
فصلنامه ايران و انگليس شماره 56يادد اشت  2

سال نو ميالدی وخورشيدی مبارک

فرا رسیدن دو هزار و شانزدهمین سالگرد زاد روز 
تولد عیسی مسیح مبشر آیین ابراهیمی و سال نو 
میالدی وخورشیدی را به همه ی ایرانیان مسیحی 
و دیگر مسیحیان سراسر جهان با این آرزوی دیرین 
تبریک و شادباش می گویم که سال نو و سال های 
آرامش  و  صلح  برادری،  و  دوستی  سال  درپیش 
هرچه بیشتر در سطح منطقه و جهان باشد. صلح 
های  همکاری  و  تفاهم  که  انتظاری  در  آرامش  و 
اقتصادی هرچه بیشتر میان ملل گوناگون را درپی 
خواهد داشت. سالی که سرآغاز پایان کاستی ها و 
نارسایی ها و نابسامانی های بین المللی و منطقه 
یی، سال کار و کوشش و سازندگی هرچه فزون تر 
در سطح منطقه و جهان خواهد بود. سال گسترش 
هرچه بیشتر روابط اقتصادی میان ایران و انگلیس 

به عنوان دو شریک و طرف تجاری دیرین.

 دکتر امیر هوشنگ امیني



براس��اس آمار و ارقام ارائه شده از سوی 
گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی کشور 

طی ش��ش ماهه نخست سال 1394، کم و 
کیف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش 

مقدماتی مورد اشاره به شرحی می باشد که 
در جداول درپی منعکس شده است.

بازرگاني خارجي کشور
  در 

شش ماهه نخست سال 1394
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  بازرگانی خارجی کشور

  در

  ١٣٩۴شش ماھه نخست سال 
  

  

  

  

براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره بازرگـانی خـارجی کشـور طـی شـش 

، کم و کيف بازرگانی خارجی کشور بنابه گزارش مقـدماتی مـورد اشـاره ١٣٩۴ماھه نخست سال 

  .شرحی می باشد که در جداول درپی منعکس شده است به

  

  آمار مقدماتی صادرات و واردات کاالھای غير نفتی با احتساب ميعانات گازی

  ١٣٩٣- ٩۴در شش ماھه نخست سال ھای  

  

  

، ١٣٩۴بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشی، طی شش ماه نخسـت سـال  :واردات) الف

درصـد از کـل سـھم ارزشـی  ٣٫١٧ميليون دالر و  ۶۶٠بوده است که بالغ بر " ذرت دامی"مربوط به 

بـا  "قطعات منفصله برای توليد تراکتور کشاورزی به اسـتثنای السـتيک.  "واردات را دارا بوده است
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متوس��ط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1.212 دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل دارای کاهش5.24 درصدی در ارزش 
دالری می باشد.

بیشترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزشی، طی شش ماه نخست سال 1394، 
مرب��وط ب��ه »ذرت دامی« بوده اس��ت که 
بالغ بر 660 میلی��ون دالر و 3.17 درصد 
از کل س��هم ارزش��ی واردات را دارا بوده 
اس��ت.  »قطع��ات منفصل��ه ب��رای تولید 
تراکتور کش��اورزی به استثنای الستیک« 
ب��ا ارزش 603 میلیون دالر و 2.89 درصد 
س��هم ارزشی و »داروها متش��کل از مواد 
مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان 
یا پیش��گیری از بیماری« ب��ا ارزش 532 

میلیون دالر و 2.55 درصد س��هم ارزشی 
رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص 

داده اند.
واردات عم��ده کش��ور در دوره م��ورد 
گزارش به ترتیب از کشورهای 1( »چین« 
با 2.464  هزار تن و ارزش 5.264 میلیون 
دالر و س��هم وزنی 14.32 درصد و س��هم 
ارزشی 25.24 درصد، 2( »امارات متحده 
عربی« با 3.192 هزار تن و ارزش 4.167 
میلیون دالر و سهم وزنی 18.56 درصد و 
سهم ارزشی 19.98 درصد، 3( »جمهوری 

ک��ره« ب��ا 939 هزار ت��ن و ارزش 1.862 
میلیون دالر و س��هم وزنی 5.46 درصد و 
س��هم ارزشی 8.93 درصد، 4( »ترکیه« با 
1.588 هزار ت��ن و ارزش 1.610 میلیون 
دالر و س��هم وزنی 9.24 درصد و س��هم 
ارزشی 7.72 درصد و 5( »هند« با 1.457 
ه��زار ت��ن و ارزش 1.273 میلیون دالر و 
س��هم وزنی 8.47 درصد و س��هم ارزشی 

6.11 درصد، انجام پذیرفته است.

الف - وارد ات:
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داروھـا متشـکل از مـواد مخلـوط شـده یـا "درصد سـھم ارزشـی و  ٢٫٨٩ر و ميليون دال ۶٠٣ارزش 

درصـد سـھم  ٢٫۵۵ميليـون دالر و  ۵٣٢بـا ارزش " نشده برای مصارف درمان یا پيشگيری از بيماری

  .ارزشی رتبه ھای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند

  

ھـزار تـن و   ٢٫۴۶۴بـا " چـين" )١واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از کشـورھای 

امـارات ) "٢درصـد،  ٢۵٫٢۴درصـد و سـھم ارزشـی  ١۴٫٣٢ميليون دالر و سھم وزنی  ۵٫٢۶۴ارزش 

درصـد و سـھم  ١٨٫۵۶ميليون دالر و سـھم وزنـی  ۴٫١۶٧ھزار تن و ارزش  ٣٫١٩٢با " متحده عربی

ن دالر و ســھم ميليــو ١٫٨۶٢ھــزار تــن و ارزش  ٩٣٩بـا " جمھــوری کــره) "٣درصــد،  ١٩٫٩٨ارزشـی 

 ١٫۶١٠ھــزار تــن و ارزش  ١٫۵٨٨بــا " ترکيــه) "۴درصــد،  ٨٫٩٣درصــد و ســھم ارزشــی  ۵٫۴۶وزنــی 

ھزار تن و  ١٫۴۵٧با " ھند) "۵درصد و  ٧٫٧٢درصد و سھم ارزشی  ٩٫٢۴ميليون دالر و سھم وزنی 

ه درصـد، انجـام پذیرفتـ ۶٫١١درصد و سـھم ارزشـی  ٨٫۴٧ميليون دالر و سھم وزنی  ١٫٢٧٣ارزش 

  .است

  

  

دالر بوده که نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل دارای  ١٫٢١٢متوسط قيمت ھر تن کاالی وارداتی 

  .درصدی در ارزش دالری می باشد ۵٫٢۴کاھش

  

   :صادرات) ب

گازھای نفتـی و ھيـدروکربورھای گـازی شـکل "عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل 

درصـد،  ١۵٫٢۶ميليـون دالر و سـھم ارزشـی  ٢٫۵١٣بـه ارزش " پروپـان مـایع شـده"و " مایع شـده
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روغن "درصد و  ٩ميليون دالر و سھم ارزشی  ١٫۴٨٢با ارزش " پليمرھای اتيلن به اشکال ابتدایی"

ميليـون دالر و سـھم  ٨٠٠با ارزش " ی و روغن ھای حاصل از مواد معدنی قيری و غيرخامھای نفت

ترکيـب کاالھـای صـادراتی بـه تفکيـک ميعانـات گـازی، محصـوالت . درصد می باشـد ۴٫٨٢ارزشی 

پتروشيمی و سایر کاالھا شامل کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صـنایع دسـتی بـه 

  . شرح زیر می باشد

صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی  آمار

  ) بجز نفت و گاز(و سایر کاالھا 

  ١٣٩۴در شش ماھه نخست سال 

  

  :نمودار ترکيب کاالھای صادراتی به لحاظ وزن و ارزش به شرح زیر می باشد
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ب - صادرات:
عم��ده اق��الم صادرات��ی در دوره مورد 
و  نفت��ی  »گازه��ای  ش��امل  گ��زارش، 
هیدروکربورهای گازی ش��کل مایع شده« 
و »پروپان مایع ش��ده« ب��ه ارزش 2.513 
میلیون دالر و سهم ارزشی 15.26 درصد، 

»پلیمره��ای اتیلن به اش��کال ابتدایی« با 
ارزش 1.482 میلیون دالر و س��هم ارزشی 
9 درصد و »روغن های نفتی و روغن های 
حاص��ل از مواد معدنی قیری و غیرخام« با 
ارزش 800 میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 

4.82 درص��د می باش��د. ترکیب کاالهای 
صادرات��ی ب��ه تفکی��ک میعان��ات گازی، 
محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها شامل 
کاالهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش 

و صنایع دستی به شرح زیر می باشد.  

همانگون��ه ک��ه در جدول ه��ای مربوط 
مالحظه می ش��ود صادرات قطعی کشور با 
احتس��اب میعانات گازی، ب��ا کاهش 6.29 
درصدی در وزن و 14.15 درصدی در ارزش 

دالری رو به رو بوده است. 

در ش��ش م��اه نخس��ت س��ال 1394 
کش��ورهای 1(«چین« با 12.162 هزار تن 

و ارزش 3.731 میلیون دالر و س��هم وزنی 
32.07 درصد و سهم ارزشی 22.65 درصد، 
2( »عراق« با 7.584 هزار تن و ارزش 3.076 
میلیون دالر و سهم وزنی 20 درصد و سهم 
ارزش��ی 18.68 درص��د، 3(«امارات متحده 
عربی« با 4.536 هزار ت��ن و ارزش 2.798 
میلیون دالر و س��هم وزنی 11.96 درصد و 
س��هم ارزش��ی 16.99 درصد، 4(«هند« با 

3.368 هزار تن و ارزش 1.367 میلیون دالر 
و س��هم وزنی 8.88 درصد و س��هم ارزشی 
8.3 درصد و 5(«افغانستان« با 1.938 هزار 
تن ارزش 1.269 میلیون دالر و سهم وزنی 
5.11 درصد و س��هم ارزشی 7.7 درصد، به 
ترتی��ب مقام های اول تا پنج��م صادرات از 

ایران را کسب نمودند.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی434 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای افزایش 3.33 درصدی در ارزش 
دالر می باشد.

آمار بازرگاني

4 

 

روغن "درصد و  ٩ميليون دالر و سھم ارزشی  ١٫۴٨٢با ارزش " پليمرھای اتيلن به اشکال ابتدایی"

ميليـون دالر و سـھم  ٨٠٠با ارزش " ی و روغن ھای حاصل از مواد معدنی قيری و غيرخامھای نفت

ترکيـب کاالھـای صـادراتی بـه تفکيـک ميعانـات گـازی، محصـوالت . درصد می باشـد ۴٫٨٢ارزشی 

پتروشيمی و سایر کاالھا شامل کاالھای صنعتی، کشاورزی، معدنی، فرش و صـنایع دسـتی بـه 

  . شرح زیر می باشد

صادرات قطعی کاالھای غير نفتی به تفکيک ميعانات گازی، محصوالت پتروشيمی  آمار

  ) بجز نفت و گاز(و سایر کاالھا 

  ١٣٩۴در شش ماھه نخست سال 

  

  :نمودار ترکيب کاالھای صادراتی به لحاظ وزن و ارزش به شرح زیر می باشد
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کشـور بـا احتسـاب ميعانـات ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی 

  . درصدی در ارزش دالری رو به رو بوده است ١۴٫١۵درصدی در وزن و  ۶٫٢٩گازی، با کاھش 

  

ميليـون  ٣٫٧٣١ھزار تـن و ارزش  ١٢٫١۶٢با " چين)"١کشورھای  ١٣٩۴در شش ماه نخست سال 

تـن و  ھـزار ٧٫۵٨۴بـا " عـراق) "٢درصـد،  ٢٢٫۶۵درصد و سـھم ارزشـی  ٣٢٫٠٧دالر و سھم وزنی 

امارات متحـده )"٣درصد،  ١٨٫۶٨درصد و سھم ارزشی  ٢٠ميليون دالر و سھم وزنی  ٣٫٠٧۶ارزش 

درصد و سـھم ارزشـی  ١١٫٩۶ميليون دالر و سھم وزنی  ٢٫٧٩٨ھزار تن و ارزش  ۴٫۵٣۶با " عربی

درصـد و  ٨٫٨٨ميليون دالر و سھم وزنـی  ١٫٣۶٧ھزار تن و ارزش  ٣٫٣۶٨با " ھند)"۴درصد،  ١۶٫٩٩

ميليـون دالر و سـھم  ١٫٢۶٩ھـزار تـن ارزش  ١٫٩٣٨بـا " افغانسـتان)"۵درصد و  ٨٫٣ھم ارزشی س

درصد، به ترتيب مقام ھای اول تا پـنجم صـادرات از ایـران را  ٧٫٧درصد و سھم ارزشی  ۵٫١١وزنی 

  .کسب نمودند

  

دالر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته،  ۴٣۴متوسط قيمت ھر تن کاالی صـادراتی

 .  درصدی در ارزش دالر می باشد ٣٫٣٣دارای افزایش 

  

  

  

  

  



این روزها، اتاق های مشترک بازرگانی و 
نقش آنها یا به  بیان روش��ن تر وظایف آنها 
در دوران پس��ا تحریم نقل بیشتر محافل و 
مجال��س  اقتصادی اس��ت و در بین برخی 
گ��روه ه��ای کارآفرین نیز ب��ه گونه یی به 
آموزه روز تبدیل شده است.از این رو به نظر 
می رسد ضرورت داشته باشد برای آگاهی 
هرچه بیش��ترخوانندگان محت��رم به ویژه 
اعضاء محترم اتاق ای��ران و انگلیس یادآور 
این معنا باش��م که آنچه را الزاما بایس��تی 
آگاه��ی از آن در ای��ن زمین��ه دس��ت کم 
برای اعضاء اتاق ض��رورت دارد، در فرصت  
کوتاهی که اکنون رخ نموده است به کوتاه 

سخن بیان کنم.
بنابرای��ن فارغ از هرگونه دیباچه پردازی 
غیرضرور که این روزها به لحاظ ناآگاهی یا 
فرناس بودن برخی اشخاض از ذات مسایل 
و مش��کالت جاری و حاکم بر فعالیت های 
اقتصادی کشوربیان می شود و حتا به جراید 
ودرنهایت به رسانه های کروهی نیز سرایت 
کرده و باب روز ش��ده است یادآور شوم که 
ب��ه حکم علم و عملکرد اتاق های بازرگانی 
در ایران و سراسرجهان ، اتاق های مشترک 
بازرگانی به عنوان بازوان اجرایی اتاق های 
ملی یا مادر، دارای وظایفی می باش��ند که 
در اساسنامه آنها به روشنی بیان شده و لذا 
بح��ث درباره آن نه ضرورت دارد و نه جای 
بحث و جدل و گاه اظهار نظرهای حاش��یه 
یی. از این رو روش��ن اس��ت که اتاق های 
مش��ترک جز آنچه در اساس��نامه هایشان 
ب��ه عنوان وظیفه یا وظای��ف مذکور افتاده 
است و به هزار و یک دلیل می تواند پاسخ 
گوی کلیه اقدامات مورد نیاز برای کمک به 
رشد و توسعه اقتصاد ی کشور باشد،وظیفه 
دیگری را نمی ت��وان ونباید برآنها تحمیل 
کرد. لذا توصیه می ش��ود به جای بحث و 
ج��دل در این باره، اتاق ها به عنوان بازوان 

اجرایی اتاق مادر که همان اتاق ایران باشد، 
موظف ش��وند طبق وظایفی که اساسنامه 
هایشان بر عهده آنها نهاده است در داخل و 

خارج به فعالیت بپردازند. از آن جمله:
- مس��ئوالن یا کارگزاران این اتاق ها در 
حدممکن اعضا خود را از چگونگی کار با یا 
در کش��ور طرف در کلیه زمینه های مورد 
نیاز با بهره گیری از روش های معمول و در 

اختیار آگاه سازند.
- ب��ا اعزام هیات هایی کاری و مش��تاق 
کاربه کشور طرف مقابل و تماس باسازمان 
ها و موسس��ه های موثر درتوس��عه روابط 
اقتص��ادی فیمابی��ن، ذهنیت ب��ه احتمال 
مس��موم موجود درباره ایران را به گونه یی 
واقع گرا تغییر دهند و موجبات اعزام هیات 
هایی از کشور طرف مقابل به ایران را فراهم 
س��اخته آنان را با همتای��ان ایرانی خود در 
جلسه های دیدار و گفت و گوی رو در رو از 
امکانات موجود برای همکاری سازنده آگاه 

سازند.
-  از برگ��زاری جلس��ات دی��دار آزاد و 
مرتب اعضاء با یکدیگر، نشر خبرنامه های 
الکترونیکی هفتگی و ماهانه و فصلنامه ها 

و... درحد ممکن دریغ نورزند.
- مسایل و مشکالت فراراه رشد و توسعه 
روابط اقتصادی فیمابین را شمارش و برای 
برطرف کردن آن درحد ممکن اقدام ممکن 

معمول دارند.
- با نشر خبرنامه های ماهانه و فصلنامه 
ها اعضاء خود را در جریان اخبار و اطالعات 
م��ورد نیاز قرار دهند و در صورت برخوردار 
ب��ودن از تجرب��ه و تخصص کافی مس��ایل 

اقتصادی کشور را نیز نقد کنند.
- اتاق های مش��ترک برای توسعه روابط 
اقتص��ادی فیمابی��ن هرآن که ب��ه نیرویی 
فراتراز نیروی یک اتاق نیاز باشد درهمکاری 

با یک دیگر به صورت واحد عمل کنند .

- ب��ه منظور آگاه س��ازی اعض��ا خود از 
امکانات کار با کارآفرینان کشورهای طرف 
مقابل و بهره گیری از امکانات آنان در کلیه 
زمینه ه��ا، وزارت امور خارجه و به تبع آن 
نمایندگی های سیاسی کشور را در کشور 
مقابل در تقویت دیپلماسی اقتصادی کمک 

و همراه شوند. 
بدین ترتیب با هرآنچه به کوتاه س��خن، 
اندر وظایف اتاق های مشترک عنوان شد، 
فارغ از هرگونه ش��ک و تردید باید دانست 
که چنانچه اتاق های مشترک مکلف شوند 
از حالت انفعالی حاکم خارج شده، ملزم به 
انجام وظایف خود ش��وند، از عهده هرآنچه 
برای شکوفاسازی روابط فیمابین مورد نیاز 

است برخوردار خواهند بود.
پایان س��خن اینکه یک��ی از عمده ترین 
مش��کالت فراراه توس��عه رواب��ط بازرگانی 
فیمابین،مش��کل صادرات کشوراس��ت که 
مورد عنایت راس��تین دولت نیس��ت. وآن 
باالبودن هزینه تولی��د و کیفیت نامرغوب 
کاالهی تولید داخل در سنجش با کاالهای 
مش��ابه و تولید شده درکش��ورهای رقیب 
است. روشن اس��ت که کلید رهایی از این 
مشکل اساس��ی تنها در دست دولت است 

ونه جز این. 
ای��ن رو بردول��ت وکارگ��زاران اداره  از 
اموراقتصادی کش��ور اس��ت که  به هر نحو 
صالح تشخیص می دهند، با کاهش هزینه 
های تحمیل برتولید و الزام تولید کنندگان 
کاال ، ب��رای بهبود کیفی��ت کاالهای تولید 
داخ��ل اقدام الزم معم��ول دارند.بی تردید 
ات��اق بازرگانی ای��ران و انگلیس در این راه 

از هیچ گونه همراهی دریغ نخواهد ورزید.

دکتر امیر هوشنگ امینی

اندر وظايف اتاق های مشترک بازرگانی
در

پيش و پسا تحريم
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مقررات نوين نظارتی 
در

 صنعت بانکداری و بيمه کشور انگلستان

دو مرج��ع ف��وق در اق��دام اخی��ر خود، 
مبادرت به انتشار پیش نویسی تحت عنوان 
“Senior Manager Regime” )طرح 
ناظر بر مدیران ارشد( نموده اند که اساس 
آن تبیین و تش��ریح و افزایش مس��ئولیت 
مدیران ارش��د بانکها و ش��رکت های بیمه 

می باشد.
در مؤسس��ات بانک��ی و بیم��ه ای، آنچه 
برجسته تلقی شده بیشتر تکیه بر اختیارات 
مدی��ران ارش��د بوده اس��ت و ب��ه موضوع 
مسئولیت ها و تعهدات ایشان توجه کمتری 
شده اس��ت. هرجا صحبت از مسئولیت به 
میان آمده تمرکز اساس��اً متوجه مسئولیت 
ف��ردی مدیران در بدنه هی��ات مدیره بوده 
اس��ت، حال آنک��ه نظرات حاض��ر توجه و 
تمرکز را متوجه مسئولیت هیات مدیره، به 

صورت جمعی نیز نموده است.
هدف اصلی FCA، متکی بر إعمال فشار 
بر مدیران ارش��دی است که استانداردها و 

اص��ول الزم الرعایه را رعای��ت نمی کنند. 
FCA معتقد اس��ت ک��ه برای ای��ن افراد 
مخاطرات شغلی ناشی از عدم اعمال قوانین 

و مقررات باید ملموس و آشکار گردد.

ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن واقعیت که بیش��ر 
بانکدارهاب��ه وی��ژه در س��طوح ارش��د ب��ا 
مس��ئولیت های ناکافی و غی��ر کارآمد کار 
می کنند، شفاف س��ازی الزم برای تعیین 
مس��ئولیت های ف��ردی و جمعی ایش��ان 
ضرورت م��ی یابد. این مس��ئولیت ها باید 
به صورت مس��تند تدوین و گزارش اعمال 
آن ب��ه مس��ئولین نظارتی ارائه ش��ود و با 
درنظر گرفتن ش��رح مش��اغل و مسئولیت 
ها، انتصاب افراد به دقت و حس��ب کارآئی 
ایشان صورت پذیرد و به طور خالصه مدیر 
ارشد باید بداند که چه اقداماتی در محدوده 
مس��ئولیت های اوقراردارد و این اقدامات و 
عملیات چگونه باید در فعالیت های روزانه 

و دوره یی او اعمال شود.
اصول احکام نظارتی باید در تمامی ارکان 
هیات مدیره شامل هیات مدیره بنگاه مادر 
و شرکت های تحت اداره به کار گرفته شود. 
در ترکیب هیات مدیره بهتر اس��ت مدیران 
غیر اجرائی مستقل نیز در نظر گرفته شوند 
و موفقی��ت س��ازمان در بهترین عملکرد و 
توانایی مدیران غیر اجرائی نیز نهفته است و 
باید بتوانند بنحو مؤثری استحکام و انسجام 
مدیریت را حف��ظ کنند و اطمینان حاصل 
کنند که مدیران اجرائی بطور مناس��ب به 

وظایف خود عمل می کنند.
مدیران اجرائی مسئولیت های مدیریتی 
وی��ژه ای به عهده دارند که در مقابل هیات 
مدیره پاس��خگو خواهند بود. این درحالی 
اس��ت که مس��ئولیت مدیران غیر اجرائی، 
آنه��ا را ملزم به حمایت و نظارت بر فعالیت 
مدی��ران اجرائ��ی می نماید. عل��ی القاعده 
همگ��ی در مقام اعضاء هیات مدیره وظیفه 

PRA (Prudential Regulatory Authority) مرجع ناظر بر اجرای مقررات
FCA (Financial Conduct Authority) مرجع راهبرد امور مالی

فيروزه مزدا
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ارتق��اء س��طح موفقیت ش��رکت و حصول 
اطمینان از ایفای مس��ئولیت های خود در 
قب��ال قوانی��ن و مقررات را عه��ده دار می 

باشند.
مدیران اجرائی اداره امور مؤسس��ه را به 
نیابت از هیات مدیره به عهده دارند. هیات 
مدیره در اجرای وظایف و مس��ئولیت های 
خود به صورت تعاونی و یک واحد منسجم 
عم��ل خواهد کرد در حالی که مدیران غیر 
اجرائی حمایت و تشویق مدیران اجرائی را 
به عهده دارند. این امر مانع نخواهد شد که 
مدیران غیر اجرائی به وظیفه خود که همانا 
به چالش کشیدن مدیران اجرائی در انجام 

مؤثر وظایف است عمل نکنند.
الزم اس��ت مدیران غیر اجرائی دانش و 
تجربه کافی درامور مربوطه داشته باشند و 
به امور مؤسس��ه، مسائل کلیدی و شناخت 
ریس��ک ه��ا مس��لط باش��ند و در خطوط 
اساسی فعالیت مؤسس��ه چالش مؤثری را 
با مدیران اجرائی پی��ش ببرند. PRA این 
تقابل و تضارب را بررس��ی نموده و شواهد 
و قرائ��ن آن را به وی��ژه در قبال تصمیمات 
استراتژیک و کلیدی مؤسسه مدنظر دارد. 
عملک��رد مدیران ارش��د بای��د یکپارچه و 
منس��جم بوده و با مه��ارت و دقت کافی و 
نظارت های ضروری انجام شود. مدیر ارشد 
باید با مسئولین نظارتی همکاری مثمرثمر 
و مداوم داش��ته باش��د. درعین حال منافع 
مشتریان سازمان نیز باید به درستی مدنظر 
واقع و با عدالت کامل از آنان حمایت شود. 
مدیر ارش��د بانک در انجام عملیات جاری 
بای��د از اس��تانداردهای روزآم��د وکارآمد 

مطابق با وضعیت بازار استفاده کند.
مدیران ارشد باید برای اطمینان از درک 
کام��ل مفاهیم و مقررات و ب��ه روز نمودن 
اطالعات کارکنان متناس��ب با مس��ئولیت 
های محوله بایش��ان برنامه های آموزش��ی 

الزم داشته باشند. 
نظارت مؤثر بخش Compliance  بر 
ام��ور باید مورد تأیید و قابل اثبات باش��د. 
این تدبیر باید ب��ه دقت تدوین، آزمایش و 

بازنگری گردد بنحوی که مدارک مس��تند 
برای اثبات نظارت، آموزش و کنترل موجود 

باشد.
ب��ه نظر می رس��د ک��ه تمای��ل ناظرین 
مؤسس��ات مالی در کش��ور انگلستان هیچ 
گاه ت��ا به ای��ن ح��د اعمال س��ختگیرانه 
مقررات نبوده است. به طوری که در تدوین 
 )Conduct Rules( »مقررات رفت��اری«
از اصطالح��ات ژنری��ک و س��طح باالی��ی 
استفاده ش��ده که دارای محدوده تفسیر و 
تعبیر قابل مالحظه ای است و هرگونه سوء 
تعبیر از این مفاهیم به عهده مدیر اجرائی و 

مدیر ارشد اوست. 
پ��س از بح��ران های مالی و رس��انه ای 
ش��دن مواردی از تخلفات مالی، زمینه ای 
فراهم شد تا توجهات بیشتری به مشکالت 
تاریخی-رفت��اری در صنعت خدمات مالی 
به عم��ل آید. گرچه تاکن��ون ناظرین امور 
مالی کشور انگلستان، علیرغم افزایش تنش 
برعلیه مؤسس��ات مالی، برخورد مالیمی با 

این قضیه داشته اند. 
پی��ش نویس ف��وق االش��عار جهت اخذ 
و  کارشناس��ان  و  متخصصی��ن  نظ��رات 
مس��ئولین اجرائی ارس��ال و ت��ا تاریخ 14 
س��پتامبر 2015 برای ارائه نظ��رات زمان 
تعیین گردیده اس��ت  و عم��اًل از تاریخ 7 

مارس 2016 اجرائی خواهد شد.
پیش��نهاداهای به عمل آمده شامل سه 
قسمت و نمایانگر مسئولیت افرادی است که 
 Controlled(   در مشاغل تحت کنترل
، تح��ت نظ��ارت FCA و   )Function

PRA خدمت می کنند.
طرح مدیران ارشد    -1

 SMR =Senior Manager(
)Regime

تحت این نظام، مدیران ارشد هر مؤسسه 
بانک��ی و بیمه ای جهت احراز س��مت نیاز 
 PRA و در مواردی FCA به تأیید اولی��ه

خواهند داشت.
نظام صدور گواهینامه شغلی    -2

 )CR= Certificate Rule( 

بر اس��اس این طرح، مؤسسات مورد نظر 
موظفن��د  س��االنه  اش��خاصی  را  که  در  
 Significant(                     مشاغل خاصی
Harm Function(، مانن��د ارزیاب��ی و 
پذی��رش ریس��ک و همچنی��ن مواجهه با 
مش��تریان قرار دارند و مس��ئولین ناظر بر 
این افراد و هر ش��خصی که در ایجاد سود 
و زی��ان برای دارندگان س��هام، کارکنان و 
س��ایر مراجع ذیربط مؤثرند، مورد بررسی 
و مداق��ه کام��ل ق��رارداده و برای ایش��ان 

“Certificate” صادر نمایند. 
، مجموع��ه مق��ررات     FCA  -3
رفتاری و کاری)Conduct Rules( برای 
کارکنانی که نیاز ب��ه تأیید قبل از انتصاب 

دارند را تدوین و اعمال خواهد کرد.
بر اس��اس مقررات پیش��نهادی، اساس��اً 
دامنه مس��ئولیت ه��ای ف��ردی و جمعی 
کارکن��ان افزایش قابل مالحظ��ه ای یافته  
و این قوانین صرفاً ش��امل مدیران ارش��د 
نم��ی گردد بلک��ه ش��امل کل کارکنان به 
ج��زّ  مدی��ره غیراجرائی و مش��اغل فرعی 
)که در امور غی��ر مرتبط مالی فعالیت می 
کنند( خواهد بود. حال آنکه در حال حاضر 
مقررات موجود صرفاً شامل افراد تأییدشده 
( )Approved Persons که مشخصات 
آنان قباًل با اس��تانداردهای »ناظرین مالی« 
تطبی��ق یافته و منتصب گردی��ده اند، می 

شود.
تدوی��ن کنندگان مقررات نظارتی جدید 
فهرستی از 17 ش��غل مدیران ارشد را که 
 FCA قب��ل از انتصاب نیاز ب��ه تأیید اولیه
و PRA دارن��د، در نظر گرفت��ه اند که در 
ج��دول زی��ر مش��خص گردیده ان��د و در 
مواردی تأیید یک مرج��ع نظارتی کفایت 
میکند و در مواردی اعطاء تأییدات توس��ط 
یک مرجع تأیید دیگری را نیز در بطن خود 

دارد.



در حالیکه بیش��تر این مش��اغل توضیح 
مش��خصی دارند، اما در دو مورد از آنها نیاز 

به توضیحات بیشتری است:
مدیر با مسئولیت کلیدی که به  	•
شخصی اطالق می شود که مسئولیت امور 
با مجموع دارائی 10 میلیارد پوند یا بیشتر 
را به عهده دارد که عماًل معادل 20 یا بیشتر 

درآمد ناخالص سازمان می شود.
مدیر با مس��ئولیت خطیر که به  	•
ش��خصی گفته می ش��ود که هیات مدیره 

مسئولیت امور کلیدی یا برآورد ریسک را به 
ایشان واگذار نموده و این شخص مستقیماً 

پاسخگوی هیات مدیره است.
این امکان نیز فراه��م گردیده که وقتی 
ش��خصی بر اس��اس مقررات فعلی تأیید و 
عهده دار سمتی گردیده است، با پیشنهاد 
مجدد س��ازمان م��ی توان��د در ارائه نقش 
)Grandfathering(  ت��ا زمان هرگونه 
اخطار FCA به مسئولیت خود ادامه دهد. 
مؤسس��ات مالی موظفند شرح مشاغل و 

نحوه نظارت و مدیریت سازمانی خود را به 
صورت مستند به عنوان »نقشه مسئولیت 
ها« )Responsibilities Map( تدوین 
و به مراج��ع نظارتی ارائه کنند. FCA نیز 
لیس��ت کاملی از مس��ئولیت های مدیران 
ارشد تدوین کرده و این مجموعه راهنمایی 
برای تعریف حدود و ثغور مس��ئولیت های 
مدیران ارش��د در س��ازمان خواه��د بود و 
امکان تهیه »نقش��ه مس��ئولیت ها« را نیز 

بنحو مؤثرتری فراهم خواهد ساخت.
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PRA 

FCA 

FCA 

FCA 

  

این مشاغل توضيح مشخصی دارند، اما در دو مورد از آنھا نياز به توضيحات  بيشترحاليکه در 

  :بيشتری است

 مدیر با مسئوليت کليدی که به شخصی اطالق می شود که مسئوليت امور با مجموع

یا بيشتر درآمد % ٢٠ميليارد پوند یا بيشتر را به عھده دارد که عمالً معادل  ١٠دارائی 

 .ناخالص سازمان می شود



مؤسس��ه ه��ای مال��ی در زم��ان ارائ��ه 
درخواست انتصاب افراد، باید شرح شغل او 
را نیز ضمیمه نمایند و در زمان پیش��نهاد 
انتص��اب اف��راد باید کلیه حقایق گذش��ته 
کاری او ش��امل هرگونه تخل��ف، جریمه و 
همچنین عدم س��وء س��ابقه و ... را به ناظر 

مالی ارائه نماید.
PRA ب��ه دلی��ل هزینه زا ب��ودن، فرم 
اس��تانداردی برای پیشنهاد انتصابات الزاماً 
تهی��ه نکرده بلک��ه راهنمایی های کلی که 
حداقل الزامات مورد نظر را دربر می گیرد، 

ارائه داده است.

ب��رای اعم��ال نظ��ارت ه��ای بیش��تر، 
کنت��رل دقیق ت��ری تحت عن��وان »تعبیر 
 Presumption of( ه��ا«  مس��ئولیت 
Responsibility( نی��ز وج��ود دارد که 
تح��ت این مقررات مدیر ارش��د باید اثبات 
کند ک��ه اقدامات معقول ب��رای جلوگیری 
از تخل��ف مدیران و کارکن��ان در مجموعه 
 FCA .تحت کنترل خود انجام داده است
همچنین ش��رایطی را که یک مدیر ارش��د 
می تواند به عنوان تعبیر، مس��ئولیت های 
خود را رد و یا متفاوت جلوه نماید، بررسی 

مینماید.

FCA مق��ررات رفت��اری را در م��ورد 
مدیران ارشد و کلیه افرادی که تحت نظام 
گواهینامه ش��غلی قرار م��ی گیرند، اعمال 
خواه��د کرد. مق��ررات پیش��نهادی به دو 
ردیف در جدول ذیل تقسیم شده است. به 
طوریکه مشاهده می ش��ود، قواعد رفتاری 
در مورد مدیران ارشد و کارکنان مرتبط به 
تفکیک بیان گردیده اس��ت. برخی مقررات 
ّبه طور مش��ترک توسط FCA و PRA و 
بعضی نیز صرفاً توسط FCA اعمال خواهد 
گردید. مقررات پیشنهادی به شرح جداول 

زیر عبارتند از:
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  مجری قانونی  قواعد مقرر

 مقررات رفتار فردی-ردیف اول

 FCA – PRA مؤسسهعمل کردن در بطن تماميت ١قاعده

  FCA – PRA  الزام به عملکرد با مھارت مقتضی، توجه و دقت بسيار ٢قاعده

، FCAالزام به عمل بدون تعصب و با تشریک مساعی با  ٣قاعده

PRA و سایر مقامات مقرراتی  

FCA – PRA  

الزام به اعمال توجھات مقتضی به منافع مشتری و رفتار  ٤قاعده

  منصفانه با ایشان

FCA – PRA  

الزام به درنظر گرفتن استانداردھای مطلوب و رفتارھای  ٥قاعده

  مناسب در بازار

FCA – PRA  

  

  مجری قانونی  قواعد مقرر

 قواعد رفتاری مدیران ارشد -ردیف دوم

اصل مدیریتی 

  ١ارشد 

الزام به انجام اقدامات عقالئی بمنظور حصول اطمينان از 

تحت مسئوليت، بنحو اینکه فعاليت تجاری مؤسسه 

  مؤثری کنترل می شود

FCA – PRA 

اصل مدیریتی 

  ٢ارشد 

اجبار به انجام اقدامات عقالئی بمنظور حصول اطمينان از 

اینکه فعاليت تجاری مؤسسه تحت مسئوليت یا الزامات 

  مربوطه و استانداردھای سيستم مقرراتی مطابقت دارد

FCA – PRA  

اصل مدیریتی 

  ٣ارشد 

الزام به انجام اقدامات عقالئی بمنظور حصول اطمينان از 

ھایی که تحت مسئوليت مدیر  ھياتاینکه کليه افراد و 

ارشد مأموریت دارند شامل افرادی شایسته ھستند و 

اقدامات آنھا به نحو مؤثری مسئوليتھا را به انجام می 

  رساند

FCA – PRA  

اصل مدیریتی 

  ٤ارشد 

یا  FCAالزام به افشاء اطالعات بنحو مقتضی در حينی که 

PRA با ارائه دالیل صدور اخطاریه را پيش بينی می کنند.  

FCA – PRA  
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  :خالصه شرح وظایف و شرایط احراز شغلی

مجری اعمال   مقررات رفتاری تأیيد مورد نياز نقش مدیر

  مقررات

مدیریت عامل 

مدیریت مالی 

مدیریت ریسک 

 حسابرسی داخلیسرپرست 

مدیریت ارشد گروه کاری 

مدیریت ارشد مؤسسه اعتباری 

 مدیره ھياترئيس 

رئيس کميته ریسک 

رئيس کميته حسابرسی 

رئيس کميته پاداش 

مدیر ارشد مستقل  

 

  

  

  

PRA 

  و

FCA 

 

  ٣و ٢و ١قاعده 

  اصل

  ٤و ٣و ٢و ١

  مدیر ارشد

  

PRA   

 و

FCA 

  FCA  ٥و  ٤قاعده 

  

مدیر اجرائی 

کميته انتصابات رئيس 

مسئول تطبيق قوانين و مقررات 

مسئول گزارش پولشوئی 

مدیر ارشد با اھميت  

 

  

FCA 

 

  ٣و٢و١قاعده 

مدیریت  ٤و٣و٢و١اصل 

  ارشدی

  

FCA  وPRA 

 FCA  ٥و ٤قاعده 
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مجری اعمال  مقررات رفتاریتأیيد مورد نيازنقش مدیر

 مقررات

  ریسک پذیر قابل توجه

نياز به تأیيد فاقد 

  -مقامات نظارتی

خود مؤسسه باید 

 گواھی نماید

  PRAو  FCA ٣و٢و١قاعده 

 

 دارنده شغل با اھميت باال تحت

  نظام کنونی

 شغل ارتباطی با مشتریان با

 شرایط شغل تعریف شده

 سرپرست یا مدیر فرد یا افراد

 دارای گواھينامه شغل معتبر

  ٥و  ٤قاعده 

 

FCA 

  

  

  

 ٥و٤و٣و٢و١قاعده 

  

  

  

FCA 

 سایر کارکنان غير از دارندگان

 مشاغل فرعی و غير اجرائی

فاقد نياز به تأیيد

 مقامات نظارتی

  

شایان ذکر است جھت حصول اطمينان از صحت عمليات شعب بانکھای خارجی در انگلستان، 

PRA  پيشنھاد داده است که مجموعه این مقررات به شعب بانکھای غير اروپائی مستقر در

این مقررات را در مورد شعب بانکھای اروپایی و غير  FCAحال آنکه . انگلستان نيز تسری یابد

شامل  FCAاین بدین معناست که مجموعه مقررات . اروپایی در انگلستان اعمال خواھد کرد

چشم انداز . دراین شعب خواھد گردید) به جز مشاغل فرعی(و کليه کارکنان  C.Rمدیران، افراد 

فوق نشان می دھد که بانکھای ایرانی و شعب بانکھای ایرانی ثبت شده در اروپا و بانکھای مادر 

  .و شعب مزبور نيز دیر یا زود باید خود را با این مقررات ھماھنگ نمایند

  طرح پاداش ھا

يت گذشته مشاھده شده است که بسياری از مدیران و کارکنان متأسفانه با مرور وضع

مؤسسات مبادرت به انجام اشتباھاتی کرده اند و پاداش ھای کالنی نيز دریافت نموده اند، حال 

باید چنين درنظر گرفته شود که پرداخت پاداش ھا باید به صورت مؤخر و پس از کسب اطمينان از 

ان ارشد به نحوی که منجر به زیان مؤسسه نگردیده باشد، صحت عمليات انجام شده توسط مدیر

  .انجام شود

  

در طرح . در پرداخت پاداش ھا به عنوان ابزاری برای تغيير فرھنگ سازمانی نيز باید استفاده کرد

جدید پرداخت پاداش باید اطمينان حاصل کرد که شخص مشمول تشویق مرتکب پذیرش ریسک 

  .ده باشدبيش از حد ظرفيت مؤسسه نگردی
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شایان ذکر است جهت حصول اطمینان 
از صحت عملیات ش��عب بانکهای خارجی 
در انگلس��تان، PRA پیشنهاد داده است 
که مجموعه این مقررات به شعب بانکهای 
غیر اروپائی مستقر در انگلستان نیز تسری 
یابد. حال آنک��ه FCA این مقررات را در 
مورد شعب بانکهای اروپایی و غیر اروپایی 
در انگلستان اعمال خواهد کرد. این بدین 
 FCA معناس��ت ک��ه مجموعه مق��ررات
شامل مدیران، افراد C.R و کلیه کارکنان 
)به جز مشاغل فرعی( دراین شعب خواهد 
گردید. چش��م انداز فوق نش��ان می دهد 
که بانکهای ایرانی و شعب بانکهای ایرانی 
ثبت شده در اروپا و بانکهای مادر و شعب 
مزبور نی��ز دیر یا زود باید خ��ود را با این 

مقررات هماهنگ نمایند.

طرح پاداش ها
متأس��فانه ب��ا م��رور وضعیت گذش��ته 

مشاهده شده است که بسیاری از مدیران 
و کارکن��ان مؤسس��ات مبادرت ب��ه انجام 
اش��تباهاتی کرده اند و پاداش های کالنی 
نی��ز دریافت نموده اند، ح��ال باید چنین 
درنظر گرفته ش��ود ک��ه پرداخت پاداش 
ه��ا باید به صورت مؤخر و پس از کس��ب 
اطمین��ان از صحت عملیات انجام ش��ده 
توس��ط مدیران ارش��د به نحوی که منجر 
به زیان مؤسسه نگردیده باشد، انجام شود.

در پرداخت پ��اداش ها به عنوان ابزاری 
ب��رای تغییر فرهنگ س��ازمانی نی��ز باید 
اس��تفاده ک��رد. در طرح جدی��د پرداخت 
پ��اداش بای��د اطمین��ان حاص��ل کرد که 
شخص مشمول تش��ویق مرتکب پذیرش 
ریس��ک بی��ش از ح��د ظرفیت مؤسس��ه 

نگردیده باشد.
مدیریت باید مداوم��اً بر طرح پرداخت 
پ��اداش و اعمال آن نظارت کنند وحداقل 

ساالنه سیاست های خود در این خصوص 
را به ناظرین مالی اعالم نماید.

در مورد پرداخت مزایا به کارکنان نباید 
ت��داوم پرداخ��ت این مزایا ضمانت ش��ود 
همچنین نباید سخاوتمندانه به رقابت در 
پرداخت مزایا در مقایس��ه با سازمان قبلی 
کارمند تس��لیم شد. پاداش ثابت و مزایای 
کارکنان باید با هم تناسب داشته باشند به 
طوریکه پرداخت مزای��ای کارمند نباید از 
100 پاداش ثابت او بیشتر شود به جز در 
مواردی که سهامداران اجازه این پرداخت 
را بدهند و در اینصورت نیز از 200 تجاوز 

ننماید.
حداقل 50 پاداش متغیر )مزایا( باید به 
صورت سهام و یا از ابزار غیر نقدی تشکیل 
شده باش��د و می بایست در فواصل زمانی 
5-3 س��ال به تأخیر بیفت��د به نحوی که 
از صحت عملیات کارمند اطمینان حاصل 

شده باشد.
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بهروزی ايران در پساتحريم:

اصالحات بازار گرایانه، آزادسازی اقتصادی، و گسترش خصوصی سازی
)گفتگوی اختصاصی سازمان برتر با لرد المونت-آوریل 2015(

بردیا گرشاسبی

اشاره: چند ماه پیش برای دیدار و انجام 
مصاحب��ه با »لرد المون��ت« به دفتر محل 
کار او در مرک��ز لندن رفتم. مش��غولیات 
کاری او باعث ش��د که مصاحبه نیمه تمام 
بماند. قرار ش��د چند روز بعد برای تکمیل 
مصاحبه نزد او بروم. مالقات با او در هر دو 
جلس��ه را مدیون خودش و لطف دستیار 
او، خان��م »بورل��ی گی نور« هس��تم که با 
صبوری و مهربان��ی در بین انبوه قرارهای 
کاری او برای من وقت مالقات تعیین کرد. 
الزم به توضیح است که این مصاحبه پیش 
از امض��ای قرارداد هس��ته ای بین ایران و 

کشورهای 1+5 انجام شده است.

لرد المونت به معنای واقعی کلمه کهنه 
سرباز عرصه سیاس��ت است. او بیش از 4 
دهه در ه��ر دو مجلس ع��وام و لردها در 
پارلمان بریتانیا خدمت کرده اس��ت . 14 
سال به طور پیوس��ته در کابینه دو دولت 
محافظه کار حضور داش��ته است. آخرین 
پس��ت او وزیر ام��ور مالی بود ک��ه تقریباً 
باالترین مقام در کابینه دولت بریتانیا بعد 

از نخست وزیر است.
ل��رد المونت ف��ارغ التحصیل دانش��گاه 
کمبریج و فرد ی بس��یار باهوش است. از 
جمله کارهای مهم او مخالفت سرسختانه 
بوی با پیوستن بریتانیا به بقیه کشورهای 

اتحادی��ه اروپ��ا در اس��تفاده از واحد پول 
مش��ترک آن اتحادیه، یعن��ی »یورو« بود، 
آن هم در زمانی که هم��ه مردم اروپا )به 
ویژه سیاس��تمداران اروپای��ی( تصور می 
کردند که ایده اس��تفاده از پول مش��ترک 
هوشمندانه ترین سیاس��ت دنیا است! اما 
لرد المونت برخالف تمام سیاس��تمداران 
اروپای��ی، متقاع��د ش��ده بود ک��ه در هم 
آمیختن چندین کشور مختلف، با زبان ها و 
فرهنگ ها و سیستم های دولتی متفاوت، 
تحت یک نظام پولی مشترک، ایده عبث و 
نادرس��تی است و به هیچ عنوان نیز حاضر 
نبود بر س��ر بینش و طرز فکر خودش در 

١٣ 
 

private sector, reforms to unlock productivity, including by lifting price and 
administrative controls, and greater transparency and accountability. With 
comprehensive reforms, the expected lifting of sanctions should help place the 
economy on a higher growth trajectory. 
Directors welcomed the authorities’ commitment to unify the foreign exchange market 
by end-September 2016, and encouraged the prompt removal of the foreign exchange 
restriction and multiple currency practices. 

 

 

 

Prosperity of Post-Sanction Iran: 

Market- Privatization Oriented Reforms, Economic Liberalization, and Further 
 

 

Exclusive interview with Lord Lamont, Chairman of the British Iranian Chamber of Commerce  

(Bardia Garshasbi)  

I went to see Lord Lamont in his spacious office in central London at the 
end of March this year. He was obviously very busy, and that cut our first 
meeting short. I only did part of this interview in that meeting, and had to 
meet him again a second time in a few days to do the rest. For both these 
meetings I am truly grateful to Lord Lamont himself and his assistant, Ms. 



این مورد با کسی س��ازش یا معامله کند، 
و به این ترتیب، او که دولت بریتانیا را در 
مذاکرات معاهده »ماستریخت« نمایندگی 
می کرد، در بیرون نگاه داش��تن بریتانیا از 
واحد پول یورو نقش��ی کلیدی ایفا کرد –

سیاس��ت اقتصادی صحیح و نجات دهنده 
ای ک��ه در طول 22 س��ال گذش��ته تمام 
مردم کشورش، منجمله مخالفان سیاسی 
او، از ثمرات و مزایای آن بهره مند ش��ده 

اند.
بینش و دور اندیشی لردالمونت تنها به 
موضوعات مال��ی و اقتصادی محدود نمی 
ش��ود. من برای انجام این مصاحبه زمانی 
با او مالق��ات کردم که بیش از یک ماه به 
انتخابات سراس��ری در بریتانیا باقی مانده 
بود و تمام نظرسنجی ها حزب چپ گرای 
کار را تقریب��اً برابر و ت��ا حدودی پیش تر 
از ح��زب محافظه کار نش��ان م��ی دادند. 
روزنامه ها و رس��انه ه��ای جمعی بریتانیا 
دائماً ای��ن گونه القا می کردند که چینین 
رقاب��ت تنگاتنگ��ی در تاری��خ رقابت های 
سیاسی معاصر آن کش��ور بی سابقه بوده 
و تقریباً همه آن ها ش��انس پیروزی چپ 
گرایان را بیش��تر می دانس��تند. در چنین 
فضای��ی، پرس��ش از نتیج��ه احتمالی آن 
انتخاب��ات برای ه��ر سیاس��تمداری یک 
پرسش دشوار محسوب می شد و وقتی از 
او در این باره س��وال کردم انتظار شنیدن 
پاس��خی محتاطانه و نامش��خص داشتم، 
یعن��ی از همان قبیل پاس��خ های مبهمی 
که خاص سیاس��تمداران ب��وده و عمدتاً با 
عباراتی نظیر »امیدروام« یا »تا ببینیم چه 
می شود« همراه اس��ت! اما او با قاطعیتی 
تعجب آور همراه با خونس��ردی در جوابم 
اظهار داشت که هیچ نگرانی در این زمینه 
ندارد و مطمئن اس��ت که حزب محافظه 
کار )یعنی حزب محب��وب خودش( برنده 
قطع��ی انتخابات خواهد بود! یادم هس��ت 
وقتی مالقاتمان تمام شد و از دفتر کارش 
بی��رون آمدم فوراً با یکی از دوس��تانم که 
خیلی نگران پیروزی سوسیالیس��ت ها در 
انتخابات ب��ود تماس گرفتم و با اعتماد به 
نفس بس��یار به ا و گفتم که ش��ک ندارم 

»دیوید کامرون« نخست وزیر باقی خواهد 
ماند! یک ماه بعد، در میان شگفتی همه به 
اصطالح صاحب نظران و مفسران سیاسی، 
حزب محافظه کار با بیشتریت آرا و بدون 
نیاز به تشکیل دولت ائتالفی، در انتخابات 
سراسری به پیروزی رسید. همان طور که 
در متن مصاحبه خواهید دید، لرد المونت 
پی��روزی رییس جمهور کش��ورمان، آقای 
دکتر روحان��ی، را نیز ب��ا همین قاطعیت 
پی��ش بینی کرده ب��ود. بنابراین او هم در 

اقتصاد خبره است و هم در سیاست.
کس��انی ک��ه از نزدیک با ل��رد المونت 
مالقات داش��ته اند گواه��ی می دهند که 
عش��ق و ستایش عمیقی نس��بت به ایران 
دارد و ای��ن برای جامعه تج��اری و اهالی 
کس��ب و کار در کش��ورمان خبر خوشی 
است چرا که او ریاست اتاق بازرگانی ایران 
و بریتانی��ا را برعه��ده دارد. امیدواریم که 
خوانن��دگان مجله از خواندن این مصاحبه 
به��ره ببرند و همچنین برای لرد المونت و 
هم��کاران ایرانی او در اتاق بازرگانی ایران 
و بریتانی��ا که در جهت گس��ترش تجارت 
و کس��ب و کار بین دو کشور فعالیت می 
کنند صمیمانه آرزوی موفقیت داریم، زیرا 
تجارت و کس��ب و کار، در هر گوش��ه ای 
از ای��ن جهان و در هر ش��رایطی، همواره 
من��ادی صل��ح و بهروزی اقتص��ادی برای 

مردم بوده است.
بردیا: ضمن تش��کر از شما که علی رغم 
مش��غله فراوان دعوت مجله ما را برای این 
مصاحب��ه پذیرفتید، لطفاً خودت��ان را به 

اختصار برای خوانندگان ما معرفی کنید.
المونت: من در اس��کاتلند، در ش��مالی 
تری��ن بخش از جزایر بریتانیا، در مجموعه 
جزایری به نام »ش��ت لن��د« به دنیا آمدم 
که بیشتر به کشور نروژ نزدیک است تا به 
اس��کاتلند. اما دوران تحصیل را در منطقه 
مرکزی اس��کاتلند س��پری کردم و سپس 
برای ادامه تحصیل به دانشگاه کمبریج در 
انگلس��تان رفتم و از آن پس محل اقامتم 
به انگلس��تان تغییر پیدا ک��رد. به عبارتی، 
م��ن از ش��مالی ترین قس��مت بریتانیا به 
جنوبی ترین قس��مت آن آمده ام. پس از 

دوران دانش��گاه ابتدا مدتی درگیر فعالیت 
های سیاسی دانش��جویی بودم. بعد برای 
م��دت کوتاهی به کار بانکداری پرداختم و 
س��پس عضو پارلمان بریتانیا شدم. حدود 
25 س��ال در مجلس ع��وام خدمت کردم 
و در کابین��ه خانم م��ارگارت تاچر و آقای 
ج��ان میجر حض��ور داش��تم.در کابینه به 
مق��ام وزارت امور مالی رس��یدم و اکنون 
نیز در مجلس دوم پارلمان، یعنی مجلس 
لرده��ا، حضور دارم ک��ه انتصاب در آن به 
صورت مادام العمر است. همچنین عالئقی 
در کس��ب و کار دارم. به کش��ور ایران نیز 
عالقه بس��یار دارم و عالوه بر ریاست اتاق 
بازرگانی ایران و بریتانیا، به عنوان مش��اور 
در هیات مش��اوران »بنیاد میراث ایران«  

نیز حضور دارم.
بردیا: نظر کلی شما درباره اتاق بازرگانی 
ایران و بریتانیا چیس��ت و فعالیت های آن 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
المون��ت: راس��تش، در ش��رایط عادی، 
دلی��ل وج��ودی ات��اق بازرگانی پیش��برد 
تجارت و کسب و کار بین دو کشور است. 
متاس��فانه، در تمام مدت��ی که من در این 
اتاق عهده دار سمت بوده ام، شرایط عادی 
نبوده اس��ت. مدت هاست که ما با موضوع 
تحریم ها بر س��ر برنامه هس��ته ای ایران 
مواجه هس��تیم. اما امیدوارم که ندرنهایت 
توافقی بین ایران و کشورهای غربی بر سر 
این موضوع حاصل شود و با برداشته شدن 
تحریم ها شاهد از سرگیری روابط تجاری 
بین دو کشور باشیم. افراد بسیار زیادی در 
بریتانیا خواهان تج��ارت و معامله با ایران 
هس��تند، همان طور که تع��داد زیادی از 
کس��به و تجار ایرانی خواهان داد و ستد با 
بریتانیا هس��تند، امری که، به مالیم ترین 
بیان، بای��د گفت در چند س��ال اخیر بی 

نهایت دشوار بوده است.
بردیا: با توجه به این که شما در قسمت 
اعظم زندگی خود یک سیاس��تمدار ارشد 
بوده اید و در دولت حضور داشته اید، می 
خواستم نظر کلی شما را درباره نهاد دولت 

جویا شوم.
المونت: من به طور کلی به حاکمیت بی 
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طرفانه قانون و به یک دولت کمینه در یک 
چارچ��وب قانونی اعتقاد دارم. به نظر من، 
اهمیت بس��یار دارد که دولت در محدوده 
یک چارچوب قانونی رفتار و فعالیت کند. 
دول��ت نمی تواند به ش��کلی دلبخواهی و 
مس��تبدانه عمل کند و می بایست مطیع 
قوانین باشد. من به دولت قدرتمند معتقد 
هس��تم اما دولت قدرتمند الزم نیست که 
حتماً دولت بزرگی باشد، بلکه باید دولتی 
موثر و کارآمد باش��د. به ع��الوه، به عنوان 
یک سیاس��تمدار محافظه کار معتقدم که 
باید به مردم مسئولیت و حق انتخاب داد. 
به اعتق��اد من، جامعه قدرتمند جامعه ای 
اس��ت که م��ردم در آن از تمام فرصت ها 
برای بهبود خود و ش��رایط خانواده ش��ان 
برخوردار هستند. این ها باورهای بنیادین 

سیاسی من هستند.
بردیا: با این حس��اب، به نظر شما حوزه 
هایی که دولت در آن ها موظف به نظارت 
و دخالت است کدامند؟ به طور مثال، فکر 
م��ی کنید آیا دولت بای��د در اموری نظیر 
آم��وزش یا درمان و غیره دخالت داش��ته 

باشد؟
المونت: خ��ب، واضح اس��ت که دولت 
موظف به نگهبانی از پول کش��ور اس��ت. 
به ع��الوه، وظیفه دولت دفاع از کش��ور و 
تهیه خدمات اولی��ه، از جمله ترابری )زیر 
ساخت های حمل و نقل( و بهداشت است. 
همچنی��ن، در اروپ��ای غربی بعد از جنگ 
جهانی دوم، تامین بخش عمده ای از امور 
رفاهی، خدمات درمان، خدمات آموزشی، 
و بیم��ه های اجتماعی نی��ز برعهده دولت 
ها بوده اس��ت ت��ا به این وس��یله یک تور 
ایمنی ب��رای افرادی که دچار س��ختی و 
تنگدستی می شوند فراهم گردد. بنابراین، 
من فکر می کنم که داشتن یک چنین تور 
ایمنی و حداقلی از امور رفاهی دولتی کار 
درستی اس��ت، اما معتقد نیستم که طرح 
اس��ن تور ایمنی را خیلی ب��اال بگیریم. به 
نظرم وظیفه دولت این است که به افرادی 
که از ب��د حادثه گرفتار ش��ده اند و توان 
کمک ب��ه خویش را ندارند کمک کند. اما 
ب��ه غیر از این موارد ک��ه گفتم، افراد باید 

آزاد باشند تا بتوانند به خواست خودشان 
در ام��ور زندگ��ی خود تصمی��م بگیرند و 

انتخاب کنند.
بردی��ا: مردم اغلب تص��ور می کنند که 
وزیر یک وزارتخانه نوعی »مدیر« محسوب 
می شود و نقش او مدیریت ادارات و افراد 
تابعه آن وزارتخانه اس��ت. ب��ه عنوان یک 
وزیر و سیاس��تمدار ارش��د، آی��ا هرگز به 
خودتان به منزله یک مدیر نگاه کرده اید؟
المونت: من مطمئن نیس��تم که کاربرد 
لف��ظ »مدیر« درباره من صحیح باش��د، و 
فکی نمی کنم که در نظام سیاس��ی ما در 
بریتانی��ا هیچ یک از سیاس��تمداران واقعاً 
مدیر باش��ند. کار سیاستمدار انتخاب ها و 
تصمیمات سیاس��ی است. مدیریت ادارات 
عمدتاً با مسئولین و کارمندان دولتی است. 
البته رییس سیاسی یک وزارتخانه موظف 
اس��ت درباره هزینه های جاری وزارتخانه 
تابع خود، و به طور کلی، درمورد تخصیص 
مناب��ع در آن وزارتخانه تصمیم بگیرد. اما 
در نظام سیاس��ی ما، سیاستمداران صرفاً 
نظارت و هدایت سیاسی را برعهده دارند. 
خزئیات مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها 

با »خادمین دولت«1 است.
بردیا: آیا ش��ما شخصاً شرکت تجاری یا 

کسب و کاری به نام خودتان دارید؟
المونت: خیر. من هرگز صاحب شرکتی 
نبوده ام. البته چ��ه پیش از دوران وزارت 
و چه بعد از آن در ش��رکت های خصوصی 
کار ک��رده ام، ام��ا خودم هرگز ش��رکتی 

نداشته ام.
بردی��ا: نظ��ر ش��ما درب��اره کارآفرینان 
چیس��ت؟ آیا بی��ن ی��ک کارآفرین و یک 

کاسب معمولی تفاوتی قائل هستید؟
المونت: بل��ه، البته که تف��اوت قائلم و 
خیلی هم زیاد! کارآفرین کس��ی است که 
کس��ب و کار خودش را ش��خصاً خلق می 
کن��د. او کاش را ب��ا یک ایده خام ش��روع 
م��ی کند، گاه احتماالً نی��از یا تقاضایی را 
در ذه��ن خود مجس��م یم کن��د که هیچ 
ی��ک از ما قبل از آن که او به آن فکر کند 
به وج��ودش آگاه نبوده ای��م. مانند آقای 
»اس��تیو جابز«، رییس ش��رکت »اپل« در 

آمریکا. در مقابل، کاس��بی ک��ه کارآفرین 
نیست، در بدترین حالت شبیه یک کارمند 
در دس��تگاه دیوان س��االری دولتی است. 
چنین کاس��بی ممکن اس��ت کارش فقط 
در حد کاغذبازی و پرکردن فرم ها باش��د. 
البته، در بس��یاری موارد شما ممکن است 
کسبه ای داشته باش��ید که در عین حال 
کارآفرین هم هس��تند. یعنی ممکن است 
کس��به کارآفرین داشته باشید، افرادی که 
پر از ابتکار و ایده های نو هستند. اما داره 
و مدیری��ت یک چیز با خلق یک چیز فرق 

دارد و این ها دو مقوله متفاوت هستند.
بردی��ا: در این معنا که گفتی��د، درباره 
ایران��ی ها به طور کل��ی چه نظری دارید؟ 
فکر می کنید بیش��تر کاس��ب هستند یا 
کارآفری��ن؟ و تا چه ان��دازه واقعاً ایرانی ها 

را می شناسید؟
المونت: راس��تش، در حکم رییس اتاق 
بازرگانی ای��ران و بریتانیا، من ایرانی های 
بس��یاری را می شناس��م ک��ه در بریتانیا 
زندگ��ی می کنند. تعداد زیادی دوس��تان 
ایران��ی دارم و ب��ه واس��طه کارم در اتاق 
ایرانی��ان بس��یاری مالقات  با  بازرگان��ی، 
کرده ام، هم کس��به بخش خصوصی و هم 
مقامات و وزرای دولتی و اشخاص سیاسی. 
من ب��ه ایران عالق��ه دارم و برای فرهنگ 
ایران احترام خاصی قائلم. برای من بسیار 
ناراح��ت کنن��ده و غم انگیز اس��ت که در 
قسمت عمده ای از زندگی ام روابط ایران 
و غرب، به وی��ژه روابط ایران و بریتانیا، تا 
این اندازه بد بوده است. اما همان طور که 
پیش ت��ر گفتم، امیدوارم ک��ه در ابر تیره 
این روابط گشایشی حاصل شود و روزهای 
بهتری در پیش باشد، و البته، این موضوع 
که دکتر روحانی بشخی از تحصیالت خود 
را در کش��ور من، اسکاتلند، گذرانده است 
در من نوعی تسلی خاطر و امیدواری برای 
بهبود روابط ایجاد می کند. و در پاسخ به 
قسمت اول س��وال شما، من فکر می کنم 
که ایران کش��وری با اس��تعدادهای بزرگ 
کارآفرینی اس��ت. شما این استعداد را هم 
در داخ��ل ایران می بینی��د و هم در بین 
ایرانیان مهاجر در کشورهای دیگر، مدرمی 
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که بسیار خالق و کارآفرین هستند.
بردیا: می دانیم که بر اثر تحمیل تحریم 
های بین المللی، ایران س��ال ها است که 
از قس��مت عمده ای از جه��ان، به ویژه از 
مراکز مه��م مالی دنیا و از بازارهای بزرگ 
غربی دور مانده اس��ت. اما در حال حاضر 
امی��دواری ه��ای ج��دی وج��ود دارد که 
مذاکرات بین ایران و کش��ورهای 1+5 به 
نتیجه رس��یده و توافقاتی حاصل شود. به 
طور کلی، به نظر ش��ما ایران پس از عادی 
ش��دن روابط، بهتر است چه نوع سیاست 

های مالی و اقتصادی را در پیش بگیرد؟
المونت: فکر می کنم به طور کلی ایران 
بهتر است در جهت اصالحات بازار گرایانه، 
آزادس��ازی اقتصادی، و گسترش بیش از 
پیش خصوصی سازی حرکت کند. معتقدم 
ایران »خادمین دولتی« بسیار خوبی دارد 
ک��ه دقیقاً می دانند که ای��ن اصالحات را 
چگونه باید انجام دهند. ش��ما بخش��ی از 
این اصالح��ات را در دوران رییس جمهور 
اس��بق خود داشتید و بخشی نز در دوران 
ریاس��ت جمهوری آق��ای روحانی صورت 
گرفته اس��ت. البته مس��ئولین و خادمین 
دولتی در شرایط بسیار سختی که اقتصاد 
کشور در محاصره قرار گرفته در حال کار 
هس��تند. به عالوه، بخش��ی از نظام دولتی 
در ایران، اقتص��اد مقاومتی را ترجیح می 
دهد، و گرچ��ه من آرزو و اراده سیاس��ی 
ناظر به اقتصاد مقاومتی را درک می کنم، 
اما واقعیت این اس��ت که این نوع اقتصاد 
در نهای��ت نمی تواند بیش��ترین میزان از 
بهروزی اقتصادی را نصیب بیشترین تعداد 
از مردم ایران کن��د. همان طور که گفتم، 
ایران کارمن��دان و خادمین دولتی خوبی 
دارد که در نهادهای بین المللی کار کرده 
ان��د و از دانش کافی برای انجام اصالحات 

برخوردارند.
 بردی��ا: پس توصیه ش��ما به طور کلی، 

اتخاذ یک رویکرد بازار گرایانه است.
المونت: بله دقیقاً.

بردیا: س��وال بعدی من درب��اره جهانی 
س��ازی است. دراین باره چه نظری دارید؟ 
فکر می کنید امکان دارد کشوری بتواند از 

روند جهانی سازی دور بماند؟ آیا پیوستن 
به این روند اجتناب ناپذیر است؟

المونت: جهانی س��ازی در بسیار چیزها 
اتفاق می افتد، در اطالعات، در رسانه ها، 
و غی��ره. اما به نظر من، جهانی س��ازی در 
اقتص��اد، َآینده ای اجتناب ناپذیر اس��ت. 
گاهی اوقات م��ردم فراموش می کنند که 
ما در قرن نوزدهم به میزان زیادی جهانی 
س��ازی داشتیم، اما بعد شاهد دوره ای در 
بین جنگ ه��ای جهانی در قرن بیس��تم 
بودیم که اقتصادهای دنیا بیشتر گرایشان 
ملی پی��دا کردند و کش��ورها در اقدامات 
خود انگیزه های ملی گرایانه داش��تند، که 
اقدامات چندان موفقیت آمیزی نبود و به 
بروز دوران های رکود و بی کاری ش��دید 
دامن زد. به هر حال، من فکر می کنم که 
گریز از دنیای مدرن امکان پذیر نیس��ت. 
ب��ه غیر از بحث اقتصاد، مزیت های نظری 
حاصل از در هم آمیختگی جهانی، که من 
ب��ه آن اعتقاد دارم، بس��یار زیادند. به نظر 
من سیستم های اطالعاتی جهانی، رسانه 
های اجتماعی، تلویزیون های ماهواره ای، 
و غای��ره اکن��ون به واقعیات زندگی بش��ر 
تبدیل ش��ده اند. دیگر هیچ کشوری نمی 
توان��د خ��ودش را در گوش��ه ای حبس و 

محصور کند.
بردیا: به نظر شما، اتاق بازرگانی تاکنون 
چه اندازه موثر بوده، و اصوالً جامعه تجاری 
و شرکت ها و کسبه ایرانی به چه نحو می 
توانند از خدمات اتاق بهره مند شوند؟ آیا 
از آنچه تاکنون به دست آورده اید رضایت 
داری��د و آیا به نظرت��ان جایی برای بهبود 

وجود دارد؟
المون��ت: البته که اتاق م��ی تواند بهتر 
ش��ود، اما ات��اق بازرگانی ای��ران و بریتانیا 
حقیقتاً تحت شرایط بسیار سختی فعالیت 
داش��ته اس��ت. ما علی رقم وجود تحریم 
های بی��ن المللی فعالیت ک��رده ایم و به 
جایی رس��یده ایم که متاس��فانه عضویت 
در اتاق دیگر چن��دان فایده ای ندارد. در 
گذش��ته نیز ش��رکت ها و کس��به به این 
نتیجه رس��یده بودند که در جایی که نمی 
ش��ود با ایران تجارت کرد پیوستن به اتاق 

بازرگان��ی حقیقتاً معنای چندانی ندارد. از 
زمانی که تحریم ها شدت گرفته اند میزان 
عضویت در اتاق به شکل قابل مالحظه ای 
اف��ت کرده، و با ش��روع مذاک��رات و پیدا 
ش��دن روزنه های ا مید، دوب��اره افزایش 
یافته اس��ت. اما راس��تش در حال حاضر، 
م��ا در وضعیتی قرار داریم ک��ه تجارت و 
معامله با ایران همچنان با دش��واری های 
فراوان مواجه اس��ت و حتی ش��رکت ها و 
افرادی ک��ه معامالت کاماًل قانونی با ایران 
دارند مدام در این هراس به س��ر می برند 
که نکند نام آن ها در بعضی سازمان های 
عمومی ذکر ش��ود. بنابراین، اتاق نتوانسته 
به تمام آن کارهای��ی بپردازد که من دلم 
می خواس��ت در شرایط عادی انجام دهد، 
ولی ای��ن امرصرف��اً به دلیل��ی مواجهه با 
چالش های بزرگ بوده است و تنها دلیلی 
ک��ه ما تا ام��روز دوام آورده ایم حمایت و 
کمک جامعه ایرانی بوده است که حتی در 
شرایطی که عضویت در اتاق به شدت افت 
کرده، با س��خاوتمندی از ما حمایت کرده 
اند. بنابراین، ب��ه اعتقاد من اتاق بازرگانی 
ای��ران و بریتانیا با وجود ش��رایط بس��یار 
بسیار دشوار کارنامه معقولی داشته است.

بردی��ا: آیا ب��ا همکاران خ��ود در تهران 
ارتباط دارید و کارها را، حاال هر اندازه هم 
که محدود هس��تند، با هماهنگی اعضای 

اتاق در تهران انجام می دهید؟
المونت: خ��ب، آن میزان کاری که می 
توانیم انجام دهیم بس��یار محدود اس��ت 
ام��ا به طور کلی، روابط خوبی داریم، و در 
جلسات و گردهمایی های یکدیگر شرکت 
می کنیم. اما واضح اس��ت ک��ه تجارت و 

کسب و کار بی اندازه محدود است.
بردی��ا: جناب المونت، نظر ش��ما درباره 
بلوک های تجاری نظیر »نفتا« یا اتحادیه 
اروپا چیس��ت؟ آیا فکر م��ی کنید به نفع 
مردم اس��ت که مانند اروپ��ا اتحادیه ها و 
بلوک های تجاری تش��کیل بدهند و طبق 

قواعد آن عمل کنند؟
المون��ت: خب، م��ن فکر م��ی کنم که 
حالت ایده آل، آزادی تجاری جهانی است. 
ام��ا به عنوان قدم اول، تجارت آزاد منطقه 
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ای ایده بدی نیست. من البته طرفدار این 
نیس��تم که هر منطق��ه ای به دور خودش 
حصارهای تعرفه ای بکش��د و پش��ت یک 
ن��وع اتح��اد گمرگ��ی پنهان ش��ود. جای 
ش��کرش باقی است که تعرفه های بیرونی 
در اتحادیه اروپا بس��یار پایین هستند. در 
ضمن، خاطرتان باش��د که تعرفه های در 
همه جا پایین آم��ده اند. بنابراین، تجارت 
آزاد امروزه به میزان قابل توجهی بیش��تر 
معطوف به هماهنگی مقررات و استانداردها 
است تا تعرفه ها، زیرا همان طور که گفتم 
تعرف��ه ها به طور کل��ی در همه جا پایین 
آمده اند. مثاًل در »پیمان تجاری و سرمایه 
گذاری فراسوی آتالنتیک«2 که قرار است 
ب��ه منظور گس��ترش روباط تج��اری بین 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا منعقد شود، 
تاکید بیشتر بر روی هماهنگی رژیم های 

تنظیماتی و مقرراتی است.
بردیا: خاطرم هس��ت جلس��ه اول که با 
شما مالقات کردم، درباره مسئولیت دولت 
در نگهبان��ی از پول رایج کش��ور صحبت 
کردی��د. به نظرتان این مس��ئولیت تا کجا 
بای��د پیش برود؟ به طور مث��ال، آیا بانک 
ه��ای مرکزی می بایس��ت بر ن��رخ های 
بهره یا نرخ های تبدیل ارز نظارت داش��ته 

باشند؟
المونت: ببینید، وقتی من از مس��ئولیت 
دولت در حف��ظ ارزش پول صحبت کردم 
منظورم مس��ئولیت دولت در جلوگیری از 
تورم ب��ود. من در م��ورد ارزش بیرونی یا 
ظاهری پول ح��رف نمی زدم، بلکه درباره 
قدرت خرید پول در داخل کشور صحبت 
م��ی کردم. البت��ه در بیش��تر جاهای دنیا 
دیگ��ر نیازی ب��ه ح��رف زدن در این باره 
نیس��ت، زیرا ام��روزه تورم در بس��یاری از 
کش��ورها بسیار پایین یا حتی منفی است. 
ام��ا وقتی ش��ما از من درباره مس��ئولیت 
دولت س��وال می کنید، به نظرم می رسد 
که وظیفه دولت حفظ ارزش پول است، و 
این یک امر بدیهی و اولیه است، زیرا هیچ 
کس دلش نمی خواهد که دس��ت پایدای 
تورم ارزش پولش را کم کند. البته باز هم 
یادآور می ش��وم که ای��ن موضوع در حال 

حاضر جزو مش��کالت جاری همه کشورها 
محسوب نمی شود، اما این احتمال هست 
کهای��ن موضوع دوباره تبدیل به مش��کل 
شود. از طرفی، من با عکس وضعیت تورم، 
یعنی فروکش یا تقلیل قیمت ها هم موافق 
نیستم، زیرا فروکش، چنان چه برای مدت 
طوالنی ادامه پیدا کندف ممکن اس��ت به 

مشکالت دیگری دامن بزند.
بردیا: پس با کنترل نرخ های تبدیل ارز 

هم موافق نیستید، درست است؟
المونت: به نظرم نرخ ش��ناور سیس��تم 

بهتری است.
بردی��ا: در بریتانی��ا عموم م��ردم بر این 
باورند که شما پوند بریتانیا را نجات دادید. 
ش��ما در ممانع��ت از پیوس��تن بریتانیا به 
اتحادی��ه اروپا به عنوان ی��ک عضو کامل 
و عدم پذیرش اس��تفاده از ی��ورو به جای 
پوند نقش مهمی ایفا کردید. چه اتفاقی در 
جلسات مربوطه افتاد؟ می شود به اختصار 
ب��رای ما توضیح بدهی��د؟ و آیا همه مردم 
و احزاب سیاس��ی قدردان آن خدمت شما 

هستند؟
المون��ت: خب، امروز ش��ما نمی توانید 
کس��ی را پیدا کنید که طرفدار پیوس��تن 
به یورو باش��د و هم��ه می گویند که با آن 
مخالف هس��تند. اما واقعیت این است که 
آن زمان نظر همه مثل امروز نبود. من در 
معاهده ماستریخت نماینده کشورم بودم. 
ما جلس��ات ماهانه داش��تیم و من در آن 
جلس��ات برای همه این موضوع را روشن 
کرده بودم، و نخس��ت وزیرمان، آقای جان 
میجر هم با من هم عقیده بود، که بریتانیا 
به پول واحد اروپا نخواهد پیوس��ت. دیگر 
کشورهای اروپایی بسیار اکراه داشتند که 
حرف م��ن را باور کنند که م��ی گفتم ما 
به ی��ورو نمی پیوندیم. ش��ما خودتان می 
دانید ک��ه چیزها هیچ وق��ت دقیقاً همان 
طور ک��ه آدم پیش بینی م��ی کند اتفاق 
نمی افتن��د، اما فکر می کنم بس��یاری از 
پی��ش بینی های م��ا درمورد مش��کالت 
مربوط به پیوس��تن کشورها به پول واحد، 
درس��ت از آب درآمدند. البت��ه من هرگز 
نگفتم که اتحاد پولی یورو به زودی از هم 

گس��بخته خواهد ش��د، اما به هیچ عنوان 
متقاع��د نش��ده ام و نمی پذی��رم که یورو 
بتواند م��دت طوالنی دوام بی��اورد. حتی 
ممکن اس��ت کش��ور آلمان برای خروج از 
یورو پیش��قدم ش��ود، زیرا آلمانی ها دیگر 
به س��توه آمده اند از این که صورتحساب 
دیگ��ران را پرداخت کنند و کش��ورهایی 
نظیر یونان را از ورشکستگی نجات بدهند. 
من هم براس��اس مبانی اقتص��ادی و هم 
براساس مبانی سیاسی با مفهوم پول واحد 
ی��ورور مخالف بودم. به لح��اظ اقتصادی، 
قبول نداش��تم که یک بانک مرکزی واحد 
هرگ��ز بتواند اقتصادهایی با س��اختارهای 
متفاوت و حساس��یت های متفاوت نسبت 
ب��ه نرخ های به��ره را تحت کنت��رل قرار 
دهد. به لحاظ سیاس��ی نی��ز معتقد نبودم 
که بدون وجود یک دولت مش��ترک بشود 
ی��ک پول واحد داش��ت، و م��ن دلم نمی 
خواست کشورم با فرانسه، آلمان، ایتالیا و 
کش��ورهای دیگر با فرهنگ ها و مشکالت 
متف��اوت و زبان های متف��اوت یک دولت 
مشترک داش��ته باش��د. می دانید، به هر 

حال ما بریتانیایی هستیم!
بردی��ا: آی��ا واقعیت دارد ک��ه وقتی می 
خواس��تند توافق نامه را تعدی��ل کنند یا 
جمله بندی های پیشنهادی شما را قدری 
تغییر دهند، جلس��ه را به نش��انه اعتراض 
ترک کردید؟ آیا واقعاً بلند شدید و از اتاق 

بیرون رفتید؟!
المون��ت: )با خنده( خب، راس��تش این 
موضوع حقیقت دارد. متن معاهده بس��یار 
پیچیده بود و من میخواستم مطمئن شوم 
که هیچ راه و امکانی نباش��د که بخواهند 
به صورت غیرمس��تقیم و با توسل به کلک 
م��ا را وادار ب��ه پذیرش عضوی��ت در یورو 
کنند. به همین خاطر، روی یک تکه کاغذ 
فهرس��تی از بخش ه��ای مختلف معاهده 
تهیه کردم و گفت��م این، این، و این مورد 
نباید ش��امل حال ما ش��ود. رییس جلسه، 
آقای »ویم کاک«، که بعدها نخس��ت وزیر 
هلند شد، گفت که بسیار خب، درباره این 
موارد بحث خواهیم کرد، و من گفتم: این 
موارد اصاًل قابل بحث نیس��ت، و او جوابی 



ن��داد. اما مدت��ی بعد ناگه��ان گفت: حاال 
میخواهیم درباره یادداش��ت آقای المونت 
به بح��ث و تبادل نظ��ر بپردازیم، من هم 
از جایم بلند ش��دم و جلسه را ترک کردم. 
برخ��ی از حاضرین خیل��ی از این کار من 
ناراحت ش��دند و معتقد بودند که کار من 
بسیار غیرمس��ئوالنه بوده است، اما من به 
هیچ عنوان تردید نداشتم که کار درستی 
انج��ام داداه ام، و وقت��ی بعد از س��اعتی 
دوباره به اتاق جلسه برگشتم، گفتند که با 

یادداشت من موافقت شده است!
بردیا: ممنون از توضیحات شما، پرسش 
بع��دی من درباره وضعیت سیاس��ی فعلی 
در بریتانی��ا و به واقع کل اروپا اس��ت. در 
این کشور، حزبی با چند صد سال قدمت، 
ب��ه نظ��ر تقریب��اً در رقاب��ت انتخاباتی با 
حزب کارگ��ر، که به هر ح��ال یک حزب 
سوسیالیستی است، سر به سر است. برای 
شما نگران کننده نسبت که بریتانیا به این 

وضعیت دچار شده است؟
المونت: حقیقتش مطمئن نیس��تم که 
حزب کارگر تا چه اندازه »سوسیالیس��ت« 
است. این حزب بیشتر عقاید »بازتوزیعی« 
دراد، و قائ��ل به مالیات ب��اال و خرج زیاد 
اس��ت. من برعکس این حزب، معتقدم که 
اختیار کنترل پول مردم را باید به خودشان 
بدهی��م، و همی��ن ط��ور کنت��رل زندگی 
خودشان و مسئولیت مراقبت از خانواده و 
کار برای بهبود وضع خود و خانواده را باید 
به خودشان واگذار کنیم. به طور تاریخی، 
حزب کارگر همیشه طرفدار تهیه و تدارک 
رفاهی بیشتر و گرفتن مالیات بیشتر برای 
تامی��ن این تدارکات بوده اس��ت. نظر من 
و نظر این حزب دو الگوی متفاوت اس��ت. 
البته حزب کارگر امروز هیچ ش��باهتی به 
حزب سوسیالیس��تی که قباًل ب��ود ندارد، 
زیرا این حزب زمانی خواس��تار آن بود که 
هم��ه چیز را ملی کن��د، ولی امروزه حتی 
خود این حزب نی��ز چنین نظری ندارد و 
چنی��ن کاری نم��ی کند. واضح اس��ت در 
مقاب��ل دولت احتمالی »اد میلی بند« من 
قویاً طرفدار دولت آقای »دیوید کامرون« 
هس��تم. اما به طور کلی نظرم بر این است 

احزاب فعل��ی دیگر به ش��دت و صراحت 
گذشته با هم اختالف نظر ندارند. 

بردیا: فکر م��ی کنید محافظه کاران در 
انتخابات آتی پیروز شوند؟

المونت: بله واقعاً این طور فکر می کنم.
بردی��ا: نظرتان درم��ورد رییس جمهور 

ایران، دکتر روحانی چیست؟
المونت: من یکی از ستایش��گران دکتر 
روحانی هس��تم. دلیل این امر آن نیس��ت 
ک��ه زادگاه من اس��کاتلند اس��ت و او در 
دانشگاهی در گالسگو درس خوانده است، 
بلک��ه به طور کلی او را س��تایش می کنم. 
پی��ش از انتخابات ای��ران، در مقاله ای در 
یک روزنامه پیروزی دکتر روحانی را پیش 
بینی کرده بودم. یادم هست وقتی شمارش 
اولیه آرا ش��روع شد در هتلی در اتاقم تنها 
نشس��ته بودم و درست مانند هر انتخابات 
دیگری در کش��ور خودم، از پیروزی او در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران هیجان 
زده ش��ده و به وجد آمده ب��ودم. برخی از 
مناظرات تلویزیونی او را تماشا کرده بودم 
و ب��ا خودم فکر م��ی کردم ک��ه این مرد 
حقیقت را همان گون��ه که می بیند بیان 
می کند. من به درستی و صداقت او اعتقاد 
دارم. او ویژگی های بیانی خودش را دارد 
و گاه زبان بس��یار تن��دی دارد، اما همین 
ویژگی او برای من قابل س��تایش اس��ت. 
متن سخنرانی مراسم تحلیف او را خواندم 

و به نظرم بسیار تاثیرگذار بود.
بردیا: جالب اس��ت، چون دکتر روحانی 
در ابتدای کار به نظر شانس چندانی برای 
پیروزی نداشت و تعجب می کنم که شما 
از هم��ان ابت��دا پی��روزی او را پیش بینی 

کرده بودید.
المونت: خب، همیش��ه گفته بودم که یا 
او یا آق��ای قالیباف پیروز انتخابات خواهد 
بود. اما حقیقت این است که آقای روحانی، 
که هم معمم اس��ت و ه��م وکیل، به نظر 
درک بسیار خوبی از اقتصاد دارد و ماهیت 
و مزای��ای جهانی س��ازی را می شناس��د، 
زیرا به دفعات تکرار کرده اس��ت که پیوند 
خوردن با بقیه دنیا تنها راهی است که می 
تواند باعث پیشرفت و بهروزی کشور ایران 

شود، و به نظر من در این مورد کاماًل حق 
با او است.

بردی��ا: مطمئنم به عن��وان رییس اتاق 
بازرگان��ی ایران و بریتانی��ا امید دارید که 
توافقی بین ایران و کشورهای 1+5 حاصل 
ش��ود، و با رفع تحریم ها ای��ران بتواند با 
بقی��ه دنیا به معامله و تجارت بپردازد. چه 
قدر احتمال می دهید که این مذاکرات به 

ثمر بنشیند؟
المونت: باید امیدوار بود که باالخره یک 
توافقی حاصل ش��ود. یعنی به نظرم بسیار 
عجی��ب خواهد بود اگر به توافق نرس��ند. 
این مذاکرات فضای بسیار خوبی به وجود 
آورده اس��ت و فک��ر می کنم بس��یاری از 
مردم تعج��ب می کنند که ت��ا چه اندازه 
در طرفین حس��ن نیت وجود دارد. حتی 
اگر در این دور هم توافقی به دس��ت نیاید 
به گمانم در دور بعدی مذاکرات به توافق 
می س��رند. آن چه اهمیت دارد این است 
که کش��ورهای طرف مذاکره در سیاس��ت 
خارجی خود به عقب بازگشت نکنند و سر 

یکدیگر فریاد نکشند!
بردیا: به عنوان آخرین س��وال از ش��ما، 
آیا معتقدید که ای��ران حق برخورداری از 

انرژی و تکنولوژی اتمی را دارد؟ 
المون��ت: البته که معتق��دم . فکر نمی 
کنم هیچ کس در این مورد بحثی داش��ته 

باشد. 
بردی��ا: لرد المونت، از این که وقت خود 
را برای ا نجام ای��ن مصاحبه در اختیار ما 

قرار دادید سپاسگزارم.
المونت: باعث خوش��حالی من بود. من 
هم برای مجله شما آرزوی موفقیت دارم.
------------------------------

.-------------
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هيات بازرگانی اتاق انگليس و ايران درتهران

گ��ذاری  بازرگانی-س��رمایه  هی��ات 
ات��اق بازرگانی بریتانی��ا و ایران که بنا 
به دع��وت اتاق ای��ران و انگلیس صبح 
جمعه ده��م مهر ماه وارد تهران ش��د 
مس��تقیما از فرودگاه راهی هتل محل 
اقامت حود ش��د.هیات روز حمععه بعد 
از اس��تراحت وگش��ت وگذار درتهران 
س��اعت چهار بعد از ظهر در مراس��می 
که درسفارت بریتانیا درتهران از سوی 
آجی ش��ارماکاردار مقیم  سفارت ، بن 
فندر معاون هی��ات نمایندگی بریتانیا 
درته��ران وخانم ش��ارلوت وال��ر دبیر 
سیاس��ی سفارت برپاش��ده بود شرکت 
جس��ت و با هی��ات مدیره ات��اق ایران 
وانگلیس نی��ز که بنا به دعوت  در این 
مراس��م حضور یافته بود معرفی وآشنا 
شد .دراین مراسم بعداز پذیرایی وادای 
خیر مقدم توسط  شارما کاردار سفارت  
و ادای بیاناتی توسط مهندس خاموشی 

هیات برای حضور در مهمانی ش��ام که 
از س��وی چند ش��رکت ایرانی در هتل 
مجل اقامت هیات بر پاشده بود سفارت 

را ترک گفت.
هیات در اتاق ایران صبح روز ش��نبه 
یازدهم مهر ماه »س��ر ریچارد «دالتن، 
س��فیر س��ابق انگلیس در تهران ونایب 
رییس اتاق مش��ترک بازرگانی انگلیس 
وای��ران در رأس یک هی��أت تجاری با 
»احم��د فیاض بخش« دبی��ر کل اتاق 
ای��ران در محل اتاق ای��ران دیدار کرد 
و راهکاره��ای رفع موانع و مش��کالت 
تجاری بین دو کشور مورد بررسی قرار 

گرفت. 
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، 
»احمد فی��اض بخش« دبی��رکل اتاق 
ایران با اش��اره به سوابق طوالنی روابط 
دو کشور و شناخت از یک دیگر اظهار 
داش��ت: اعزام هیأت تج��اری انگلیس 

به ای��ران و نگاه مثبت اتاق مش��ترک 
انگلی��س – ایران باع��ث تقویت روابط 
تج��اری ف��ی مابی��ن خواهد ش��د وما 

امیدواریم قصور گذشته جبران شود.
فی��اض بخ��ش تصریح ک��رد: برای 

توسعه همکار ی های اقتصادی فیمابین 
دو کش��ور الزم اس��ت ابت��دا موان��ع و 
مش��کالت رفع ش��ود ، سپس در حوزه 
های هدف مانند: نفت، گاز، پتروشیمی 

و . . . همکاری مشترک داشته باشیم.
دبی��رکل اتاق ای��ران در ادامه اظهار 
داشت: مهمترین مشکل کنونی، مسائل 
بانک��ی و مال��ی اس��ت زی��را در دوران 
تحریم ش��کاف بزرگی بی��ن بانک های 
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  رتھراند ھيات بازرگانی اتاق انگليس و ایران

بنا به دعوت اتاق ایران و انگليس که سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بریتانيا و ایران -ھيات بازرگانی

راھی ھتل محل اقامت حود از فرودگاه مستقيما  دوارد تھران شصبح جمعه دھم مھر ماه 

 درھيات روز حمععه بعد از استراحت وگشت وگذار درتھران ساعت چھار بعد از ظھر .شد

بن فندر معاون  ،سفارت  کاردار مقيم شارما آجیاز سوی درسفارت بریتانيا درتھران  که مراسمی

برپاشده بود شرکت ت والر دبير سياسی سفارت ندگی بریتانيا درتھران وخانم شارلوھيات نمای

جست و با ھيات مدیره اتاق ایران وانگليس نيز که بنا به دعوت  در این مراسم حضور یافته بود 

کاردار سفارت  و شارما  ادای خير مقدم توسط پذیرایی و دراین مراسم بعداز.شد  ناوآش معرفی

ھيات برای حضور در مھمانی شام که از سوی چند  ادای بياناتی توسط مھندس خاموشی

  .شرکت ایرانی در ھتل مجل اقامت ھيات بر پاشده بود سفارت را ترک گفت

ر صبح روز شنبه یازدھم مھھيات در اتاق ایران
دالتن، سفير سابق انگليس در »سر ریچارد «ماه 

تھران ونایب ریيس اتاق مشترک بازرگانی انگليس 
احمد فياض «ایران در رأس یک ھيأت تجاری با و

دبير کل اتاق ایران در محل اتاق ایران » بخش
دیدار کرد و راھکارھای رفع موانع و مشکالت 
 . تجاری بين دو کشور مورد بررسی قرار گرفت

احمد فياض «ه گزارش روابط عمومی اتاق ایران، ب
دبيرکل اتاق ایران با اشاره به سوابق » بخش

طوالنی روابط دو کشور و شناخت از یک دیگر 
ایران باعث تقویت  –اعزام ھيأت تجاری انگليس به ایران و نگاه مثبت اتاق مشترک انگليس : اظھار داشت

  .واریم قصور گذشته جبران شودروابط تجاری فی مابين خواھد شد وما اميد
ھای اقتصادی فيمابين دو کشور الزم است ابتدا موانع و  ی برای توسعه ھمکار: فياض بخش تصریح کرد

ھمکاری مشترک . . . نفت، گاز، پتروشيمی و : مشکالت رفع شود ، سپس در حوزه ھای ھدف مانند
  .داشته باشيم

مھمترین مشکل کنونی، مسائل بانکی و مالی است زیرا در : دبيرکل اتاق ایران در ادامه اظھار داشت
راه ميان بر این است که برای . ھای ایران و انگليس ایجاد شده است دوران تحریم شکاف بزرگی بين بانک

  .رفع موانع مالی و بانکی، بانک مشترکی بين دو کشور تأسيس شود



ایران و انگلیس ایجاد ش��ده است. راه 
میان بر این اس��ت که برای رفع موانع 
مالی و بانکی، بانک مش��ترکی بین دو 

کشور تأسیس شود.
وی افزود:البته پیش از تاسیس بانک 
مشترک باید طرح ها و پروژه ها توسط 
ش��رکت های مش��اوره ای و حقوق��ی 
پش��تیبانی گردد. از نق��اط قوت ایران، 
وج��ود افراد ش��ناخته ش��ده در حوزه 
حقوق بین الملل است که می توانیم با 
کمک این افراد حقیقی دفاتر حقوقی و 

بانک های مشترک تاسیس کنیم.
فی��اض بخش ب��ه نقش موث��ر اتاق 
های مش��ترک بازرگانی برای توس��عه 
همکاری های اقتصادی بین دو کش��ور 
خاطر نش��ان کرد و گف��ت: امیدواریم 
ب��ا بازگش��ایی بخش ویزا در س��فارت 
انگلیس تس��هیالت الزم ب��رای صدور 
روادید تجار با همکاری اتاق مش��ترک 

ایران - انگلیس در نظر گرفته شود.
در ادامه » س��ر ریچ��ارد« دالتون از 
ات��اق مش��ترک بریتانیا و ای��ران اعالم 
کرد: نخستین هیات بلند پایه بازرگانی 
انگلی��س پس از توافق ای��ران و 1 + 5 
برای دیدار با مقام های اقتصادی ایران 
اعزام شد تا اولویت های دولت و بخش 
خصوص��ی ای��ران را در ح��وزه تجارت 

مورد ارزیابی قرار دهیم.
»س��ر ریچارد« اظهارداش��ت: هفته 

پیش در اتاق مشترک انگلیس –  ایران 
گردهمایی بررسی مش��کالت بانکی و 
مالی را داش��تیم و امیدواریم که دولت 
ها از قوانین بانکی و مالی حمایت کنند 
تا بتوانی��م با مش��ارکت یکدیگر بانک 

مشترک تأسیس نماییم.
سفیر س��ابق انگلیس در تهران ادامه 
داد: در این هیات بلند پایه، نمایندگان 
چند ش��رکت فعال در زمینه نفت، گاز، 
حقوقی و مش��اوره ای حض��ور دارند و 
آماده مذاکره با ای��ران برای حضور در 
صنعت نفت و گاز ایران هستند؛ پیش 
از ای��ن ش��رکت های ش��ل و بریتیش 
پترولیوم برای حض��ور در صنعت نفت 

ایران اعالم آمادگی کرده بودند.

  با پایان گرفتن دیدارهیات با دبیرکل 
ات��اق ایران برای دی��دار و گفت و گو با 
اعضا مش��ترک ایران و انگلیس با کمی 
تاخیر در طبقه هشتم اتاق حضوریافت 
.دکت��ر امین��ی نایب رئی��س ودبیرکل 
اتاق مش��ترک ضم��ن ادای خیر مقدم 
اعضاءحاض��ر در جلس��ه،بعدازادای  به 
چ��وزش ب��ه علت پی��ش آم��د تاخیر 
حضور از »س��ر ریچاد« دالتن خواست 
بع��د از ادای بیانا تی اعض��اء هیات به 
منظورآشنایی بیشتربااعضاء  اتاق خود 
را معرفی وبرای دیدار رو در رو وتبادل 
نظر وصرف چای و. . . به طبقه نهم که 

اعضاء درنه گروه ،دسته بندی شده اند 
هدایت شوند .

س��پس »س��رریچارد« بعد ازتش��کر 
و ادای بیانات��ی در زمین��ه اهمی��ت و 
ض��رورت توس��عه ی رواب��ط بازرگانی 
دوکش��ور همراه با اعض��اء اتاق وهیات 
رهس��پارطبقه نه��م گش��ته در آنجا با 
اعضاء به مذاک��ره و تبادل نظر وبرخی 
توفق ه��ا پراختند.س��اعت حدود یک 
ونی��م بعدازظهرب��ود که هی��ات بنا به 
دعوت آقایان دکتر تورج امیرسلیمانی 

و ایرج دانش 
اتاق را برای صرف ناهار ترک کردند، 

وراهی رستوران یاس شدند.
هیات ساعت 15،30 در معیت خانم 
فیروزه مزدا رس��توران را به قصد بانک 

پاسارگاد ترک کرد. 
هی��ات در بان��ک پاس��ارگاد-  ای��ن 
جلس��ه باحض��ور کلیه اعض��اء هیات و 
دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد 
برگزارش��د، آقای بهش��تی عضو هیات 
عامل و آقای مهران مش��اور مدیرعامل 
نیزحضورداشتند، در ابتدا آقای قاسمی 
ضم��ن خوش��امدگویی به هی��ات، به 
حضور هیات ه��ای اقتصادی- تجاری 
از سایر کش��ورها اشاره و حضور هیات 
انگلیسی را در مقایسه با سایر هیات ها 

دیرهنگام اعالم کرد.
»س��ر ریچارد«دالت��ون رئیس هیات 
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ھای مشاوره ای و  پروژه ھا توسط شرکت البته پيش از تاسيس بانک مشترک باید طرح ھا و:وی افزود
از نقاط قوت ایران، وجود افراد شناخته شده در حوزه حقوق بين الملل است که . حقوقی پشتيبانی گردد

  .می توانيم با کمک این افراد حقيقی دفاتر حقوقی و بانک ھای مشترک تاسيس کنيم
ه ھمکاری ھای اقتصادی بين دو کشور فياض بخش به نقش موثر اتاق ھای مشترک بازرگانی برای توسع

اميدواریم با بازگشایی بخش ویزا در سفارت انگليس تسھيالت الزم برای صدور : خاطر نشان کرد و گفت
  .انگليس در نظر گرفته شود -روادید تجار با ھمکاری اتاق مشترک ایران 

بلند پایه بازرگانی  ھياتنخستين : کرددالتون از اتاق مشترک بریتانيا و ایران اعالم " سر ریچارد" در ادامه 
ھای دولت  برای دیدار با مقام ھای اقتصادی ایران اعزام شد تا اولویت ٥+  ١انگليس پس از توافق ایران و 

  .و بخش خصوصی ایران را در حوزه تجارت مورد ارزیابی قرار دھيم
ردھمایی بررسی مشکالت ایران گ  –ھفته پيش در اتاق مشترک انگليس : اظھارداشت" سر ریچارد"

بانکی و مالی را داشتيم و اميدواریم که دولت ھا از قوانين بانکی و مالی حمایت کنند تا بتوانيم با 
  .مشارکت یکدیگر بانک مشترک تأسيس نمایيم

بلند پایه، نمایندگان چند شرکت فعال در زمينه نفت،  ھياتدر این : سفير سابق انگليس در تھران ادامه داد
گاز، حقوقی و مشاوره ای حضور دارند و آماده مذاکره با ایران برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران 

ھای شل و بریتيش پتروليوم برای حضور در صنعت نفت ایران اعالم آمادگی  ھستند؛ پيش از این شرکت
  .کرده بودند

 

 
  
  

ن گرفتن دیدارھيات با دبيرکل اتاق ایران برای دیدار و گفت و گو با اعضا مشترک ایران و انگليس با با پایا

دکتر امينی نایب رئيس ودبيرکل اتاق مشترک ضمن ادای .کمی تاخير در طبقه ھشتم اتاق حضوریافت 

دالتن " ر ریچادس"خير مقدم به اعضاءحاضر در جلسه،بعدازادای چوزش به علت پيش آمد تاخير حضور از 

خواست بعد از ادای بيانا تی اعضاء ھيات به منظورآشنایی بيشتربااعضاء  اتاق خود را معرفی وبرای دیدار 

به طبقه نھم که اعضاء درنه گروه ،دسته بندی شده اند ھدایت . . . رو در رو وتبادل نظر وصرف چای و

  .شوند 

مينه اھميت و ضرورت توسعه ی روابط بازرگانی بعد ازتشکر و ادای بياناتی در ز" سرریچارد"سپس 

دوکشور ھمراه با اعضاء اتاق وھيات رھسپارطبقه نھم گشته در آنجا با اعضاء به مذاکره و تبادل نظر 

ساعت حدود یک ونيم بعدازظھربود که ھيات بنا به دعوت آقایان دکتر تورج .وبرخی توفق ھا پراختند

  اميرسليمانی و ایرج دانش 

  .برای صرف ناھار ترک کردند، وراھی رستوران یاس شدنداتاق را 

  . در معيت خانم فيروزه مزدا رستوران را به قصد بانک پاسارگاد ترک کرد ١۵،٣٠ھيات ساعت 

فصلنامه ايران و انگليس شماره 56گزارش  20



انی��ز متقاباًل ضمن ابراز خوش��نودی از 
حض��ور در ایران باهی��ات همراه، اعالم 
کرد ک��ه قصد برقراری روابط اقتصادی 
و تجاری با ایران جدی اس��ت، و با رفع 
موانع ایجاد ش��ده وس��یله تحریم های 
اعمال ش��ده، اقدامات جدی تری برای 

احیاء این روابط بعمل خواهد آمد.
در این زمینه تعدادی از حاضرین در 
هیات انگلیس��ی به موانع موجود برای 
ایج��اد روابط بانکی با سیس��تم بانکی 
ای��ران حتی پس از تحریم ها اش��اره و 
تأکید گردید که به روزکردن سیس��تم 
بانکی ایران با مش��خصات نظام بانکی 
بی��ن المللی ب��ه منظور ایج��اد روابط 
کارگ��زاری ض��رورت دارد ، ک��ه اعالم  
ش��د  در این زمینه امکان مساعدت به 

سیستم بانکی ایران وجود دارد. 
 Grant گ��روه  از  قاس��می  دکت��ر 
آقای��ان  حض��ور  )ب��ا   Thornton
 Paul Garbutt حس��ین همدانی و
( درخواس��ت کرد نس��بت به برگزاری 
س��مینار اختصاص��ی ب��رای مدیران و 
کارکنان ابانکدپاس��ارگاد ب��رای فراهم 
کردن بستر مناسب برای به روز کردن 
اطالع��ات ایش��ان ب��رای بازگش��ت به 
جامعه بانک��داری بین المللی اقدام ازم 

معمول دارند.

دیدار باوزی��ر صنعت،معدن وتجارت 
: در دی��دار وزیر صنعت،معدن وتجارت 
بانای��ب رئیس ات��اق بازرگانی انگلیس 
وایران راه های توس��عه همکاری های 
صنعتی و تجاری دو کشور بررسی شد. 
به گزارش شاتا، مهندس محمد رضا 
نعمت زاده در این دیدار گفت: خواست 
دولت برای هم��کاری های بین المللی 
بر پایه سرمایه گذاری است.وی افزود: 
سیاست ما در روابط با کشورها براساس 

همکاری های ب��رد – برد و بلند مدت 
است.

وزیر صنعت،معدن وتجارت با اش��اره 
به بازگش��ایی مجدد س��فارت انگلیس 
در ایران اضافه کرد : تحقیق و توس��عه 
، بازاریابی ، صادرات و س��رمایه گذاری 
در همه زمینه ه��ای صنعتی و معدنی 
و تجاری م��ی تواند از دیگر زمنه های 

همکاری های مشترک باشد.
وی در ادامه گفت: ما خواستار تدوین 
نقش��ه راه برای استفاده از ظرفیت ها و 

همکاری های فیما بین هستیم.
وی اظه��ار کرد: جمهوری اس��المی 
ای��ران ب��ه همکاریه��ای بلن��د مدت و 

اس��تراتژیک در زمینه های باالدس��تی 
و پایی��ن دس��تی، نف��ت و گاز ، صنعت 
، مع��دن، مواد و تجهیزات، س��یمان و 

فوالد عالقه مند است.
وزی��ر صنعت،مع��دن وتجارت گفت: 
فهرس��ت 328 اولویت سرمایه گذاری 
در بخش های مختل��ف صنعت،معدن 
وتجارت معرفی ش��ده و در این زمینه 

ها می توان همکاری کرد.
مهندس نعمت زاده با اشاره به حجم 
تجارت میان دو کشور افزود: امیدواریم 
پ��س از رفع تحریم ها ش��اهد افزایش 

حجم مبادالت و هم��کاری ها بین دو 
کشور باشیم.

در این دیدار«س��ر ریچارد« دالتن با 
اش��اره به تعامالت دو کش��ور از آماده 
س��ازی برنامه ای برای ارتباط تجاری 
و بازرگانی و صنعتی بیش��ترخبر داد.و 
افزود : ما عالقمندیم روش معامالت در 
هر دو ط��رف واضح ، قابل فهم و طبق 

مقررات باشد. 
وی با اش��اره به مش��کالت ویزا برای 
تجار و بازرگانان اف��زود: امیدواریم در 
آینده رون��د اخذ ویزا برای دو کش��ور 

تسهیل شود.
در ای��ن دیدار همچنی��ن، آلن رایدز 

رایزن بازرگانی بین المللی گفت: تالش 
داری��م تا تجار وبازرگانان انگلیس��ی را 
برای س��رمایه گذاری به ایران تشویق 

کنیم
 در این نشس��ت مباح��ث مربوط به 
انتقال فن��اوری ، تحقیق و توسس��عه ، 
هم��کاری در زمینه بیمه ، حمل و نقل 
، خدمات بازرگانی ، تجهیزات پزشکی 
و پتروشیمی مورد  بحث و بررسی قرار 

گرفت. 
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در این جلسه کليه اعضاء ھيات در جلسه که باحضور دکتر قاسمی مدیرعامل ھيات در بانک پاسارگاد

عامل و آقای مھران مشاور مدیرعامل نيزحضورداشتند،  ھياتضو بانک پاسارگاد برگزارشد، آقای بھشتی ع

تجاری از سایر  -در ابتدا آقای قاسمی ضمن خوشامدگویی به ھيات، به حضور ھيات ھای اقتصادی

  .ھا دیرھنگام اعالم کرد ھياتانگليسی را در مقایسه با سایر  ھياتکشورھا اشاره و حضور 

متقابالً ضمن ابراز خوشنودی از حضور در ایران باھيات ھمراه، اعالم دالتون رئيس ھيات انيز "سر ریچارد"

کرد که قصد برقراری روابط اقتصادی و تجاری با ایران جدی است، و با رفع موانع ایجاد شده وسيله تحریم 

  .ھای اعمال شده، اقدامات جدی تری برای احياء این روابط بعمل خواھد آمد

انگليسی به موانع موجود برای ایجاد روابط بانکی با سيستم  ھياتن در در این زمينه تعدادی از حاضری

بانکی ایران حتی پس از تحریم ھا اشاره و تأکيد گردید که به روزکردن سيستم بانکی ایران با مشخصات 

نظام بانکی بين المللی به منظور ایجاد روابط کارگزاری ضرورت دارد ، که اعالم  شد  در این زمينه امکان 

  . مساعدت به سيستم بانکی ایران وجود دارد

درخواست کرد )  Paul Garbuttبا حضور آقایان حسين ھمدانی و ( Grant Thorntonدکتر قاسمی از گروه 

نسبت به برگزاری سمينار اختصاصی برای مدیران و کارکنان ابانکدپاسارگاد برای فراھم کردن بستر 

برای بازگشت به جامعه بانکداری بين المللی اقدام ازم معمول  مناسب برای به روز کردن اطالعات ایشان

  .دارند

  
:  وزیر صنعت،معدن وتجارتبادیدار 

 نایبدر دیدار وزیر صنعت،معدن وتجارت با
راه ھای  وایران رئيس اتاق بازرگانی انگليس

توسعه ھمکاری ھای صنعتی و تجاری دو 
  .کشور بررسی شد

رضا نعمت به گزارش شاتا، مھندس محمد 
خواست دولت برای : زاده در این دیدار گفت

ھای بين المللی بر پایه سرمایه  ھمکاری
سياست ما در روابط : وی افزود.گذاری است
برد  –براساس ھمکاری ھای برد  با کشورھا

 .بلند مدت استو 
وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به 

بازاریابی ، صادرات و سرمایه  تحقيق و توسعه ،:  بازگشایی مجدد سفارت انگليس در ایران اضافه کرد
گذاری در ھمه زمينه ھای صنعتی و معدنی و تجاری می تواند از دیگر زمنه ھای ھمکاری ھای مشترک 

 .باشد
ما خواستار تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفيت ھا و ھمکاری ھای فيما بين : گفتادامه  وی در
 .ھستيم

ری اسالمی ایران به ھمکاریھای بلند مدت و استراتژیک در زمينه ھای باالدستی و جمھو: وی اظھار کرد
 .استمند  صنعت ، معدن، مواد و تجھيزات، سيمان و فوالد عالقه پایين دستی، نفت و گاز ،

اولویت سرمایه گذاری در بخش ھای مختلف صنعت،معدن  ٣٢٨فھرست : وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت
 .دکرھمکاری می توان در این زمينه ھا  و وتجارت معرفی شده

اميدواریم پس از رفع تحریم ھا شاھد : مھندس نعمت زاده با اشاره به حجم تجارت ميان دو کشور افزود
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های  کش��ورراه  عمرانی  ومعدن:ه��ای 
هم��کاری بابانک ه��ای خارجی برای 
بهره گیری ازمنابع مربوطه موردارزیابی 

قرارمی دهد.
علی اش��رف افخمی – رئیس هیات 
مدیره ومدیرعامل بانک صنعت ومعدن 
، در حاش��یه دی��دار هی��ات تج��اری 
انگلی��س باوی و هیات مدیره ، مدیران 
بان��ک صنع��ت ومع��دن در گفت و گو 
ب��ا خبرن��گاران، اظهار داش��ت: حجم 
مبادالت تجاری دو کشور در سال های 
اخیر کاهش داشته و انتظار می رود با 
اجرایی ش��دن توافق برجام این رقم به 

دو تا 2.5 برابر حجم فعلی برسد.
وی اس��تقبال انگلیس برای سرمایه 
گذاری مستقیم و مشترک در ایران را 
خاطرنشان ساخت و گفت: تامین مالی 
پروژه ها و جس��تجو ب��رای زمینه های 
جدید همکاری از جمله مباحث مطرح 
شده با هیات تجاری انگلیس در تهران 

بود.
افخم��ی اضاف��ه کرد: بان��ک صنعت 
ومع��دن به عن��وان یک��ی از پنج بانک 
توسعه ی کشور برای سرعت بخشیدن 
به اجرای پروژه های عمرانی کشور راه 
های هم��کاری با بانک های خارجی را 
برای بهره گیری از منابع مربوطه مورد 

ارزیابی قرار می دهد.
وی خاطرنشان س��اخت که : اجرای 
پروژه های عمرانی افزون بر تاثیر بسزا 
در رون��د توس��عه کش��ور، در افزایش 
فرصت های ش��غلی جدید نقش موثر 
دارد و در این مس��یر منابع مالی بانک 
ه��ای خارجی که از تامین مالی ارزانتر 

است مهم است.
مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت ومعدن 
تصری��ح کرد: هیات تجاری انگلیس در 
تهران سرمایه گذاری در بخشهای نفت 

و گار، پتروشیمی، نیروگاه و زمینه های 
مختلف صنعتی را مورد اس��تقبال قرار 
دادن��د و مذاکرات در زمینه های مورد 

عالقه دو طرف تداوم خواهدداشت.
وی ی��ادآور ش��د: اج��رای س��رمایه 
گذاری مش��ترک با طرف های خارجی 
از پیچیدگی های خاص خود برخوردار 
اس��ت و باید مسائل مالی و حقوقی آن 

از سوی دو طرف شفاف سازی شود.
افخمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران یکی از سیاس��ت های خود را در 
مسیر توسعه و سند چشم انداز 1404 
، بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی 
ترس��یم ک��رده و پی��ش بین��ی کرده 
است که از س��ال 2016 توسعه روابط 
اقتصادی - تجاری ایران را با ش��رکای 

خود شاهد خواهیم بود.
حجم مبادالت تجاری تهران - لندن 
در ابتدای دهه 1380 شمسی کمتر از 
یک میلیارد دالر ذکر ش��د و تا پیش از 
قطع روابط، بیشترین میزان آن در سال 
1388 ب��ه رقم دو میلیارد دالر نزدیک 
ش��د، اما پ��س از تعطیلی س��فارتخانه 
های دو کش��ور حجم روابط اقتصادی 
به شدت کاهش یافت و به اندکی بیش 

از یکصد میلیون دالر رسید.

مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و معدن 
گفت : قصد داریم منابع مالی مورد نیاز 
طرح های اقتصادی به ویژه طرح های 
صنعتی و معدنی کشور را از بانک های 
خارجی و با ن��رخ های پایین تر تامین 

کنیم.
علی اش��رف افخمی با اشاره به ابراز 
عالقه انگلیس��ی ها به س��رمایه گذاری 
مس��تقیم در ای��ران اف��زود : باتوجه به 
امکانات و بنیه مالی قوی شرکت های 
انگلیس��ی و زمین��ه ه��ا و فرصت های 
س��رمایه گذاری در ای��ران ، همچنین 
عالق��ه من��دی آنها ب��رای هم��کاری 
مشترک می توان به تامین منابع مالی 
مورد نیاز طرح های اقتصادی در کشور 

امیدوار بود.
وی ب��ا بیان اینکه ارتباطات بانکی از 
جمله مهم ترین موضوع های تس��هیل 
کننده س��رمایه گذاری خارجی اس��ت 
، اظهارداش��ت که : بدون تردید نقش 
بانک ها از جمله بانک صنعت و معدن 
در زمین��ه س��رعت دادن و تحقق این 
س��رمایه گذاری ها می تواند کارس��از 
باش��د ضمن اینکه اطمینان دارم نقش 
بانک صنعت و معدن باتوجه به تجاربی 
که در تامین مالی طرح های صنعتی و 

35 

 

 .افزایش حجم مبادالت و ھمکاری ھا بين دو کشور باشيم
برنامه ای برای ارتباط تجاری و دالتن با اشاره به تعامالت دو کشور از آماده سازی " سر ریچارد"در این دیدار

ما عالقمندیم روش معامالت در ھر دو طرف واضح ، قابل فھم و : و افزود .بازرگانی و صنعتی بيشترخبر داد
  .طبق مقررات باشد

اميدواریم در آینده روند اخذ ویزا برای دو کشور : وی با اشاره به مشکالت ویزا برای تجار و بازرگانان افزود
 .تسھيل شود

تالش داریم تا تجار وبازرگانان انگليسی را : در این دیدار ھمچنين، آلن رایدز رایزن بازرگانی بين المللی گفت
 برای سرمایه گذاری به ایران تشویق کنيم

تحقيق و توسسعه ، ھمکاری در زمينه بيمه ، حمل و  در این نشست مباحث مربوط به انتقال فناوری ، 
   .بحث و بررسی قرار گرفت  جھيزات پزشکی و پتروشيمی موردنقل ، خدمات بازرگانی ، ت

  

     
  

       
 

  
 

ھای عمرانی کشورراه ھای ھمکاری بابانک ھای خارجی :بانک صنعت ومعدندر دیدارثمربخش
 .برای بھره گيری ازمنابع مربوطه موردارزیابی قرارمی دھد
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اش��تغالزا در کشور داشته است ، بسیار 
تعیین کننده خواهد بود.

افخم��ی همچنین ب��ه فرصت های 
زیاد سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت 
: ت��الش می کنی��م تا با تامی��ن مالی 
واحده��ای صنعت��ی و معدن��ی امکان 
حض��ور کااله��ای ایران��ی در بازارهای 
بی��ن المللی را فراه��م و گردش مثبت 

ارزآوری به کشور را محقق کنیم.
ش��ایان گفت��ن اس��ت ک��ه ؛ هیات 
اقتصادی و تج��اری انگلیس مرکب از 
مدیران ارشد بس��یاری از شرکت های 
فعال در حوزه نفت ، گاز و پتروش��یمی 
، داروس��ازی و ساختمان بوده است که 
به ریاس��ت »سر ریچارد« دالتن رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ابریتانیا و  ایران 

به  تهران سفر کرده است.
                         

مهمانی شام بانک  بین المللی پرشیا 
درهتل اوین:بانک بین المللی پرشیا در 
س��ال 2002 با مشارکت دو بانک ملت 
و تج��ارت در لندن به عنوان یک بانک 
انگلیسی تأسیس شد. ، آقای مسکریان 
مدیرعام��ل بانک وخانم فی��روزه مزدا 
نماین��ده بان��ک در تهران یک ش��نبه 
ش��ب میهمانی ش��امی با حضور هیات 
تجاری-اقتصادی انگلیس به سرپرستی 
»س��ر ریچارد«دالتون و همچنین تنی 
چند از مقامات اقتصادی-تجاری کشور 
با هدف فراهم نمودن بس��تری مناسب 
ب��رای امکان بررس��ی و ایج��اد روابط 
مناسب فیمابین در محل هتل پارسیان 

اوین برگزار کردند.. 

ناه��ار کاری در بورس اوراق بهاء دار 
تهران:هیات بعدازظهر دوشنبه 13 مهر 
پس از بازدید از ت��االر معامالت ضمن 
مالق��ات با دکتر حس��ن قالیباف اصل 

مدیرعام��ل بورس و برخ��ی از اعضای 
هیأت مدیره بورس تهران، با س��ازوکار 
معامالت و نظارت بر ش��رکت ها آش��نا 

شدند.
در این نشست سرفصل های مختلفی 
از قبیل فرآیند خصوصی سازی، ترکیب 
شرکت های قهرست شده، فرآیند انتشار 
اطالعات مالی شرکت ها، تنوع صنایع، 
پتانس��یل های موجود در اقتصاد ایران 
و س��ازوکار های ورود س��رمایه گذاران 
خارجی عنوان ش��د و به پرس��ش های 
مطرح شده به طور مبسوط پاسخ ارائه 

شد.
هی��أت  نشس��ت  ای��ن  پای��ان  در 
انگلیس��ی ابراز امیدواری ک��رد با رفع 
پذیرای  ای��ران  بازارس��رمایه  تحریم ها 
س��رمایه گذاران از کش��ورهای مختلف 
خواه��د ب��ود. همچنی��ن ب��ا توجه به 
بس��ترهای موج��ود، ای��ران می توان��د 
مختلف  نگرش های  با  س��رمایه گذاران 
ریس��ک و بازده را به سمت خود جلب 

کند.
س��پس هی��ات باحض��ور در س��الن 
پذیرای��ی وص��رف ناهارمب��ادرت  ب��ه 
مذاک��ره رو در رو با ی��ک دیگر کردند 

ودر پایان راهی وزارت نفت شدند.

بررس��ی زمین��ه های هم��کاری در 
صنعت نفت :هیات با حضور در اموربین 
المل��ل وزارت نف��ت م��ورد اس��تقبال 
مهن��دس اس��ماعیلی رئی��س اموربین 
الملل قرارگرفت. وی پس از ادای خیر 
مقدم ب��ه اعضاءهیات از ش��رکت های 
نفتی مدعو خواست خودشان را معرفی 

کنند.
پس از اینکه شرکت های مدعو خودرا 
معرف��ی کردن��د »س��ر ریچارد«دالتن 
درپاسخ خیر مقدم مهندس اسماعیلی 
ضمن تشکر وادای بیاناتی در خصوص 
ضرورت گسترش فعالیت های دو جانبه 
در زمینه نفت وگاز،وآمادگی ش��رکت 
های انگلیس��ی برای حضور پررنگ در 
کنفران��س معرف��ی قراردادهای جدید 
نفتی ک��ه در آبانماه در ته��ران برگزار 
می ش��ود از اعضاء هیات خوس��ت آنها 
نیز خودرا معرفی کنند. با اتمام مراسم 
معرفی اعضاء هیات مذاکرات رو در رو 
آغاز ش��د که حدود بیش از یک ساعت 
ونیم به طول انجامید و گفته می شود . 
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رئيس ھيات مدیره  –علی اشرف افخمی 
ومدیرعامل بانک صنعت ومعدن ، در حاشيه 

دیدار ھيات تجاری انگليس باوی و ھيات مدیره 
، مدیران بانک صنعت ومعدن در گفت و گو با 

حجم مبادالت تجاری : خبرنگاران، اظھار داشت
دو کشور در سال ھای اخير کاھش داشته و 

ن توافق برجام انتظار می رود با اجرایی شد
 .برسد برابر حجم فعلی ٢٫٥رقم به دو تا این 

وی استقبال انگليس برای سرمایه گذاری 
مستقيم و مشترک در ایران را خاطرنشان 

تامين مالی پروژه ھا و : ساخت و گفت
جستجو برای زمينه ھای جدید ھمکاری از 
جمله مباحث مطرح شده با ھيات تجاری 

 .انگليس در تھران بود
ی کشور برای سرعت بخشيدن به عنوان یکی از پنج بانک توسعه بانک صنعت ومعدن : می اضافه کردافخ

به اجرای پروژه ھای عمرانی کشور راه ھای ھمکاری با بانک ھای خارجی را برای بھره گيری از منابع 
 .مربوطه مورد ارزیابی قرار می دھد

افزون بر تاثير بسزا در روند توسعه کشور، در اجرای پروژه ھای عمرانی : وی خاطرنشان ساخت که 
افزایش فرصت ھای شغلی جدید نقش موثر دارد و در این مسير منابع مالی بانک ھای خارجی که از 

 .تامين مالی ارزانتر است مھم است
ھيات تجاری انگليس در تھران سرمایه گذاری در بخشھای نفت : مدیرعامل بانک صنعت ومعدن تصریح کرد

، پتروشيمی، نيروگاه و زمينه ھای مختلف صنعتی را مورد استقبال قرار دادند و مذاکرات در زمينه و گار
 .داشتواھدھای مورد عالقه دو طرف تداوم خ

اجرای سرمایه گذاری مشترک با طرف ھای خارجی از پيچيدگی ھای خاص خود برخوردار : وی یادآور شد
 .دو طرف شفاف سازی شود است و باید مسائل مالی و حقوقی آن از سوی

جمھوری اسالمی ایران یکی از سياست ھای خود را در مسير توسعه و سند چشم : افخمی تاکيد کرد
 ٢٠١٦، بھره گيری از سرمایه گذاری خارجی ترسيم کرده و پيش بينی کرده است که از سال  ١٤٠٤انداز 

 .اھيم بودتجاری ایران را با شرکای خود شاھد خو -توسعه روابط اقتصادی 
شمسی کمتر از یک ميليارد دالر ذکر شد و تا  ١٣٨٠لندن در ابتدای دھه  - حجم مبادالت تجاری تھران 

به رقم دو ميليارد دالر نزدیک شد، اما پس از تعطيلی  ١٣٨٨پيش از قطع روابط، بيشترین ميزان آن در سال 
به اندکی بيش از یکصد ميليون  سفارتخانه ھای دو کشور حجم روابط اقتصادی به شدت کاھش یافت و

 .دالر رسيد
ویژه طرح ه قصد داریم منابع مالی مورد نياز طرح ھای اقتصادی ب: مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت 

 .ھای صنعتی و معدنی کشور را از بانک ھای خارجی و با نرخ ھای پایين تر تامين کنيم
: ھا به سرمایه گذاری مستقيم در ایران افزود علی اشرف افخمی با اشاره به ابراز عالقه انگليسی 

باتوجه به امکانات و بنيه مالی قوی شرکت ھای انگليسی و زمينه ھا و فرصت ھای سرمایه گذاری در 
ایران ، ھمچنين عالقه مندی آنھا برای ھمکاری مشترک می توان به تامين منابع مالی مورد نياز طرح ھای 

 .اقتصادی در کشور اميدوار بود
وی با بيان اینکه ارتباطات بانکی از جمله مھم ترین موضوع ھای تسھيل کننده سرمایه گذاری خارجی 

بدون تردید نقش بانک ھا از جمله بانک صنعت و معدن در زمينه سرعت دادن و : است ، اظھارداشت که 
ک صنعت و معدن تحقق این سرمایه گذاری ھا می تواند کارساز باشد ضمن اینکه اطمينان دارم نقش بان

باتوجه به تجاربی که در تامين مالی طرح ھای صنعتی و اشتغالزا در کشور داشته است ، بسيار تعيين 
 .کننده خواھد بود

تالش می کنيم تا با تامين مالی : افخمی ھمچنين به فرصت ھای زیاد سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت 
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

جلس��ه ه��ای ماهانه هیات رئیس��ه اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در 
دوره مورد گزارش طبق روال ساعت 15:00 
اولین سه شنبه هرماه در دفتر دبیرخانه اتاق 
ایران و انگلیس و با حضور کلیه اعضاء هیات 
رئیسه اتاق تش��کیل و برگزار گردید. دراین 
جلسه هادر آغاز دکتر امینی عملکرددبیرخانه 
اتاق را براس��اس گزارش مرب��وط که قباًل از 
طریق پست الکترونیکی میان اعضاء هیات 
مدیره توزیع شده بود اعالم و دراولین جلسه 
به تفصیل درباره سفر هیات بازرگانی-سرمایه 
گذاری اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران که صبح 
جمعه دهم مهر ماه وارد تهران شدند، به ویژه 
درباره چگونگی اخذ ویزا برای آنان ،همچنین 
برنام��ه حضور هیات در ته��ران ، مالقات با 
رئی��س و دبی��رکل اتاق و پی��رو آن مالقات 
و تب��ادل نظر با اعضاء ات��اق ایران وانگلیس 
،شرکت درمهمانی ناهار که به دعوت آقایان 

دانش و دکتر امیرسلیمانی ترتیب داده شده  
بود ، حضور در بانک پاس��ارگاد و مالقات با 
رئیس و اعضاء هیات مدیره بانک، ش��رکت 
در ضیافتی که از س��وی دو شرکت در هتل 
محل اقامت آنان برقرار بود، مالقات با رئیس 
سازمان سرمایه گذاری، دیدار با وزیر صنعت 
و مع��دن و تجارت،حضور  در ناهار کاری در 
بانک صنعت و معدن  ودیدار با علی اش��رف 
افخمی و هیات مدیره بانک ،همراهی هیات 
در مهمان��ی آقای مس��کریان وخان��م مزدا 
مدیرعامل و نماینده بانک بین انمللی پرشیا 
در تهران درهتل پارس��یان اوی��ن، دیدار با 
مس��ئوالن بانک مرکزی وبرگزاری همایش 
برای کارکنان بانک،حضور در ش��رکت نفت 
ودیدار با شرکت های نفتی در معاونت بین 
الملل شرکت نفت در ساختمان کوشک و با 
حضور دکتر اسماعیلی ، حضور در ناهار کاری 
در سازمان بورس اوراق بهاء دار تهران ودیدار 

ب��ا رئیس و اعضاء هیات مدیره بورس. دیدار 
ش��رکت »کارا ول« با رئی��س »ایران ایر«و . 
. . همچنی��ن ارایه گزارش دع��وت از دکتر 
ف��اوزی Dr. Fawzy، مدیر اجرایی بخش 
انرژی، خاورمیانه و آفریقای آژانس توس��عه 
بین المللی اس��کاتلند، برای سفر به ایران و 
مذاک��ره و تبادل نظر درباره برنامه های آتی 
ایران و سفر هیات اسکاتلندی ودیدارآنان با 
اعضاء کمیسیون نفت وگاز و پتروشیمی اتاق 
و حضور در شرکت نفت ،گزارش سفر هیات 
اتاق ایران و انگلیس به لندن و دیدار و گفت 
و گو با اعضاء اتاق انگلیس و ایران و شرکت 
در مهمانی شام ساالنه اتاق در مجلس عوام 
و دیدار با »لیدی آشتون«سخنران مهمانی.

افزون بر این در کلیه جلس��ه ها به تفصیل 
درباره اوض��اع اقتصادی بحث وگفت و گو و 

درباره امور جاری اتاق نیز اخذ تصمیم شد.

برگزاری جلسه های ماهانه هيات رئيسه اتاق ايران و انگليس

جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده اتاق 
ایران و انگلیس در نوبت دوم روز دوش��نبه 
9 آذر م��اه راس س��اعت 14:30در س��الن 
اجتماعات اتاق تهران با حضور هیات مدیره 
اتاق و  آقایان حسینی و مهرانی از  اتاق ایران 
تشکیل و برگزارشد.در آغاز دکتر امینی نایب 
رئیس ودبیرکل اتاق دستور جلسه رااعالم و 
بنا به درخواست وی انتخابات هیات رئیسه 
محم��ع بگزار ش��د و آقایان ح��اج آقا عالء 
میرمحمدصادق��ی، ایرج دانش، دکتر امینی 

و علی حمزه نژاد به عن��وان رئیس، نظار، و 
منش��ی جلسه انتخاب شدند. دستور جلسه 
اصالح بندی از اساسنامه در مورد تغییر دوره 
مدیریت هیات مدیره از دو به س��ه سال بود 
که پس ازانجام رای گیری وقرائت آراء مورد 
تصویب قرار گرفت، ضمناً دستور دوم جلسه 
چگونگی تامین اعتباربرای حرید محلی برای 
استقرار اتاق ایران و انگلیس بود که پیشنهاد 
شد اعضاء آماده مشارکت در تامین سرمایه 
مورد نیاز، مش��ارکت خود را در شرکتی که 

بدین منظور تشکیل خواهد شد اعالم نمایند. 
در این جلسه تعدادی از اعضا آمادگی خود 
را با پرداخت یک تا ده س��هم پنجاه میلیون 
ریالی اعالم و مقرر گردید شرکت نامه و نحوه 
انج��ام آن در همکاری با یکی از وکالی اتاق 
انج��ام و برای اخذ تصمی��م نهایی در هیات 
مدیره مورد بحث و اقدام قرار گیرد. جلس��ه 

راس ساعت 16:30 پایان یافت.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
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برگزاری جلسه کميسيون های تخصصی اتاق ايران و انگليس
و   بازرگان�ی، صنعت  1-کمیس�یون 
فناوری های نوی�ن: بنا به گزارش آقای 
بازرگانی،  رکمیسیون  پژوهی،  امیرحسین 
صنعت و فن آوری های نوین در دوره مورد 
گزارش  به ریاست امیرحسین پژوهی،و با 
دبیری��ت مهردادعظیم��ی ، مهندس علی 
حمزه نژاد رابط هیات رئیسه و کمیسیون 
و ب��ا حضور دکتر امینی وکلیه اعضاء همه 
ماه��ه در محل دبیرخانه اتاق تش��کیل و 

برگزارشد. 
در ای��ن دوره پ��س از تب��ادل اخب��ار 
اقتصادی ب��ه ویژه درمورد تجارت خارجی 
در ش��رایط پس��اتحریم، درمورد استقبال 
شرکت های انگلیس��ی از توافق برجام به 
تفصیل بحث و تبادل نظر شد. سپس آقای 
دکتر امینی درمورد هیات تجاری سرمایه 
گذاری انگلیسی متش��کل از شرکت های 
حقوقی، بازرگانی و نفت و گازو ... به ایران 
بیاناتی ایراد و اعالم داشت زمان برگزاری 
جلس��ه ای در اتاق ایران برای دیدار اعضا 
ات��اق ایران و انگلیس با هی��ات مذکور به 
اطالع اعضا رس��انده خواهد ش��د. درمورد 
اع��زام هیات به لندن  بحث و مقرر گردید 
یک هیات حدبیشتر 12 نفره در اواخر ماه 

نوامبر عازم لندن شود. 
2-کمیسیون گردشگری و امور بین 
الملل: کمیس��یون گردشگری و امور بین 
الملل دردوره م��ورد گزارش همه ماهه به 
ریاست س��یدمحمد رضوی ش��یرازی و با 
دبیریت  خانم الهام ستاری و خانم فیروزه 
مزدا رابط هیات مدیره اتاق و کمیس��یون 
دردبیرخانه اتاق تشکیل وبرگزارشد،دراین 
دوره کمیسیون عالوه بر انجام امور جاری 
کمیس��یون درب��اره چگونگ��ی کم��ک به 
توس��عه ی گردش��گری از طریق همکاری 
با س��ازمان میراث قرهنگی و گردش��گری 
،چ��اپ و توزی��ع نش��ریه درب��اره معرفی 
جاذبه های گردشگری دو کشور،برگزاری 
وشرکت در همایش درایران و لندن،اعزام 
هیات به لندن وبرقراری ارتباط با سازمان 
های گردش��گری انگلی��س برنامه ریزی و 

اخذ تصمیم شد.
و  گاز  و  نف�ت  4-کمیس�یون 
پتروش�یمی: این کمیس��یون ک��ه بنابه 
پیش��نهاد خانم مهندس مه��وش طیرانی 
و مش��ارکت آقایان مهندس رضا مهدوی، 
کامین نصرتیان، دکتر کوروش طهماسبی، 
مهن��دس عبدالرض��ا فهیم��ی، مهن��دس 

محمدرضا مژگان، دکتر غالمرضا سلیمانی 
امیری، محمدس��عید ضرابیان و ... تشکیل 
ش��ده اس��ت در دوره مورد گزارش عالوه 
ب��ر تهیه و تدوین برنامه آتی کمیس��یون، 
دی��دار و گفتگو با هیات س��رمایه گذاری 
اس��کاتلندی )دکتر فوزی و ش��ل، مدیران 
اجرایی خاورمیانه و آفریقای بخش انرژی 
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ماهه برگزار گردید. جلس��ات کمیس��یون 
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گردید.
جلس��ه  عضوی�ت:  4-کمیس�یون 
کمیسیون عضویت در این دوره همه ماهه  
با حضور خان��م زهرانقوی و مهندس علی 
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امین��ی در مح��ل دبیرخانه اتاق تش��کیل 
و برگ��زار گردی��د.در ای��ن دوره بیس��ت 
وپنج درخواس��ت جدید عضویت دریافت 
وموردبررس��ی قرار گرفت و با بیست مورد 
به شرخ مندرج در صفحه27 موافقت شد

ديدار هيات اسکاتلندی با اعضاءکميسيون نفت و گاز و پتروشيمی  اتاق
و

حضورو ديدار در شرکت نفت
هیات اس��کاتلندی مدعو ات��اق ایران و 
انگلیس ، آقای��ان دکتر عبدالهادی فوزی، 
مدیر اجرای��ی خاورمیانه و آفریقای بخش 
انرژی آژانس توسعه بین المللی اسکاتلند 
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وارد تهران ش��ده بودند،همان روز نخست 
در دی��دار با اعضاء کمیس��یون نفت و گاز 
و پتروش��یمی اتاق از جمله خانم مهندس 
مهوش طیرانی، رئیس کمیسیون، و آقایان  
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در این جلسه ابتدا معرفی کوتاهی از پروژه 
Onshore-( های ایران در آب و خشکی

Offshore( و همچنین پروژه های پایین 
دس��تی در پتروش��یمی به عمل آمد و از 
نامبردگان دعوت به مش��ارکت در سرمایه 
گذاری شد. هیات اس��کاتلندی نیز ضمن 
معارف��ه تجربیات خود در اس��کاتلند برای 
مشارکت با ش��رکت های ایرانی در پروژه 

های مورد نظر ابراز عالقه نمود. 

هی��ات روز بع��د در دیدار ب��ا مهندس 
خاموش��ی و دکتر امینی ضمن تبادل نظر 
در زمینه همکاری ه��ای آتی درخصوص 
برنام��ه های م��ورد نظر ،همچنی��ن اعزام 
ی��ک  هی��ات بلندپایه نفتی اس��کاتلندی 
درفروردی��ن ماه س��ال آینده ب��ه ایران از 
مهندس خاموش��ی و دکتر امینی  همراه 
بای��ک هی��ات بازرگان��ی  برای س��فر به 
اس��کاتلند دعوت به عمل آورد. نامبردگان 
روز بعد تهران را به قصد اس��کاتلند ترک 

کردند.
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برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق

برگ��زاری مراس��م ش��ام س��االنه اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس 
بنابه روال معمول در س��ال جاری نیز سه 
شنبه ش��ب برابر با بیس��تم بهمن ماه در 
سالن »لوشاتوی« هتل اسپیناس، با حضور 
بیش از هشتاد نفر از اعضا مدعو اتاق، کلیه 
اعضا هیات رئیس��ه ات��اق ایران و انگلیس، 
برخی مهمانان بلندپایهایرانی وانگلیس��ی 
 )Ben Fender( »ازجمله آقای«بن فندر
معاون هیات نمایندگی سیاس��ی انگلیس 
درس��فارت بریتانیا درتهران، خانم »امیلی 
کالک« )Emily Clock( مدی��ر بخش 
بازرگانی سفارت انگلیس و. . .، برگزار شد.

این مراسم راس ساعت هفت و نیم آغاز 
ش��د. مهمان ها تا حدود س��اعت هشت و 
نیم س��رگرم مذاکره و تب��ادل نظر و رد و 
ب��دل کارت ه��ای خود با یکدیگ��ر بودند 
که دکتر امینی ضم��ن ادای خیرمقدم به 
خان��م ها و آقای��ان به وی��ژه مهمان های 
فارس��ی دان س��فارت انگلیس، آقای »بن 
فندر« و خانم »امیلی کالک«، از مهندس 
خاموش��ی، رئیس اتاق خواست خطاب به 
عنوان خیرمقدم ب��ه مهمانان بیاناتی ایراد  

کنند. 
مهندس خاموش��ی بعد ازاینکه پش��ت 

میکروف��ون ق��رار کرف��ت پ��س از ادای 
خیرمق��دم ب��ه خانم ه��ا و آقای��ان حاضر 
در مهمان��ی ضم��ن اظهار خرس��ندی از 
بازگشایی س��فارت و آغاز کار کنسولگری 
در هفته آینده، و تاکیو برضرورت تسهیل 
ص��دور وی��زای ورود به انگلی��س، به ویژه 
ویزای تجاری به تفصیل درباره شرایط کار 
در پس��افرجام و روابط ایران و کشورهای 
اتحادیه اروپا بیاناتی ای��راد کرد. در پایان 
مجددا از حض��ور کلیه مهمانان که دعوت 

اتاق را پذیرفته اند تشکر و قدردانی کرد. 
س��پس دکتر امینی با  تشکر از ایشان، 
از آقای »بن فندر« خواست ایشان نیز در 
پاسخ بیاناتی ایراد کنند. آقای »ین فندر« 
بعد از تشکر از دعوتی که از ایشان به عمل 
آمده و اکنون در جمع اعضای اتاق حضور 
یافته در پاسخ اظهارات مهندس خاموشی 
ضم��ن اع��الم و ادای بیانات��ی درم��ورد 
وضعیت موجود و اینکه مسئله صدور ویزا 
برای تجار در تهران به زودی و قبل از عید 
آغاز خواهد شد، اظهار داشت دولت متبوع 
وی ب��ه گونه یی ج��دی بن��ا دارد روابط 
اقتص��ادی خود را با ای��ران در حد ممکن 
توسعه دهد، از این رو تمام توان خود را در 
این زمینه حول چهار محور متمرکز نموده 
است و مطمئنا  برای نیل به هدف از هیچ 

کوششی دریع نخواهدشد .
بعد از ادای س��خنان وی که با دس��ت 
زدن ممتد مهمان��ان پایان پذیرفت، دکتر 
امیی مهمانان را براس صرف شام به سمت 
میز ش��ام هدایت کرد . مهمانان همزمان 
ب��ا صرف غ��ذا نیز به رد و ب��دل اطالعات 
پرداختن��د و مهمانی تا حدود س��اعت ده 

شب ادامه یافت.
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نقوی زھرابا حضور خانم  در این دوره ھمه ماھه جلسه کميسيون عضویت : کميسيون عضویت

دکتر اميرھوشنگ امينی در محل دبيرخانه اتاق تشکيل و  به ریاست و مھندس علی حمزه نژاد 

دریافت وموردبررسی قرار گرفت و درخواست جدید عضویت این دوره بيست وپنج در .برگزار گردید

 موافقت شد ٢٧با بيست مورد به شرخ مندرج در صفحه

  برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق

نی و صنایع و معادن ایران و انگليس بنابه روال معمول در برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق بازرگا
ھتل اسپيناس، با " لوشاتوی"سال جاری نيز سه شنبه شب برابر با بيستم بھمن ماه در سالن 

حضور بيش از ھشتاد نفر از اعضا مدعو اتاق، کليه اعضا ھيات رئيسه اتاق ایران و انگليس، برخی 
معاون ھيات نمایندگی  (Ben Fender)" بن فندر"ازجمله آقایمھمانان بلندپایھایرانی وانگليسی 

مدیر بخش  (Emily Clock)" اميلی کالک"سياسی انگليس درسفارت بریتانيا درتھران، خانم 
  .، برگزار شد. . .بازرگانی سفارت انگليس و

. این مراسم راس ساعت ھفت و نيم آغاز شد
مھمان ھا تا حدود ساعت ھشت و نيم 

مذاکره و تبادل نظر و رد و بدل کارت سرگرم 
ھای خود با یکدیگر بودند که دکتر امينی ضمن 
ادای خيرمقدم به خانم ھا و آقایان به ویژه 
مھمان ھای فارسی دان سفارت انگليس، 

، از "اميلی کالک"و خانم " بن فندر"آقای 
مھندس خاموشی، رئيس اتاق خواست خطاب 

اناتی ایراد  به عنوان خيرمقدم به مھمانان بي
  .کنند

مھندس خاموشی بعد ازاینکه پشت ميکروفون 
قرار کرفت پس از ادای خيرمقدم به خانم ھا و 
آقایان حاضر در مھمانی ضمن اظھار خرسندی از بازگشایی سفارت و آغاز کار کنسولگری در 

تجاری به تفصيل ھفته آینده، و تاکيو برضرورت تسھيل صدور ویزای ورود به انگليس، به ویژه ویزای 
در پایان . درباره شرایط کار در پسافرجام و روابط ایران و کشورھای اتحادیه اروپا بياناتی ایراد کرد

مجددا از حضور کليه مھمانان که دعوت اتاق را 
  .پذیرفته اند تشکر و قدردانی کرد

سپس دکتر امينی با  تشکر از ایشان، از آقای 
پاسخ بياناتی  خواست ایشان نيز در" بن فندر"

بعد از تشکر از دعوتی " ین فندر"آقای . ایراد کنند
که از ایشان به عمل آمده و اکنون در جمع 
اعضای اتاق حضور یافته در پاسخ اظھارات 
مھندس خاموشی ضمن اعالم و ادای بياناتی 
درمورد وضعيت موجود و اینکه مسئله صدور ویزا 

عيد آغاز برای تجار در تھران به زودی و قبل از 
خواھد شد، اظھار داشت دولت متبوع وی به 
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خواھد شد، اظھار داشت دولت متبوع وی به 
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  ق انگليس و ایرانبرگزاری مراسم شام ساالنه اتا

مھمانی شام ساالنه اتاق بازرگانی انگليس و ایران که طبق روال معمول ھمه ساله در اواخر ماه 

نوامبر در مجلس عوام  ٢٠اکتبر یا نوامبر در مجلس عوام برگزار می شود امسال نيز روز جمعه 

 ١۶٠در این رویداد که با حضور . برگزار شد

انگليس و مھمان متشکل از اعضا اتاق 

ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس اعيان و 

عوام، بازرگانان انگليسی و ایرانی مقيم 

لندن، نمایندگان برخی رسانه ھای گروھی 

نفر ایرانيان مدعو از ایران و سخنران  ٣٠و 

از ساعت " بارونس ليدی اشتون"مدعو 

ھفت بعد از ظھر آغاز و سعد از نيم ساعت 

دار و تبادل نظر و رد و پذیرایی ایستاده و دی

  .بدل کارت، مھمانان برای صرف شام به سالن پذیرایی نشسته ھدایت شدند

در این مھمانی بعد از صرف شام و خيرمقدم لرد المونت، رئيس اتاق، به مھمانان و در وھله اول 

ایران، تشکر از ھيات ایرانی و ھمکاری صميمانه و دیرپای دو اتاق ایران و انگليس و انگليس و 

مراتب تشکر خود را اعالم کرد که با کف زدن زیاد مورد تشویق مھمانان قرار گرفت، سپس از 

سایر مھمانان بلندپایه نيز تشکر و قدردانی کرد و در پایان از سخنران مدعو، خانم آشتون، مسئول 

درباره سابق سياست خارجی اتحادیه اروپا، خواست پشت ميکروفون قرار گرفته بيانات خود را 

خانم آشتون بعد از ادای . با ھيات ایرانی و نتایج آن ایراد نماید ۵+١چگونگی برگزاری مراسم 

 پایان پذیرفت ٢۴مھمانی ساعت . بياناتی مفصل در پایان به پرسش ھای چند مھمان پاسخ گفت

 :اخبارکوتاه اقتصادی ایران

:احمد توکلی  

کند فساد سيستمی جمھوری اسالمی را تھدید می     

گویـد ھـيچ خطـری بـرای  ، می احمد توکلی، نماینده مجلـس
" فسـاد سيسـتمی"نظام جمھوری اسالمی وجود نـدارد امـا 

 .کند آینده حکومت را تھدید می
: ای در دانشــگاه شــيراز گفتــه اســت آقــای تــوکلی در جلســه

مخملـی ھـيچ کـدام کودتای نظامی، تجاوز نظـامی، انقـالب "

برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق انگليس و ايران
مهمان��ی ش��ام س��االنه ات��اق بازرگانی 
انگلی��س و ای��ران که طب��ق روال معمول 
هم��ه س��اله در اواخر ماه اکتب��ر یا نوامبر 
در مجلس عوام برگزار می ش��ود امس��ال 
نی��ز روز جمعه 20 نوامبر در مجلس عوام 
برگزار ش��د. در این رویداد ک��ه با حضور 
160 مهمان متشکل از اعضا اتاق انگلیس 
و ای��ران، تع��دادی از نماین��دگان مجلس 
اعیان و عوام، بازرگانان انگلیس��ی و ایرانی 
مقیم لندن، نمایندگان برخی رسانه های 
گروه��ی و 30 نفر ایرانی��ان مدعو از ایران 
و س��خنران مدعو »بارونس لیدی اشتون« 
از س��اعت هفت بعد از ظهر آغاز و س��عد 
از نیم س��اعت پذیرایی ایستاده و دیدار و 
تبادل نظ��ر و رد و ب��دل کارت، مهمانان 
برای صرف ش��ام به سالن پذیرایی نشسته 

هدایت شدند. 
در ای��ن مهمان��ی بعد از صرف ش��ام و 
خیرمق��دم ل��رد المونت، رئی��س اتاق، به 
مهمان��ان و در وهله اول تش��کر از هیات 

ایرانی و هم��کاری صمیمانه و دیرپای دو 
ات��اق ایران و انگلی��س و انگلیس و ایران، 
مراتب تش��کر خ��ود را اعالم ک��رد که با 
کف زدن زیاد مورد تش��ویق مهمانان قرار 
گرفت، س��پس از س��ایر مهمانان بلندپایه 
نیز تش��کر و قدردانی ک��رد و در پایان از 
سخنران مدعو، خانم آشتون، مسئول سابق 

سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، خواس��ت 
پش��ت میکروفون قرار گرفته بیانات خود 
را درباره چگونگی برگزاری مراسم 1+5 با 
هی��ات ایرانی و نتایج آن ایراد نماید. خانم 
آشتون بعد از ادای بیاناتی مفصل در پایان 
به پرس��ش های چند مهمان پاسخ گفت. 

مهمانی ساعت 24 پایان پذیرفت.

درتدارک اعزام هيات بازرگانی به ايران
بن��ا به اط��الع واصله از ات��اق بازرگانی 
بریتانی��ا وایران درلندن،اتاق مورد اش��اره 
با توج��ه به آنچه گفته می شودناش��ی از 
دس��تاوردهای مثبت ودرخورتوجه آخرین 
س��فر هیات 24 نف��ره بازرگانی/ س��رمایه 
گ��زاری به ته��ران، و دیداره��ای مثبت و 

موفقی��ت آمیز با ش��رکت ه��ای ایرانی به 
ویژه مقامات دولتی بوده  اس��ت،اکنون در 
تدارک اعرام یک هیات بلند پایه بازرگانی 
س��رمایه گزاری که  به توصیه اتاق ایران و 
انگلیس متش��کل از شرکت های فعال در 
زمین��ه های نف��ت و گاز و به ویژه دارویی 

م��ی باشند،قراراس��ت بنا به دع��وت اتاق 
ایران وانگلیس در اواخر فوریه سال 2016 
برابربااواخر اس��فند س��ال جاری به ایران 

اعزام نماید.

خبر خوش
بنا به اطالع واعالم اتاق بازرگانی بریتانیا 
وایران، »لرد نورم��ان  المونت آو لرویک« 
به عنوان س��فیر  تجارت وسرمایه گزاری 
نخس��ت وزی بریتانی��ا در رابط��ه با ایران  

انتخ��اب و منصوب ش��ده اس��ت . اکنون 
جایکاه وی در وزارت بازرگانی و س��ازمان 
تجارت وس��رمایه کزاری پادشاهی متحده 
،روابط بازرگانی و ب��ه طور کلی اقتصادی 

دو کش��ور رل از توان بیش��تری نسبت به 
گذشته برخوردارش��ده است .راستینه یی 
ک��ه به گونه یی درخور توجه مورد تبریک 

قرار گرفته است

اخبار كوتاه اتاق انگلیس و ایران
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شرکت پارس تلفن کار: مخابرات، الکترونیک، مدیرعامل: رحیم فخاری، 
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، نرس��یده به پل میرداماد، کوچه محمدی، پالک 1، 
کدپس��تی 1518966111، تلف��ن: 88787431 )21( 98+، فکس: 88787435 

. ptk@ptkco.com :21( 98+، ایمیل(
ش��رکت گروه صنعتی هوایار: نفت و گاز و پتروش��یمی، تولیدکننده 
کمپرس��ور، مدیرعام��ل: علیرضا مهرصادق��ی، آدرس: تهران- خیاب��ان ولیعصر- 
نرس��یده به میدان ونک، خیابان چهاردهم گاندی، ش��ماره 12، ساختمان هوایار، 
کدپستی 1517843511، تلفن: 88202424 - 88202525  )21( 98+، فکس: 

. info@havayar.com :88202425 )21( 98+، ایمیل
شرکت سیاالت حفاری پارس: نفت و گاز و پتروشیمی، مدیرعامل: 
کوروش طهماسبی، آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، باالتر از نیایش، خیابان 
سوری س��وم، شماره 43، کدپستی 1981914733، تلفن: 44849770-6 )21( 

. tahmasbi@parsdrill.com :98+، فکس: 44849789 )21( 98+، ایمیل
شرکت رهام طب اسپادنا: تجهیزات پزشکی، مدیرعامل: سیده زهرا سادات، آدرس: 
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از سه راهی عباس آباد، برج سرو ساعی، واحد 1105، 
کدپس��تی 1433894654، تلفن: 88701207 )21( 98+، فکس: 88701171 

. sadat.zhr@gmail.com :21( 98+، ایمیل(
شرکت زاگرس پارسه کیش: بهداشتی، آرایشی، غذایی، مدیرعامل: 
پرهام بیگلربیگی، آدرس: کیش، بلوار اندیش��ه، ساختمان ایده، واحد 3، کدپستی 
7941773892 ، تلف��ن: 60-36254859 )71( 98+، فکس: 36254855 )71( 

. parham@zagrosparsehkish.com :98+، ایمیل
ش��رکت صنایع فراساحل: نفت و گاز و پتروشیمی، مدیرعامل: فرشید 
سیدحس��ینی، آدرس: تهران، شهرک غرب، فاز4، فالمک شمالی، نبش درخشان، 
س��اختمان آریو، طبقه 3، کدپستی 1467863397، تلفن: 88375011-3 )21( 

. office@saffgroup.com :98+، فکس: 88375010 )21( 98+، ایمیل
ش��رکت آریانا پتروتوان: نفت و گاز نیروگاهی، مدیرعامل: حامدحسین 
نوروزی، آدرس: تهران- بلوار میرداماد- خیابان نس��ا- کوچه س��یفیه- پالک 25- 
کدپس��تی 1911736531، تلفن: 26406242 )21( 98 +، فکس: 26406243 

.   info@apt-engineering.com :21( 98 +، ایمیل(
ش��رکت گلس��ان بافت: تولید کیس��ه های پلی پروپیل��ن، مدیرعامل: 
سیدمحمدعلی الدی سیدیان، آدرس: کیلومتر9بزرگراه تبریز-تهران، باالتر از سه 
راهی اهر، گلسان بافت، کدپستی 515983747، تلفن: 36377213-6 )41( 98 

. info@golsanpaft.com :فکس: 36373863 )41( 98 +، ایمیل ،+
ش��رکت رنگس��ازی ایران: تولید رنگ ه��ای س��اختمانی و صنعتی، 
مدیرعامل: س��ام صانعی، آدرس: کیلومتر5 جاده تهران-س��اوه )بزرگ��راه آیت ا.. 
سعیدی(، پالک 548، کدپستی 1375773611، تلفن: 55820102 )21( 98 +، 

. info@rangsazi.com :فکس: 55820212 )21( 98 +، ایمیل
ش��رکت مهندس��ی عمراب: واردات و ص��ادرات، مدیرعام��ل: فرزین 
مهدیار، آدرس: تهران- بلوار میرداماد- نبش خیابان کجور- ش��ماره 1- کدپستی 
1918973116، تلف��ن: 29780 )21( 98 +، فک��س: 22222874 )21( 98 +، 

  info@morzb.com :ایمیل
شرکت فن آوری و ماشین سازی چیره: نفت و گاز و پتروشیمی، 
مدیرعامل: سیدهادی حسینی بافی، آدرس: خیابان بخارست- کوچه 17- پالک 
22- کدپس��تی 1513833611، تلف��ن: 8-88725434 )21( 98 +، فک��س: 

. + 98 )21( 88725446

 
ش��رکت تجهیزات پزش��کی و دارویی پوراط��ب: صادرات و 
واردات و نمایندگی مواد دارویی، شیمیایی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، مدیرعامل: 
س��یدوحیدرضا بهشتی، آدرس: تهران، بلوار آفریقا، باالتر از میرداماد، کوچه پیروز 
شرقی، پالک3، تلفن: 88558675 )21( 98 +، فکس: 88613412 )21( 98 +، 

 forouzanfar@pourateb.com :ایمیل
ش��رکت پردازش تصویر همت��ا: بازرگانی، مدیرعام��ل: محمدرضا 
س��زاواربندی، آدرس: تهران- میدان بهارس��تان- خیابان اکباتان ش��رقی- کوچه 
برس��ابه- س��اختمان همتا- پالک 6، تلفن: 22-33937917 )21( 98 +، فکس: 

 . info@hamtagroup.com :33975239 )21( 98 +، ایمیل
ش��رکت موتوژن: الکتروموتور، مدیرعامل: ناصر باقی نژاد، آدرس: تهران- 
خیابان استاد مطهری- بعد از چهارراده قائم مقام فراهانی- شماره 243- کدپستی 
1586817711 تلفن: 88733308 )21( 98 +، فکس: 88737169 )21( 98 +، 

. trade@motogen.com :ایمیل
ش��رکت صنایع ش��یمیایی پوش��رنگ ماهدیس: صادرات و 
واردات، مدیرعامل: حسام سرادار قندچی، آدرس: تهران- خیابان نیاوران- خیابان 
فیضیه )جمش��یدیه(- کوی 32- شماره 24- کدپس��تی 1977134351، تلفن: 
hessam. :22813817 )21( 98 +، فک��س: 26124887 )21( 98 +، ایمی��ل

. ghandchi@gmail.com
شرکت پیشبرد تجارت روز: واردات مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی 
و تولیدی صنایع غذایی، مدیرعامل: س��یدابراهیم موسوی خامنه، آدرس: تبریز- 
فلکه دانش��گاه- برج بلوار- طبقه 17- واحد E- کدپستی 5156919981، تلفن: 

4-33349053 )41( 98 +، فکس: 33358468 )41( 98 +،
. e.mousavi@ptraderco.com :ایمیل 

ش��رکت پارس��ی راد ایرانیان: بازرگانی، مدیرعامل: امیر محس��نی، 
آدرس: ته��ران- ون��ک- مالصدرا- کوچه ص��در- پالک 7- واحد 1- کدپس��تی 
1991917514، تلفن: 2-88644680 )21( 98 +، فکس: 88644680-2  )21( 

. a.mohseni@parsiead.ir :98 +، ایمیل
ش��رکت علیا طریق ابریشم راه: ماش��ین االت کشاورزی و صنعتی، 
مدیرعامل: عبدالکریم سعدی، آدرس: اهواز، کیانشهر، خیابان مریم یک، پالک 52، 
کدپس��تی 6154841745، تلفن: 33385084 )61( 98 +، فکس: 33385083  

. olyatarigh.ar@gmail.com :61( 98 +، ایمیل(

کیوان معنوی طهرانی: پتروش��یمی، آدرس: تهران، بلوار آفریقا )جردن( 
، عاطفی ش��رقی، پالک 24، کدپستی 1917773581، تلفن: 26218067 )21( 

. info@atronpetro.com :98+، فکس: 26217847 )21( 98+ ، ایمیل
حس��ین ش��ادمان پژوه: هتلداری، آدرس: تهران، میدان ولیعصر، بلوار 
کشاورز، هتل اسپیناس، تلفن: 83844 )21( 98+، فکس: 88978429 )21( 98+ 

. h.shadman@icloud.com  :ایمیل ،
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