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 :سخن ماه 

 

 

 خدمت نیست !کاهش قدرت خرید پول ملی 

 
ارز مسافری  ،ن هم نرخ برابری آن با ریالوباره بحث و گفت وگو درباره ارز آباز د

که در گذشته نزدیک تنها وزه روز تبدیل شده است به دکترین یا آمدرحالی و... 

 اقتصادی به ویژه بانکی –شدن آن نقل محافل و مجالس اجتماعی  یتک نرخ

که صد البته هیچ یک از وعد و وعیدهای مسئوالن مربوط جامه ی کشور بود،

ث تنها در مورد نرخ برابری آن است که که برخی حعمل نپوشید. واما اکنون ب

این باور فارق از هرگونه آگاهی حتا اولیه از اصول و مبانی اقتصاد سیاسی بر 

ناراست می باشند که افزایش نرخ برابری ارز منجر به توسعه صادرات خواهد 

، به بیان دیگربراین باورند که کاهش قدرت خرید پول ملی که منظور ریال دش

است  توسعه صادرات را درپی خواهد داشت.درحالی که اینان غافل از آنند که 

ت از جمله سیاست های دمکاهش قدرت پول ملی ،آن هم در یک دوره کوتا 

نها ه اقتصاد آسیاسی/ اقتصادی کشورهایی می باشد ک کتیک هایاپولی،یا ت

 کشور خودمان ایران . همچوننه وارداتی  است،اقتصادی صادراتی 

ناگفته پیداست که کاهش قدرت پول ملی که درواقع همان افزایش نرخ برابری 

روشن است  که دولت های وقت ترفندی  ،بنا به تجربهو ریال و ارز می باشد 

با انواع توجیه های ناراست به منظور پوشش کسر بودجه ساالنه کشور اعمال 

 دارد. می کنند . واقعیتی که همواره تشدید تورم را به دنبال داشته وکرده و 

تورمی که بنا به نظر بزرگان علم اقتصاد، واز جمله پروفسور ارهارد ، طراح و 

آلمان سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم ،  در  خالق معجزه اقتصادی

 صورت تداوم می تواند جامعه یی را از بنیان نابود سازد.

ری ارز به هرصورتی باید دانست و پذیرفت که که افزایش نرخ برابه هر روی، ب

، که رخ دهد با توسعه فراگیر و همه جانبه فقر عمومی دو روی یک سکه اند

که منظور بانک کشور مالی  /ه امور اقتصادی به ویژه پولیلذا کارگزاران ادار

دو سازمان اقتصادی دیگر یعنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و وزارت  مرکزی و

یی که در این زمینه بر  مکلفند بنا به وظیفهمی باشد دارایی  امور اقتصادی و

ن آ دست کم بیشتر با گزینش سیاست های سنجیده از بروز عهده آنان است،

 جلوگیری کنند.  
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کارگزران اداره امور اقتصادی کشور باید پذیرای این راستنه یا واقعیت سرنوشت 

مبانی علم اقتصاد جز  به حکم اصول و ساز باشند که افزایش نرخ برابری ارز

افزایش هزینه نهایی تولید و به تبع آن تشدید تورم، سکون صادرات ، فقیر شدن  

زیرا افزایش  ترش قاچاق حاصلی درپی نخواهد داشت.سگ معه وبیشتر جا

در بازار های صادراتی کاهش را  تولید نه تنها توان رقابتی کشور یهزینه نهای

خواهد داد  ، بلکه در مورد کاالهایی هم که تولید آن در کشور از مزیت نسبی 

تولید  ابه وبرخوردار است ،حتا در بازارهای داخلی  در رقابت با کاالهای مش

 سترش قاچاق خواهد شد.گکشورهای رقیب ناتوان ساخته، موجب 

بنابراین بازی با نرخ ارز را باید به کنار گذارد و راه  های کاهش هزینه های ارزی 

اعم از خصوصی و دولتی و افزایش آن را با اعمال مکانیزم های ِویژه درپیش 

ه صادرات را ک حمل بر تولید و از سوی دیگر باید هزینه هایضمن اینکه رفت . گ

سازمان هایی می باشند ک انبوه  آن دولت ،  اتاق بازرگانی و اصلی مسبب

یا درآمدهای  منابع مالی کشور را با عنوان هایی چون فروش خدمات و

ه اند با اعمال سپرده های هزینه زا ی فسادآفرین محبوس کرداختصاصی در

 کاهش داد .    مکانیزم های کارآ

  **  * 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

 سه هیات رییسه اتاق ایران و انگلیبرگزاری جلسة ماهان

ماه ،   جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس در شهریور

راس ساعت سال جاری 

روز سه شنبه هفتم 51

اکثریت  با حضور شهریور

اعضاء در محل دبیرخانه 

اتاق بازرگانی وصنایع 

ومعادن ایران وانگلیس 

برگزار گردید. در  تشکیل و

این جلسه طبق روال 

براساس دستور  معمول و

 جلسه نخست اخبار اقتصادی کشور مبادله و به تفصیل درمورد مسائل و
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ناتی اژه مسایل پولی / مالی  بیروابط اقتصادی دو کشور به وی مشکالت حاکم بر

 کشور ایران و یراد و به برخی پرسش های اعضاء در مورد روابط بانکی دوا

انگلیس و سایر مسائل ، ازجمله چگونگی صدور روادید ورود به انگلیس پاسخ 

داده شد . بعد از تبادل اخبار و ادای پاسخ به پرسش اعضاء دکتر امینی  نایب 

دادماه را به اختصار بیان و در رییس و دبیر کل اتاق گزارش عملکرد اتاق در مر

ضرورت در اختیار گیری  به از جمله محل دبیرخانه ومشکالت معتال پی مسایل و

، همراه با  برنامه های آتی یا اعضاء اتاق باشد در مالکیت اتاق ومحلی که 

فوق العاده مورد  درضمن در خصوص برگزاری مجمع اتاق سخنانی ایراد کرد.

ه هیات ب رتطبیق اساسنامه نکاتی عنوان شد .درباره سف برایایران  نظر اتاق 

 شد. اخذ تصمیم  وگو  لندن و شرکت در مهمانی شام ساالنه اتاق نیز گفت و
ه متعلق ب نونی که ک ضمنا در باره مشکالت اتاق انگلیس و ایران از لحاظ محل

 لذا و ظاهرا باید بازسازی شود و می باشدنفت  شرکت صندوق بازنشستگی

به اطالع هیات مدیره رسید و است اتاق انگلیس و ایران ملزم به ترک محل 

شستگی نفت و هم با بازرگانی قرار شد در حد امکان، هم با صندوق بازن

شیمی که آمادگی خود را برای واگذاری محلی در دفتر خود در لندن به پترو

مشکل اتاق به  برای رفع اتاق پیشنهاد کرده است مذاکره و توصیه های الزم

 عمل آید.

بنا به پیشنهاد آقای ذره بینی قرار شد یکی از جلسه های آتی در یکی 

 ر شود گه مورد تائید قرار گرفت.یا تبریز برگزا شهرهای مشهد ،اصفهان، شیراز و

 پایان یافت 51جلسه راس ساعت 

 اتاقتخصصی برگزاری جلسه های ماهانه  کمیسیون های 

ماه  در شهریور کمیسیون  این فناوریهای نوین: صنعت و بازرگانی،کمیسیون، 

ساعت  راس طبق روال جاری

شهریور ماه  51روز دوشنبه  51

 اب با عضویت  اکثریت اعضاء و

نقیب و علی ریاست مهندس 

دبیری امیرحسین  معاونت و

پژوهی ریاست دوره قبل 

به  توجه کمیسیون تشکیل و با

جلسه برگزار الغی با دستور

 گردید.
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برخی مسائل حوزه  این جلسه  طبق روال بعد از تبادل اخبار اقتصادی و در

 تایید نماینده هیات مدیره در کاری کمیسیون براساس پیشنهاد کمیسیون و

کمیسیون موافقت شد ضمن تدوین فهرست شرکت های فعال در زمینه غذا  

ون کمیسیدارو در چارچوب کمیسیون های تخصصی اتاق کمیسیونی با عنوان  و

دارو با عضویت اعضای مایل به عضویت درآن تشکیل ودر اولین فرصت  غذا و

 51جلسه راس ساعت  هیاتی از سوی این کمیسیون به انگلیس اعزام شود.

 پایان یافت.

 پتروشیمی و گاز کمیسیون نفت وکمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی :  – 2 

 ءعضویت اکثریت اعضاشهریور ماه با  21یک شنبه  روز 51راس ساعت 

 دکترکمیسیون  به ریاست 

دبیریت  کوروش طهماسبی و

 رضا مهدوی تشکیل ومهندس 

 .برگزار گردید

نجام ا این جلسه افزون بر در

روزمره  وظایف عادی و

 مذاکره کمیسیون، استقبال و

برخی اعضاء با ی رو در رو

دولت ولز  یاعضاء هیات بازرگان

تهیه  ،سفارت  انگلیس در تهران براساس پیشنهاد اعضاء مراسم برگزار دردر

 وندور لیست از اعضاء و شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی،

 برگزاری همایشی در نیمه دوم سال جاری در زمینه های حوزه فعالیت

 ، بردن یک هیات از شرکت های فعال در زمینه های نفت و گاز وکمیسیون

 گفت و کو  با شرکت های انگلیسی همتا و و دیدار انگلیس وپتروشیمی  به 

 پایان یافت. 51جلسه راس ساعت  مایل به کار با ایران مورد تایید قرار گرفت.

ماه مورد گزارش  در کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان: – 1

تشکیل و لملل بین ا امور و این کمیسیون که از تغییر نام کمیسیون گردشگری

زهرا نقوی و آقایان قربانعلی بهزادیان،  شبنم بهرامی و با عضویت خانم ها:

محمد پارسه، علی اکبر خدابخشی، علی اکبر رضایی، ابوالفضل روغنی 

گلپایگانی، سعید زالی، محمدرضا سرمدی، عبدالکریم سعدی، حیدر شوکتی 

قی عرب، دکتر پورثانی، محمد ضرابیان، رامین طاعتی، وحید طیبی، محمد ت

علی غمخوار و امیر محسنی و با ریاست دکتر علیمردان شیبانی و نیابت 

ریاست و دبیری خانم زهرا نقوی، رئیس دوره قبل کمیسیون و عضو علی البدل 



   
 

 

 

 6938ویژه شهریورماه  86خبرنامه شماره

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

 

5 

 

ار تشکیل و برگز ریت اعضاءکثشده است با حضور ا هیات رئیسه اتاق تشکیل

 و برگزار گردید.  گردید

انجام افزون بر  در این جلسه

وظایف محول با توجه به تغییر 

عنوان کمیسیون ،برخی 

شرکت های ساختمانی و 

که به  مشاوره شهر سازی نیز

کمیسیون پیوسته اند در آغاز 

دامنه  جلسه به معرفی خود و

 سپس  یت خود پرداختند،لفعا

براساس برنامه اجرایی تهیه 

شده در دوره قبل توافق شد 

ده دوم سال جاری به موقع اجرا گذار ی اجرا در نیمهبا تغییراتی برااین برنامه 

از جمله  بنا به تایید کمیسیون برگزاری سمیناری در نیمه دوم سال  شود.

جاری در همکاری با بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی مورد تایید قرار 

 گرفت. 

ضمناً توافق شد ضمن تدارک اعزام هیاتی از سوی کمیسیون به انگلیس 

و در همکاری با  کشور دوی نیز به منظور توسعه روابط گردشگری سمینار

با دعوت از وسازمان های ذیربط انگلیسی در اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران 

سفر به  مایل به همکاری و ایران و عضو اتاق بریتانیا و و شرکت های ذیربط

 ایران برگزار شود.

کمیسیون عضویت که از  ازجمله واحد های اجرایی اتاق  :کمیسیون عضویت -1

، آقای مهندس علی گزارش با عضویت خانم فیروزه مزدامی باشد در ماه مورد 

 یل وتشکحمزه نژاد و عضویت و ریاست دکتر امینی نایب رییس و دبیرکل اتاق 

 برگزار گردید .

آیین نامه های اعم از  ،اتاق در این جلسه در باره برخی مسایل تشکیالتی

گو شد و درباره برخی مسایل به .ویژه در سنجش موارد  فت وگو  بحثداخلی  

ه کشورهای پیش رفته ازجمله ژجاری با موارد مشابه در سایر کشورها به وی

 اتریش و فرانسه به تفصیل بحث شد . 

از جمله توافق شد با موافقت هیات رییسه اتاق برای تقویت توان کاری اعضاء 

 .  شود دوره های زبان آموزی انگلیسی به صورت کارگاهی برگزار
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 دیدار با هیات بازرگانی دولت ولز
بازرگانی بریتانیایی نی شهریور ماه تهران شاهد حضور هیات میادر روزهای 

هیات متشکل از هفت شرکت بزرگ بازرگانی، فعال درزمینه های  دولت ولز، 

نفت وگاز ،ماشین آالت، تاسیسات زیربنایی، حمل ونقل ، لجستیک و... بود 

که از سوی دولت ولز با هدف استقراربلند مدت در بازار ایران به تهران گسیل 

 شده بود.                                

تجاری دولت ولز  بعداز ظهر  هیات

یک شنبه پانزدهم شهریور در 

انگلیس در  محوطه باغ سفارت 

موردخوش آمد گویی تهران 

رسمی سفیر انگلیس در تهران 

که قرار گرفت.در این گردهمایی 

افزون بر کارکنان بخش بازرکانی 

 بین المللی سفارت، نمایندگان 

 ،حدودبیش از هفتاد شرکت ایرانی

بازرگانی  ایران و انگلس اناق های 

حضور نیز ایران  و انگلیس و

 وبعد از خوشامد گویی ، داشتند

سفیر،  "کیت ولینگز" مدیر بیانات 

 ور وکش بازرگانی بین المللی سفارت درباره وضعیت کنونی روابط اقتصادی دو

سفارت  آمادگی بخش بازرگانی،به ویژه اهمیت حضور هیات بازرگانی دولت ولز 

 سپس بیاناتی ایراد کرد. ینه های مورد نظر،گونه همکاری در زمبرای هر

 هرکدام جداگانه وبعد از معرفی خود  ،لزی  مورد اشارهونماینگان شرکت های 

آمادگی خود را برای انجام هرگونه  ندر حد الزم  ضمن بیان  زمینه کاریشا

معارفه پایان  مراسم بعد از همکاری باشرکت های ایرانی  اعالم کردند. 

نماینگان شرکت  مذاکرات رو در روی نماینگان شرکت های ولزی با اشخاص و

 .پنج بعد از ظهر  به طول انجامید ه تا حدود ساعت،کهای ایرانی مدعو آغاز شد

بنا به اطلالع نماینگان شرکت های ولزی روزهای  بعد براساس قرار های از 

ر در پایان سف گفت وگو کردندوپیش تعین شده با همتایان ایرانی خود دیدار و 

 به انگلیس بازگشتند.با نهایت رضایت شش روزه خود 
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 اخبار اتاق انگلیس و ایران:
 

 دیدار ماهانه اعضاء و همکاری با اتاق ایران و انگلیس

 براساس اطالعات واصله از دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا  و ایران، اتاق مذکور

با حضور لرد ا طبق روال ر دیدار ماهانه اعضای خوده سمبر جلسپتا 22در روز 

المونت، رئیس اتاق و نماینده نخست وزیر انگلیس در روابط بازرگانی بریتانیا با 

برخی مسایل  افزون بر بررسی این جلسه درصرف ناهار برگزار کرد ،  وایران 

ی دو دبه تفصیل درباره آمادگی دولت انگلیس برای توسعه روابط اقتصافیمابین 

تاریخ برگزاری مهمانی شام  کشور بیاناتی ایراد شد. ضمناً در این جلسه

در مجلس عوام برگزار خواهد بیست و هفتم اکتبر سال جاری  که  ساالنه اتاق

تاکید قرار گرفت . برگزاری جلسه دیدار ماهانه اعضاء بر عهده  و هشد مورد اشار

 است.ی گردانندگان این رویداد مارتین جانستون، مدیرکل اتاق، و میترا طاهر

 س وایران در مجلس عوامیبرگزاری مراسم شام ساالنه اتاق  انگل
براساس اعالم دببرخانه  اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران،  همتای انگلیسی اتاق 

بازرگانی ایران وانگلیس، برگزاری مراسم مهمانی شام ساالنه اتاق  بازرگانی 

بنا به روال  معمول همه ساله در اوایل پائیز در مجلس اعیان بریتانیا و ایران  که 

ویا  عوام  بر گزار می شود ، در سال جاری  نیز بنا به دعوت "لرد المونت"  که 

اکتبر از ساعت  21از طریق دبیرخانه اتاق مربوط اعالم شده است،  جمعه 

ر خوهد ویژه اعضاء مجلس عوام برگزا پذیرایی در سالن 13و 22الی  13و51

 شد. 

دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران با اطالع رسانی واعالم تاریخ برگزاری  

ایران ، از تعدادی از اعضاء مایل  مراسم مهمانی شام ساالنه اتاق انگلیس و

به شرکت در این مهمانی ازجمله اعضاء دو اتاق، تعدادی از ارباب جراید، اعضای 

ر و صاحبان سرمایه ایرانی و انگلیسی مایل به کار مجلسین اعیان و عوام، تجا

 با ایران دعوت به عمل آورده است.  

فته می شود سخنران مدعو مراسم که همه ساله ازمیان  اشخاص گ

 انگلیس درتهران و و یا سفرای ایران و ملللرسناس و موثر در روابط بین اس

توسط لرد المونت دعوت و برگزارمی شد،  تاکنون تعین و دعوت نشده  لندن

 .است 
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 تشریفات ثبت و تاسیس شرکت

 در

 انگلیس

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 اشاره:

در انگلستان یا روشن تر در پادشاهی متحده انواع شرکت های             

را  شرکت ها. بنابراین بازرگانی ازجمله شرکت های نام برده در زیر وجود دارد

 براساس تشریفات عنوان شده درپی  می توان ثبت وفعال کرد:

 شرکت با مسئولیت محدود -

Private Limited Company 

 شرکت سهامی خاص -

Joint Stock Co. (JSC) 

 شرکت سهامی عام -

LLP 

ست ا« شرکت با مسئولیت محدود»رایج ترین نوع شرکت بازرگانی در انگلیس 

 شرح تشریفات ثبت آن مبادرت خواهد شد.که در پی در حد نیاز به 

 کلیات:-5

 :ساختار داد و ستد در انگلستان

هنگام آغاز کاِر داد و ستد در انگلستان،                                                

باید ساختار آن مشخص باشد. در انگلستان بیشتر داد و ستد کنندگان ، افراد 
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می باشند. در صورتی که فرد فعالیت انفرادی « شرکت با مسئولیت محدود»در 

و این بدان  ثبت نام کند« خیش فرما»داشته باشد مکلف است دراین صورت 

معنا می باشد که شخص برای خودش کار می کند نه برای دیگری. ضمن اینکه 

 برای فعالیت تجاری در انگلستان معموالً باید ساکن انگلیس بود.

دود در انگلستان مستلزم دارابودن آدرس ثبت ثبت شرکت با مسئولیت مح

شده در انگلیس می باشد، اما مدیران شرکت نیازی به سکونت در انگلستان 

 ندارند.

 ثبت شرکت در انگستان: -2

آسان ترین راه آغاز کاردادوستد به صورت                                        

است. واین بدان « فرادیدادوستد ان»رسمی وقانونی یک شرکت در انگلستان 

معنا ست که شخص، مالک شرکت است و می تواند به تنهایی فعالیت کند و 

 یا دیگران را به کار گیرد.

( ثبت self-assessment taxبرآورد مالیات خود ارزیابی )  باید برای اقدام به

نامکرد به این معنا که اعالم شودشخص و یا حسابداروی مالیات را محاسبه 

 د.می کن

 دادوستدکنندگان منفرد:

برای به حساب آمدن به عنوان معامله کننده منفرد                                   

یاسازمان درآمد و گمرکات علیاحضرت، شماره بیمه ملی « HMRC»باید: از 

(National Insurance Number دریافت کرد و تحت نام خود و یا یک نام تجاری )

انتخاب می شود معامله کرد، وشیوه ی ایجاد تشکیالت که برای فعالیت 

 دادوستد انفرادی را به دست آورد.

 :شرکت با مسئولیت محدود

انگلستان می توان و  در برای انجام دادوستد                                       

مورد توصیه است که شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کرد. در این صورت 

رای اداره شرکت )که مدیر نامیده می شوند( انتخاب و منصوب باید افرادی را ب

( به Company Houseکرد و شرکت را در ثبت شرکت ها )اتاق شرکت ها=

ثبت رساند،ودانست که موسس به عنوان مدیر شرکت، کارمند هم محسوب 

این بدان معنا می باشد که هنگام پرداخت مالیات، درآمد شرکت  می شود. و

 جدا از هم محاسبه می شود. دیرو درآمد شخص م

 :چگونگی ایجاد شرکت با مسئولیت محدود

برای ایجاد شرکت با مسئولیت                                                             

محدود باید: برای شرکت نام و نشانی مشخص کرد، شرکت را در کامپانی 
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رد، حداقل یک شریک هاوس ثبت کرد، حداقل یک مدیر برای اداره آن تعیین ک

نام برد، اساسنامه )قوانین پذیرفته شده برای اداره امور شرکت( ارائه داد، و 

 شرکت را برای پرداخت مالیات بر درآمد و عملکرد شرکت مجهز کرد.

 چگونگی مشارکت در کسب و کار:

باوجود اینکه شرکت توسط شخص                                                 

ره می شود، ام کلیه سهامداران دراداره شرکت مسئولیت دارند. موسس ادا

ثبت و طبق قوانین « HMRC»شرکت را باید برای خود یا خویش ارزیابی در 

شرکت را نامگذاری کرد و به طور انفرادی اداره کرد و سودحاصل از فعالیت 

 شرکت را بین شرکا تقسیم کرد.

 ثبت شرکت به عنوان شرکت خارجی:-3

باشد که دادوستد  ه در نظرچچنان                                                         

انگلستان توسعه یابد و از آدرس مشخصی در دنبال شود،  تجاری در مجموع در

( Company Houseباید براساس مقررات جاری شرکت را  در ثبت شرکت ها )

 ثبت کرد.

 مجوزها:-4

هنگام آغاز  کسب و کار، ممکن است برحسب نوع در انگلستان                 

کاربه جواز نیاز باشد. جواز مورد نیاز باید تعیین وبااستفاده و از طریق مربوط 

"License finder tool.اخذ شود " 

 گشودن حساب بانکی:-5

در انگلستان می توان حساب جدید باز کرد، یا از                                     

ر کشور مبداء استفاده کرد و یاآنکه در آن کشور حساب پوند حساب موجود د

استرلینگ افتتاح کرد. برای دورماندن از دستمزد نقل و انتقال و یا تبدیل ارز، 

ممکن است افتتاح حساب پوند استرلینگ در بانک کشور مبداء به صرفه باشد، 

یاز لستان نزیرا برای افتتاح حساب بانکی در انگلستان به آدرس مشخص در انگ

 است.

 :یا مالیات ارزش افزودهبیمه ملی و -6

شرکت های تجاری ممکن است به                                                        

 National)« بیمه ملی»میزان درآمد خود موظف به پرداخت هزینه بابت 

Insurance )  شوند. هم چنین ممکن است موظف به کسر بیمه ملی از حقوق

کارمندانی از حوزه اقتصادی اروپا چنانچه  کارمندان خود و پرداخت آن شوند.

(EEA=European Economic Area یا سوئیس استخدام شده باشند و دارای ،)
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 باشند باید کسورات براساس قوانین کشور مطبوعشان باشد، و« A1»فرم 

 بنابراین پرداختی بابت ایشان به بیمه ملی صورت نمی پذیرد.

 مالیات ارزش افزوده :

 11333در صورتی که گردش فعالیت تجاریشرکت  از                                 

( HM R&Cپوند بیشترباشد باید در"سازمان درآمد و گمرکات علیا حضرت ملکه" )

ثبت نام کرد. درصورتی که شرکت در انگلستان فعال باشد و خدمات الکترونیکی 

ین ویژه یی به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه دهددر این صورت قوان

 وجود دارد.

 حمایت از فعالیت های تجاری در انگستان:-7

اساسا شرکت های تجاری                                                                 

درانگلستان برای به دست آوردن اطالعات، توسط دولت و از طریق راهنمای 

انواع گوناگون کمک  تامین اعتبار برای فعالیت های تجاری حمایت می شوند.

های مالی شامل: هدایای کشوری و اتحادیه اروپا، وام ها، برات بیش از اعتبار 

(over draft( سهام، کرایه کردن تجهیزات، و فاکتور تامین مالی ،)Invoice 

Financing.می باشد) 

( Finance locatorsدر این زمینه در ولز می توان از یابندگان تامین مالی )

 کرد. استفاده

 استخدام افراددر انگلستان: -8

در انگلستان باید به کارمندان مورد استخدام                                             

دست کم،برابر دستمزد ملی انگلستان پرداخت کرد. واین مورد شامل کلیه 

خارجی وارداز کشورهای دیگر می شود. روشن است  داخلی و کارمندان اعم از

انگلستان مستلزم امضاء قرارداد با کارمند شامل: شرایط  در دکه استخدام افرا

 وی می باشد. میزان حقوق، مسئولیت ها، و وظایف استخدام،

 خارج از انگلستان: خدام کارمند ازتاس

پیش از آوردن نیروی کارخارجی  به                                                  

شخص شود که آیانیروی موردنظر اجازه مربوط باید م انگلستان وکنترل مدارک

 کار در انگلستان دارد  یا نه؟.

 ضمانت کار کارمندان موقت:

موقت در انگلستان مستلزم  کلی کار به طور                                    

این رو باید اطمینان حاصل شود که کلیه شرایط  ضمانت و کسب مجوز است. از

 ستان رعایت شده و اجازه کار نیز تمدید می شود. مهاجرت برای ورود به انگل

 اطالعات: سایر -9
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 & Uk tradeسازمان تجارت و سرمایه گذاری پادشاهی متحده )                

investment=ukti اطالعات افرادی را که برای داد و ستد به انگلستان می )

سازمان »از اسکاتلند می توان   در ستد و داد رای آغازب دارد. اختیار در آیند

(، کمک های خاصی Development International« )توسعه بین المللی

در ایرلند  (، وBusiness Wales«)ولز کار کسب و»از ولز در همچنین دریافت کرد.

 Investment department« )سرمایه گذاری ایرلند شمالی»شمالی از 

Northern Ireland.) 

(: این شبکه وظیفه Enterprise Europe Networkشبکه سرمایه گذاری اروپا )

اطالع رسانی به موسسات تجاری اروپایی و مشورت دهی به آنان را برعهده 

در  دارد و خریداران و فروشندگان کشور های  خارجی را دور هم جمع می کند.

ه های موسسه های ،  با شرکت در جلس«EEN»انگلستان کارشناسان شبکه 

ارزیابی نیازهایشان، و مشخص کردن فن آوری هایی که  بازرگانی خارجی و

ت این شرک می تواند برایشان مفید باشد، و یافتن شرکای مناسب برای آنان،

 را یاری می دهند. ها

 جعه وبا آن تماس برقراراباید به دفتر محلی آن مر« ای.ای.ان»برای اخذ کمک از 

 کرد.

 انجام داد و ستد در انگلستان

 الزمه انجام روند مطلوب و اطمینان بخش داد                                            

چگونگی  رکلی در پادشاهی متحده، آگاهی از، یا به طودر انگلستان ستد و

بررسی بیشتر،   داد و ستد و تجارت بین المللی در انگلستان، انجام مطالعه و

 متحده است.  به ویژه درباره نظام حکومتی پادشاهی

 

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران
 شودآزاد می اننرخ ارز مسافر

بانک بنا بگزارش خبر گزاری ها 

غییر مقررات فروش ارز، به مرکزی با ت

اجازه داده است  های کشور  بانک

که ارز مسافرتی را به نرخ آزاد به 

 .مشتریان بفروشند

پیش از این هر ایرانی که سفری 

توانست با ارائه خارجی داشت می
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ک ها ساالنه یگذرنامه و بلیط سفر )و در صورت نیاز ویزای کشور مقصد( از بانک

ای"، که ارزانتر از نرخ با "نرخ مبادلهدالر ارز )دالر یا معادل آن(  133بار تا سقف 

ین قاعده مستثنی می باشند و زائرین عازم عراق از ا .خریداری کندآزاد است 

 دالر می باشند  233فقط مجاز به دریافت معادل  

 133ای و نرخ آزاد برای هر دالر آمریکا حدود در روزهای اخیر تفاوت نرخ مبادله

 .تومان بوده است
 

 دسازششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان را در ایران میبریتانیا 

 

 
های ایران و بریتانیا قرارداد ساخت یک نیروگاه بزرگ خورشیدی به ظرفیت مقام

سفیر ایران در لندن و لرد المونت  آقای بعیدی نژاد  مگاوات را در حضور 133

 رگانی نخست وزیر انگلیس بارئیس اتاق بازرگانی انگلیس وایران ونماینده باز

 شهریور 21قرارداد چهارشنبه این به گزارش بی بی سی . ندنهایی کرد ایران

بریتانیا، مجری این طرح و وزارت   کرکوسبین مسئوالن شرکت  سپتامبر( 23)

 .نیروی ایران در لندن، پایتخت بریتانیا نهایی شد

ترین قراردادهای ایران و بریتانیا بعد از برداشته شدن این یکی از بزرگ

 المللی علیه جمهوری اسالمی است.ینهای بتحریم

گذاری میلیون یورو در این پروژه سرمایه 133شرکت کرکوس قرار است حدود 

 .میالدی اعالم شده است 2351ای که زمان آغاز آن نیمه اول سال کند؛ پروژه
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سی فارسی که در این مراسم حضور داشته بیامیر پایور، خبرنگار اقتصادی بی

 کرده که "محل ساخت گو بیاسی، مدیرعامل شرکت کرکوس بریتانیا نقلاز دیه

نیروگاه خورشیدى در ایران هنوز نهایى نشده ولى استان کرمان یکى از 

 ".نامزدهاى اصلى است

اندازی، مگاواتی، در صورت تکمیل و راه 133گفته شده که این نیروگاه 

 "."ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان خواهد بود

 نیم گیگا وات ظرفیت دارندند یک و های بزرگ خورشیدی در چین و هنیروگاه

حمید بعیدى نژاد، سفیر ایران در بریتانیا هم که در این مراسم حضور داشته 

گفته است: "نیروگاه جدید خورشیدى در ایران ششمین نیروگاه خورشیدى 

 ".شوددرصد سرمایه ایرانى ساخته می 23جهان است و با 

مک یک صندوق سرمایه قرارداد ساخت نیروگاه ششصد مگاواتی در ایران با ک

گذاری بریتانیایی یک پیام سیاسی مهم دارد. رونمایی از این قرارداد در لندن 

درست یک روز پس از آن اتفاق افتاد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 

  .ای )برجام( به شدت انتقاد کرددر مجمع عمومی سازمان ملل از توافق هسته

هند نشان دهند که به رغم این تهدیدات هنوز به خواشرکتهای بریتانیایی می

های سرمایه گذاری در ایران عالقه مندند. لرد المونت نماینده دولت  فرصت

با ایران هم بر حمایت دولتش از برجام و پایبندی به آن تاکید  بازرگانیبریتانیا در 

 .کرد

ایران هم می خواهد 

نشان دهد به رغم 

تهدیدهای آمریکا، برای 

ها و کشورهای  شرکت

اروپایی توسعه روابط 

اقتصادی با ایران اولویت 

دارد. البته هنوز فشار 

آمریکا و تهدیدهایش 

 عملی نشده است چه بسا در صورت ازهم پاشیدن برجام و برگشت تحریم

های قبل، عطای بازار ایران را به لقایش  های اروپایی مثل سال ها، شرکت

 .ببخشند

 .ه قرار است با استفاده از منابع مالی خارجی تامین شوداعتبار اجرای این پروژ

ای است که در آن عالقه مدیر عامل شرکت کرکوس گفته است: "این پروژه

  ".ملی وجود دارد بنابراین ما از حمایت خاصی برخوردار هستیم
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؛ انداو همچنین گفته است: "سرمایه گذاران زیادی در این باره عالقه نشان داده

به جای اینکه چند پروژه کوچک راه اندازی کنیم تصمیم گرفتیم سراغ یک پروژه 

 ".بزرگ( برویم)

نیروگاه  13میالدی حدود  2353شرکت کرکوس از زمان تاسیس در سال 

شرکت کرکوس در هفت  .ازی کرده استانرژیهای تجدید شدنی در اروپا راه اند

 .نیروگاه در اروپا راه اندازی کرده است 13سال گذشته حدود 

ساخت این نیروگاه در ایران اولین پروژه این شرکت در خارج از اروپاست و به 

 ".گفته آقای بیاسی "در پاسخ به تقاضای مشتری انجام شده است

کرکوس مسئول ساخت، توسعه و بر اساس مفاد قرارداد امضا شده، شرکت 

ساخت این نیروگاه سه سال طول  .اندازی این نیروگاه خورشیدی خواهد بودراه

مگاواتی  533های خواهد کشید و قرار شده هر شش ماه یک بار شبکه

ایران برای تولید برق تا حد زیادی وابسته به نفت و گاز است  .اندازی شوندراه

های تجدیدپذیر های زیادی برای استفاده از انرژینگیزهها ااما با افزایش آالینده

 .ایجاد شده است

ایران خودرو و دایملر بنز قرارداد فروش خودروهای سنگین امضا 

 کردند

شرکت دایلمر 

تراکس آلمان 

سی بیبه بی

فارسی گفت 

شنبه که سه

سپتامبر  52

شهریور(  25)

با گروه صنعتی 

ایران خودرو 

 .هاى دایملر )بنز( در ایران را امضا کرده استقرارداد فروش و توزیع کامیون

این قرارداد با حضور سفیر ایران در شهر وورث در آلمان بین دایملر تراکس و 

 .ایران خودرو دیزل امضا شده است

خودروهای سنگین  این قرارداد مشارکت مشترک )جوینت ونچر( براى فروش

 .شودمثل کامیون است و خودروهای سواری مرسدس بنز را شامل نمی
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رسانی ایران خودرو، قرارداد خودروهای تجاری که بر اساس اعالم پایگاه اطالع

امروز امضا شده شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از 

 .فروش خودروهای تجاری است

ر پیش از این گفته بود که بخش خودروسازی سنگین شرکت خودروسازی دایمل

ای با ایران برای بازگشت به این کشور های تفاهم اولیهاین شرکت یادداشت

بینی کرده بود که در صورت نهایی امضا کرده است. این شرکت در آن زمان پیش

ل و گروه صنعتی ماموت همکاری شدن این قراردادها با گروه ایران خودرو دیز

 .کند

 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

 دولت ترامپ اجازه فروش شرکت آمریکایی به خریدار چینی را نداد
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنیان آمریکایی به خریداران چینی  دولت آمریکا مانع از فروش یک شرکت دانش

 شده و دلیل آن را "مسایل امنیت ملی" عنوان کرده است.

که یک (Canyon Bridge Capital Partners) شرکت کانیون بریج کپیتال پارتنرز

ز سال گذشته در صدد کسب مجو شرکت تحت حمایت چین است از ماه نوامبر

 .بود

 (Lattice Semiconductor ) کاندکتوربرای خرید شرکت آمریکایی التیس سمی

 .اما سرانجام موفق به کسب این مجوز نشد

 .استارزش این معامله یک میلیارد و سیصد میلیون دالر بوده 

دستور منع انجام معامله با سختگیری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا، در مورد روابط تجاری با چین همزمان بوده است. ماه گذشته دولت 
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ها در زمینه حفاظت از حقوق معنوی آمریکا تحقیقاتی را در مورد عملکرد چینی

به ارائه اطالعات  های آمریکاییآغاز کرد که از جمله شامل اجبار شرکت

اند سیاستمداران و رهبران نظامی آمریکا نیز از دولت خواسته  .ارزشمند است

گذاری چین در بر سرمایه

ایع صنصنایع آمریکا به خصوص 

 رفته مرتبط به فناوری پیش

تری داشته نظارت دقیق

 .باشد

کانیون بریج چینی اجازه خرید 

  .شرکت آمریکایی را نیافت

در اطالعیه خود  دولت آمریکا

در مورد عدم صدور مجوز برای 

فروش شرکت التیس به 

شرکت کانیون گفته است که 

عامل اصلی در اتخاذ این تصمیم "سلب بالقوه" حقوق معنوی التیس بوده 

های کامپیوتری است. موسسات دولتی است. این شرکت سازنده تراشه

 .آمریکا نیز از خریداران محصوالت این شرکت هستند

پیشتر، یک هیئت تحقیق که دولت آمریکا برای بررسی موضوعاتی از این قبل 

تشکیل داده پیشنهاد کرده بود که از این معامله جلوگیری شود. این هیئت 

معموال در مورد نقل و انتقاالت مرتبط با موسسات فعال در زمینه امور امنیتی 

بریج و التیس، طرفین  های کانیوندهد. اما در مورد معامله شرکتپیشنهاد می

 .معامله مستقیما خواستار مداخله رئیس جمهوری شده بودند

های اخیر با کاهش فروش و در دو شرکت التیس، مستقر در الوگون، در سال

سال گذشته، ضرر و زیان مواجه بوده و شرکت چینی حاضر شده بود سهام 

عامل این شرکت با ابراز آن را به بهایی باالتر از بازار سهام خریداری کند. مدیر

ای که صورت نگرفت ناخرسندی از تصمیم دولت آمریکا، گفته است که معامله

 .متضمن بهترین گزینه برای سهامداران شرکت بود

تصمیم آقای ترامپ در این زمینه چهارمین مورد از تصمیم یکی از رئیسان 

حظات جمهوری آمریکا در جلوگیری از معامالت بخش خصوصی به خاطر مال

امنیت ملی است. باراک اوباما در دو مورد تصمیم مشابهی گرفت که هر دو 

جورج  5113های چینی بودند. همچنین، در سال مورد هم طرف معامله شرکت
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بوش )پدر( رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز مانع از آن شد که یک شرکت چینی 

 .دیک شرکت تولیدی آمریکایی مستقر در سیاتل را خریداری کن

 
 

 رونمایی کرد ۰۱اپل از آیفون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پالس  1و آیفون  1اپل همچنین دو نسخه جدید آیفون را تحت عنوان آیفون 

 .دالر قیمت دارند 133تا  133معرفی کرده که حدود 

های تلفن همراه خود به گزارش بی بی سی ، شرکت اپل از جدیدترین گوشی

 که تمام صفحه آن نمایشگر است و دیگر دکمه 53رونمایی کرده است. آیفون 

اش اصلی فیزیکی روی آن وجود ندارد، قادر است صاحبش را با دیدن چهره

  .شناسایی کند

قادر است حتی در تاریکی چهره صاحبش را شناسایی  53آیفون ایکس یا آیفون 

قفل هزار نقطه مادون قرمز، هویت مالکش را تایید و  13کند و با استفاده از 

  .دستگاه را برای او باز کند

فون های آیشد با توجه به تبلیغات پیرامون ویژگیهمان طور که پیش بینی می

  .های همراه اپل ثبت کردایکس قیمت آن رکورد جدیدی در تاریخ گوش

در جالی که ناظران فناوری پیش بینی کرده بودند که آیفون ایکس احتماال 

دالری جهان خواهد شد، همین طور هم  5333نخستین گوشی تلفن همراه 

  .گذاری کرددالر قیمت 111شد و اپل تنها با یک دالر تخفیف، آیفون ایکس را 
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شهریور( اپل همچنین از دو گوشی همراه  25 -سپتامبر  52شنبه امروز )سه

ای بر نسل گوشی های آیفون پالس رونمایی کرد که ادامه 1و آیفون  1آیفون 

  .است

شود. دوربین بهتر، این است که بدون سیم هم شارژ می 1ویژگی جدید آیفون 

تر از دیگر تر و سیستم عامل پرسرعتای، بلندگوهای قویبدنه شیشه

  .است 1های آیفون ویژگی

اگرچه احتماال شارژ باتری بدون استفاده از سیم، برترین ویژگی آیفون جدید 

ناس فناوری شاید جالب باشد که بدانیم است اما به گفته جیاف بالبر، کارش

های همراه را عرضه این اپل نبوده که نخستین بار شارژ کردن بدون سیم تلفن

 .کرده است

واقعا جالب توجه است که رونمایی امروز برای بسیاری این باور را پدید آورده "

 که این اپل است که شارژ بدون سیم را ابداع کرده در حالی که نخستین بار

جی و سامسونگ ارایه شد. نوکیا، ال 2331این ابتکار از سوی پالم در سال 

 ".هم از شرکت هایی بودند که این ابتکار را پشتیبانی کردند

العاده این شرکت در ارایه و معرفی کند توانایی فوقآنچه اپل را متمایز می"

از آن  ها و عملیاتی کردن آنها است؛ چیزی که دیگرانپرشکوه این ویژگی

  ".عاجزند

 

 مکرون طرح اصالح قوانین کارگری در فرانسه را ارائه کرد
 

امانوئل مکرون، رئیس 

جمهور فرانسه طرحی را 

برای اصالح قوانین 

کارگری در این کشور 

  .ارائه کرده است

از این طرح به عنوان 

آزمون سیاسی دشواری 

برای آقای مکرون نام 

 .برده شده است

ت وزیر این پیشنهادات را منصفانه و بلند پروازانه توصیف کرده ادوار فیلیپ، نخس

  .است
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به گفته آقای فیلیپ این پیشنهادات با ایجاد تغییراتی اساسی با بیکاری در این 

  .کشور مقابله خواهد کرد

تاکنون تنها یکی از اتحادیه های بزرگ کارگری این کشور در اعتراض به این 

 .شده استتغییرات خواستار اعتصاب 

گفته شده که تغییرات پیشنهادی دست کارفرمایان را برای استخدام و اخراج 

 .کندنیروی کار بازتر می

شود تا بر سر ها این امکان هم داده میبراساس این طرح به مدیران شرکت

 .موضوعات و مسائل بیشتری با کارکنان خود بطور مستقیم مذاکره کنند

ها به افرادی که از کار برکنار میزان پرداخت در این طرح سقف مشخصی برای

 .شوند، در نظر گرفته شده استمی

این اقدام با هدف ایجاد تغییراتی در اقتصاد کم تحرک فرانسه و کاهش نرخ 

درصد گزارش  1.1نرخ بیکاری در حال حاضر درفرانسه  .گیردبیکاری صورت می

 .شده است

ی خود وعده داده بود که نرخ بیکاری را تا آقای مکرون در دوران مبارزات انتخابات

  .درصد برساند 1به  2322سال 

خواهد اقتصاد فرانسه را آزاد کند و راه را برای کارفرمایان در آقای مکرون می

  .تر کندمورد استخدام و اخراج کارمندان و مذاکره در مورد شرایط کاری آسان

جمهور سابق در مدرنیزه تالش دولت سوسیالیست فرانسوا اوالند، رئیس 

گرایان با شکست روبرو شد. اما امانوئل کردن قوانین کار به دلیل مخالفت چپ

مکرون توانسته با کسب اکثریت پارلمانی زمینه را برای انجام چنین اصالحاتی 

 .در دولت خود هموار کند

ای که اخیرا با یک نشریه فرانسه داشت رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه

فرانسه تنها اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است که در سه دهه گذشته  گفت:"

 ".نتوانسته با نرخ باالی بیکاری مقابله کند

هایی در پیروزی تغییرات در قانون کار مواجه داند که با چالشاما آقای مکرون می

بسیاری برای  های آتی با مقاومتاو همچنین انتظار دارد که در ماه .خواهد بود

 .یرفتن این پیشنهادات روبرو شودپذ

براساس نظرسنجی انجام شده در حالی که از هر ده فرانسوی نه نفر معتقدند 

ها در درصد از آن 13که قوانین کار در این کشور نیازمند اصالحات است، اما 

 .کننداحساس نگرانی می مورد طرح پیشنهادی امانوئل مکرون
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 های کارگری مکرون کردندسیاستها هزار نفر علیه هد تظاهرات

 تظاهرات کنندگان شعار "نه به کودتای اجتماعی" سر دادند

 

های امانوئل مکرون ها هزار نفر از مردم فرانسه در اعتراض به سیاستده

های پاریس جمهور، که قصد اصالح قوانین کارگری را دارد، به خیابانرئیس

  .رفتند

گرایان تندرو فرانسه برگزار مالنشن، رهبر چپ این تظاهرات به دعوت ژان لوک

  .شد

های اصلی سیاسی آقای مالنشن در چند ماه گذشته به عنوان یکی از چهره

  .مخالف امانوئل مکرون مطرح شده است

این تظاهرات تنها یک روز پس آن روی داد که امانوئل مکرون با امضای قانونی 

  .رای استخدام و اخراج کارگران دادجدید به کارفرمایان اختیارات بیشتری ب

های این سومین تظاهرات طی ماه جاری است که در اعتراض به سیاست

  .دولت جدید فرانسه در برابر قوانین کارگری شکل گرفته است

هزار نفر برای اعتراض به  512دو روز پیش )پنجشنبه( هم در یک تجمع مشابه 

سپتامبر، حدود  52از آن هم در روز تصمیم آقای مکرون تظاهرات کردند و پیش 

  .هزار نفر در تظاهراتی با همین عنوان شرکت کردند 223
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تظاهرات گسترده امروز پس از آن شکل گرفت که آقای مالنشن، رهبر حزب 

گرای تندرو ال فرانس اینسومیز، از مردم کشورش خواست برای اعتراض به چپ

ا کاخ رپابلیک )جمهوری( پاریس این قانون جدید، در حد فاصل کاخ باستیل ت

  .راهپیمایی کنند

این پنجمین حکم حکومتی است که آقای مکرون از زمان به قدرت رسیدن در 

سابقه برای اصالح مدل اقتصادی" کشورش خوانده، تالش های بی"جهت آنچه 

  .امضاء کرده است

 راهپیمایی امروز پاریس با دعوت آقای مالنشن، وسط، شکل گرفت 

 .کردندهای آقای مکرون شرکت هزاران نفر در تظاهرات امروز علیه سیاست 

 

 صفحه کلید فارسی برای آیفون 

  :سی، واشنگتنبیبیاز سام فرزانه به گزارش 

ای که در سمت راست صفحه کلید جدید همه حروف فارسی را دارد. دکمه 

 رود فاصله به کار میدکمه فاصله است برای نیم

های هوشمند شرکت اپل صفحه کلید فارسی را هم به امکانات گوشیباالخره 

اواس پد اضافه کرد. در نسخه جدید سیستم عامل آیهای آیآیفون و تبلت

های همراه و هوشمند اپل امکان اضافه کردن صفحه کلید برای دستگاه

 ."فاصلهباکلید جادویی "نیم .)کیبورد( فارسی فراهم شده است

د تمام حروف فارسی را دارد و دیگر نیازی نیست برای نوشتن صفحه کلید جدی

کلماتی که در آنها حروف پ، ژ، گ و چ وجود دارد با نگه داشتن انگشت روی 
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حرفی دیگر منتظر باز شدن پنجره جدیدی باشیم که این حروف را در آنها پیدا 

 .کنیم

تغییر مهمتر اضافه شدن امکان 

ن است. فاصله" در متنیم"استفاده از 

فاصله در کلمات مرکب از جمله نیم

شود که دو بخش آنها از استفاده می

هم جدا اما نزدیک به هم نوشته 

خواب"؛ یا شوند مثل "تختمی

کلماتی که با ادوات جمع، از حالت 

ها"؛ یا آیند، مثل "تلفنمفرد در می

بین شناسه فعل مضارع و خود فعل، 

 .«خوابممی»مثل 

های همراهی که لفنتولیدکنندگان ت

د کننبا سیستم عامل اندروید کار می

پیشتر این امکان را برای 

هایشان فراهم کرده بودند. اما تلفن

شنبه که اپل تا همین روز سه

را منتشر  55اواس سیستم عامل آی

کرد، برای زبان فارسی و چند زبان 

  .دیگر از جمله اردو صفحه کلید مجزایی نداشت

جدید چند شکل و فرم برای حروف هم دارد که در فارسی  این صفحه کلید

شوند و احتماال به جا مانده از صفحه کلیدهای عربی هستند. استفاده نمی

ود. شمثال "ی" با دو نقطه در زیر آن. یا تنوین ضمه که در فارسی استفاده نمی

: گویدرسد از سعدی است، آنجا که میترین مثالی که به ذهن من می)معروف

 (زبان بریده به کنجی نشسته صٌم بکم/ به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

 صفحه کلید ایمن

اند به ها بودهکسانی که از روزهای نخست ارائه آیفون، مشتری این دستگاه

ها اصال دستگاه قادر به خواندن زبان فارسی نبود یاد دارند که در نخستین مدل

ها ی بود که زبان فارسی هم در این دستگاهکم با اضافه شدن عربو بعد کم

 .مورد استفاده قرار گرفت

های خصوصی های تولید شرکتکلیدچندی پیش اپل اجازه اضافه کردن صفحه

هایش داد. به این ترتیب که مصرف کننده کنندگان دستگاهرا به مصرف
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توانست با مراجعه به بازار می

های اپل، صفحه کلیدی بخرد اپلیکیشن

ه همه نیازهای نگارش به زبان فارسی ک

  .را برطرف کند

اما بعضی از کارشناسان امنیت 

های های کامپیوتری و دستگاهشبکه

هوشمند نگران بودند که چنین امکانی 

بالقوه راهی برای رخنه به سیستم 

است و بهتر است که مصرف کننده از 

چنین اپلیکیشنی استفاده نکند. چرا که 

داد که م هشدار میحتی شرکت اپل ه

های شما را شرکت ممکن است نوشته

 .کلیدها بخواندتولید کننده صفحه

حاال که خود اپل امکانات صفحه کلید 

فارسی را اضافه کرده است، این نگرانی 

 .هم برطرف شده است

 کسره و شرکا

n توانید در صفحه دوم صفحه کلید، می

 ای را ببینید که همه عالئم و حرکات در آنجاست در کنار دکمه فاصله دکمه

کلید فارسی اپل، کلید عالئم و حرکات مثل کسره، فتحه، ضمه، در صفحه

تشدید و تنوین به صفحه دوم و کنار اعداد و عالئم ریاضی منتقل شده است. 

کنند شاید چندان الئم در نوشتنشان استفاده میبرای کسانی که از این ع

راحت نباشد که در میانه نوشتن یک متن، صفحه عوض کرده تا مثال یک کسره 

 .اضافه کنند

نیازیم. مگر در مواردی در نوشتن فارسی ما تقریبا از نوشتن عالئم و حرکات بی

عنی کلماتی ی .که برای جلوگیری از بدخوانی است: مثل بنّا/بنا و َسمت/ِسَمت

با صورت امالیی یکسان اما تلفظ متفاوت. یا وقتی که بخواهیم "کسره اضافه" 

شناس و استاد دانشگاه اموری در شهر به کار ببریم. حسین سامعی، زبان

گوید: "کسره اضافه یک عنصر دستوری است و نه مسئله آتالنتای آمریکا می

  ".خط
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گذارد. مثال اگر کسی بنویسد: "این میبود و نبود این کسره در معنی جمله اثر 

اش وقتی که برگ با کسره تمام شود با زمانی برگ سبز است" معنی جمله

 .که با ساکن تمام شود، متفاوت است

های همراه، نوشتن کسره و سایر در صفحه کلید فارسی اپل برای دستگاه

 .باز شود تریحرکات و عالئم به صفحه دوم منتقل شده تا جا برای دکمه مهم

 هاچسباننیمه

طراحان شرکت اپل جای دکمه عالئم و حرکات در صفحه اول صفحه کلید را به 

  .اندفاصله" دادهدکمه "نیم

فاصله برایش در نگارش توان یافت که نیمو ویراستاری را می کمتر نویسنده

  .مهم نباشد

کلید جدید گوید برای او مهمترین چیزی که در این صفحه حسین سامعی می

ایم که در زبان فارسی فاصله است: "ما یاد گرفتهوجود دارد همین امکان نیم

کند که فاصله کمک میمرز کلمات را با فاصله آنها از هم تشخیص دهیم. نیم

  ".بین کلماتی که دو جز دارند فاصله نیافتد

رهم کال سزن" را اگر با فاصله بین دو جزئش بنویسیم یا اگر مثال دستگاه "چمن

فاصله به ما این امکان را کند. نیمبنویسیمش برای خواننده ایجاد اشکال می

دهد که هر دو بخش کلمه را کنار هم بنویسیم بدون اینکه با هم یکی می

 .شوند یا خواندنش سخت شود

دهد دو بخش کلمه کند این است که اجازه نمیفاصله میکار دیگری که نیم

کنیم، چه در رایانه چه در ر بگیرند. وقتی ما تایپ میدر دو خط متفاوت قرا

های همراهمان، وقتی تعداد کلمات زیاد شده و به انتهای خط دستگاه

کند که فاصله کمک میرود. نیمرسیم، دستگاه خود به خود به سر خط میمی

 .دو بخش یک کلمه در دو خط مجزا قرار نگیرند

 معلم دیکته

  .ف پ، ژ، گ و چ پشت حروف دیگر پنهان بودنددر کیبوردهای عربی، حرو

کلید فارسی اپل بر خالف نمونه عربی و انگلیسی آن به ما پیشنهاد  صفحه

دهد. پیشنهادهایی که در همین مدت کوتاه کار کردن با درست نویسی نمی

آن گرفتم به زبان عربی بودند. هنگام فارسی نوشتن اگر به این پیشنهادها 

است در میانه متنمان یک کلمه عربی خود به خود ظاهر  دقت نکنیم ممکن

 .شودشود که نه ما و نه احتماال خواننده متن ما متوجه معنی آن نمی

هاست که های همراه و رایانهگر خودکار، یکی از ابزارهایی در تلفناصالح

  .موافقان و مخالفان بسیاری دارد
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دیدن چندین و چند باره امالی کند تا با گویند به ما کمک میموافقانش می

صحیح یک کلمه چشممان به صورت 

صحیح آن آشنا شود و کم کم امالی 

صحیح آن را یاد بگیریم. مخالفان 

گویند که از بس به دستگاه اعتماد می

شود و یاد کنیم، ذهنمان تنبل میمی

  .گیریمنمی

مثال در فارسی و هنگام نوشتن 

ی "بگذار" ای ما از "بذار" به جامحاوره

کنیم و بسیاری از زیاد استفاده می

افراد این کلمه را به شکل "بزار" 

نویسند. آیا زیاد دیدن یکی از این می

شود که ما صورت دو امال سبب می

 صحیح یا غلط کلمه را از یاد ببریم؟ 

گوید که اضافه حسین سامعی می

کردن امکان پیشنهاد امالی صحیح 

ای هکلمات در فارسی کار ساد

برای اینکه در فارسی بعضی  .نیست

از کلمات شباهت بسیاری به هم 

دارند و یک دستگاه هوشمند خیلی 

باید هوشمند باشد که از معنای 

جمله و بافت دستوری بتواند امالی درست را حدس بزند. مثال تصور کنید که 

ند." دکشیخانه قلیان میخواهید در متنی بنویسید: "بیشتر مشتریان قهوهمی

و مطمئن نیستید که غلیان درست است یا قلیان. از آنجا که هر دو کلمه در 

روند، این معنی و ساخت و بافت جمله است که به ما لغات فارسی به کار می

 .دهد کدام صورت کلمه را باید نوشتنشان می

نتیجه اینکه فعال تا اطالع ثانوی، شرکت اپل جای مطالعه و تحقیق درباره کلمات 

کند. اگر کسی نخواهد از صفحه کلیدهایی که ساخت را برای ما پر نمی

افزاری است استفاده کند، تنها امکانی که برای های نرمشرکت

فاصله و کنندگان از محصوالت اپل فراهم شده، استفاده از امکان نیماستفاده

ن در اختیار داشتن تمام حروف یک جا جلوی چشممان است. امکانی که تا همی

  .دیروز فراهم نبود



   
 

 

 

 6938ویژه شهریورماه  86خبرنامه شماره

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

 

27 

 

 گزارش ویژه:
 

 ؟دارا خسروشاهی مدیر عامل جدید اوبر کیست

 

خانواده خسروشاهی کمی پیش از 

  .به آمریکا مهاجرت کردند 5111انقالب 

دارا خسروشاهی به عنوان مدیر عامل 

جدید شرکت اوبر، ارزشمندترین شرکت 

 نوپای تکنولوژی در دنیا برگزیده شد. نام

او هر چند به گوش بعضی آشنا بود اما 

تری بودند مجبور شدند به سراغ کسانی که منتظر معرفی چهره سرشناس

گوگل بروند. یک دلیل آن این است که دارا خسروشاهی از حلقه معروف 

 ."سیلیکون ولی" نیست بلکه برخاسته از عرصه تکنولوژی سیاتل است

ای ثروتمند و اهل کسب و کار متولد شده سال دارد و در ایران در خانواده 11او 

سال داشت، به  1است. خانواده خسروشاهی کمی پیش از انقالب، وقتی او 

  .آمریکا مهاجرت کردند

البته خسروشاهی به بلومبرگ گفت پدرش که مجبور شده بود برای مراقبت 

ده از پدربزرگ بیمارش به ایران سفر کند شش سال را در ایران در زندان گذران

 .و مادرش مجبور شده سه فرزند را در خارج از کشور به تنهایی بزرگ کند

دارا خسروشاهی مهندسی الکترونیک خواند و مثل بعضی از اعضای فامیل 

خود در امور مالی و فناوری مشغول کار شد. هفت سال برای یک بانک 

 .گذاری کار کرد و بعد به یک شرکت اینترنتی پیوستسرمایه

اکسپدیا" رسید و آن را بدل به پردرآمدترین "ل پیش به ریاست شرکت دوازده سا

آژانس مسافرتی آنالین آمریکا کرد. دامنه کار این شرکت را به شصت کشور 

 .دنیا توسعه داد و درآمد آن را چهار برابر کرد

یدنی با س 2352دارا خسروشاهی سال 

 .شاپیرو ازدواج کرد

درآمد آقای  2351در سال  نیویورک تایمز

خسروشاهی را در میان مدیران عامل در 

میلیون  11آمریکا باالترین اعالم کرد: حدود 

 .دالر

 .هم هستهای متعددش عضو هیات مدیره نیویورک تایمز او در کنار مسئولیت

https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/29/business/how-much-ceos-made-last-year.html
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خسروشاهی چهار فرزند دارد و آنها که او را از نزدیک می شناسند می گویند 

 .گذراندوقت زیادی را با فامیل بزرگ خود می

خسروشاهی جای تراویس کاالنیک مدیر عمل قبلی اوبر را گرفته که به دلیل 

عملی او برای اتهاماتی درباره فرهنگِ کاری و آزار جنسی در محیط کار و بی

 .تغییر آن مجبور به استعفا شد

بر خالف آقای کاالنیک که مدتی عضو گروه مشاوران تجاری دونالد ترامپ رییس 

جمهور آمریکا بود، خسروشاهی به دلیل انتقادهای صریحش از دونالد ترامپ 

رییس جمهور آمریکا هم شهرت دارد و از حامیان مالی هیالری کلینتون در 

 .اخیر بودانتخابات ریاست جمهوری 

داند از منتقدان فرمان آقای ترامپ برای او که خود را تجسم رویای آمریکایی می

ممنوعیت سفر شهروندان شش کشور به آمریکا بود. به عقیده او آمریکا "ملت 

 .مهاجران" است

رود ای بزرگ در اوبر روبرو است. از او انتظار میاکنون خسروشاهی با وظیفه

فرهنگ کاری اوبر را  پاکسازی 

نامطلوب زمان آقای  کند و شهرت 

کاالنیک را به حسن  .شهرت تبدیل کند

هایی مثل کار شرکت عالوه بر این اساس 

هم هدف انتقادها  های دیگر اوبر از جنبه

است و این انتقادها  .رو به افزایش است

آنچه اوبر در برخی کشورهای دنیا انجام داده به شدت زیر سوال رفته است؛ 

شرکت متهم است که حق و حقوق رانندگان خود را آن گونه که باید پرداخت این 

هایی داده که به آنها عمل نکرده و با از بین بردن کند، به رانندگان وعدهنمی

مشاغل سنتی مثل رانندگان دارای مجوز تاکسی، درآمد و کار بسیاری را در 

 .خطر نابودی قرار داده است

ن فرهنگ کاری چه تدبیری خواهند اندیشید شاید این که خسروشاهی برای ای

مهمترین چالش او باشد؛ اگر موفق شود احتماال شیوه او سرمشق 

 .های مشابه خواهد شدشرکت

 


