک رفاوردی حبیبهللا
شده به حساب مدیر عامل این بانک تنها حقوق اسفندماه او نبوده بلکه تمام معوقات حقوق 

 نیز در این ماه به حساب وی واریز شده است. 30او در سال 

جمهوری و رییس مجلس ایران به طور جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را رییس
 اند.هداد

از »در همین حال سخنگوی دولت حسن روحانی اقدام آن دسته از مدیران دولتی که 
« ظلم به دولت»گیرند را های چند ده میلیونی میاستفاده کرده و پاداش« های قانونیروزنه

 «.کنددولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می»دانست و گفت که 

از مردم وعده « عذرخواهی»امگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی ضمن محمد باقر نوبخت ش
از این پس « های قانونیبستن روزنه»داد که با اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری و 

 ای ممکن نخواهد بود.های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمهدریافت پاداش

بر اساس مصوبه »های چند میلیونی ن پاداشآقای نوبخت در عین حال گفت که پرداخت ای
انجام شده اما در سال پایانی دولت یازدهم به این موضوع توجه شده و « های قبلدولت

 ها در این باره منتشر شده است.گزارش

« ها موردده»بینی کرد كه ممکن است تا انتخابات رياست جمهوری آینده وی پیش
 شر شود.های شبیه به این موضوع منتگزارش
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درباره حقوق و پاداش مدیران دولتی از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی  جنجال
 ایران آغاز شد که به استعفای رییس این بیمه منجر شد.

های مبالغی از حقوق»خرداد گفته بود که  ۵۵مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران روز 
 عودت داده شده است.« المالبیت»به « چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی

این در حالی است که پیش از این وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی ایران اعالم کرده بودند که 
منتشر شده،  30این مدیران که در فیش حقوقی اسفند « بخش عمدٔه خالص دریافتی»
وان عدالت دی« رای»و با « تاکنون پرداخت نشده بود 87شامل معوقاتی است که از سال »

 اداری پرداخت شده است.

 شناسایی واحدهای صنفی در کشور

ایران از اجرای طرح شناسایی واحدهای   الدین محمدشکریه نایب رئیس اول اتاق اصنافجالل
.دار و بدون پروانه تا پایان سال جاری خبر دادصنفی پروانه .  

در فاقد پروانه صنفی کشور هدف از اجرای طرح شناسایی واحدهای وی در رشت با اشاره به 
  جاری وضعیتهیٔات عالی نظارت، تا پایان سال اظهار کرد: طبق اعالموگو باخبرنگار فارس گفت

شودواحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در کشور مشخص می . 

دهای صنفی ادامه داد: در طرح شناسایی واح  نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران «GIS» 
تراکم استقرار یک رسته 

های سبز و شغلی با رنگ
قرمز برای متقاضیان جدید 

شودنشان داده می . 

وی با تصریح بر اینکه طبق 
ماده ۵7 قانون نظام صنفی 
داشتن پروانه صنفی تکلیف 

است، خاطرنشان کرد: اجرای 
این طرح در ساماندهی 

واحدهای بدون پروانه کمک 
کندمی . 

فته محمدشکریه، طبق به گ
قانون برنامه پنجم توسعه 

توانند در راستای طرح مذکور به واحدهای بدون پروانه کسب خدمات های دولتی میاداره
 .زیربنایی ارائه ندهند

وی از فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور خبر داد و گفت: با نگاه مثبت به قوانین نظام 
ر کشور ایجاد کردمیلیون شغل دتوان یکصنفی می . 

های مهم دانست و یادآور رئیس اتاق اصناف رشت اصالح قانون نظام صنفی را یکی از دغدغه
ای عمل کنیم که این شد: هدف ما تسهیل شرایط در نظام صنفی آینده است و باید به گونه

سال آینده کشور تسهیل شود و امیدواریم مجلس نقش مهمی در این زمینه  ۵1شرایط برای 
 .ایفا کند
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گذاری اصناف را در راستای تسهیل شرایط در نظام صنفی عنوان وی تشکیل شرکت سرمایه

 .کرد و یادآور شد: اساسنامه این شرکت تدوین شده است

شرکت ملی نفت ایران مدیرانتغییرات در  

عنوان لرری کرراردر را بررهوزیررر نفررت ایررران، ع

شرررررکت ملرررری نفررررت  مرررردیرعامل تررررازه

اسررت. همزمرران مرردیر امررور انتخرراب کرده

المللررری، امرررور توسرررعه و مهندسررری، بین

حقرررروقی و مررررالی هی ررررت مرررردیره ایررررن 

 اند.شرکت نیز انتخاب شده

بررره گرررزارش پورترررال شررررکت ملررری نفرررت 

خررررداد مررراه، در احکرررامی جداگانررره حسرررن قمصرررری را بررره  ۵9ایررران، بیرررژن نامررردار زنگنررره، 

الملررل، غالمرضررا منرروچهری را برره امررور توسررعه و مهندسرری، اصررغر عنرروان مرردیر امررور بین

الملررل وزیررر نفررت و قرردیر موحررد زاده را برره عنرروان هنرردی را در جایگرراه مشرراور حقرروقی و بین

 است.مدیر مالی این شرکت انتخاب کرده

اسررت. یرعامل پیشررین ایررن شرررکت نیررز یررک پسررت معرراونتی گرفتهالرردین جرروادی، مرردرکن

تمرررایلی بررره ادامررره حضرررور در سرررمت »آقرررای زنگنررره در حکرررم خرررود گفتررره، آقرررای جررروادی 

 است.نداشته« مدیریت عامل و عضویت در هی ت مدیره

گذاری و ترررامین منرررابع مرررالی سررراله، ترررا پررریش از ایرررن معررراون سررررمایه 09علررری کررراردر، 

« تخصررص آکادمیررک»گوینررد های داخلرری ایررران مین بررود. رسررانهشرررکت ملرری نفررت ایرررا

 است.« مسائل مالی و تأمین سرمایه»آقای کاردر 

در بازگردانررردن « نقشررری کلیررردی»جورنال نیرررز در گزارشررری گفتررره او اسرررتریتروزنامررره وال

های خررارجی برره ایررران، در پرری توافررق اتمرری و اجرایرری شرردن برنامرره جررامع اقرردام شرررکت

 است.مشترک داشته

ایررن تغییرررات انرردکی پررس از آن صررورت گرفترره کرره وزیررر نفررت ایررران ابررراز امیرردواری کرررد کرره 

اولررین قراردهررای جدیررد نفترری ایررران امضررا شرروند. او در عررین « طرری دو تررا سرره مرراه آینررده»

برره نظرررم اکنررون دیگررر برره یررک »حررال گفترره همچنرران در آنهررا تغییراترری صررورت گرفترره ولرری 

 «.ایماجماع نسبی رسیده

http://gdb.rferl.org/65CC0836-D3B4-42AC-829F-E6BC1C9A3C2F_cx0_cy2_cw0_mw1024_s_n_r1.jpg
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چنرررد روز پررریش از آن علررری الریجرررانی، رئررریس مجلرررس شرررورای اسرررالمی، گفتررره برررود 

برره مجلررس نیامررد چررون تفسرریر شررورای نگهبرران چیررز دیگررری »قراردادهررای جدیررد نفترری 

او افررزوده بررود کرره از وزیررر نفررت برررای ارائرره گزارشرری در ایررن مررورد دعرروت خواهررد «. اسررت

 شوند.شد و قراردادها نیز به کمیسیون انرژی ارسال می

دوسررررتانمان در »نامرررره صرررردا، گفترررره بررررود وگویی بررررا هفتهوزیررررر نفررررت ایررررران در گفررررت

هررررایی دربرررراره برخرررری اصررررطالحات حقرررروقی )قراردادهررررا( های نظررررارتی نگرانیدسررررتگاه

 «داشتند که ما تغییرات آنها را اعمال کردیم.

ت کرره او در عررین حررال تاکیررد کرررده کرره امضررای احتمررالی قراردهررای جدیررد برره معنرری آن اسرر

 ایران در جریان هستند.« های عالیمقام»

اویررل کرره اخیرررا بررا او های فرانسرروی توتررال، ایتالیررایی انرری و روسرری لوکزنگنرره از شرررکت

برررا آنهرررا بسرررته « اولرررین قررررارداد»هایی کررره انرررد، بررره عنررروان شررررکتدر ویرررن مالقرررات کرده

 است.شود، نام بردهمی

در حررال تهیرره و تغییراترری در قراردادهررای  وزارت نفررت ایررران نزدیررک برره دو سررال اسررت کرره

  جدید نفتی ایران است.

 همکاری شرکت سوئیسی با ایران برای تکمیل یک پروژه پتروشیمی

شرکت ملی 

صنایع 

پتروشیمی 

ایران خبر داد 

که روز شنبه 

خرداد،  ۵۵

نخستین »

« قرارداد

همکاری 

مشترک در 

صنعت 

پتروشیمی 
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ها، میان ایران و یک شرکت سوئیسی برای مشارکت در ساخت، نصب و پس از لغو تحریم

 اندازی واحد پایانی پتروشیمی صدف در عسلویه امضا شده است.راه

گفت که  به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد جزایری، مدیر عامل شرکت پتروشیمی صدف،

( سوئیس قرار است واحد پایانی این Welding Engineersشرکت ولدینگ اینجینیرز )

بندی، و آماده کردن محصول برای ارائه به پتروشیمی را که شامل خشک کردن، بسته

 اندازی کند.بازارهای داخلی و خارجی است، طراحی نصب و راه

شته دا« ایپیچیده»وشیمی، نیاز به فناوری به گفته آقای جزایری، ساخت واحد پایانی این پتر

 است.

( است که در تولید الستیک ESBRمحصول اصلی شرکت پتروشیمی صدف ای.اس.بی.آر )

 خودرو کاربرد دارد.

های نفت و گاز غربی برای بستن قرارداد با هایی درباره تالش شرکتپیش از این نیز گزارش

 ست.ایران پس از توافق اتمی وین منتشر شده ا

خرداد، خبر داده بود که شرکت  ۵۵شنبه از جمله روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز روز سه

میلیون دالر با گروهی از  011نفت و گاز نروژی هلما در آستانه عقد قراردادی به ارزش 

موسسات پتروشیمی ایران است، رخدادی که به عنوان یکی از بزرگترین معامالت گازی ایران 

 ها توصیف شده است.ن لغو تحریماز زما

در همین حال مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت روز شنبه خبر داده بود که ایران با 

های ساراس و ایپلم از ایتالیا، شرکت رپسول از اسپانیا و هلنیک از یونان قرارداد فروش شرکت

 یگر ادامه دارد.های بزرگ نفتی دنفت امضا کرده و مذاکره برای فروش نفت با شرکت

محسن قمصری همچنین گفته بود که شرکت شل به تازگی یک محموله نفت را از ایران به 

های بزرگ صورت اسپات )تک محموله( دریافت کرده و مذاکره با این شرکت و دیگر شرکت

 ادامه دارد.

بشکه بود هزار  ۵11ها دو میلیون و ها، صادرات نفت خام ایران قبل از تحریمبراساس گزارش

 ها به حدود یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود.که در زمان تحریم

های وزارت نفت، صادرات نفت ایران در اردیبهشت ماه به بیش از دو میلیون به گفته مقام

 بشکه در روز رسیده است.
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 شرکت پترو شیمی ساسول آفریقای جنوبی ایران را ترک کرد

های پتروشیمی جهان است، که یکی از بزرگترین شرکتشرکت ساسول آفریقای جنوبی 

 ۲1اعالم کرد که سهام 

اش در شرکت آریا درصدی

ساسول پلیمر ایران را به یک 

ایرانی فروخته و دیگر   طرف

 .ای در ایران نداردهیچ سرمایه

 

 ۵8خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه 

مردادماه گزارش داد که این 

درصدی خود در شرکت ایرانی را به چه قیمتی فروخته  ۲1شرکت توضیح نداده که سهام 

ِمین استریت »ای تصریح کرده که کل سهام به شرکت طی بیانیه است؛ اما این شرکت 

 .گذار ایرانی در آفریقای جنوبی فروخته شده استسرمایه وابسته به یک طرف  «۵13۲

 

 .نگ در جهان استشرکت ساسول یکی بزرگترین تولیدکننده سوخت موتوری از زغال س

 

مشغول  ۵1۵۵ساسول که مقر آن در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی است، از نوامبر سال 

 .مذاکرات برای واگذاری سهام خود در ایران بود

 

اخیرا خبرگزاری رویترز نیز از کاهش صادرات مواد پتروشیمی تولیدی این شرکت مشترک 

هایی علیه ه بود. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمها خبر دادآفریقای جنوبی بخاطر تحریم-ایرانی

 .اندنفت و محصوالت نفتی ایران اعمال کرده

 

های ساسول آفریقای جنوبی و درصدی شرکت ۲1پتروشیمی آریا ساسول با مشارکت 

در منطقه عسلویه  8۵گذاری یک میلیارد دالری در سال شرکت پتروشیمی پارس و با سرمایه

 .احداث شد

 

ر ژوئن سال جاری اعالم کرد که مذاکرات برای واگذاری سهام این شرکت در ایران ساسول د

 .رودبینی شده به پیش میکندتر از حد پیش

 

بر اساس گزارش گمرک، صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در سال گذشته خورشیدی 

بت به دور درصد کاهش یافته و در چهار ماه اول سال جاری نیز نس 99نسبت به سال قبل آن 
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 .دهددرصد افت نشان می ۵۲مشابه در سال گذشته بیش حدود 

 

نویسد که این شرکت آفریقای جنوبی ارزش سهام خود در شرکت آریا ساسول را بلومبرگ می

 91میلیون دالر در ماه فوریه کاهش داد. این شرکت در  ۵3۲، حدود ۵1۵۵برای نیمه دوم سال 

میلیون دالر دیگر تنزل داد که باعث کاهش ارزش  ۵01 ژوئن نیز ارزش سهام خود را حدود

میلیارد  ۵٫9میلیون دالر ) ۵۵1سهام شرکت آفریقای جنوبی در شرکت آریا ساسول به حدود 

 رند( تا اول ماه جاری میالدی شد

میلیارد دالر  ۲.۶۲مایکروسافت سایت لینکدین را به بهای 

 خردمی

شرکت مایکروسافت با خرید 

شرکت لینکدین به بهای 

میلیارد دالرموافقت ۵0۶۵

ترین معامله کرد.این گران

درتاریخ شرکت مایکروسافت 

است و شبکه اجتماعی در حال 

میلیون نفر  099رشد لینکدین با 

ای و متخصص را مشترک حرفه

آسای به مجموعه غول

 .مایکروسافت خواهد افزود

ری رویترز، پس از این توافق قیمت سهام شرکت لینکدین در بازار سهام به گزارش خبرگزا

دالر رسید. همزمان قیمت سهام مایکروسافت حدود  ۵30درصد افزایش یافت و به  08نیویورک 

 .چهار درصد کاهش یافت

 .کندرید هافمن رییس هیات مدیره شرکت لینکدین گفت از این معامله کامال حمایت می

دیرعامل شرکت مایکروسافت نیز در یک پیام ویدئویی که روی سایت این شرکت ساتیا نادال م

ام. با مدیران آن شرکت از مدتها من همیشه لینکدین را ستایش کرده»منتشر شد گفت: 

 .«کردمپیش تماس داشتم و در مورد این معامله از خیلی وقت پیش فکر می
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ینکدین را برعهده خواهد داشت و زیرنظر در نتیجه این قرارداد، جف وینر کماکان مدیریت ل

 .ساتیا نادال فعالیت خواهد کرد

مایکروسافت اعالم کرده که از طریق گسترش میزان اشتراک افراد و موسسات در شبکه 

های تجاری هدفمند روی این شبکه در نظر دارد سودآوری آن را لینکدین و تقویت آگهی

 .افزایش دهد

رسد مایکروسافت در این معامله قیمت باالیی را پرداخت کرده است با وجودی که به نظر می

وقتی ارزش لینکدین به باالترین رقم رسیده بود  ۵1۵۲ولی باید به خاطر داشت که در سال 

بینی اوایل سال جاری در مورد کاهش درآمد آن از دالر بود. اما پیش ۵71بهای سهام آن حدود 

 .های تجاری باعث شد ارزش سهام لینکدین کاهش یابدمحل آگهی

به عنوان یک شرکت سهامی در بازار بورس ثبت شد و در آن زمان  ۵1۵۵لینکدین در سال 

 .دالر بود 0۲قیمت سهام آن 

کارشناسان بازار مالی معتقدند لینکدین شرکت با ارزشی است و با وجود مشکالتی که اوایل 

 .ده ارزش مالی آن افزایش خواهد یافتسال جاری با آن روبرو بو

به گفته دو شرکت مایکروسافت و لینکدین، تمامی مدیران هر دو شرکت با این معامله موافق 

 .هستند که قرار است قبل از پایان سال جاری میالدی قطعی شود

ه های تجاری در آمریکا، اتحادیپس از تکمیل این معامله که نهادهای ناظر بر معامالت شرکت

اروپا ، کانادا و برزیل باید آن را بررسی و تایید کنند، لینکدین بخشی از واحدهای تولیدی و 

 .توسعه تجاری شرکت مایکروسافت خواهد شد

های اخیر به یکی شبکه اجتماعی لینکدین که مخصوص شاغلین و متخصصان است در سال

 هاارتباط بین متخصصین و شرکتای، کاریابی و برقرار های حرفههای تماساز مهمترین عرصه

 .میلیون مشترک دارد 091بدل شده و در حال حاضر بیش ار 

ها مشترک شبکه لینکدین دسترسی پیدا در نتیجه این معامله، مایکروسافت به میلیون

تواند موقعیت خود را به عنوان مهمترین ارائه کننده خدمات کامپیوتری و خواهد کرد و می

 .های جهان تثبیت کندمتخصصان و شرکتدیجیتال به 

با »ساتیا نادال مدیرعامل مایکروسافت در بخشی از پیام ویدئویی خود به این مناسبت گفت: 

توانیم رشد لینکدین و همین طور گسترش استفاده از محصوالت مایکروسافت کمک هم می
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ها در افراد و شرکتو دینامیکس را تسریع کرده و به توانمند کردن تک تک  90۲مثل آفیس 

 سراسر 

 احبارکوتاه اقتصادی جهان:

 در چین« هزار ساله ۵آبجوی »کشف آثار 

شناسان چینی در پی باستان

یافتن راز تهیه یک آبجوی پنج هزار 

 .اندساله

 

به گزارش وبسایت الیو ساینس، 

دست آمده در یکی های بهدر کوزه

از مناطق باستانی استان 

 .شود آبجو استباقیمانده یک نوشیدنی پیدا شده که حدس زده میشاآنشی چین، 

گزاالت اها دانشمندان موفق به یافتن ماده بعد از تجزیه آزمایشگاهی مواد داخل این کوزه

شناسان همچنین آثار ت یکی از محصوالت جانبی تهیه آبجو است. باستاناگزاال .اندشده

هایی از اند. در کنار اینها بخشها کشف کردههایی همچون جو و ارزن هم در این کوزهدانه

 .های گیاهان قدیمی هم پیدا شده استریشه

 

تا  9011ها به در این آبجوسازی ماقبل تاریخ، خمره، قیف، اجاق کشف شده است که قدمت آن

  .گرددسال قبل از میالد برمی ۵311

برخی باستانشناسان معتقدند که صنعت آبجوسازی به پیدایش جوامع پیچیده بشری و  

 .توسعه این جوامع در این منطقه از چین کمک کرده است

های گیاهی های گیاهی بسیار متداول برای ساخت آبجو است. )آبجو از دانهجو یکی از دانه

ست که اآمیالز جو حاوی مقادیر زیادی از آنزیم  آید.(دست میدیگر مثل گندم و ارزن هم به

بار در غرب آسیا کاشته کند. جو برای نخستینتر میگیاه به شکر را سریع تبدیل نشاسته 

 7111های زاگرس کشف شده که متعلق به ترین آثار آبجو در کوهشود قدیمیشد و گفته می

 .سال پیش است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B2
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ستم شده و سپس وارد سیرود که از جو در ابتدا برای تهیه آبجو استفاده میگمان می 

 .غذایی مردم چین شده است

 .«جهان کمک کنیم

 وزارت خزانه داری آمریکا:  

 به قرارداد بوئینگ با ایران احترام می گذاری

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بوئینگ در بیانیه ای که روز سه شنبه به وقت محلی در 

مجوز واشنگتن و پس از آنکه  اختیار این خبرگزاری قرار داد، اعالم کرد که این قرارداد را 'با

دولت آمریکا تأیید کرد که 

ایران به تعهدات خود در 

توافق هسته ای عمل 

  .کرده'، امضا کرده است

بوئینگ جزییات بیشتری را 

 .از این قرارداد فاش نکرد

ایران ایر روز دوشنبه خبر 

داد که قصد خرید نسل 

 .را دارد 777بویینگ  311و  911ERو مدلهای  797جدید بوئینگ 

به گزارش ایرنا، منابع غربی چهارشنبه گذشته گفتند که شرکت بوئینگ بیانیه رسمی قرارداد 

 .فروش هواپیما به ایران را در آن روز منتشر می سازد

واشنگتن پست به نقل از ایمیل یکی از مدیران شرکت بوئینگ گزارش داد که قرارداد فروش 

ان 'بزودی' نهایی شده و اطالعیه رسمی آن چهارشنبه فروند هواپیمای مسافری به ایر 100

  .به وقت آمریکا منتشر می شود

منابع غربی نیز سه شنبه هفته پیش اعالم کردند: هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با ایران در 

فروند جت مسافربری طبق توافق تهران با قدرت های  ۵11زمینه فروش یا اجاره بیش از 

 .یم ها به تفاهم رسیده استجهانی برای کاهش تحر

یک سخنگوی شرکت بوئینگ به نیویورک تایمز اعالم کرد: 'ما مشغول مذاکره با شرکت های 

 '.ایران با تأیید دولت آمریکا در خرید و خدمات بالقوه هواپیمای تجاری بوئینگ بودیم

د و شیوه وی افزود: 'ما در مورد جزئیات گفت وگوهای جاری با مشتریان صحبت نخواهیم کر

هرگونه  .استاندارد ما این است که خود مشتریان هرگونه توافق به دست آمده را اعالم کنند

 '.توافق به دست آمده مشروط به تأیید دولت آمریکا خواهد بود

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران چندی پیش خبر داد: ایران برای تحقق رقابت پذیری 

فروند هواپیمای میان و دوربرد است و برای فواصل کوتاه نیز به  411در منطقه و جهان نیازمند 
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 .فروند هواپیما نیاز داریم ۵11

فروند هواپیمای ایرباس  ۵98ما در این شرایط با حذف واسطه ها، قرارداد خرید  :آخوندی افزود

فق های ما میلیارد دالر امضا کردیم و قرار است در آینده توا ۵5و ای.تی.آر را به ارزش اسمی 

 .با بوئینگ نیز اعالم شود

 صدور بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه عدم تصدی « علی ربیعی» -ایرنا -تهران
 همزمان در هیات مدیره شرکتها را به کلیه سازمانها و موسسات وابسته ابالغ کرد

. 

 

نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه به شرح ذیل به گزارش ایرنا به 

است: بخشنامه به کلیه سازمانهای وابسته به وزارت متبوع )بانک توسعه تعاون، صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان بیمه سالمت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق 

وعشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق  بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان

بازنشستگی کارکنان فوالد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، 

ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه

  (تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران

 ها موضوع: عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت                                               

 با سالم و احترام 

 ۵43961و شماره  6/۵/۵939الف مورخ /ه/.9۵66/39پیرو بخشنامه های قبلی به شماره 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از  ۵4۵، با توجه به ابالغ 'قانون اصالح ماده 4/8/۵934مورخ 

، نکات زیر تاکید ()تصویر پیوست 3/9/۵935مورخ  ۵6۵94' موضوع نامه شماره قانون تجارت

 :می گردد

الیحه قانونی اصالح قسمتی از  ۵4۵]قانون اصالح ماده  ۵4۵( ماده ۵به موجب تبصره ) -1

قانون تجارت[، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در 

مام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات بیش از یک شرکت که ت

عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هی ت مدیره انتخاب شود. متخلف عالوه 

  .بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود
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  .ضوع بخشنامه های صدراالشاره لغو می گرددبا توجه به ابالغ قانون مذکور مستثنیات مو -2

با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در  -3

بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات 

است به سمت مدیرعامل عمومی غیر دولتی )همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی( 

  .یا عضو هی ت مدیره انتخاب شود

و اصالحات بعدی آن  ۵979در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب  -4

نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع 

رای کارکنان دولت ممنوع است شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات ب

  .و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است

عالوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین  -5

سازمانها، موسسات و صندوقهای وابسته، در هیات مدیره شرکتهای تابعه خود عضویت 

  .نداشته باشند

عامل محترم سازمانهای وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مس ول روسا و مدیران  -6

حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکتهای مشمول 

  .و نیز اعضای هی ت مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود

 

دسنگ ایران به روسیه رسی  

نامه شرکت های روسی و ایرانی برای آغاز همکاری در چارچوب بر -ایرنا -مسکو

در زمینه استخراج، تولید و تجارت سنگ، نخستین نمونه از محموله های 

نمایشگاهی سنگ ایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی این صنعت در مسکو 

 .به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، نمایشگاه بین المللی 

ساختمانی امروز )سه شنبه( در سنگ های 

مرکز نمایشگاه های سراسری موسوم به 

ودنخا» با حضور جعفر سرقینی معاون  «

وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی سنایی 

سفیر ایران در روسیه و احمد شریفی دبیر 

کل انجمن سنگ ایران گشایش یافت که در 

کشور انواع سنگ های  ۵7شرکت از  258آن 

جمله مرمر، گرانیت و تراورتن را عرضه کرده اندساختمانی از  . 
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شرکت ایرانی در غرفه ای به  ۵۵ایران برای نخستین بار در این نمایشگاه حضور یافته است و 

متر مربع تولیدات  411مساحت   

 .خود را به نمایش گذاشته اند که مورد توجه حاضران در مراسم گشایش قرار گرفت

یشگاه بین المللی سنگ های تزیینی ساختمانی روسیه )ایندوستریا مارینا ترتیاکووا مدیر نما

کامنیا( در این مراسم با ارزشمند خواندن حضور شرکت های ایرانی در کنار بزرگترین شرکت 

های دنیا از روسیه، اروپا و آسیا گفت: اولین حضور ایران در نمایشگاه سنگ های روسیه 

کت های روسی را به خود جلب خواهد کردبسیار پرقدرت و متنوع است که توجه شر . 

وی ابراز امیدواری کرد که شرکت های ایرانی در نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی 

 .ساختمانی مسکو با شرکای روسی قرارداد همکاری امضا کنند

 ترتیاکووا ادامه داد: بازار سنگ در روسیه گسترده و مشتریان زیادی دارد که با توجه به تنوع

تولیدات ایران در این بخش، شرکت های ایرانی می توانند شرکای خوبی برای همکاری در 

 .بخش های مختلف پیدا کنند

سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت نیز با اشاره به توانمندی های ایران 

انی برای به عنوان تولیدکننده مهم سنگ های ساختمانی در دنیا گفت که شرکت های ایر

 .صادرات انواع سنگ های ساختمانی به روسیه آمادگی دارد

سنایی سفیر ایران در مسکو نیز با اشاره به روند رو به توسعه همکاری های ایران و روسیه 

در عرصه های مختلف گفت: سنگ و مصالح ساختمانی می تواند زمینه خوبی برای گسترش 

 .همکاری های دوجانبه باشد

کو، سن پترزبورگ و شهرهای دیگر روسیه عالقه روس ها به معماری را نشان وی افزود: مس

می دهد و تجربه شرکت های ایران در عرصه تولید و عرضه سنگ های آماده کار می تواند در 

 .این عرصه بطور گسترده بکار گرفته شود

مشتریان خوب سفیر ایران ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه بین المللی سنگ مسکو به یافتن 

 .برای تولیدات سنگ ایران کمک کند

نمایشگاه بین المللی سنگ مسکو که افزون بر شرکت های روسی و ایرانی، شرکت هایی 

از کشورهای مختلف از جمله چین، ایتالیا، یونان، هند، ترکیه و مصر نیز حضور دارند تا چهار روز 

مسکو )ودنخا( ادامه داردمرکز نمایشگاه های سراسری  75دیگر در سالن شماره  . 
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 نیویورک تایمز:

 فرش ایران از پیچیده ترین و پرکاربردترین صنایع دستی جهان است

؛ این «پیچیده ترین و پرکاربردترین صنایع دستی جهان و مادر همه فرش ها» تهران: –ایرنا 

دستباف ایرانی به کار برده است.برای فرش « نیویورک تایمز»توصیف را روزنامه آمریکایی  .  

آنچه در دامن دشت های سبز بی پایان استان فارس واقع در منطقه مرکزی ایران بافته می 

شود یعنی فرش دستباف عشایری ایران، مادر همه فرش هاست و در زمره بهترین فرش 

  .های جهان قرار دارد
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هزار گوسفند قبایل قشقایی  611ون و روند بافت این فرش بی مانند با چریدن نزدیک یک میلی

و بختیاری آغاز می شود که پشم محکم و تار بلندی دارند و مناسب ترین نخ برای بافت فرش 

  .است

زنانی که در کار تولید این نخ هستند، پشم را با انگشتان خود تاب می دهند و به نخ تبدیل 

ناصری مانند پوست انار برای رنگ می کنند. سپس رشته های نخ تولید شده با استفاده از ع

  .قرمز تند یا برگ انگور برای فام سبز، رنگ می شود

رشته های نخ پس از روزها جوشیدن روی آتشی که از سوختن چوب برپا شده است، با باد 

  خنکی خشک می شود که بعدازظهرها از سوی شمال می وزد.

یشتر آنان زن هستند، با صرف چند ماه تا پس از این مرحله بافتن آغاز می شود. بافندگان که ب

 یک سال، روی دار قالی خم می شوند، هزاران رشته نخ را می کشند و گره می زنند

.  

وقتی بافت فرش به پایان رسید، آن را می ْبرند، می شویند و در فضای باز با نور خورشید 

  .خشک می کنند

« دیگ بزرگ در  ۵6رش ایران، کارگاهی با یکی از بزرگ ترین بازرگانان ف« حمید ذواالنواری

مکانی خنک ساخته است که در آنجا، مردان در یک روز بهاری با لباس های کار آبی با 

  .چوبدستی های بزرگ مشغول هم زدن نخ های رنگی داخل دیگ های جوشان هستند

 وقتی آب رنگی داخل دیگ ها قل قل می کند، شبیه آتشفشان به نظر می رسد. هوا بوی

  .گوسفند می دهد

اتاقی انباشته از برگ گیاهان مختلف است؛ اوکالیپتوس، نیلوفر، کلم بنفش، زردچوبه، پوسته 

  .بلوط و زاج سفید که هریک سازنده رنگ های مشخص است

ذواالنوری می گوید: فرش های این منطقه به طور کامل ارگانیک است و هیچ ماشینی نیز در 

  .تولید آن دخالت ندارد

رش ایرانی منظره ای به جاودانگی زنانی است که پشت دار قالی می نشینند و فرش می ف

  .بافند، پروسه ای که می تواند یک سال طول بکشد

  .ذواالنوری می گوید: بافت فرش با دست، کاری بسیار زمانبر اما عاشقانه است

شیراز، بسته به طرح و فوتی دستباف در  3در  6با این همه به گفته ذواالنواری، یک فرش 

دالر می ارزد 411کیفیت آن حدود  . 

»پروفسور  از مس والن محلی در زمینه فرش در حالی که در حیاط « هاشم صدق آمیز

سرسبز خانه مرمت شده عهد قاجار خود در شیراز نشسته است، می گوید: مهاجمان، 

ند سیاستمداران و دشمنان ایران قرن ها نشان خود را روی فرش ما زد  

وی می افزاید: آنان تغییراتی را پی ریختند و استفاده از محصوالت شیمیایی را برای رنگ 

کردن نخ ها آغاز کردند. در سال های اخیر نیز تجارت این هنر نفیس تحریم شد. همه اینها به 
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  .فرش دستباف ایران ضربه زد اما نتوانست آن را از بین ببرد

« ، نیز می گوید: تحریم ها بسیار دشوار و دستکم برای تاجر فرش« محمدعلی دیده روشن

  .من غیر قابل توضیح بودند

 وی می پرسد: فرش چه ارتباطی به برنامه هسته ای داشت؟ 

« درصد آنچه  ۵1رئیس انجمن بازار شیراز، نیز می گوید: ما اکنون نزدیک « مرتضی طالبی

سال پیش می فروختیم، می فروشیم ۵1بیش از  .  

شایر و مشکالت آنان و قدرت خرید پایین مردم، به بازار فرش دستباف ایرانی آسیب مهاجرت ع

فرش های چینی و هندی بازار محصول دستباف ایرانی را در چند سال  زده و در این میان،

گرفته است -به دلیل اعمال تحریم ها -گذشته .  

 ۵1۵6در ژانویه  5+۵گروه  پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( از سوی ایران و

ساله تجارت فرش ایران را لغو کرد 6( ، آمریکا تحریم ۵934)دی  .  

یک تاجر دیگر فرش ایران که تا اندازه ای غمزده به نظر می رسد، « حبیب بیات»با این همه 

می گوید: تراکنش های مالی هنوز هم مساله است، حتی اگر گردشگران خارجی به ایران 

نمی توانند فرش بخرند؛ زیرا امکان پرداخت وجود ندارد، مگر اینکه با خود پول نقد  بیایند، باز

 .بیاورند

به گزارش ایرنا، حمید کارگر رییس مرکز ملی فرش ایران چندی پیش گفته بود، پس از توافق 

 .وین و رفع تحریم ها شاهد زمینه سازی حضور مجدد فرش ایران در بازار آمریکا هستیم

ود، مشکل پنج ساله اخیر صنعت فرش ایران بسته شدن راه صادرات این کاالی وی گفته ب

باارزش به آمریکا بوده است اما پس از توافق وین و رفع تحریم ها، تحریم اعمال شده صادرات 

فرش دستباف ایران به آمریکا برطرف شد و شاهد حضور مجدد فرش ایران در بازار آمریکا 

 .خواهیم بود

شان کرده بود، گرچه تحریم ها رفع و درهای بازار آمریکا به سمت فرش ایران باز کارگر خاطر ن

شد اما درپنج سالی که در این کشور حضور نداشتیم رقیبان ما چون هندوپاکستان 

 .حضورقدرتمندی درآمریکا داشته اندو تا اندازه ای سلیقه ها تغییرکرده است

ینه سازی برای حضور دایمی  و قدرتمند در رییس مرکزملی فرش ایران همچنین ازتالش وزم

 بازار آمریکا خبر داده بود

یکی از مشکالتی که برای توسعه سرمایه گذاری و جذب گردشگران خارجی در کشور در 

شرایط کنونی وجود دارد، نبود امکان استفاده از کارت های اعتباری بین المللی در کشورمان 

 است.
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.  

 گزارش ویژه:

 شد .۲۱۰تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جام جهانی 
 

 

ترریم ملررری کشررتی آزاد ایرررران برررا برتررری پرررنج بررر سررره مقابرررل روسرریه، عنررروان قهرمرررانی 

 .های جام جهانی را از آن خود کردرقابت

شررده  ۵1۵0پیشررتر ترریم ملرری کشررتی فرنگرری ایررران هررم در شرریراز، قهرمرران جررام جهررانی 

 .بود

 .هفتمررین مرتبرره روی سررکوی نخسررت جررام جهررانی قرررار گرفررتکشررتی آزاد ایررران برررای 

  .این تیم همچنین برای پنجمین بار پیاپی توانست فاتح جام جهانی شود

هررا در آمریکررا برگررزار شررد و ایررران برررای راهیررابی برره فینررال توانسررت بررا وجررود ایررن رقابت

 .تساوی در برد انفرادی، با امتیاز فنی بهتر بر تیم میزبان چیره شود

پور، حسررن یزدانرری و پرویررز هررادی مررردان پیررروز ایررران حسررن رحیمرری، مسررعود اسررماعیل

دن کرراکس و کایررل اسررنایدر هررم در برابررر آمریکررا بودنررد. فرانررک مولینررارو، جیمررز گرررین، جرری

 .چهار پیروزی را برای آمریکا رقم زدند

گرفررت و رشرریداف قرررار  حسررن رحیمرری مقابررل کیلرروگرم ۲7وزن  در دیرردار نهررایی، ابترردا در

در حررالی کرره نتیجرره را واگررذار کرررده بررود، در لحظررات پایررانی توانسررت برتررری را برره سررود 

 .خود رقم بزند

http://gdb.rferl.org/F1F6BD6E-A42F-419D-A4AC-BAADFB7D6DC1_mw1024_s_n.jpg
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پور کشررتی باخترره را رقابررت بعرردی هررم تکرررار شررد و مسررعود اسررماعیل همررین وضررعیت در

 ۵1۵0هرررای جرررام جهرررانی از ویکترررور راسرررادین بررررد. او و رحیمررری از بهترین 0-۵۵برررا نتیجررره 

 .بودند

یرررف شکسرررت خرررورد. در میرررثم نصررریری مقابرررل ماگومرررد قربررران علی کیلررروگرم 0۲وزن  در

  .دیدار با آمریکا نیز احمد محمدی در همین وزن نتیجه را واگذار کرده بود

اف را شکسررت داد تررا بررر یررک خلیررل امررین ۵1مصررطفی حسررین خررانی  کیلرروگرم 71وزن  در

 .را تا حدودی جبران کند دو شکست مقابل حریفان خود از آذربایجان و آمریکا

گیران جهررران بررره ترین کشرررتیتکنیرررکحسرررن یزدانررری یکررری از خوش کیلررروگرم 70در وزن 

 .ختیک سابولف، دارنده مدال طالی جهان، رفت مصاف

بررا آغرراز وقررت دوم سررابولف برررای  یزدانرری وقررت نخسررت را برره سررود خررود برره پایرران رسرراند.

 ۵0ثانیرره  91دقیقرره و  0و یزدانرری طرری کرراری از پرریش نبرررد  جبررران برره روی تشررک آمررد امررا

 .مقابل حریف نامدارش به برتری رسید 0بر 

گیر قرربالد در لیررگ برتررر ایررران هررم مبررارزه کرررده بودنررد کرره آن مسررابقه هررم پررر ایررن دو کشررتی

 .رسید ۵1بر  ۵3امتیاز بود و یزدانی به برتری 

، یررک روز مانررده برره جررردن برراروز رقیررب آمریکررایی یزدانرری کرره قهرمرران جهرران و المپیررک اسررت

هررا شرررکت نکنررد. برراروز آغرراز مسررابقات تصررمیم گرفررت برره خرراطر تولررد فرزنرردش در ایررن رقابت

 .بار با نمایندگان ایران مبارزه کرده و تاکنون شکست نخورده است 3تاکنون 

علیرضررا کریمرری مقابررل شررامیل کودیررا ماگومرردف مغلرروب شررد تررا ایررن  کیلرروگرم 80وزن  در

ا برررا سررره شکسرررت بررره پایررران برسررراند. کریمررری در لرررس آنجلرررس فقرررط هرررا ردوره از رقابت

 .نماینده هند را شکست داد

الس وگرررراس از لحرررراظ تکنیکرررری و روحیرررره جنگنرررردگی از  ۵1۵۲او در مسررررابقات جهررررانی 

  .های مسابقات بود و روی سکوی سوم ایستادبرترین

ذخیررره ترریم ملرری ایررران طبررق فهرسررت اعررالم شررده برررای جررام جهررانی لررس آنجلررس نفرررات 

پررور، علیرضررا قاسررمی و رضررا بیررات را هررم در اختیررار داشررت کرره از جمررع آنهررا سررعید داداش

 .به روی تشک نرفتند
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کیلرروگرم مقابررل روسرریه، امیررر محمرردی برررای نخسررتین بررار روی تشررک رفررت و  37در وزن 

 .با وجود شکست در برابر عبدالسالم گادیسوف نمایش خوبی ارائه کرد

توانسررت از خسررتگی قهرمرران دنیررا اسررتفاده کنررد حالیکرره محمرردی میدر لحظررات آخررر در 

 .به خاطر بی تجربگی نتوانست نتیجه را به سود خود تغییر دهد

سرررنگین روسررریه بررره برترررری کمیرررل قاسرررمی در برابرررر نماینرررده فوق کیلررروگرم ۵۵۲وزن  در

 .اش را مسجل کندرسید تا تیم ملی ایران عنوان قهرمانی

           

 


