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لحظه های سرنوشت ساز

سال ها پیش ازبرپایی اتحادیه اروپا، در نوشتاری 
اشاره شد که اتحاد کشورهای اروپایی، افسانه ایست 
که از دوران باستان، هر از گاه که اروپا رو به ضعف 

نهاده است، ساز و حکایت شده است.
بحران  نهادن  سر  پشت  از  عد  ب  بار،  آخرین 
اندیشه  این  اقتصادی سال های 29 در دهه سی، 
در اتریش طرح و قوت گرفت، و در نهایت در سال 
52 میالدی و پس از دهه ی نود، در نهایت در سال 
با تاسیس اتحادیه اروپا  اندیشه اتحاد اروپا   1993

به واقعیت پیوست.
گیری  شکل  و  آغاز  روند  چگونگی  به  توجه  با 
آینده آن  نظراتی گوناگون درباره  آغاز  از  اتحادیه، 

وجود داشت که همچنان وجود دارد.
همه  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با  کنون  اما 
پرسی ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه، گفته می 
شود که جملگی بر آنند که ماندن و تعامل بهتر از 
بروز  زیرا خروج در صورت  است،  خروج و جدایی 
هم برای اتحادیه اروپا و هم برای بریتانیا و به ویژه 
دولت دیوید کامرون و حزب محافظه کار و حتی 

اقتصاد جهان سرنوشت سازخواهد بود.

                                                                         
                                    دکتر امیر هوشنگ امیني
                                                               



براس��اس آمار و ارقام ارائه شده از سوی 
گمرک ای��ران درب��اره بازرگان��ی خارجی 

کشور طی فروردین ماه سال 1395، 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 

فروردين ماه سال 1395
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 بازرگانی خارجی کشور

 در

 فروردین ماه سال ١٣٩۵
 

 

 

 

 

براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک ایران درباره بازرگانی خارجی 
يف بازرگانی خارجی کشور بنابه ، کم و ک١٣٩۵کشور طی فروردین ماه سال 

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

 

بيشترین سھم واردات کشور از نظر ارزشی، طی فروردین ماه  :واردات) الف
ميليون دالر و  ٨٧بوده است که بالغ بر " لوبيای سویا"، مربوط به ١٣٩۵سال 

ذرت دامی.  "سھم ارزشی واردات را دارا بوده استدرصد از کل  ۴٫۴١ " با  
با " جو به استثنای بذر"درصد سھم ارزشی و  ٣٫٠٠ميليون دالر و  ۵٩ارزش 
سوم را به  درصد سھم ارزشی رتبه ھای دوم و ٢٫٧۴ميليون دالر و  ۵۴ارزش 

.خود اختصاص داده اند  
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متوس��ط قیمت هر تن کاالی وارداتی 1.029 دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل دارای افزایش 0.10 درصدی در ارزش 
دالری می باشد.

بیشترین س��هم واردات کش��ور از نظر 
ارزش��ی، طی فروردین ماه س��ال 1395، 
مربوط به »لوبیای س��ویا« بوده اس��ت که 
بالغ ب��ر 87 میلی��ون دالر و 4.41 درصد 
از کل س��هم ارزش��ی واردات را دارا بوده 
اس��ت.  »ذرت دامی« با ارزش 59 میلیون 
دالر و 3.00 درصد سهم ارزشی و »جو به 
استثنای بذر« با ارزش 54 میلیون دالر و 
2.74 درصد سهم 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 207  هزار تن و ارزش 383 میلیون دالر 
و سهم وزنی 10.76 درصد و سهم ارزشی 
19.37 درصد، 2( »امارات متحده عربی« 
با 369 هزار تن و ارزش 368 میلیون دالر 
و سهم وزنی 19.16 درصد و سهم ارزشی 
18.58 درصد، 3( »ترکیه« با 93 هزار تن 
و ارزش 156 میلی��ون دالر و س��هم وزنی 
4.86 درصد و س��هم ارزشی 7.88 درصد، 
4( »آلمان« با 125 هزار تن و ارزش 113 

میلیون دالر و س��هم وزنی 6.51 درصد و 
سهم ارزش��ی 5.70 درصد و 5( »هند« با 
90 ه��زار ت��ن و ارزش 108 میلیون دالر 
و س��هم وزنی 4.68 درصد و سهم ارزشی 

5.44 درصد، انجام پذیرفته است.

الف - وارد ات:
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با " چين) "١رھای واردات عمده کشور در دوره مورد گزارش به ترتيب از کشو
درصد و سھم  ١٠٫٧۶ميليون دالر و سھم وزنی  ٣٨٣ھزار تن و ارزش   ٢٠٧

 ٣۶٨ھزار تن و ارزش  ٣۶٩با " امارات متحده عربی) "٢درصد،  ١٩٫٣٧ارزشی 
) ٣درصد،  ١٨٫۵٨درصد و سھم ارزشی  ١٩٫١۶ميليون دالر و سھم وزنی 

درصد و  ۴٫٨۶سھم وزنی ميليون دالر و  ١۵۶ھزار تن و ارزش  ٩٣با " ترکيه"
ميليون دالر  ١١٣ھزار تن و ارزش  ١٢۵با " آلمان) "۴درصد،  ٧٫٨٨سھم ارزشی 
ھزار  ٩٠با " ھند) "۵درصد و  ۵٫٧٠درصد و سھم ارزشی  ۶٫۵١و سھم وزنی 

 ۵٫۴۴درصد و سھم ارزشی  ۴٫۶٨ميليون دالر و سھم وزنی  ١٠٨تن و ارزش 
.درصد، انجام پذیرفته است  

 

 

دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  ١٫٠٢٩مت ھر تن کاالی وارداتی متوسط قي
.درصدی در ارزش دالری می باشد ٠٫١٠سال قبل دارای افزایش   

  :صادرات) ب

به ارزش " ميعانات گازی"عمده اقالم صادراتی در دوره مورد گزارش، شامل 
گازھای نفتی و "درصد و  ١٨٫١٢ميليون دالر و سھم ارزشی  ۵۴۵

ميليون دالر و سھم  ١٣۵به ارزش " ربورھای گازی شکل مایع شدهھيدروک
ميليون دالر و سھم  ١٣٢با ارزش " پروپان مایع شده"درصد،  ۴٫۴٩ارزشی 
ميليون دالر و سھم ارزشی  ٩٢با ارزش " قير نفت"درصد و  ۴٫٣٩ارزشی 
ترکيب کاالھای صادراتی به تفکيک ميعانات گازی، . درصد می باشد٣٫٠۶

پتروشيمی و سایر کاالھا شامل کاالھای صنعتی، کشاورزی، محصوالت 
. صنایع دستی به شرح زیر می باشدمعدنی، فرش و   
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ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشور با 
 درصدی در ٧٫٩١درصدی در وزن و  ٣٧٫٨٩احتساب ميعانات گازی، با افزایش 
  .ارزش دالری رو به رو بوده است

 

 ٧٩٧ھزار تن و ارزش  ٢٫۶۵۵با " چين)"١کشورھای  ١٣٩۵در فروردین ماه سال 
) ٢درصد،  ٢۶٫۵١درصد و سھم ارزشی  ٣٢٫۴۵ميليون دالر و سھم وزنی 

ميليون دالر و سھم وزنی  ۴۴٣ھزار تن و ارزش  ١٫٠٣٧با " امارات متحده عربی"
ھزار تن ارزش  ١٫١۴۴با " عراق)"٣درصد،  ١۴٫٧۴درصد و سھم ارزشی  ١٢٫۶٨
درصد،  ١٣٫٢٧درصد و سھم ارزشی  ١٣٫٩٩ميليون دالر و سھم وزنی  ٣٩٩
 ٨٫٠٧ميليون دالر و سھم وزنی  ٢٧٨ھزار تن و ارزش  ۶۶٠با " جمھوری کره)"۴

 ٢۶٣ھزار تن و ارزش  ۵۶٢با " ھند)"۵درصد و  ٩٫٢۵درصد و سھم ارزشی 
درصد  به ترتيب  ٨٫٧۴درصد و سھم ارزشی  ۶٫٨٧ميليون دالر و سھم وزنی 

.مقام ھای اول تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودند  

 

دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  ٣۶٧متوسط قيمت ھر تن کاالی صادراتی 
.  درصدی می باشد٢١٫٧۵سال گذشته، دارای کاھش   
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ب - صادرات:
عم��ده اق��الم صادرات��ی در دوره مورد 
گزارش، ش��امل »میعانات گازی« به ارزش 
545 میلیون دالر و س��هم ارزشی 18.12 
درصد و »گازهای نفتی و هیدروکربورهای 
گازی ش��کل مایع ش��ده« ب��ه ارزش 135 
میلیون دالر و س��هم ارزشی 4.49 درصد، 
»پروپان مایع شده« با ارزش 132 میلیون 

دالر و س��هم ارزش��ی 4.39 درصد و »قیر 
نفت« ب��ا ارزش 92 میلیون دالر و س��هم 
ارزش��ی 3.06درص��د می باش��د. ترکیب 
کااله��ای صادرات��ی به تفکی��ک میعانات 
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 
احتساب میعانات گازی، با افزایش 37.89 
درصدی در وزن و 7.91 درصدی در ارزش 

دالری رو به رو بوده است. 
 

در فروردین ماه س��ال 1395 کشورهای 
1(«چی��ن« با 2.655 هزار تن و ارزش 797 
میلیون دالر و س��هم وزن��ی 32.45 درصد 
و سهم ارزش��ی 26.51 درصد، 2( »امارات 
متحده عربی« با 1.037 ه��زار تن و ارزش 
443 میلی��ون دالر و س��هم وزن��ی 12.68 

درص��د و س��هم ارزش��ی 14.74 درص��د، 
3(«ع��راق« با 1.144 ه��زار تن ارزش 399 
میلیون دالر و س��هم وزنی 13.99 درصد و 
سهم ارزش��ی 13.27 درصد، 4(«جمهوری 
کره« با 660 هزار تن و ارزش 278 میلیون 
دالر و سهم وزنی 8.07 درصد و سهم ارزشی 

9.25 درص��د و 5(«هند« با 562 هزار تن و 
ارزش 263 میلیون دالر و سهم وزنی 6.87 
درصد و سهم ارزشی 8.74 درصد  به ترتیب 
مقام های اول تا پنجم ص��ادرات از ایران را 

کسب نمودند.

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 367 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دارای کاهش 21.75درصدی می باشد.
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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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ھمانگونه که در جدول ھای مربوط مالحظه می شود صادرات قطعی کشور با 
 درصدی در ٧٫٩١درصدی در وزن و  ٣٧٫٨٩احتساب ميعانات گازی، با افزایش 
  .ارزش دالری رو به رو بوده است

 

 ٧٩٧ھزار تن و ارزش  ٢٫۶۵۵با " چين)"١کشورھای  ١٣٩۵در فروردین ماه سال 
) ٢درصد،  ٢۶٫۵١درصد و سھم ارزشی  ٣٢٫۴۵ميليون دالر و سھم وزنی 

ميليون دالر و سھم وزنی  ۴۴٣ھزار تن و ارزش  ١٫٠٣٧با " امارات متحده عربی"
ھزار تن ارزش  ١٫١۴۴با " عراق)"٣درصد،  ١۴٫٧۴درصد و سھم ارزشی  ١٢٫۶٨
درصد،  ١٣٫٢٧درصد و سھم ارزشی  ١٣٫٩٩ميليون دالر و سھم وزنی  ٣٩٩
 ٨٫٠٧ميليون دالر و سھم وزنی  ٢٧٨ھزار تن و ارزش  ۶۶٠با " جمھوری کره)"۴

 ٢۶٣ھزار تن و ارزش  ۵۶٢با " ھند)"۵درصد و  ٩٫٢۵درصد و سھم ارزشی 
درصد  به ترتيب  ٨٫٧۴درصد و سھم ارزشی  ۶٫٨٧ميليون دالر و سھم وزنی 

.مقام ھای اول تا پنجم صادرات از ایران را کسب نمودند  

 

دالر بوده که نسبت به مدت مشابه  ٣۶٧متوسط قيمت ھر تن کاالی صادراتی 
.  درصدی می باشد٢١٫٧۵سال گذشته، دارای کاھش   



اینکه دولت با مش��کالت مالی ناش��ی از 
ش��رایط اقتصادی حاکم بر کشور رو به رو 
می باش��د، آن هم همراه با رکود در برخی 
بخش های عمده اقتصاد کشور، به نظرنمی 
رسدبرکسی پوشیده باشد. رکود در بخش 
های عمده یی از اقتصادکشور که درمجموع 
س��بب نما ی��ش کاهش زیان بخ��ِش نرخ 
تورم و در واقع کس��ترش دامنه فقر اس��ت 
و ن��ه بهبود وضعی��ت اقتص��ادی. بنابراین 
تردیدنیس��ت که براس��اس اص��ول ومبانی 
اقتصادسیاسی درچنین شرایطی  به دور از 
هرگونه تردید، نخس��تین کام یا حرکت در 
براب��ر این رویداد، کاه��ش هزینه  های بی 
دلیل باربراقتصادکشور است، و نه به دنبال 
افزایش ناساز درآمدها، آن هم از راه افزایش 
نرخ مالیات ها یا نرخ هزینه های دولتی بار 
برفعالی��ت ها به ویژه در بخش تولید کاال و 

خدمات.
واما پی��ش از هرگونه اقدامی درخصوص 
کاهش هزینه های زائد و بنا به اش��اره بی 
جهت باربراقتصاد کش��ور، بایدنخست این 
هزینه ها را به گونه یی روش��ن شناس��ایی 
و آنها را فهرست وار برشمرد، سپس درباره 

کاهش آنها اقدام کرد.
 ب��ه عن��وان نمون��ه برخ��ی هزینه های 

مورداشاره فهرست وار عبارتداز:
1 –منابع مالی محبو س یا زندانی درآن 
بخش از ساختمان ومس��کن که منعلق یا 
دراختی��ار بانک ه��ا و بنگاه ه��ای دولتی 
اس��ت،همراه با هزین��ه های سرس��ام آور 
س��االنه و دائم مربوط، که رهایی از آن تنها 
ازطریق واگذاری به صورت اجاره به ش��رط 
تملیک و یا واگذاری بلندمدت با نرخ بهره 
یا سودبسیار پائین، و به طورنمونه حد اگثر 

چهار درصد میسر است.
 در ای��ن ص��ورت افزون براینک��ه مبابع 
مالی محبوس در این بخش آزاد می شود، 
هرچند به تدریج، بنگاه های دولتی و بانک 
هایی که این بناها را در اختیار دارند نیز با 

انتقال پرداخت هزینه های مس��تمر ساالنه 
مربوط بابت عوارض نوس��ازی، سود خواب 
سرمایه، استهالک و نگاهداری و آب و برق 
و ... س��اختمان به خریدار، و آزاد ش��دن از 
پرداخت این هزینه ه��ا ازنظرمالی تقویت 
خواهندشد، و برخی اش��خاِص به هردلیل 
فاقد مس��کن، با این اقدام صا حب مسکن 
خواهندش��د. البت��ه به ش��رط ممنوعیت 
واگذاری واحدمورد خریداری یا اجاره درده 

سال اول.
2 – هدفمندس��ازی پرداخ��ت یارانه ها 
براساس فلس��فه وجودی مربوط،که واقعی 
س��ازی قیمت ها، تقویت بنیه مالی دولت 
و تامین حداقل نی��از روز مره زندگی گروه 
آسیب پذیر می باشد،با قطع کلیه پرداخت 
های نقدی، و کاه��ش هزینه زندگی افراد 
و گ��روه های در خط فقر ی��ا زیر خط فقر 
گه تنها افراد وگروه های مش��مول دریافت 
یارانه می باشند،و براساس قانون از پرداخت 
مالیات معاف. زیرا روشن نیست به کدامین 
دلی��ل افرادی که به دولت مالیات بر درآمد 
می پردازند بایستی مشمول دریافت یارانه، 

یاکمک بالعوض شوند.
3 – قطع کلیه دریافتی های موسساتی 
که براس��اس قانون، پرداخت حق عضویت 
س��االنه وماهانه درآنها برقرار است،اما بابت 
ارائه خدم��ات به اعضاء از جمله موسس��ه 
اس��تاندارد که ب��ه طورنمون��ه بابت صدور 
عالمت استاندارد درمورد تک تک کاالهای 
تولیدی از اعضاء هزینه دریافت می کند، و یا 
اتاق های بازرگانی که بابت کارت بازرگانی 
که در اصل وجود آن زائد،فس��ادبرانگیز، و 
تحمیل برهزینه تولید و افزایش آن اس��ت 
و یا عوارض سه در هزار  عملکرد دارندگان 
کارت بازرگانی، که گفته می ش��ود  درنظر 
است در برنامه ششم با عنوان دیگری اخذ 
ش��ود و یا اتاق تعاون و انچمن های صنفی 
و ...که بایس��تی با وجوه دریافتی بابت حق 

عضویت اداره شوند
 4 – کاه��ش دو س��ویه بهره بانکی پول 

درحد 8 و 12تا 14درصد به منظور کمک 
به کاهش هزینه تولید و نرخ تورم و خروج 

از رکود  
 5 – برق��راری عدال��ت مالیاتی با اعمال 
اخذ مالیات بردرآمد از مشمولین پرداخت 
مالیات به صورت تصاعدی و لغو غیرعادالنه 
مالی��ات بردرآمدب��ه صورت یک س��ان از 
درآمدهای داخل وخارج ازکش��ور مودیان 
مالیاتی، هم��راه بااخذمالیات بردرآمد های 
اتفاقی،ب��ه وی��ژه در مورد خری��د و فروش 
اراضی ودرآمدهای ناش��ی از تغییر کاربری 
اراضی و به طور کلی هرگونه دادوستد و . . .

6 – زیر پوشش گرفتن ونظارت برکارکلیه 
موسس��ه های اعتباری اعم ازموسسه های 

قرض الحسنه ، صرافی ها و . . .
7 – تدوین برنامه مصارف ارزی کشوربه 
منظورمش��خص کردن  هزین��ه های ارزی 
کشوردرچارچوب میزان ارز در اختیار دولت 
و اعم��ال ممنوعیت خ��روج ارز از یک رقم 

مشخص. 
8 – برقراری کامل نظام سپرده گزاری و 
الزام صادرکنندگان کاال وخدمات به  واریز 
وجوه حاص��ل از صادرات ازطریق ش��بکه 

بانکی کشور.
9 – اص��الح ف��وری قانون واساس��نامه 
صندوق توسعه ملی به نحو مورد پیشنهاد  
درآغاز و پیش از تصویب و تشکیل صندوق 
به نحوی که صندوق به یک بانک ویژه فرا 
دولتی بیرون از اقتدار دولت وتحت نظارت 
س��ه قوه و با وظیف��ه صددرصد بانکی بدل 

شود. 
10 – برقراری تع��ادل در نظام دریافت 
حقوق و مزایا در قانون اس��تخدام کشوری 
و کار و تامی��ن اجتماع��ی وموسس��ه های 
عمومی به نس��بت ثابت حداکثر هشت به 

یک .

دکتر امیر هوشنگ امینی

ضرورت اعمال برخی بايد ها
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شرايط جديد نظام بانکی کشور
 

در شرايط پسا تحريم

مقدمه: 
بعد از تعلیق تحریم های هسته ای و رفع 
بیش��تر تحریم های بانکی، ذهنیت جامعه 
ورود س��ریع نظام بانکی کش��ور به جامعه 
بانکداری بین المللی بوده است. با این تصور 
که با برقراری سوئیفت کلیه خدمات بانکی 
بین المللی قابل ارائه خواهد بود. حال آنکه 
درحال حاضر عماًل مش��کالتی فراروی این 
دیدگاه می باشد که به ترتیب اولویت درپی 

حواهدآمد.

 Settlement Agreements  -1
موافقت نامه هایی اس��ت ک��ه خزانه داری 
آمریکا باحدود بیس��ت بانک بزرگ دنیا در 
ش��رایط تحریم منعقد ک��رده و به موجب 
آن بان��ک ها متعهد ش��ده اند با ایران هیچ 
گونه مراوده بانکی نداشته باشند. این بانک 
ها، بانک هایی می باش��ند که در سیس��تم 
clearing جهانی فعال بوده و عماًل با نرم 
افزارهای موجود، نس��بت ب��ه فیلترنمودن 
معام��الت بانکی ایران ک��ه از طریق بانک 
های حتی کوچک و متوسط نیز به ناچار از 
سیستم clearing آنها باید گذر کند را رد 

می نمایند.

بیش��تر این بانک ها توسط خزانه داری 
آمریکا مش��مول جرائم مالی س��نگین نیز 
شده اند و متأسفانه امضای برجام، موجبات 
لغو این موافقت نامه ها را فراهم نکرده است 
و ش��رایط فوق کم��اکان ادامه دارد. به نظر 
می رس��د اظهارات شفاهی آقای کری وزیر 
ام��ور خارجه آمریکا، در ای��ن زمینه کافی 

نخواهد بود.

 Financial Action Task  -2
Force )سازمان آمریکایی(

در اطالعیه مورخ 2016/2/19 س��ازمان 
فوق، ایران و کره ش��مالی کماکان درصدر 
فهرست کش��ورهای پرمخاطره در رابطه با 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته 
اند . این  س��ازمان ب��ه کلیه اعضاء خود که 
ابیشتر  بانک های بین المللی را شامل می 
گردد تأکید کرده اس��ت ک��ه با عدم ایجاد 
رواب��ط مالی و بانکی، خ��ود را از مخاطرات 
ناش��ی از پولش��ویی و تأمین مالی ترورسم 

محافظت کنند. 
سازمان مورد اشاره ایجاد روابط کارگزاری 
را از پر مخاطره ترین روابط با دو کشور فوق 
عنوان کرده است. سازمان FATFF اصرار 

دارد که ایران باید سریعاً نواقص موجود در 
زمین��ه های مذکور را برط��رف نماید و در 
ژوئن س��ال 2016 مجدداً ب��ه کلیه اعضاء 

خود اعالم خواهد 
کرد   که درص��ورت عدم رفع معضالت 
مطروحه توسط ایش��ان، اقدامات و مواضع 

جدی تری را درقبال ایران اتخاذ نمایند.
امروزه   :Financial Crimes  -3
در اتحادیه اروپ��ا و آمریکا تخلفات بانکی، 
به عنوان جنایات مالی و نه تخلفات بانکی 
ش��ناخته می ش��وند و بانکها باید سیاست 
های متخذه در رابطه با مقابله با این عناوین 
را به صورت مدون به سیستم های نظارتی 

مالی در کشور خود اعالم کنند. 
 Corporate این عنوان ها ذیل عنوان

Governance  به شرح زیر می باشند:
1-     سیاس��ت م��دون بان��ک ناظر بر 
مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی 

تروریسم.
2-     سیاس��ت و مقررات ضد ارتش��اء و 

فساد مالی.
3-     سیاس��ت م��دون در قبال هرگونه 

تقلب در عملیات بانکی.
4-     سیاس��ت ضدتضاد منافع )توضیح 

فيروزه مزدا*
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اینک��ه: کارکن��ان بانک باید متعهد ش��وند 
که در س��ازمان های دیگری که منافع آن 
در تعارض با مناف��ع بانک قرار داد فعالیت 

ندارند.(.
5-     سیاست حفاظت از اطالعات بانکی 
اش��خاص بمنظور عدم امکان سوء استفاده 

توسط سایرین.
6-      سیاس��ت به اصطالح »سوت زدن 
به موقع« )توضیح اینکه: هریک از کارکنان 
بانک موظف اس��ت چنانچ��ه متوجه امری 
در مغایرت با منافع س��ازمانی توسط سایر 
کارکنان حتی مدیریت بانک گردد، مراتب 
را به »مسئولین مربوطه« اعالم نماید و به 
اصطالح س��وت را به موقع به صدا درآورد. 
مضافاً تدابیر الزم جهت حمایت های قانونی 

از اینگونه افراد پیش بینی شده است.(.
7-     سیاس��ت مدون بان��ک در زمینه 
مقابله با جنایات مال��ی در انجام معامالت 
بان��ک مانند نظ��ارت دقیق ب��ر اجتناب از 
خریدار و فروشنده واحد و صدور فاکتور با 

اضافه قیمت.
8-     سیاس��ت م��دون بان��ک در رابطه 
تقاب��ل با جنای��ات مالی ناش��ی از برقراری 
رواب��ط کارگ��زاری مخاط��ره آمی��ز، مانند 
برق��راری روابط بانکی ب��ا بانک های دارای 
س��وابق مشکوک که منجر به ورود بانک به 
انجام معامالت منتهی ب��ه جنایات مالی و 

نهایتاً مجازات های کیفری می گردد.
در رابطه با پولش��ویی در ایران، اقدامات 
نس��بتاً جدی توسط سیس��تم بانکی انجام 
پذیرفته اس��ت. در رابطه با س��ایر عناوین، 
ابهامات��ی در رابطه با اقدامات انجام ش��ده 

کماکان موجود است
رابطه  Annual Reports:در   -4
با صورت های مالی سیس��تم بانکی ایران، 
ایراداتی به ش��رح زیر توس��ط حسابرسان 
خب��ره بین المللی عنوان ش��ده اس��ت که 
موانعی بر س��ر ایجاد رابطه مؤثر کارکزاری 

است.
1- تهیه و انتش��ار به موقع صورت های 

مالی ساالنه

2- تهی��ه گزارش به تفکیک حاوی مدل 
تجاری بانک و اهداف عمده، اس��تراتژی و 

نتایج حاصله از اجرای برنامه های بانک
3- افشاء اطالعات در صورت های مالی 
بنحو جامع ضمن رعایت اختصار و اجتناب 
از درج جزئیات تجزیه و تحلیل اقتصادی و 

صنعت بانکداری کشور
4- درج تاریخ تصویب صورت های مالی 

توسط هیئت مدیره
5- افش��اء م��ا ب��ه ازای پرداخت��ی ب��ه 
حسابرس��ان از بابت خدمات حسابرس��ی و 

سایر خدمات جانبی
6- قی��د اکی��د اظهار نظر حسابرس��ان 
دائ��ر بر اینکه صورت های مالی بر اس��اس 
استانداردهای حسابرسی بین المللی تهیه 
ش��ده و وضعیت بانک را بنح��و » واقعی و 

منصفانه« منعکس می نمایند.
7- اع��الم اقدامات بانک در رابطه با رفع 
بند های گزارش های حسابرس��ی  و انجام 

اصالحات مورد نظر حسابرسان
چارچوب عملیات حسابداری

8- اعمال چارچوب عملیات حسابداری 
بین المللی در تهیه ترازنامه

9- تدوین و تشریح روش های حسابداری 
به نحو کاماًلروشن و اجتناب از درج اظهار 

نظرهای تکراری
10- افش��اء کلیه روش های حسابداری 

مرتبط با فعالیت های بانک
11- در ص��ورت ل��زوم، ارائ��ه تجزیه و 
تحلیل بیشتر در خصوص برآوردها و اظهار 
نظرات قطعی  شامل مواقعی که نکته های 

کلیدی مطرح است
12- مرور کلی ساالنه بر عملیات بانک به 
نح��وی که از منصفانه، موزون و قابل درک 

بودن آن اطمینان حاصل شود.

ابالغ  نتايج اجرای فعاليتها
13- تهیه و ارائه تجزیه و تحلیل مرتبط 
و قاب��ل انطباق ب��ا صورت ه��ای مالی در 
خصوص نتیجه فعالیتهای بانک و وضعیت 

بانک در پایان سال

14- ارائه نش��انگرهای کلیدی در مورد 
می��زان موفقیت در اجرای سیاس��ت های 
مال��ی و غیر مال��ی مرتبط با اس��تراتژی و 

عملیات بانکی
15- انج��ام تجزی��ه و تحلی��ل کیفی به 
منظور اثبات معنی دار بودن کلیه نشانگرها

16- حصول اطمینان از اینکه نشانگرهای 
کلیدی اج��رای مطلوب عملی��ات، حاصل 
اقدامات پذیرفته شده کلی مرتبط با بانک و 

صنعت بانکداری باشد

اعمال مقررات ريسک و مديريت در 
بدنه سازمان

تهی��ه و ارائ��ه تجزی��ه و تحلیل   -17
ش��فاف تر و جامع تر ریس��ک های عمده 
بانک، توان ریس��ک پذی��ری بانک و اینکه 
چگونه ریسک چش��م انداز آتی بانک را در 

حدامکان تحت تأثیر قرار خواهد داد
ارتق��اء س��طح افش��اء ریس��ک   -18
اعتباری بانک بطور خاص در موارد مرتبط 
شامل: کفایت سرمایه و دارائی های موزون 
ش��ده با ریس��ک، تأمی��ن مال��ی و قابلیت 

نقدینگی، همچنین ریسک های عملیاتی
تش��ریح اینکه چگونه س��اختار   -19
اعمال مقررات و دس��تورات در بدنه بانک، 
موجبات تحقق اه��داف بانک را فراهم می 
آورد، شامل افشاء مس��ائل با اهمیت مورد 

نظر کمیته حسابرسی

 Senior Manger Regime  -5
SMR(( ، ک��ه به تفصیل در نش��ریه اخیر 
اتاق بازرگانی ایران و انگلیس عنوان گردید، 
باید مورد عنایت سیس��تم مالی و بیمه ای 

ایران واقع گردد

-------------------------------
*- نماينده پرشيا اينترناشنال در 
تهران و عضو هيات مديره اتاق ايران 

و انگليس.
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 Bath City                       "شهر باث"

دربریتانیا ش��هرهای زیبا  و مکان های 
دیدن��ی  زیادی وجود دارد، اما از ش��هر » 
باث« واقع در جنوب غربی انگلس��تان که 
روم��ی ها ب��رای بهره گی��ری از آب های 
معدنی گرم آن مجموعه حمام هایی درآن 
بنا کردند باید به عن��وان یکی اززیباترین 
و ج��اذب تری��ن ش��هرها ی بریتانیاد نام 
برد . ش��هری باستانی که از سده هجدهم 
بازدوباره مورد توجه قرار گرفت و اش��راف 
و ثروتمندان بریتانیا ب��ه آن روی آوردند. 

ب��ه همین دلیل در ح��ال حاضر مجموعه 
ای بی نظیر از معماری دوره جورجیایی را 
می توان درآن مشاهده کرد. بناهایی که از 
دوره رومی ها باقی مانده و کلیسای بزرگ 
این شهرآن را به مجمو عِه جاذبه یی برای 

جلب توریست تبدیل کرده اند.
یادآوری  با  ارجمندی  یادآوری:خواننده 
اینک��ه به تازگی به عضوی��ت اتاق درآمده 
اس��ت، در پاس��خ به درخوس��ت فصلنامه 
ازخوانن��د کان مبنی ب��ر اظهارنظر درباره 

محتوای نش��ریه ودرصورت امکان ارسال 
یادداش��ت ، مقال��ه وپیش��نهاد ، ضم��ن 
تماس تلفنی، با برشماری دالئلی مستدل 
هرچ��ه  آش��نایی  ض��رورت  درخص��وص 
بیشترآن دسته ازفعاالن اقتصادی  وروشن 
تراعض��ای اتاق ه��ای مش��ترک بازرگانی 
ب��ا س��رزمین، م��ردم، آداب ورس��وم، به 
وی��ژه مراکز دیدنی کش��ور هایی که با آن 
درهرشماره،  کرد  .توصیه  دادوس��تددارند 
حتا به کوتاه سخن ، افزون بر معرفی یکی 

1 
 

 Bath City"شهر باث"
     .بنا به مشھوردرميان ده نقطه دیدنی به نام بریتانيا،درمقام نھم قرارگرفته است"باث "

 

واقع در جنوب غربی " باث"  شھر دربریتانيا شھرھای زیبا  و مکان ھای دیدنی  زیادی وجود دارد، اما از
گرم آن مجموعه حمام ھایی درآن بنا کردند باید انگلستان که رومی ھا برای بھره گيری از آب ھای معدنی 

که از سده ھجدھم  باستانی شھری. به عنوان یکی اززیباترین و جاذب ترین شھرھا ی بریتانياد نام برد 
به ھمين دليل در حال حاضر . بازدوباره مورد توجه قرار گرفت و اشراف و ثروتمندان بریتانيا به آن روی آوردند

که از دوره رومی بناھایی . مشاھده کردآن از معماری دوره جورجيایی را می توان در مجموعه ای بی نظير
.برای جلب توریست تبدیل کرده اندجاذبه یی  عهِ  ھا باقی مانده و کليسای بزرگ این شھرآن را به مجمو  
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ازمراکزدیدنی انگلیس درباره شرائط کار ، 
اقامت،چگونگی تشکیل شرکت، مالیات و 
مالیات دهی ، زب��ان آموزی وبه طور کلی 
تحصیل و س��رمایه گذاری و...مطالبی در 
فصلنام��ه عنوان ش��ود. از ای��ن رو ضمن 
تش��کرازاین عضو بسیارارجمند، و پذیرش 
توصیه بس��یارارزنده ایشان،  دراین شماره 
به شهرباس��تانی اعیان و اش��راف نش��ین 
»ب��اث » را  ک��ه از جمل��ه دیدن��ی ترین 
نقاط انگلس��تان و تنها مرکزچش��مه های 
آب معدنی جوش��ان انگلیس می باشد  و 
برگرفته ی��ی از منابع در اختی��ار به ویژه 
داده ه��ای اینترنتی،از جمل��ه ویکی پدیا 

اشاره خواهد شد.     

مقدمه، سرزمین، موقعیت و جمعیت:
تش��ریفاتی  و  شهرتاریخی،اش��رافی 
»باث«ب��ا جمعیت��ی در حدودبیش از 83 
ه��زار نفر در جن��وب غربی انگلس��تان به 
فاصله 150 کیلومتری شمال شرقی لندن، 
در مرکز حوزه باث سامرس��ت،درکنار رود 

»آون« واقع شده است.
ازاین جمعیت 83 هزارنفری که نزدیک 

به صد در صد آنها  مسیحی می باشند 98 
درصد س��فید پوست،2درصد دو رگه ،نیم 
درصد آسیایی ونیم درصد هم سیاه پوست 

می باشند.

تاریخچه: 
بنا به مشهور، انسان های پیش از تاریخ، 
و روشن تر »سلت ها«به احتمال با »باث«  
وچش��مه های آب گرم آن آشنا بوده اند.
در افس��انه ها آمده اس��ت که شهر«باث« 
حدود 2800 س��ال پیش به دستور »شاه 
بریتانیاکه پناهنده  بالدود«دهمین پادشاه 
یی از »تروآ« و پدر »ش��اه لی��ر« بوده بنا 

شده است.
حدود 44س��ال بعد از می��الد، رومی ها 
در مکان کنونی این ش��هر، ش��هر باستانی  
»آکوا س��ولیس« ش��هر »باث«را بناکردند 
و این ش��هر ب��ه زودی ب��ه مجموعه ای از 
حمام ها و چشمه های آب معدنی بی نظیر 
و معب��دی ب��رای الهه رومی »س��ولیس-

مینروا« تبدیل شد.
ای��ن  رومی ه��ا  بعدازاینک��ه  س��ال ها 
ش��هرراترک کردند، آنگلو ساکسون ها در 

س��ال 577 بغ��د از میالد ب��ه خرابه های 
باقی مان��ده این ش��هر و حمام های رومی 
آن وارد ش��دند. مکان این شهر را، مقدس 
پنداش��ته  و در س��ال 944 دی��ری برای 
عب��ادت، در م��کان کنون��ی صومعه باث، 

تأسیس کردند.
»ب��اث« در درازای س��ده میانی، هم به 
عن��وان مرک��زی مذهبی و هم ب��ه عنوان 
مرکز تجارت پش��م شهرت یافت. اما هنوز 
از ش��هرت زیاد این ش��هر به عنوان محلی 
ب��رای آب تنی در چش��مه های طبیعی آن 

خبری نبود.
در اوایل س��ده  18 بود ک��ه »باث«، با 
تالش ، ف��ردی عالقه مند به چش��مه های 
طبیعی به ن��ام »رالف آل��ن«، و »ریچارد 
بیو ن��ش«، تولدی دوب��اره یافت و احیای 
حمام های قدیمی رومی آن، باعث شد این 
ش��هر به مرکزی شیک و مدرن در جامعه 
انگلیس بدل ش��ود و اش��راف زاده ها یکی 
پس از دیگری برای خوش گذرانی و قمار، 
ب��ه آن س��رازیر می ش��دند. خوش بختانه، 
پ��ول زی��ادی که عاید این ش��هر ش��د، با  
فرهیختگی و س��لیقه بس��یار خوبی خرج 
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زیبای جورجیایی،  ش��د. س��اختمان های 
تراس ه��ای دیدن��ی و فلکه ه��ا و میادین 
بی نظیر ش��هر، یادگار همین دوره اند. این 
»رالف آلن »بود که دو معمار برجسته، به 
نام«ج��ان وودها« )پدر و پس��ری به یک 
اسم(، را استخدام کرد تا هالل ها، فلکه ها، 
میادی��ن و تراس ه��ای بی نظی��ر ب��اث را 
طراحی کنند. نام دیگری که در این دوره 
از تاریخ »ب��اث«، مهم به ش��مار می رود، 
»دکتر ویلیام الیویر« اس��ت. او کسی بود 
که بیمارستان عمومی »باث« را برای فقرا 

تأسیس کرد.
هرچه به پایان س��ده هیجدهم نزدیک 
می ش��ویم، از نفوذ »بیو نش« )کس��ی که 
تولد دوباره باث مدیون اوس��ت( کاس��ته 
می ش��د و روی آورش��دن م��ردم به ش��نا 
در س��واحل دریا، از جاذب��ه باث به عنوان 
مرکزی برای آب تنی می کاس��ت. تا اواسط 
س��ده نوزده��م، دیگر نمی ش��د »باث« را 

شهری »مدروز« توصیف کرد.
و  زیب��ا  بس��یار  س��اختمان های  ام��ا 
ش��اه کارهای معماری جورجیایی این شهر 
هم چن��ان پابرجا ماندن��د و آن ها به اضافه 
حمام های باس��تانی رومی، شخصیت های 
معروفی که در این ش��هر زیس��تند و کاًل 
تاریخ شنیدنی آن، باعث ثبت آن به عنوان 

»میراث جهانی« در فهرست یونسکو شد
از ای��ن رو، امروزه »باث« ش��هری از هر 
نظر توریس��تی شمرده می ش��ود وبیشتر 
کسانی که از انگلس��تان بازدید می کنند، 

ازآن بازدید می کی کنند.
اف��زون بر حمام ه��ای باس��تانی رومی، 
س��اختمان های جورجیای��ی و موزه ه��ای 
زیبا، جاذبه های تاریخی جالب این ش��هر 
از جمله دالیل بی شماری بازدیدکنندگان 
از ش��هر  باث اس��ت.ضمن اینکه برخی رو 
یدادها  نیز بر جلوه این شهر افزوده است.

اولی��ن تمبر دنی��ا، تمبری یک   -

پنی، به سال 1840، از شهر باث، از پالک 
8 خیابان برود، فرس��تاده شده اس��ت. این 
س��اختمان اکنون، محل موزه پس��ت باث 

است.
ویلیام هرش��ل منج��م معروف،   -
مدتی در این شهر زندگی کرد و همین جا 
از باغچه خانه اش بود که س��یاره اورانوس 
را کشف کرد. خانه او، اکنون محل »موزه 

ویلیام هرشل« است.
جین ْآس��تن، نویس��نده نامدار   -
انگلیس��ی، چند سالی از عمرش را در این 
ش��هر گذراند و در تعدادی از کتاب هایش 
ب��ه آن اش��اره ک��رده اس��ت. او احتم��االً 

مشهورترین فردی است که تابحال در باث 
زیس��ته است.بههمین دلیل به یاد او مرکز 
جین آس��تن در خیابان گی در مرکز باث، 
تأسیس ش��ده  است. این مرکز هر سال به 
افتخار جین آس��تن، جش��نواره ای به نام 

جشنواره جین آستن بر پا می کند.
اولین پش��اِه ،پادشاهی متحده،   -
ادگار، در کلیسایی واقع در باث، تاج گذاری 
کرد. در مکان این کلیس��ا، اکنون صومعه 

باث قرار دارد.
افراد مش��هور دیگری، همچون   -
چارل��ز دیکن��ز، هایل��ه سالس��ی، منصور 
حکمت، آن ویدکومب و ...، نیز سال هایی 
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از عمر خود را در این شهرگذرانده اند.

جشنواره ها:
اگر باث را ش��هر جش��ن واره ها بنامیم، 
بی ش��ک  گزافه گویی نکرده ایم. کوچکی 
و زیبای��ی خ��اص ای��ن ش��هر، موقعی��ت 
جغرافیایی و آب و هوای به نس��بت خوب، 
و وج��ود دیدنی ها و امکانات متعدد، باعث 
شده اس��ت این ش��هر مکان ایده آلی برای 
برگزاری جش��ن واره ها باشد. معروف ترین 
ای��ن جش��ن واره ها،عبارتنداز: جش��ن واره 
بین المللی موسیقی باث  که از مشهورترین 

جشن واره های اروپا به شمار می رود..
جشنواره ادبیات باث، که هر سال در 

اوایل مارس برگزار می شود.
جش�نواره بین المللی موسیقی باث، 
هم هر سال از اواسط ماه ِمی تا اوایل ژوئن 
برگزار می شود. این جش��ن واره مهم ترین 
جشن واره شهر است و هرساله همه اماکن 
مع��روف از جمله »صومعه ب��اث«، درگیر 
اجرای آن هستند. موضوع اصلی جشنواره 
معموالً موسیقی کالسیک و اپرا می باشد.

جش�نواره جنبی ب�اث که بزرگ ترین 
جش��نواره جنبی در انگلس��تان و دومین 
جش��نواره جنبی بزرگ در بریتانیا)پس از 
جشنواره جنبی ادینبورو( است، هر ساله، 
هم زمان با جش��ن واره بین المللی موسیقی 
باث برگزار می شود و مقدار زیادی کمدی 

و موسیقی عامه پسندتر به همراه دارد.
جش�نواره جی�ن آس�تن ،جش��نواره 
بین المللی گیتار باث ، جشنواره فیلم باث 

،جشنواره موتزارت باث

دیدنی های باث:
هالل س��لطنتی. این هالل دیدنی، اوج 
زیبایی های معماری جورجیایی باث است. 
بناه��ای زیبای »هالل س��لطنتی« در حد 
فاصل س��ال های 1767 تا 1771 توس��ط 

جان وود پسر، طراحی شده اند.
فلکه باث. نس��خه کوچک تر و دایره ای 
»هالل سلطنتی« است. مجموعه ای از 30 
خانه بس��یار زیبا که توسط جان وود پدر 

طراحی شده اند.
موزه لباس باث و اتاق های هم نشینی: 
واقع در خیابان بن��ت. »اتاق های تجمع« 
در ق��رن هیجده��م، محل ش��یکی برای 

تجمع اشراف و بازی ورق و گوش دادن به 
موسیقی بوده اس��ت. امروز هم این اتاق ها 
به روی بازدیدکنندگان باز هس��تند و در 
س��اختمان آن ها، موزه لباس نیز تأسیس 

شده است.
صومع�ه باث، س��اخته ش��ده در مکان 
تاج گذاری نخس��تین پادش��اه پادش��اهی 
متح��ده، ادگار. صومع��ه کنونی س��ال ها 
بع��د از ای��ن تاج گ��ذاری، بی��ن 1499 تا 
1616 س��اخته شده است و می توان آن را 
آخرین کلیس��ای عظیم قرون وسطایی در 
انگلس��تان نامید. این صومعه از اهمیت و 
ارزش خاصی برخوردار اس��ت و به نوعی، 
پس از حمام های باث، نش��ان اختصاصی 

شهر شمرده می شود.
موزه حمام ه�ای رومی. این حمام های 
چندهزارس��اله نه تنها نش��ان اختصاصی 
ش��هر باث هس��تند که از پرطرف دارترین 
دیدنی های کل انگلستان به شمار می روند.

مرک�ز جین آس�تن، موزه ای مش��هور 
راجع به جین آستن، مش��هورترین مقیم 

شهر باث، واقع در خیابان گ
م�وزه هوب�ورن. خان��ه س��ابق ی��ک 

کلکسیونر مشهور، سر ویلیام هوبورن.
م��وزه کار در باث، واقع در جاده ژولین. 
که آن را میراث صنعتی شهر می دانند. در 
این موزه، می توان اشیایی متعلق به کسب 

و کارهای قدیمی شهر باث پیدا کر
موزه س�اختمان های باث، که درمورد 
چگونگی ساخته شدن بناهای جورجیایی 

باث است.
موزه ویلیام هرش�ل. خانه س��ابق این 
منجم مش��هور. این همان جایی است که 
هرشل از آن، سیاره اورانوس را کشف کرد.

نگارخان��ه هنری ویکتوری��ا. واقع بر پل 
مش��هور پولتن��ی. این نگارخان��ه در طول 
س��ال، مجموع��ه ای از آث��ار مختل��ف را 

نگه داری می کند.
م�وزه هنر آس�یای ش�رقی. واقع در 
خیابان بن��ت. مجموعه ای از بیش از 500 
اثر هن��ری از کامبوج، کره، تایلند، چین و 

ژاپن.
م�وزه پس�ت ب�اث. واق��ع در خیابان 
برود. این موزه در همان س��اختمانی واقع 
شده است که اولین تمبر دنیا از آن ارسال 

شد.
م�وزه آمریکا در باث. واق��ع در خارج 
ش��هر. از بزرگ تری��ن مجموع��ه اش��یای 

آمریکایی، خارج از این کشور است.
گیلده�ال )مح�ل اجتم�اع اصناف(. 
س��اختمانی ب��زرگ و زیبا با نقاش��ی های 

بسیار نفیس.
پل پولتنی. پلی زیبا که از معروف ترین 
صحنه های انگلس��تان برای عکاسی است. 
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این پل بر رودخانه آون واقع شده است.
تئاتر سلطنتی باث. تئاتری که روزگاری 
ام��روزه،  و  بوده اس��ت  س��لطنتی  تئات��ر 
نمایش های مختلفی را روی صحنه می برد.

مراکز تحصیلی:
 Bath  دانشگاه باث: دانش��گاه باث یا
University (، دانش��گاهی اس��ت ک��ه 
در ش��هر ب��اث در انگلس��تان از معروفیت 
ویژه  برخوردارمی¬ باش��د . این دانشگاه 
در س��ال 1966 امتیاز س��لطنتی گرفت . 
نشریه Sunday Times دانشگاه باث را 
در ش��مار 5 دانشگاه برتر انگلستان ، رتبه 
بندی کرده اس��ت و به این مؤسس��ه لقب 
دانشگاه سال 12-2011 داده شده است 

در آخرین آزمون ارزیابی پژوهش��ی که 
در دس��امبر 2008 منتشر شده است ، دو 
س��وم از موضوعات اختصاص��ی مربوط به 
دانشگاه باث ، در شمار 10 پژوهش برتر از 

نظر بین المللی قرار گرفته است

آکادمی باث،کالج ش��هر باث، مدرس��ه 
کین��گ ادوارد ،آکادمی هن��ر باث ازچمله 

مراکزآموزشی باث می باشند.

سینماها:
سالن نمایش کوچک. این سالن کوجک 
که در مرکز ش��هر و در یکی از فرعی های 
خیابان وس��ت گیت، واقع اس��ت، بیش تر 
فیلم های هن��ری را روی پرده می برد، اما 

فیلم های روز را هم نشان می دهد.
سینمای ادئون )باث(. این سینما که از 
س��ینماهای زنجیره ای ادئون است هشت 

سالن دارد و بسیار پیش رفته است.

هتل ها:
هتل فرانسیس واقع در میدان کوئین.

هتل هیلتون. شعبه هتل های زنجیره ای 
هیلتون.

)باث(.  کریس��توفر  س��نت  مهمان خانه 
این مهمان خان��ه ک��ه از مهمان خانه های 

زنجیره ای س��نت کریس��توفر است، بسیار 
ارزان است.

رستوران ها:
رس��توران »فیس��ت« )ه��م ب��ه معنی 
مهمانی و هم به معنی شرق دور(. شعبه ای 
است از رستورانی بوفه ای که انواع غذاهای 
شرق آس��یایی را ارائه می کند. در مجتمع 

سینمای ادئون واقع است.
رس��توران جاوا. رس��تورانی اندونزیایی 
که عالوه بر غذاهای این کش��ور، غذاهای 
شرقی کشورهای دیگر را هم ارائه می کند.
رستوران شانگری ال. رستورانی تایلندی 
که عالوه بر غذاهای این کش��ور، غذاهای 
شرقی کشورهای دیگر را هم ارائه می کند.

رستوران ایس��ترن آی )به فارسی:چشم 
ش��رق( که از مشهورترین رس��توران های 

هندی

12 
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اخبار كوتاه اقتصاد ي

اخبار كوتاه اتاق ها

اخبار كوتاه اتاق ایران و انگلیس

جلسه  های ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران 
وانگلیس طبق روال همه ماهه راس ساعت 
15 اولین سه شنبه با حضور کلیه اعضاء در 
دفتر دبیرخانه اتاق تش��کیل و برگزار ش��د. 
درآخرین جلس��ه که مصادف با ماه مبارک 
رمض��ان بود نمایندگان موسس��ه حقوقی و 
اقتصادی »آرمان ایرانیان« برای ارائه وتشریح 
سایت های  خدمات اطالعاتی-اقتصادی که 
طبق ق��رار قبلی دراختیار ات��اق قرارخواهد 
گرفت حضور یافتند.ایش��ان براساس توافق 

ب��ه عمل آمده مبنی بر نصب س��ایت بانک 
اطالع��ات حقوقی و اخبار اقتص��ادی ایران 
درسایت اتاق که به صورت رایگان در اختیار 
کذارده شده اس��ت به تفصیل بیاناتی ایراد  
کردند که مورد تش��کر هیات رئیس��ه قرار 
گرفتن��د .با توجه به مزایای وی��ژه ای که از 
سوی موسسه برای اعضاء اتاق درنظر گرفته 
شده است  قرار شد موضوع به نحو مطلوب 

به اعضاء اتاق اطالع رسانی شود. 
درکلیه جلس��ه ها افزون بر مبادله اخبار 

اقتصادی وبح��ث وگفت و گو درباره اقتصاد 
کشور در خصوص برنامه وبودجه سال جاری 
اتاق،گزارش هیات مدیره به مجمع .چگونگی  
برگ��زاری مجمع که در پایان تیر ماه برگزار 
خواهد ش��د بح��ث وگفت وگ��و و دزضمن 
قرارش��د برای اعزام یک هی��ات بازرگانی به 
لندن  درشهریورماه متشکل از اعضاءهیات 
مدیره وتعدادی از ش��رکت ه��ای بلند پایه 

اقدام الزم به عمل آید.

برگزاری جلسه های ماهانه هيات رئيسه اتاق ايران و انگليس

ديدار وزير حمل و نقل بريتانيا و همراهان با اعضا اتاق ايران و انگليس

بنابه گ��زارش دبیرخانه ات��اق بازرگانی 
و صنای��ع و مع��ادن ای��ران و انگلیس روز 
یکش��نبه 1395/01/22، وزی��ر حم��ل و 
نقل بریتانیا به اتفاق ش��رکت های همراه 
متشکل از نمایندگان: هواپیمایی کشوری، 
خدمات مل��ی هوایی، س��ازمان تجارت و 
سرمایه گذاری بریتانیا، رولزرویس، تامین 
مالی ص��ادرات بریتانی��ا، BP خاورمیانه، 
متروپولیت��ن  دانش��گاه   ،Delloitte
منچستر، Serco و ریل هیتاچی، در دیدار 
با اعضا اتاق ایران و انگلیس حضور یافتند. 
در این جلسه بعد از ادای خیرمقدم و ایراد 
بیاناتی درخصوص مزایای سرمایه گذاری 

در ایران توسط مهندس خاموشی، به ویژه 
در شرایط ایجاد شده در پساتحریم، آقای 
گودویل، وزیر حمل و نقل انگلیس، ضمن 
بیاناتی تمایل هرچه بیشتر دولت بریتانیا را 
در توسعه روابط اقتصادی دو کشور اعالم 
و به س��واالت نمایندگان برخی شرکت ها 

از جمله ش��رکتی که در کار ایجاد متروی 
اصفهان و اهواز فعال می باش��د، پاسخ داد 
و تمایل همکاری با آن ش��رکت در زمینه 
های مربوط را اعالم نمود. س��پس نماینده 
ش��رکت نفتی BP نیز به س��وال نماینده 
هولدینگ س��رمایه گذاری ایران پاسخ داد 
و ترتیب مالقات ب��رای مذاکرات رو در رو 

درزمینه  کار با آن شرکت داده شد.
بناب��ه اطالع روز بعد بین ش��رکت های 
مذکور و ش��رکت های حاضر در جلسه از 
جمل��ه ریل هیتاچ��ی،BP و... توافق های 

سازنده ای به عمل آمده است. 24 
 

در اختيار گذارده  دبيرخانه چاپ وبرای توزیع ميان شرکت ھای انگليسی ھمکار

برای برقراری ارتباط با شرکت ھای ھمکار انگليسی ھياتی متشکل از و .شود

.شوداعزام اعضاّء کميسون در اواخر سپتامبر به لندن   

ھمه ماھه بعدازظھر جلسه ماھانه کميسيون عضویت  :سيون عضویتکمي
خانم زھرا نقوی و مھنس علی حمزه نژاد به با حضور ھر ماه  یک شنبهاولين 

درخواست ھای جدید   دراین حلسه ھا.وبرگزارشدتشکيل  ریاسث دکتر امينی
د مور ٥درخواست با  ٣٠ازميان،و مورد بررسی و اخذ تصميم قرار گرفت عضویت 
 .موافقت شد ٢٧حقوقی به شرح مندر در صفحه  تدرخواس ٢٥و  حقيقی 
.گردید  

دیدار وزیر حمل و نقل بریتانيا و ھمراھان با اعضا اتاق ایران 
 و انگليس

بنابه گزارش دبيرخانه اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران و انگليس روز 

، وزیر حمل و ٢٢/٠١/١٣٩۵یکشنبه 
تفاق شرکت ھای نقل بریتانيا به ا

: ھمراه متشکل از نمایندگان
ھواپيمایی کشوری، خدمات ملی 
ھوایی، سازمان تجارت و سرمایه 
گذاری بریتانيا، رولزرویس، تامين مالی 

خاورميانه،  BPصادرات بریتانيا، 
Delloitte دانشگاه متروپوليتن ،

يس حضور و ریل ھيتاچی، در دیدار با اعضا اتاق ایران و انگل Sercoمنچستر، 
در این جلسه بعد از ادای . یافتند

خيرمقدم و ایراد بياناتی درخصوص 
مزایای سرمایه گذاری در ایران 
  توسط مھندس خاموشی، به ویژه در 

شرایط ایجاد شده در پساتحریم، 
آقای گودویل، وزیر حمل و نقل 
انگليس، ضمن بياناتی تمایل ھرچه 
بيشتر دولت بریتانيا را در توسعه 

اقتصادی دو کشور اعالم و به  روابط
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صنع�ت  بازرگان�ی،  1-کمیس�یون 
و  فن�اوری ه�ای نوی�ن: جلس��ه های 
این کمیس��یون همه ماهه، راس س��اعت 
16:00اولی��ن دوش��نبه  هرم��اه درمحل  
دبیرخانه اتاق و با شرکت بیشترین تعداد 

اعضاء تشکیل و برگزار گردید.
در جلس��ه های این کمیسیون نیز بعد 
از تبادل اخبار اقتصادی ،درجلسه نخست 
انتخابات هیات رئیس��ه کمیس��یون انجام 
و آقای��ان امیرحس��ین پژوهی ب��ه عنوان 
رئی��س، عل��ی حم��زه نژاد،)راب��ط هیات 
رئیسه درکمیسیون( نایب رئیس و مهرداد 

عظیمی دبیر کمیسیون انتخاب شدند. 
CIP و  س��پس درخص��وص ق��رارداد 
تخفیف 20 درصدی برای اعضا و همچنین 
امکان اخ��ذ مجدد تس��هیالت ویژه برای 
اعضا درهتل های پارس��یان آزادی بحث و 

تبادل نظر شد. 
 

2-کمیس�یون گردش�گری و ام�ور 
بین الملل: جلسه های ماهانه کمیسیون 
گردشگری و امور بین الملل اتاق در دوره 
م��ورد گ��زارش هم��ه ماهه راس س��اعت 
14:00 اولی��ن دوش��نبه هرم��اه در محل 
دبیرخان��ه اتاق با ش��رکت خان��م ها الهام 
ستاری، زهرا نقوی و فرحناز یوسفی، خانم 
فیروزه مزدا رابط هیات رئیسه وکمیسیون 
)ب��ه اس��تثنای آخرین جلس��ه ک��ه برای 
س��خن رانی در اجالس اتاق بازرگانی بین 
الملل��ی )ICC( برگزاردر وین غایب بود ( 
و آقایان مجیدامانی، امیرحس��ین پژوهی، 
مس��عود توتونچیان، ، سید محمد رضوی 
، عبدالکریم سعدی، حیدر شوکتی، رامین 
طاعت��ی امیر محس��نی ، با حض��ور دکتر 

امینی تشکیل و برگزار گردید. 
درای��ن دوره  انتخاب��ات هیات رئیس��ه 
کمیسیون، در سومین جلسه برگزارشد  و 
خانم زهرا نقوی به عن��وان رئیس، آقایان 

س��ید محمد رضوی و امیر محسنی  نواب 
رئیس و خانم الهام س��تاری به عنوان دبیر 
کمیسیون انتخاب و قرارشد هیات رئیسه  
جدید برنامه سال جاری کمیسیون رابرای 
اخذ تصمیم وسپس طرح در هیات رئیسه 

ارائه دهند..

4-کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی: 
کمیسیون نفت وگاز و پتروشیمی، دراین  
دوره همه ماهه ساعت 14اولین یک شنبه 
با ش��رکت خانم مهن��دس مهوش طیرانی 
و آقای��ان مهن��دس محمدرض��ا م��ژگان، 
طهماسبی،حامدحس��ین   ک��وروش  دکتر 
ن��وروزی و عبدالرضا فهیمی،مهندس رضا 
مهدوی،کامی��ن نصرتی، ب��ا حضور دکتر 
امین��ی درمحل دبیرخانه اتاق تش��کیل و 
برگ��زار گردید. در کلیه جلس��ه ها ابتداء 
مس��ائل اداری کمیس��یون مطرح و مورد 
تذک��ر قرار گرفت، س��پس بع��د از تبادل 
اخب��ار اقتصادی درب��اره برنامه های مورد 
نظربح��ث و اخذ تصمیم و بنا ش��د. جزوه 
یی متضم��ن معرفی اعضاءفع��ال اتاق در 

رش��ته های نفت وگاز و پترو شیمی پس 
از نظر خواهی درباره محتوا توس��ط آقای 
مهندس مژگان بر اس��اس فهرست اسامی 
هیات موسس کمیسیون،اعضاء کمیسیون 
و پیوستگان به کمیسیون توسط دبیرخانه 
چاپ وب��رای توزی��ع میان ش��رکت های 
انگلیس��ی همکار در اختیار گذارده شود.و 
برای برقراری ارتباط با شرکت های همکار 
انگلیسی هیاتی متشکل از اعضاّء کمیسون 

در اواخر سپتامبر به لندن اعزام شود.

4-کمیس�یون عضویت: جلسه ماهانه 
کمیس��یون عضویت همه ماهه بعدازظهر 
اولین یک ش��نبه هر ماه  ب��ا حضورخانم 
زهرا نق��وی و مهنس علی حم��زه نژاد به 
ریاسث دکتر امینی تش��کیل وبرگزارشد.

دراین حلس��ه ها درخواس��ت های جدید  
عضویت  مورد بررس��ی و اخذ تصمیم قرار 
گرفت،و ازمیان30 درخواس��ت با 5 مورد 
حقیقی  و 25 درخواست حقوقی به شرح 

مندر در صفحه 27 موافقت شد. 

برگزاری جلسه کميسيون های تخصصی اتاق ايران و انگليس

23 
 

 ،درجلسه نخست بعد از تبادل اخبار اقتصادی ھای این کميسيون نيز در جلسه

انتخابات ھيات رئيسه کميسيون انجام و آقایان اميرحسين پژوھی به عنوان 

اد نایب رئيس و مھرد) رابط ھيات رئيسه درکميسيون(رئيس، علی حمزه نژاد،

عظيمی دبير 

کميسيون انتخاب 

.شدند   

سپس درخصوص 

و  CIPقرارداد 

درصدی  ٢٠تخفيف 

برای اعضا و 

ھمچنين امکان اخذ 

مجدد تسھيالت 

ویژه برای اعضا 

   .درھتل ھای پارسيان آزادی بحث و تبادل نظر شد

 دراینگاز و پتروشيمی، کميسيون نفت و :گاز و پتروشيمی، كميسيون نفت

با شرکت خانم مھندس مھوش شنبه  یک اولين١۴ساعت  دوره ھمه ماھه 

 حامدحسيندرضا مژگان، دکتر کوروش طھماسبی،طيرانی و آقایان مھندس محم

با حضور دکتر  ،مھندس رضا مھدوی،کامين نصرتینوروزی و عبدالرضا فھيمی، 

ابتداء  ھا جلسه کليهدر . امينی درمحل دبيرخانه اتاق تشکيل و برگزار گردید

سپس بعد از تبادل اخبار  ،داری کميسيون مطرح و مورد تذکر قرار گرفتمسائل ا

یی جزوه  .بنا شد اخذ تصميم و برنامه ھای مورد نظربحث و درباره اقتصادی

پترو شيمی پس از  متضمن معرفی اعضاءفعال اتاق در رشته ھای نفت وگاز و

اسامی  نظر خواھی درباره محتوا توسط آقای مھندس مژگان بر اساس فھرست

ھيات موسس کميسيون،اعضاء کميسيون و پيوستگان به کميسيون توسط 
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خدمات صدور ويزای ورود به بريتانيا در تهران آغاز شد
بنابه اعالم س��فارت انگلی��س در تهران 
ارائ��ه خدم��ات وی��زا ب��ا گش��ایش دفتر 
نمایندگ��ی دریافت آن الین درخواس��ت 
های ویزا در تهران واقع در خیابان جردن، 

خیابان یزدان پناه، شماره 40، طبقه دوم، 
واح��د 4، عروس گش��ت پارس��ه، آغاز به 
کار کرد. بدیهی اس��ت مرکز مذکور تحت 

مدیریت دوبی می باشد.

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه درخواس��ت 
کنن��دگان وی��زا م��ی توانن��د همچنان با 
مراجعه آن الین به دوبی و اس��تانبول نیز 

برای اخذ ویزا اقدام نمایند.

BAT برگزاری جلسه ديدارماهانه اعضاء همراه با سخنرانی رئيس
جلس��ه دیدارماهانه  اعضاء همه ماهه با 
صرف ناهار و سخن رانی یکی از مسئوالن 
در مح��ل دبیرخان��ه  ات��اق وگاه خارج از 
ات��اق و با حض��ور تعداد زی��ادی از اعضاء 
ات��اق از جمله ل��رد المونت رئی��س اتاق 

،نواب اتاق وب��ا حضور وکارگردانی مارتین 
جانس��تون مدیر اجرایی اتاق و خانم میترا 
طاهری مس��ئول امور اداری اتاق تشکیل 
وبرگزارش��د.در این دیدارها به تفصیل در 
ب��اره کار با ایران بحث و گفت و گو ش��د..

ضمنا باتوج��ه به تصمیم متخذه در هیات 
مدیره مراتب به تعویق افتادن سفر هیاتی 
ک��ه قرار ب��ود در ماه آینده به ایران س��فر 
کنند اعالم و به اطالع اعضاء رسانده شد.

اخبار كوتاه اتاق انگلیس و ایران

»اتاق ایران و مزیت های س��رمایه گزاری 
درای��ران« عن��وان جزوه ایس��ت ب��ه زبان 
 IBCCIM & Advantage ofانگلیسی
investment in Iran”  » ب��رای ارائ��ه 

به س��رمایه گراران خارجی مایل به سرمایه 
گزاری در ایران،ک��ه در دبیرخانه اتاق تهیه 
ش��ده است.این چزوه مشتمل بر 21 صفحه 
می باشد که در س��ایت اتاق بازرگانی ایران 

www.ibchamber. »وانگلیس به آدرس
org« نیز برای استفاده عموم  به طور کامل 

نصب شده است

اتاق ايران و انگليس و مزيت های سرمايه گزاری درايران

سفر رسمی لرد المونت سفير بازرگانی نخست وزيرانگليس درامور ايران 
به نوشته س��ایت اتاق بازرگانی بریتانیا 
وایران به نقل از مارتین جانس��تون  مدیر 
کل اتاق، لرد المونت رئیس اتاق بازرگانی 
بریتانی��ا وایران به س��مت س��فیر تجاری  
نخست وزیر بریتانیا درامور ایران منصوب 

شده است . 
گفته می ش��ود که براس��اس نظریه یی 
جدید دولت بریتانیا برای افزایش صادرات 
آن کشور با تاکید بر بازار، گزینش سفرای 
بازرگانی نخس��ت وزی��ر در« مرکز تجارت 

و س��رمایه گزاری پادش��اهی متحده  رابه 
عنوان عوامل مهمی درگس��ترش بازرگانی 
خارجی پادش��اهی متحده اعالم داش��ته 

است.
انتص��اب لرد »نورمان المونت آو لرویک 
»ب��ه عنوان س��فیر تجاری نخس��ت وزیر 
بریتانیا درام��ور ایران بدون تردیدس��بب 
تقوی��ت روابط ات��اق انگلیس ب��ا دولت به 
ویژه با »موسس��ه اس��تاندارد بریتانیا.« و 
» مرکز تجارت وس��رمایه گزاری بریتانیا« 

خواهدش��د. به گفته لرد المونت: » اکنون 
موقعیتی هیجان انگیز در روابط اقتصادی 
دو کشورایجاد شده  است ،لذا برای عمیق 
تر کردن هرچه بیش��تر رواب��ط اقتصادی 
ایران و بریتانیا از طریق گس��ترش فعالیت 
های وسیع تجاری و اقتصادی فرصت های 
زیادی برای هردو کشور وجود داردکه باید 

مورد بهره گیری قرار گیرد
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ساعات کاري ادارات مالياتي افزايش يافت
رییس کل سازمان امور مالیاتي کشور از 
افزایش ساعات کاري ادارات مالیاتي براي 
پاسخگویي و راهنمایي مودیان در روزهاي 

پایاني خردادماه جاری خبر داد.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی اتاق 
اصن��اف ایران  از رس��انه مالیات��ي ایران، 
س��یدکامل تقوي نژاد افزود: س��ازمان امور 
مالیات��ي کش��ور به منظ��ور تکری��م ارباب 
رجوع و ارائه خدم��ات مطلوب به مودیان 
مالیات��ي در انجام تکالی��ف قانوني، به ویژه 
اطالع رساني، ارائه راهنمایي و پاسخگویي 
الزم در رابطه با دریافت اظهارنامه مالیاتي 
الکترونیکي، اقدام به افزایش ساعات کاري 

ادارات مالیاتي کرده است.
تقوی نژاد تصری��ح کرد: ادارات مالیاتي 
در روزه��اي ش��نبه 29 لغایت دوش��نبه 
31 خرداد ماه جاری تا س��اعت 20 آماده 
پاس��خگویي و راهنمای��ي مودیان مالیاتي 

خواهند بود.
گفتني است، صاحبان مشاغل مي توانند 
ت��ا پای��ان خردادماه با مراجعه به س��امانه 
عملیات الکترونیکي س��ازمان امور مالیاتي 
WWW.TAX.GOV. کشور به آدرس
IR نس��بت به ارسال اظهارنامه و پرداخت 
مالیات به صورت الکترونیکي اقدام کنند.

همچنی��ن اگر ف��ردي در موع��د مقرر 

اظهارنامه مالیاتي خود را ارائه نکند عالوه 
براینکه نمي تواند از معافیت ها و تسهیالتي 
که در قانون پیش بیني شده استفاده کند، 
مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه نیز 

مي شود.
گزارش رسیده از اداره کل امور مالیاتی 
مرکز تهران نیز حاکی است: ساعات کاری 
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران نیز روز 
پنجش��نبه 27 خرداد از اول وقت اداری تا 
س��اعت 16 و روز جمعه 28 خرداد از اول 
وقت اداری تا س��اعت 14 و روزهای شنبه 
29 ت��ا دوش��نبه 31 خ��رداد از اول وقت 

اداری تا ساعت 20 خواهد بود.

اخبار كوتاه اقتصادي ایران

همکاری شرکت سوئيسی با ايران برای تکميل يک پروژه پتروشيمی
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران 
خب��ر داد ک��ه روز ش��نبه 22 خ��رداد، 
»نخس��تین قرارداد« همکاری مشترک در 
صنعت پتروش��یمی پس از لغو تحریم ها، 
میان ایران و یک ش��رکت سوئیسی برای 
مش��ارکت در س��اخت، نصب و راه اندازی 
واحد پایانی پتروشیمی صدف در عسلویه 

امضا شده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ایرن��ا، احمد 
جزایری، مدیر عامل ش��رکت پتروشیمی 
صدف، گفت که شرکت ولدینگ اینجینیرز 
)Welding Engineers( سوئیس قرار 
اس��ت واحدپایانی این پتروش��یمی را که 
شامل خشک کردن،بس��ته بندی، و آماده 
ک��ردن محصول ب��رای ارائه ب��ه بازارهای 
داخل��ی و خارجی اس��ت، طراحی نصب و 
راه ان��دازی کند.ب��ه گفته آق��ای جزایری، 
س��اخت واحد پایانی این پتروشیمی، نیاز 

به فناوری »پیچیده ای« داشته است.
پتروش��یمی  اصلی ش��رکت  محص��ول 
صدف ای.اس.بی.آر )ESBR( است که در 

تولید الستیک خودرو کاربرد دارد.

پی��ش از ای��ن نیز گزارش های��ی درباره 
تالش ش��رکت های نفت و گاز غربی برای 
بس��تن قرارداد با ایران پس از توافق اتمی 
وین منتش��ر شده اس��ت.از جمله روزنامه 
بریتانیایی فایننش��ال تایمز روز سه ش��نبه 
11 خرداد، خبر داده بود که ش��رکت نفت 
و گاز نروژی هلما در آستانه عقد قراردادی 
ب��ه ارزش 600 میلی��ون دالر با گروهی از 
موسسات پتروشیمی ایران است، رخدادی 
که به عنوان یک��ی از بزرگترین معامالت 
گازی ای��ران از زمان لغو تحریم ها توصیف 

شده است.
در همین ح��ال مدیر ام��ور بین الملل 

ش��رکت ملی نفت روز شنبه خبر داده بود 
که ایران با ش��رکت های ساراس و ایپلم از 
ایتالیا، شرکت رپسول از اسپانیا و هلنیک 
از یونان ق��رارداد فروش نفت امضا کرده و 
مذاک��ره برای فروش نفت با ش��رکت های 

بزرگ نفتی دیگر ادامه دارد.
محسن قمصری همچنین گفته بود که 
شرکت شل به تازگی یک محموله نفت را 
از ایران به صورت اس��پات )تک محموله( 
دریاف��ت کرده و مذاکره با این ش��رکت و 

دیگر شرکت های بزرگ ادامه دارد.
براس��اس گزارش ها، صادرات نفت خام 
ایران قب��ل از تحریم ها دو میلیون و 200 
هزار بش��که بود که در زم��ان تحریم ها به 
حدود یک میلیون بش��که در روز س��قوط 

کرده بود.
به گفته مقام های وزارت نفت، صادرات 
نفت ایران در اردیبهشت ماه به بیش از دو 

میلیون بشکه در روز رسیده است.

34 
 

ــران در گفــت ــر نفــت ای ــا ھفته وزی ــود  وگویی ب ــه ب دوســتانمان «نامــه صــدا، گفت

ھـــایی دربـــاره برخـــی اصـــطالحات حقـــوقی  نگرانیھای نظـــارتی  در دســـتگاه

  ».داشتند که ما تغييرات آنھا را اعمال کردیم) قراردادھا(

او در عـــين حـــال تاکيـــد کـــرده کـــه امضـــای احتمـــالی قراردھـــای جدیـــد بـــه 

  .ایران در جریان ھستند» ھای عالی مقام«معنی آن است که 

اویــل  وســی لوکھای فرانســوی توتــال، ایتاليــایی انــی و ر زنگنــه از شــرکت

اولــين «ھایی کــه  انــد، بــه عنــوان شــرکت کــه اخيــرا بــا او در ویــن مالقــات کرده

  .است شود، نام برده با آنھا بسته می» قرارداد

وزارت نفــت ایــران نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه در حــال تھيــه و تغييراتــی در 

   .قراردادھای جدید نفتی ایران است

تکميل یک پروژه پتروشيمیھمکاری شرکت سوئيسی با ایران برای   

شرکت ملی صنایع 

پتروشيمی ایران خبر داد 

خرداد،  ٢٢که روز شنبه 

» نخستين قرارداد«

ھمکاری مشترک در 

صنعت پتروشيمی پس از 

ھا، ميان ایران و  لغو تحریم

یک شرکت سوئيسی 

اندازی واحد پایانی پتروشيمی صدف در  برای مشارکت در ساخت، نصب و راه

 .ا شده استعسلویه امض
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تغييرات درمديران شرکت ملی نفت ايران
وزیر نف��ت ایران، علی کاردر را به عنوان 
مدیرعامل تازه  ش��رکت ملی نفت انتخاب 
کرده است. همزمان مدیر امور بین المللی، 
امور توس��عه و مهندس��ی، حقوقی و مالی 
هیئ��ت مدیره این ش��رکت نی��ز انتخاب 

شده اند.
ب��ه گ��زارش پورتال ش��رکت ملی نفت 
ایران، بیژن نام��دار زنگنه، 23 خرداد ماه، 
در احکام��ی جداگان��ه حس��ن قمصری را 
ب��ه عنوان مدیر ام��ور بین الملل، غالمرضا 
منوچهری را به امور توس��عه و مهندسی، 
اصغر هندی را در جایگاه مش��اور حقوقی 
و بین الملل وزیر نف��ت و قدیر موحد زاده 
را به عنوان مدیر مالی این شرکت انتخاب 

کرده است.
رکن الدین جوادی، مدیرعامل پیش��ین 
ای��ن ش��رکت نی��ز ی��ک پس��ت معاونتی 
گرفته اس��ت. آق��ای زنگن��ه در حکم خود 
گفت��ه، آقای ج��وادی »تمایلی ب��ه ادامه 
حضور در سمت مدیریت عامل و عضویت 

در هیئت مدیره« نداشته است.
علی کاردر، 63 س��اله، ت��ا پیش از این 

معاون س��رمایه گذاری و تامین منابع مالی 
ش��رکت ملی نفت ایران بود. رس��انه های 
»تخص��ص  می گوین��د  ای��ران  داخل��ی 
آکادمی��ک« آقای کاردر »مس��ائل مالی و 

تأمین سرمایه« است.
نی��ز در  روزنام��ه وال اس��تریت جورنال 
گزارش��ی گفته او »نقش��ی کلی��دی« در 
بازگرداندن ش��رکت های خارجی به ایران، 
در پی توافق اتمی و اجرایی ش��دن برنامه 

جامع اقدام مشترک داشته است.
این تغییرات اندک��ی پس از آن صورت 
گرفته که وزیر نف��ت ایران ابراز امیدواری 
ک��رد ک��ه »ط��ی دو تا س��ه م��اه آینده« 
اولی��ن قراردهای جدید نفت��ی ایران امضا 
ش��وند. او در عی��ن حال گفت��ه همچنان 
در آنه��ا تغییراتی ص��ورت گرفته ولی »به 
نظرم اکن��ون دیگر به یک اجماع نس��بی 

رسیده ایم«.
چن��د روز پیش از آن عل��ی الریجانی، 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، گفته بود 
قراردادهای جدید نفتی »به مجلس نیامد 
چون تفسیر ش��ورای نگهبان چیز دیگری 

است«. او افزوده بود که از وزیر نفت برای 
ارائه گزارش��ی در این مورد دعوت خواهد 
ش��د و قراردادها نیز به کمیس��یون انرژی 

ارسال می شوند.
وزی��ر نف��ت ای��ران در گفت وگوی��ی با 
هفته نامه صدا، گفته بود »دوس��تانمان در 
دس��تگاه های نظارت��ی نگرانی هایی درباره 
)قراردادها(  حقوق��ی  اصطالح��ات  برخی 
داش��تند ک��ه ما تغیی��رات آنه��ا را اعمال 

کردیم.«
او در عی��ن حال تاکید کرده که امضای 
احتمال��ی قراردهای جدید ب��ه معنی آن 
است که »مقام های عالی« ایران در جریان 

هستند.
زنگنه از ش��رکت های فرانس��وی توتال، 
ایتالیایی انی و روس��ی لوک اویل که اخیرا 
ب��ا او در وین مالقات کرده ان��د، به عنوان 
ش��رکت هایی که »اولین ق��رارداد« با آنها 

بسته می شود، نام برده است.
وزارت نف��ت ایران نزدیک به دو س��ال 
اس��ت که در ح��ال تهی��ه و تغییراتی در 

قراردادهای جدید نفتی ایران است. 

تصويب کليات بودجه 1395؛ 
نفت چهل دالری و حذف يارانه نقدی 3۰ درصد جامعه

آقای روحان��ی رئیس جمه��ور، بودجه 
س��ال  جاری را دی ماه گذش��ته و حدود 
چه��ل روز دیرت��ر از موع��د قانونی به قوه 

مقننه ارائه داد 
مجلس کلیات الیحه بودجه سال 1395 

را تصویب کرد.
حج��م بودجه پیش��نهادی دولت 952 
هزار میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به 
س��ال قبل 12 و نیم درصد افزایش داشته 

است.
کلی��ات بودجه باید پی��ش از فروردین 

امسال تصویب می ش��د اما به دلیل تاخیر 
در ارائه بودجه کامل سال 1395، مجلس 
بودجه دو دوازدهم��ی را برای دو ماه اول 

سال تصویب کرده بود.
• بودجه کل کش��ور: 952 هزار میلیارد 
تومان است به                                      

• بودج��ه عموم��ی دول��ت: 307 هزار 
میلیارد تومان.

• بودجه ش��رکت های دولتی: 682 هزار 
میلیارد تومان

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی 

بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1395 
را بررسی و گفته است نزدیک سه چهارم 
بودجه امس��ال مشابه بودجه سال گذشته 
اس��ت و فقط یک چهارم آن تازه نوش��ته 

شده است.
ب��ه گزارش این مرکز، ب��ا این که بودجه 
امسال به نسبت گذشته دارای اشکال های 
کم تری اس��ت اما باز برای مه��ار تورم به 

اصالح نیاز دارد.
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شرکت پترو شيمی ساسول آفريقای جنوبی ايران را ترک کرد
شرکت ساسول آفریقای جنوبی که یکی 
از بزرگترین شرکت های پتروشیمی جهان 
است، اعالم کرد که سهام 50 درصدی اش 
در شرکت آریا ساس��ول پلیمر ایران را به 
یک ط��رف  ایرانی فروخت��ه و دیگر هیچ 

سرمایه ای در ایران ندارد.
 28 دوش��نبه  بلومب��رگ  خبرگ��زاری 
مردادم��اه گ��زارش داد ک��ه این ش��رکت 
توضیح نداده که س��هام 50 درصدی خود 
در شرکت ایرانی را به چه قیمتی فروخته 
است؛ اما این شرکت  طی بیانیه ای تصریح 
ک��رده ک��ه کل س��هام به ش��رکت »ِمین 
اس��تریت 1095« وابس��ته ب��ه یک طرف  
س��رمایه گذار ایرانی در آفریق��ای جنوبی 

فروخته شده است.
بزرگتری��ن  یک��ی  ساس��ول  ش��رکت 
تولیدکنن��ده س��وخت موت��وری از زغال 

سنگ در جهان است.
ساس��ول که مقر آن در ژوهانس��بورگ 
آفریق��ای جنوبی اس��ت، از نوامبر س��ال 
2011 مش��غول مذاکرات ب��رای واگذاری 

سهام خود در ایران بود.
اخیرا خبرگزاری رویت��رز نیز از کاهش 
ص��ادرات م��واد پتروش��یمی تولیدی این 
ایرانی-آفریقای جنوبی  شرکت مش��ترک 
بخاط��ر تحریم ه��ا خبر داده ب��ود. آمریکا 
و اتحادی��ه اروپا تحریم های��ی علیه نفت و 

محصوالت نفتی ایران اعمال کرده اند.
با مشارکت  پتروش��یمی آریا ساس��ول 
50 درصدی شرکت های ساسول آفریقای 
جنوبی و ش��رکت پتروش��یمی پارس و با 
سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در سال 

82 در منطقه عسلویه احداث شد.
ساسول در ژوئن سال جاری اعالم کرد 
ک��ه مذاکرات ب��رای واگذاری س��هام این 
ش��رکت در ایران کندتر از حد پیش بینی 

شده به پیش می رود.
بر اس��اس گ��زارش گمرک، ص��ادرات 
محص��والت پتروش��یمی ایران در س��ال 
گذشته خورشیدی نسبت به سال قبل آن 
33 درصد کاهش یافته و در چهار ماه اول 
س��ال جاری نیز نس��بت به دور مشابه در 
سال گذش��ته بیش حدود 15 درصد افت 

نشان می دهد.
بلومب��رگ می نویس��د که این ش��رکت 
آفریق��ای جنوب��ی ارزش س��هام خود در 
شرکت آریا ساسول را برای نیمه دوم سال 
2012، ح��دود 195 میلی��ون دالر در ماه 
فوریه کاهش داد. این شرکت در 30 ژوئن 
نیز ارزش سهام خود را حدود 160 میلیون 
دالر دیگر تنزل داد که باعث کاهش ارزش 
سهام ش��رکت آفریقای جنوبی در شرکت 
آریا ساس��ول به حدود 220 میلیون دالر 
)23 میلیارد رند( تا اول ماه جاری میالدی 

شد.

صدور بخشنامه عدم تصدی همزمان در هيات مديره شرکتها
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخش��نامه 
به ش��رح ذیل اس��ت: بخش��نامه به کلیه 
سازمانهای وابسته به وزارت متبوع )بانک 
توس��عه تعاون، صندوق ضمانت س��رمایه 
گذاری تعاون، سازمان بیمه سالمت ایران، 
س��ازمان تامین اجتماع��ی، صندوق بیمه 
اجتماعی کش��اورزان، روستائیان وعشایر، 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری، صندوق 
بازنشستگی کارکنان فوالد کشور، صندوق 
کارآفرین��ی امی��د، موسس��ه کار و تامین 
اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، سازمان بهزیس��تی کشور، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک رفاه 

کارگران( 
                                               موضوع: 
ع��دم تصدی همزم��ان در هی��ات مدیره 

شرکت ها
با سالم و احترام 

پی��رو بخش��نامه های قبلی به ش��ماره 
و   1393/2/6 م��ورخ  93/3266/ه/.ال��ف 
ش��ماره 149360 م��ورخ 1394/8/4، ب��ا 
توجه ب��ه ابالغ ›قانون اص��الح ماده 241 
الیح��ه قانونی اص��الح قس��متی از قانون 
تجارت‹ موضوع نامه شماره 26134 مورخ 
1395/3/9 )تصوی��ر پیوس��ت(، نکات زیر 

تاکید می گردد:
  - 1ب��ه موجب تبص��ره )2( ماده 241 

]قانون اص��الح ماده 241 الیح��ه قانونی 
اصالح قس��متی از قانون تج��ارت[، هیچ 
فردی نم��ی تواند اصالتا یا ب��ه نمایندگی 
از ش��خص حقوقی، همزم��ان در بیش از 
یک ش��رکت که تمام یا بخشی از سرمایه 
آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسس��ات 
عموم��ی غی��ر دولت��ی اس��ت به س��مت 
مدیرعام��ل یا عضو هیئ��ت مدیره انتخاب 
ش��ود. متخلف ع��الوه بر اس��ترداد وجوه 
دریافتی به پرداخ��ت جزای نقدی معادل 

وجوه مذکور محکوم می شود. 
2- ب��ا توج��ه به اب��الغ قان��ون مذکور 
ه��ای  بخش��نامه  موض��وع  مس��تثنیات 

صدراالشاره لغو می گردد. 
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 ٢٠٠ھا دو ميليون و  ھا، صادرات نفت خام ایران قبل از تحریم اساس گزارشبر

ھا به حدود یک ميليون بشکه در روز سقوط  ھزار بشکه بود که در زمان تحریم

  .کرده بود

ھای وزارت نفت، صادرات نفت ایران در اردیبھشت ماه به بيش از  به گفته مقام

  .دو ميليون بشکه در روز رسيده است

پترو شيمی ساسول آفریقای جنوبی ایران را ترک شرکت 
 کرد

شرکت ساسول آفریقای 

جنوبی که یکی از بزرگترین 

ھای پتروشيمی  شرکت

جھان است، اعالم کرد که 

اش در  درصدی ۵٠سھام 

شرکت آریا ساسول پليمر 

ایرانی   ایران را به یک طرف

 .ای در ایران ندارد فروخته و دیگر ھيچ سرمایه

مردادماه گزارش داد که این شرکت توضيح  ٢٨لومبرگ دوشنبه خبرگزاری ب

درصدی خود در شرکت ایرانی را به چه قيمتی فروخته  ۵٠نداده که سھام 

ای تصریح کرده که کل سھام به شرکت  طی بيانيه است؛ اما این شرکت 

گذار ایرانی در آفریقای  سرمایه وابسته به یک طرف  «١٠٩۵ِمين استریت «

 .خته شده استجنوبی فرو

شرکت ساسول یکی بزرگترین توليدکننده سوخت موتوری از زغال سنگ در 

 .جھان است

ساسول که مقر آن در ژوھانسبورگ آفریقای جنوبی است، از نوامبر سال 
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سنگ ايران به روسيه رسيد

مسکو- ایرنا- در چارچوب برنامه شرکت 
های روس��ی و ایرانی ب��رای آغاز همکاری 
در زمین��ه اس��تخراج، تولی��د و تج��ارت 
س��نگ، نخس��تین نمونه از محموله های 
نمایش��گاهی س��نگ ایران در هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی این صنعت در مسکو 

به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نمایش��گاه بین 
المللی سنگ های س��اختمانی امروز )سه 
ش��نبه( در مرکز نمایشگاه های سراسری 
موسوم به »ودنخا« با حضور جعفر سرقینی 
مع��اون وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
مهدی س��نایی س��فیر ایران در روسیه و 
احمد شریفی دبیر کل انجمن سنگ ایران 
گش��ایش یافت که در آن 258 شرکت از 
27 کش��ور انواع سنگ های ساختمانی از 
جمل��ه مرمر، گرانی��ت و تراورتن را عرضه 

کرده اند.
ایران برای نخستین بار در این نمایشگاه 
حض��ور یافته اس��ت و 11 ش��رکت ایرانی 
در غرف��ه ای به مس��احت 400 متر مربع 
تولیدات خود را به نمایش گذاشته اند که 
مورد توجه حاضران در مراس��م گش��ایش 

قرار گرفت.
مارینا ترتیاک��ووا مدیر نمایش��گاه بین 
المللی س��نگ ه��ای تزیینی س��اختمانی 
روسیه )ایندوستریا کامنیا( در این مراسم 

با ارزش��مند خواندن حضور ش��رکت های 
ایران��ی در کن��ار بزرگترین ش��رکت های 
دنیا از روس��یه، اروپا و آس��یا گفت: اولین 
حض��ور ایران در نمایش��گاه س��نگ های 
روس��یه بس��یار پرقدرت و متنوع است که 
توجه ش��رکت های روسی را به خود جلب 

خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که شرکت های 
ایرانی در نمایشگاه بین المللی سنگ های 
تزیینی ساختمانی مسکو با شرکای روسی 

قرارداد همکاری امضا کنند.
ترتیاک��ووا ادام��ه داد: بازار س��نگ در 
روس��یه گسترده و مش��تریان زیادی دارد 
که ب��ا توجه به تن��وع تولی��دات ایران در 
این بخش، ش��رکت های ایرانی می توانند 
ش��رکای خوبی برای هم��کاری در بخش 

های مختلف پیدا کنند
س��رقینی معاون امور مع��ادن و صنایع 
معدن��ی وزارت صنع��ت نی��ز با اش��اره به 
توانمندی های ایران به عنوان تولیدکننده 

مهم س��نگ های ساختمانی در دنیا گفت 
که شرکت های ایرانی برای صادرات انواع 
سنگ های س��اختمانی به روسیه آمادگی 

دارد.
سنایی سفیر ایران در مسکو نیز با اشاره 
به روند رو به توسعه همکاری های ایران و 
روسیه در عرصه های مختلف گفت: سنگ 
و مصالح ساختمانی می تواند زمینه خوبی 
ب��رای گس��ترش همکاری ه��ای دوجانبه 

باشد.
وی اف��زود: مس��کو، س��ن پترزبورگ و 
شهرهای دیگر روس��یه عالقه روس ها به 
معماری را نشان می دهد و تجربه شرکت 
های ایران در عرصه تولید و عرضه س��نگ 
های آم��اده کار می توان��د در این عرصه 

بطور گسترده بکار گرفته شود.
س��فیر ایران اب��راز امی��دواری کرد که 
نمایش��گاه بین المللی س��نگ مس��کو به 
یافتن مشتریان خوب برای تولیدات سنگ 

ایران کمک کند.
نمایش��گاه بین المللی سنگ مسکو که 
اف��زون بر ش��رکت های روس��ی و ایرانی، 
ش��رکت های��ی از کش��ورهای مختلف از 
جمله چین، ایتالی��ا، یونان، هند، ترکیه و 
مص��ر نیز حضور دارند ت��ا چهار روز دیگر 
در سالن ش��ماره 75 مرکز نمایشگاه های 

سراسری مسکو )ودنخا( ادامه دارد.
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با توجه به این حکم ھيچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی،  -٣

ھمزمان در بيش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا 

-ه نھادھا و موسسات عمومی غير ھم(نھادھا یا موسسات عمومی غير دولتی 

  است به سمت مدیرعامل یا عضو ھيئت مدیره انتخاب شود) دولتی

و اصالحات  ١٣٧٣در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بيش از یک شغل مصوب  -  ٤

بعدی آن نيز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در ھيات 

جز شرکتھای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان مدیره انواع شرکتھای خصوصی 

  .دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پيش بينی شده است

عالوه بر موارد مذکور ترتيبی اتخاذ شود تا اعضای ھيات مدیره، مدیران عامل و  -٥

معاونين سازمانھا، موسسات و صندوقھای وابسته، در ھيات مدیره شرکتھای تابعه 

   .یت نداشته باشندخود عضو

روسا و مدیران عامل محترم سازمانھای وابسته به وزارت متبوع حسب مورد -  ٦

مسئول حسن اجرای این بخشنامه ھستند و ضروری است ضمن ارسال فھرست 

شرکتھای مشمول و نيز اعضای ھيئت مدیره و مدیران عامل آنھا، نتيجه اقدام به 

  .اینجانب گزارش شود

يدسيه رسسنگ ایران به رو  

در چارچوب برنامه  - ایرنا -مسکو

شرکت ھای روسی و ایرانی برای 

آغاز ھمکاری در زمينه استخراج، 

توليد و تجارت سنگ، نخستين 

نمونه از محموله ھای 

نمایشگاھی سنگ ایران در 

ھفدھمين نمایشگاه بين المللی 

 .این صنعت در مسکو به نمایش گذاشته شد

3- با توج��ه به این حک��م هیچ فردی 
نبای��د اصالتا ی��ا به نمایندگی از ش��خص 
حقوقی، همزمان در بیش از یک ش��رکت 
که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به 
دولت یا نهادها یا موسس��ات عمومی غیر 
دولتی )همه نهادها و موسس��ات عمومی 
غیر -دولتی( اس��ت به سمت مدیرعامل یا 

عضو هیئت مدیره انتخاب شود
4 - در ای��ن خصوص رعایت قانون منع 
تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و 

اصالحات بعدی آن نیز ضروری اس��ت؛ از 
جمل��ه اینکه تصدی ب��ه مدیریت عامل یا 
عضویت در هیات مدیره انواع ش��رکتهای 
خصوصی جز ش��رکتهای تعاون��ی ادارات 
و موسس��ات برای کارکن��ان دولت ممنوع 
اس��ت و برای متخلف مجازات پیش بینی 

شده است. 
5- عالوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ 
شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و 
معاونین سازمانها، موسسات و صندوقهای 

وابس��ته، در هیات مدیره شرکتهای تابعه 
خود عضویت نداشته باشند. 

6 -روس��ا و مدی��ران عام��ل محت��رم 
سازمانهای وابسته به وزارت متبوع حسب 
مورد مس��ئول حسن اجرای این بخشنامه 
هس��تند و ضروری اس��ت ضمن ارس��ال 
فهرست ش��رکتهای مشمول و نیز اعضای 
هیئت مدی��ره و مدیران عامل آنها، نتیجه 

اقدام به اینجانب گزارش شود. 
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فرش ايران از پيچيده ترين و پرکاربردترين صنايع دستی جهان است

: ای��ن توصی��ف را روزنام��ه آمریکای��ی 
»نیوی��ورک تایمز« برای فرش دس��تباف 

ایرانی به کار برده است 
آنچه در دشت های سبز بی پایان استان 
ف��ارس واقع در منطقه مرکزی ایران بافته 
می ش��ود یعنی فرش دس��تباف عشایری 
ایران، مادر همه فرش هاس��ت و در زمره 

بهترین فرش های جهان قرار دارد. 
روند بافت این فرش بی مانند با چریدن 
نزدیک یک میلیون و 600 هزار گوس��فند 
قبایل قش��قایی و بختیاری آغاز می شود 
که پش��م محک��م و ت��ار بلن��دی دارند و 

مناسب ترین نخ برای بافت فرش است. 
زنانی که در کار تولید این نخ هس��تند، 
پشم را با انگش��تان خود تاب می دهند و 
به نخ تبدیل می کنند. س��پس رشته های 
نخ تولید شده با استفاده از عناصری مانند 
پوس��ت انار برای رنگ قرم��ز تند یا برگ 

انگور برای فام سبز، رنگ می شود. 
رش��ته های نخ پس از روزها جوشیدن 
روی آتشی که از سوختن چوب برپا شده 
اس��ت، با باد خنکی خش��ک می شود که 

بعدازظهرها از سوی شمال می وزد. 
پس از این مرحله بافتن آغاز می ش��ود. 
بافندگان که بیش��تر آنان زن هس��تند، با 
صرف چند ماه تا یک سال، روی دار قالی 
خ��م می ش��وند، هزاران رش��ته نخ را می 

کشند و گره می زنند.
وقتی بافت فرش به پایان رس��ید، آن را 
می بْرند، می ش��ویند و در فضای باز با نور 

خورشید خشک می کنند. 
»حمید ذواالنواری« یکی از بزرگ ترین 
بازرگانان فرش ایران، کارگاهی با 16 دیگ 
بزرگ در مکانی خنک ساخته است که در 
آنج��ا، مردان در یک روز به��اری با لباس 
ه��ای کار آبی با چوبدس��تی ه��ای بزرگ 
مش��غول ه��م زدن نخ ه��ای رنگی داخل 

دیگ های جوشان هستند. 
وقتی آب رنگ��ی داخل دیگ ها قل قل 
می کند، شبیه آتشفشان به نظر می رسد. 

هوا بوی گوسفند می دهد. 
اتاقی انباش��ته از برگ گیاهان مختلف 
اس��ت؛ اوکالیپتوس، نیلوف��ر، کلم بنفش، 
زردچوبه، پوس��ته بلوط و زاج س��فید که 

هریک سازنده رنگ های مشخص است. 
ذواالن��وری می گوید: ف��رش های این 
منطقه به طور کامل ارگانیک است و هیچ 

ماشینی نیز در تولید آن دخالت ندارد. 
فرش ایران��ی منظره ای ب��ه جاودانگی 
زنانی است که پشت دار قالی می نشینند 
و فرش می بافند، پروس��ه ای که می تواند 

یک سال طول بکشد. 
ذواالن��وری می گوی��د: باف��ت فرش با 
دس��ت، کاری بس��یار زمانبر اما عاش��قانه 

است. 
با این هم��ه به گفته ذواالن��واری، یک 
فرش 6 در 9 فوتی دس��تباف در ش��یراز، 
بس��ته به طرح و کیفی��ت آن حدود 400 

دالر می ارزد.
از  آمی��ز«  پروفس��ور »هاش��م ص��دق 
مس��ئوالن محلی در زمینه فرش در حالی 
که در حیاط سرس��بز خانه مرمت ش��ده 
عهد قاجار خود در ش��یراز نشس��ته است، 
م��ی گوید: مهاجم��ان، سیاس��تمداران و 
دش��منان ایران قرن ها نشان خود را روی 

فرش ما زدند 
وی م��ی افزای��د: آن��ان تغییراتی را پی 
ریختند و استفاده از محصوالت شیمیایی 
را ب��رای رنگ کردن نخ ها آغاز کردند. در 

سال های اخیر نیز تجارت این هنر نفیس 
تحریم ش��د. همه اینها به فرش دس��تباف 
ای��ران ضربه زد اما نتوانس��ت آن را از بین 

ببرد. 
»محمدعلی دیده روش��ن« تاجر فرش، 
نیز می گوید: تحریم ها بس��یار دش��وار و 
دستکم برای من غیر قابل توضیح بودند. 

وی می پرس��د: فرش چ��ه ارتباطی به 
برنامه هسته ای داشت؟ 

»مرتض��ی طالبی« رئی��س انجمن بازار 
شیراز، نیز می گوید: ما اکنون نزدیک 10 
درص��د آنچه بیش از 10 س��ال پیش می 

فروختیم، می فروشیم. 
مهاج��رت عش��ایر و مش��کالت آنان و 
ق��درت خرید پایین مردم، ب��ه بازار فرش 
دستباف ایرانی آسیب زده و در این میان،  
فرش های چین��ی و هندی بازار محصول 
دس��تباف ایرانی را در چند سال گذشته- 

به دلیل اعمال تحریم ها- گرفته است. 
پ��س از امض��ای برنام��ه جام��ع اقدام 
مش��ترک )برجام( از س��وی ایران و گروه 
 ،  )1394 )دی   2016 ژانوی��ه  در   5+1
آمریکا تحریم 6 س��اله تجارت فرش ایران 

را لغو کرد. 
با ای��ن همه »حبیب بی��ات« یک تاجر 
دیگ��ر فرش ایران که ت��ا اندازه ای غمزده 
ب��ه نظر می رس��د، م��ی گوی��د: تراکنش 
های مالی هنوز هم مس��اله اس��ت، حتی 
اگر گردش��گران خارجی به ای��ران بیایند، 
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برای فرش » نيویورک تایمز«این توصيف را روزنامه آمریکایی  :تھران –ایرنا 

کار برده است دستباف ایرانی به   
دشت ھای سبز بی پایان استان فارس واقع در منطقه مرکزی ایران  آنچه در

می شود یعنی فرش دستباف عشایری ایران، مادر ھمه فرش ھاست و بافته 

  .در زمره بھترین فرش ھای جھان قرار دارد

ھزار گوسفند  ٦٠٠روند بافت این فرش بی مانند با چریدن نزدیک یک ميليون و 

قبایل قشقایی و بختياری آغاز می شود که پشم محکم و تار بلندی دارند و 

ت فرش استمناسب ترین نخ برای باف .  

زنانی که در کار توليد این نخ ھستند، پشم را با انگشتان خود تاب می دھند و 

سپس رشته ھای نخ توليد شده با استفاده از عناصری . به نخ تبدیل می کنند

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

روی آتشی که از سوختن چوب برپا  رشته ھای نخ پس از روزھا جوشيدن

شده است، با باد خنکی خشک می شود که بعدازظھرھا از سوی شمال می 

.وزد   

بافندگان که بيشتر آنان زن ھستند، با . پس از این مرحله بافتن آغاز می شود

شته نخ را صرف چند ماه تا یک سال، روی دار قالی خم می شوند، ھزاران ر

.می کشند و گره می زنند  
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باز نم��ی توانند فرش بخرن��د؛ زیرا امکان 
پرداخ��ت وجود ندارد، مگ��ر اینکه با خود 

پول نقد بیاورند.
به گ��زارش ایرنا، حمی��د کارگر رییس 
مرکز مل��ی فرش ایران چندی پیش گفته 
ب��ود، پس از توافق وی��ن و رفع تحریم ها 
ش��اهد زمینه س��ازی حضور مجدد فرش 
ایران در بازار آمریکا هستیم.وی گفته بود، 
مشکل پنج ساله اخیر صنعت فرش ایران 
بسته شدن راه صادرات این کاالی باارزش 

به آمریکا بوده است اما پس از توافق وین و 
رفع تحریم ها، تحریم اعمال شده صادرات 
فرش دستباف ایران به آمریکا برطرف شد 
و ش��اهد حضور مجدد فرش ایران در بازار 

آمریکا خواهیم بود..
کارگ��ر خاطر نش��ان کرده ب��ود، گرچه 
تحریم ه��ا رفع و درهای ب��ازار آمریکا به 
س��مت فرش ایران باز شد اما درپنج سالی 
که در این کش��ور حضور نداشتیم رقیبان 
ما چون هندوپاکس��تان حضورقدرتمندی 

درآمریکا داشته اندو تا اندازه ای سلیقه ها 
تغییرکرده است.

رییس مرکزملی ف��رش ایران همچنین 
ازتالش وزمینه سازی برای حضور دایمی  

و قدرتمند در بازار آمریکا خبر داده بود
یک��ی از مش��کالتی ک��ه برای توس��عه 
س��رمایه گ��ذاری و ج��ذب گردش��گران 
خارجی در کشور در شرایط کنونی وجود 
دارد، نب��ود امکان اس��تفاده از کارت های 

اعتباری بین المللی در کشورمان است.

وزارت خزانه داری آمريکا:
 به قرارداد بوئينگ با ايران احترام می گذاريم

به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، 
بوئینگ در بیانیه ای که روز س��ه شنبه به 
وقت محلی در اختیار این خبرگزاری قرار 
داد، اعالم کرد که این قرارداد را ›با مجوز 
واشنگتن و پس از آنکه دولت آمریکا تأیید 
ک��رد که ایران به تعه��دات خود در توافق 

هسته ای عمل کرده‹، امضا کرده است. 
بوئین��گ جزیی��ات بیش��تری را از این 

قرارداد فاش نکرد.
ایران ایر روز دوش��نبه خبر داد که قصد 
خرید نسل جدید بوئینگ 737 و مدلهای 

300ER و 900 بویینگ 777 را دارد.
به گزارش ایرنا، منابع غربی چهارشنبه 
گذشته گفتند که ش��رکت بوئینگ بیانیه 
رس��می قرارداد فروش هواپیما به ایران را 

در آن روز منتشر می سازد.
واش��نگتن پس��ت به نقل از ایمیل یکی 
از مدی��ران ش��رکت بوئینگ گ��زارش داد 
که قرارداد ف��روش 100 فروند هواپیمای 
مس��افری به ایران ›بزودی‹ نهایی شده و 
اطالعیه رس��می آن چهارش��نبه به وقت 

آمریکا منتشر می شود. 
منابع غربی نیز س��ه ش��نبه هفته پیش 
اعالم کردند: هواپیماسازی بوئینگ آمریکا 
با ای��ران در زمینه فروش یا اجاره بیش از 

100 فرون��د جت مس��افربری طبق توافق 
تهران با قدرت ه��ای جهانی برای کاهش 

تحریم ها به تفاهم رسیده است.
ی��ک س��خنگوی ش��رکت بوئین��گ به 
نیویورک تایم��ز اعالم کرد: ›ما مش��غول 
مذاکره با شرکت های ایران با تأیید دولت 
آمریکا در خرید و خدمات بالقوه هواپیمای 

تجاری بوئینگ بودیم.‹
وی اف��زود: ›ما در م��ورد جزئیات گفت 
وگوه��ای ج��اری ب��ا مش��تریان صحبت 
نخواهیم کرد و ش��یوه اس��تاندارد ما این 
است که خود مش��تریان هرگونه توافق به 
دست آمده را اعالم کنند. هرگونه توافق به 
دست آمده مشروط به تأیید دولت آمریکا 

خواهد بود.‹
عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی 
ای��ران چندی پیش خب��ر داد: ایران برای 
تحق��ق رقابت پذی��ری در منطقه و جهان 
نیازمن��د 400 فرون��د هواپیم��ای میان و 
دوربرد اس��ت و ب��رای فواصل کوتاه نیز به 

100 فروند هواپیما نیاز داریم.
آخون��دی اف��زود: ما در این ش��رایط با 
حذف واسطه ها، قرارداد خرید 138 فروند 
هواپیمای ایرب��اس و ای.تی.آر را به ارزش 
اسمی 25 میلیارد دالر امضا کردیم و قرار 
است در آینده توافق های ما با بوئینگ نیز 

اعالم شد.
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  :وزارت خزانه داری آمریکا

  مد بوئينگ با ایران احترام می گذاریبه قراردا 
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، 

بوئينگ در بيانيه ای که روز سه 

شنبه به وقت محلی در اختيار این 

خبرگزاری قرار داد، اعالم کرد که این 

با مجوز واشنگتن و پس از 'قرارداد را 

آنکه دولت آمریکا تأیيد کرد که ایران 

  .، امضا کرده است'ق ھسته ای عمل کردهبه تعھدات خود در تواف

 .بوئينگ جزیيات بيشتری را از این قرارداد فاش نکرد

و مدلھای  ٧٣٧ایران ایر روز دوشنبه خبر داد که قصد خرید نسل جدید بوئينگ 

٣٠٠ER  را دارد ٧٧٧بویينگ  ٩٠٠و. 

ه به گزارش ایرنا، منابع غربی چھارشنبه گذشته گفتند که شرکت بوئينگ بياني

 .رسمی قرارداد فروش ھواپيما به ایران را در آن روز منتشر می سازد

واشنگتن پست به نقل از ایميل یکی از مدیران شرکت بوئينگ گزارش داد که 

نھایی شده و ' بزودی'فروند ھواپيمای مسافری به ایران  100قرارداد فروش 

  .اطالعيه رسمی آن چھارشنبه به وقت آمریکا منتشر می شود

ھواپيماسازی بوئينگ : ابع غربی نيز سه شنبه ھفته پيش اعالم کردندمن

فروند جت مسافربری طبق  ١٠٠آمریکا با ایران در زمينه فروش یا اجاره بيش از 

توافق تھران با قدرت ھای جھانی برای کاھش تحریم ھا به تفاھم رسيده 

 .است

مشغول مذاکره  ما': یک سخنگوی شرکت بوئينگ به نيویورک تایمز اعالم کرد

با شرکت ھای ایران با تأیيد دولت آمریکا در خرید و خدمات بالقوه ھواپيمای 

 '.تجاری بوئينگ بودیم

ما در مورد جزئيات گفت وگوھای جاری با مشتریان صحبت نخواھيم ': وی افزود
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عذرخواهی سخنگوی دولت از »حقوق نامتعارف« برخی مديران
رییس ق��وه قضاییه ای��ران خبر داد که 
سازمان بازرس��ی مامور بررسی گزارش ها 
درباره »حق��وق نامتعارف« مدیران برخی 
از بانک ها ش��ده است و س��خنگوی دولت 
نیز ضمن »عذرخواهی« از مردم گفت که 
این پاداش ها »بر اساس مصوبه دولت های 
قب��ل« و »از روزنه ه��ای قانونی« پرداخت 

شده است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری ایس��نا، صادق 
الریجانی رییس قوه قضاییه روز دوش��نبه 
24 خرداد گفت که رییس سازمان بازرسی 
کل کش��ور را مام��ور کرده ت��ا گزارش ها 
درب��اره پرداخ��ت »حق��وق نامتعارف«به 
برخ��ی مدیران را پیگیری کند و با »موارد 
خ��الف قانون و جرم برخورد قاطع صورت 

گیرد«.
 به گفته آقای الریجانی، رییس سازمان 
بازرسی کل کشور همچنین مامور شده تا 
گزارشی درباره »راهکارهای مناسب برای 

مقابله با چنین پدیده ای« را ارائه دهد.
ب��ه  نامتع��ارف«  »پرداخت ه��ای  وی 
برخ��ی مدی��ران دس��تگاه های دولت��ی و 
»حتی بخ��ش خصوصی مث��ل بانک های 
خصوص��ی« را »تبعیضی ن��اروا و رفتاری 
ناعادالنه« دانس��ت که »موجب دلسردی 
م��ردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و 

حاکمیت« می شود.
در هفته ه��ای گذش��ته موض��وع واریز 
234 میلی��ون توم��ان ب��ه حس��اب علی 
صدقی مدیر عامل بانک رفاه دراسفند ماه 

پارسال و همچنین انتشارفیش های »چند 
ص��د میلیونی«ازحقوق و مزای��ای برخی 

دیگرازمدیران بانک ها خبرساز شد.
اهلل وردی حبیب پور مدیر روابط عمومی 
بان��ک رف��اه اعالم ک��رده ک��ه مبلغ 234 
میلیون تومان واریز ش��ده به حساب مدیر 
عام��ل این بانک تنها حقوق اس��فندماه او 
نبوده بلکه تمام معوقات حقوق او در سال 
94 نی��ز در این ماه به حس��اب وی واریز 

شده است.
رییس جمه��وری و رییس مجلس ایران 
به طور جداگانه دس��تور رسیدگی به این 

موضوع را داده اند.
در همین حال س��خنگوی دولت حسن 
روحانی اقدام آن دس��ته از مدیران دولتی 
که »از روزنه های قانونی« استفاده کرده و 
پاداش های چن��د ده میلیونی می گیرند را 
»ظلم به دولت« دانست و گفت که »دولت 
در برابر ای��ن افراد از کیان و حیثیت خود 

محافظت می کند«.
ی��ک  ش��امگاه  محمدباقرنوبخ��ت 
ش��نبه دری��ک برنام��ه تلویزیون��ی ضمن 
»عذرخواه��ی«  از م��ردم وع��ده دادک��ه 

بااصالح قانون مدیریت خدمات کش��وری 
و »بس��تن روزنه های قانونی« از این پس 
دریاف��ت پاداش ه��ای چن��د ده میلیونی 
توس��ط مدی��ران بانکی و بیم��ه ای ممکن 

نخواهد بود.
آقای نوبخت درعین حال گفت پرداخت 
ای��ن پاداش های چندمیلیونی»بر اس��اس 
مصوبه دولت های قبل« انجام ش��ده اما در 
س��ال پایانی دولت یازدهم به این موضوع 
توجه شده و گزارش ها در این باره منتشر 

شده است.
وی پیش بینی کرد که ممکن اس��ت تا 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آینده »ده ها 
مورد« گزارش های ش��بیه به این موضوع 
منتشر شود.جنجال  درباره حقوق و پاداش 
مدی��ران دولتی از انتش��ار فی��ش حقوقی 
برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد 
که به استعفای رییس این بیمه منجر شد.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگس��تری 
ایران روز 22 خرداد گفته بود که »مبالغی 
از حقوق ه��ای چن��د ده میلیونی مدیران 
بیمه مرکزی« به »بیت المال« عودت داده 
شده اس��ت.این در حالی است که پیش از 
ای��ن وزارت اقتصاد و بیم��ه مرکزی ایران 
اعالم کرده بودند که »بخش عمده خالص 
دریافتی« این مدیران که در فیش حقوقی 
اسفند 94 منتش��ر شده، »شامل معوقاتی 
اس��ت که از س��ال 87 تاکن��ون پرداخت 
نشده بود« و با »رای« دیوان عدالت اداری 

پرداخت شده است.
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از رسانه مالياتي ايران،    به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران
منظور تکريم ارباب  سازمان امور مالياتي کشور به: نژاد افزود سيدکامل تقوي

ويژه  در انجام تکاليف قانوني، بهرجوع و ارائه خدمات مطلوب به موديان مالياتي 
رساني، ارائه راھنمايي و پاسخگويي الزم در رابطه با دريافت اظھارنامه  اطالع

 .مالياتي الکترونيکي، اقدام به افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي کرده است

 ٣١لغايت دوشنبه  ٢٩ادارات مالياتي در روزھاي شنبه : تقوی نژاد تصريح کرد
آماده پاسخگويي و راھنمايي موديان مالياتي  ٢٠جاری تا ساعت  خرداد ماه

 .خواھند بود

توانند تا پايان خردادماه با مراجعه به  گفتني است، صاحبان مشاغل مي
سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به آدرس 

WWW.TAX.GOV.IR  نسبت به ارسال اظھارنامه و پرداخت ماليات به صورت
 .الکترونيکي اقدام کنند

ھمچنين اگر فردي در موعد مقرر اظھارنامه مالياتي خود را ارائه نکند عالوه 
بيني شده  ھا و تسھيالتي که در قانون پيش تواند از معافيت براينکه نمي

شود استفاده کند، مشمول جريمه عدم تسليم اظھارنامه نيز مي . 

ساعات : رکز تھران نيز حاکی استگزارش رسيده از اداره کل امور مالياتی م
خرداد از اول وقت  ٢٧کاری اداره کل امور مالياتی مرکز تھران نيز روز پنجشنبه 

و  ١۴خرداد از اول وقت اداری تا ساعت  ٢٨و روز جمعه  ١۶اداری تا ساعت 
د خواھ ٢٠خرداد از اول وقت اداری تا ساعت  ٣١تا دوشنبه  ٢٩روزھای شنبه 

.بود  

برخی » حقوق نامتعارف«گوی دولت از عذرخواھی سخن
 مدیران

ھا  ریيس قوه قضایيه ایران خبر داد که سازمان بازرسی مامور بررسی گزارش
ھا شده است و سخنگوی  مدیران برخی از بانک» حقوق نامتعارف«درباره 

از » عذرخواھی«دولت نيز ضمن 
بر «ھا  مردم گفت که این پاداش

و » ھای قبل اساس مصوبه دولت
پرداخت » ھای قانونی از روزنه«

  .شده است

ابطال پروانه کسب ۲ هزار واحد صنفی در بهارستان

بی��وک حمیدی رئی��س ات��اق اصناف 
بهارس��تان در گفت و گو ب��ا پایگاه اطالع 
رس��انی اتاق اصن��اف ایران درب��اره توافق 
مالیاتی امس��ال اظه��ار داش��ت:  یکی از 
چالش های ما در اجرای توافق نامه مالیاتی 
امسال این است که متاسفانه به 95درصد  
صنوف بهارستان برگه تشخیص سال 93 

داده نشده  و با این اوصاف تکلیف مالیات 
سال 94 صنوف نیز مبهم خواهد ماند.

وی اف��زود: انتظار ما این ب��ود که اداره 
دارای��ی با توجه به رکود ش��دید حاکم بر 
اقتصاد کش��ور و تعطیلی کار بس��یاری از 
پیشه وران  و کارخانه های تولیدی، میزان 

مالیات صنوف را کاهش دهد

حمیدی با اع��الم این  که 2 هزار واحد 
صنفی به دلیل پرداخت مالیات س��نگین 
مجب��ور به ابطال پروانه های کس��ب خود 
ش��دند، افزود: 21 هزار واح��د صنفی در 
بهارستان وجود دارد که 16 هزار واحد آن 

دارای پروانه است.
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مايکروسافت سايت لينکدين را به بهای ۲۶.۲ ميليارد دالر می خرد

خری��د  ب��ا  مایکروس��افت  ش��رکت 
شرکت لینکدین به بهای 26.2میلیارد 
دالرموافقت کرد.این گران ترین معامله 
درتاریخ ش��رکت مایکروسافت است و 
شبکه اجتماعی در حال رشد لینکدین 
با 433 میلیون نفر مش��ترک حرفه ای 
و متخصص را به مجموعه غول آس��ای 

مایکروسافت خواهد افزود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از 
این توافق قیمت سهام شرکت لینکدین 
در ب��ازار س��هام نیوی��ورک 48 درصد 
افزای��ش یافت و به 194 دالر رس��ید. 
مایکروس��افت  س��هام  قیمت  همزمان 

حدود چهار درصد کاهش یافت.
ری��د هافم��ن رییس هی��ات مدیره 
ش��رکت لینکدین گف��ت از این معامله 

کامال حمایت می کند.
مدیرعام��ل ش��رکت  ن��ادال  س��اتیا 
مایکروسافت نیز در یک پیام ویدئویی 
که روی س��ایت این ش��رکت منتش��ر 
ش��د گفت: »من همیش��ه لینکدین را 
س��تایش کرده ام. با مدیران آن شرکت 
از مدته��ا پی��ش تماس داش��تم و در 
مورد این معامل��ه از خیلی وقت پیش 
فکر می ک��ردم«.در نتیجه این قرارداد، 
جف وینر کماکان مدیریت لینکدین را 
برعهده خواهد داش��ت و زیرنظر ساتیا 

نادال فعالیت خواهد کرد.
مایکروس��افت اع��الم ک��رده ک��ه از 
طریق گسترش میزان اشتراک افراد و 
موسس��ات در شبکه لینکدین و تقویت 

آگهی ه��ای تج��اری هدفمند روی این 
ش��بکه در نظر دارد س��ودآوری آن را 

افزایش دهد.
ب��ا وج��ودی که ب��ه نظر می رس��د 
مایکروس��افت در ای��ن معامل��ه قیمت 
باالیی را پرداخت کرده اس��ت ولی باید 
ب��ه خاطر داش��ت که در س��ال 2015 
وقت��ی ارزش لینکدین به باالترین رقم 
رسیده بود بهای سهام آن حدود 270 
دالر ب��ود. ام��ا پیش بینی اوایل س��ال 
ج��اری در مورد کاه��ش درآمد آن از 
مح��ل آگهی ه��ای تجاری باعث ش��د 

ارزش سهام لینکدین کاهش یابد.
لینکدین در س��ال 2011 به عنوان 
یک شرکت سهامی در بازار بورس ثبت 
شد و در آن زمان قیمت سهام آن 45 

دالر بود.
کارشناس��ان ب��ازار مال��ی معتقدند 
لینکدین ش��رکت با ارزش��ی است و با 
وجود مشکالتی که اوایل سال جاری با 
آن روبرو ب��وده ارزش مالی آن افزایش 

خواهد یافت.
به گفته دو ش��رکت مایکروسافت و 
لینکدین، تمامی مدیران هر دو شرکت 
با ای��ن معامله موافق هس��تند که قرار 
است قبل از پایان سال جاری میالدی 

قطعی شود.
پ��س از تکمی��ل ای��ن معامل��ه که 
ناظر بر معامالت شرکت های  نهادهای 
تجاری در آمریکا، اتحادیه اروپا ، کانادا 
و برزیل باید آن را بررسی و تایید کنند، 
لینکدین بخش��ی از واحدهای تولیدی 
و توس��عه تجاری شرکت مایکروسافت 

خواهد شد.
ک��ه  لینکدی��ن  اجتماع��ی  ش��بکه 
مخصوص ش��اغلین و متخصصان است 
در س��ال های اخیر به یکی از مهمترین 
عرصه های تماس های حرفه ای، کاریابی 
و برق��رار ارتب��اط بی��ن متخصصین و 
ش��رکت ها بدل ش��ده و در حال حاضر 

بیش ار 430 میلیون مشترک دارد.
در نتیجه این معامله، مایکروس��افت 
به میلیون ها مش��ترک شبکه لینکدین 
دسترس��ی پیدا خواهد کرد و می تواند 
موقعی��ت خود را به عن��وان مهمترین 
ارائ��ه کنن��ده خدم��ات کامپیوتری و 
دیجیتال به متخصصان و ش��رکت های 

جهان تثبیت کند.
س��اتیا نادال مدیرعامل مایکروسافت 
در بخشی از پیام ویدئویی خود به این 
مناسبت گفت: »با کمک هم می توانیم 
رش��د لینکدین و همین طور گسترش 
از محصوالت مایکروس��افت  اس��تفاده 
مث��ل آفی��س 365 و دینامیک��س را 
تس��ریع کرده و ب��ه توانمند کردن تک 
تک افراد و ش��رکت ها در سراسر جهان 

کمک کنیم.

اخبار كوتاه اقتصادي جهان

44 
 

کرد و شيوه استاندارد ما این است که خود مشتریان ھرگونه توافق به دست 

ھرگونه توافق به دست آمده مشروط به تأیيد دولت آمریکا  .کنندآمده را اعالم 

 '.خواھد بود

ایران برای : عباس آخوندی وزیر راه و شھرسازی ایران چندی پيش خبر داد

فروند ھواپيمای ميان و  ٤٠٠تحقق رقابت پذیری در منطقه و جھان نيازمند 

 .ا نياز داریمفروند ھواپيم ١٠٠دوربرد است و برای فواصل کوتاه نيز به 

فروند  ١٣٨ما در این شرایط با حذف واسطه ھا، قرارداد خرید  :آخوندی افزود

ميليارد دالر امضا کردیم و  ٢٥آر را به ارزش اسمی .تی.ھواپيمای ایرباس و ای

 ق ھای ما با بوئينگ نيز اعالم شقرار است در آینده تواف

 ميليارد ٢۶٫٢مایکروسافت سایت لينکدین را به بھای 

  خرد دالر می

شرکت مایکروسافت با خرید 

شرکت لينکدین به بھای 

این .ميليارد دالرموافقت کرد٢۶٫٢

ترین معامله درتاریخ شرکت  گران

مایکروسافت است و شبکه 

اجتماعی در حال رشد لينکدین با 

آسای  ای و متخصص را به مجموعه غول ميليون نفر مشترک حرفه ۴٣٣

 .مایکروسافت خواھد افزود

ه گزارش خبرگزاری رویترز، پس از این توافق قيمت سھام شرکت لينکدین در ب

ھمزمان . دالر رسيد ١٩۴درصد افزایش یافت و به  ۴٨بازار سھام نيویورک 

 .قيمت سھام مایکروسافت حدود چھار درصد کاھش یافت
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حمايت از ادامه عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا
مدی��ران تعدادی از ش��رکت های بزرگ 
بریتانی��ا هش��دار داده اند که خ��روج این 
کش��ور از اتحادیه اروپا اقتصاد بریتانیا را با 

خطر روبرو می کند.
نام��ه  در  ش��رکت ها  ای��ن  مدی��ران 
سرگش��اده ای که در روزنامه تایمز )چاپ 
لندن( منتش��ر ش��ده، گفته اند که خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا سرمایه گذاران را از 

شرکت در بازار بریتانیا باز می دارد.
امضاء کنن��دگان این نامه تاکید کرده اند 
که شرکت های بریتانیایی نیاز به دسترسی 

نامحدود به بازارهای اتحادیه اروپا دارند.
دفتر نخست وزیر بریتانیا گفته است که 
این نامه ش��اهدی است بر آنچه که دیوید 
کامرون، نخس��ت وزیر، بر آن تاکید کرده 
اس��ت و آن نگرانی از خطرهای پیش روی 
کش��ور در صورت خ��روج از اتحادیه اروپا 

است.
این در حالی است که نام برخی دیگر از 
ش��رکت های بزرگ بریتانیایی در فهرست 

امضاءکنندگان این نامه نیست.

حامیان خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
می گوین��د ک��ه ای��ن نکته نش��انگر عمق 
اخت��الف نظری اس��ت که وج��ود دارد؛ و 
به ویژه اینکه موضع ش��رکت های کوچک 
تر بیش��تر با نقطه نظ��رات حامیان خروج 

همخوانی دارد.
ب��ه گفت��ه حامی��ان خ��روج بریتانیا از 
اتحادی��ه اروپ��ا، خ��روج از ای��ن اتحادیه 
باعث کاهش برخ��ی از هزینه ها و قوانین 

»غیرضروری« می شود.
22 فوری��ه نخس��ت وزی��ر بریتانی��ا در 
سخنانی از همه احزاب پارلمان این کشور 
خواس��ت که در همه پرس��ی اعالم شده از 
مان��دن بریتانیا در اتحادی��ه اروپا حمایت 

کنند.
درخواس��ت آق��ای کام��رون از احزاب 
پارلمان برای حمایت از ماندن در اتحادیه 
اروپ��ا در حال��ی مطرح ش��د ک��ه بیش از 
یکص��د عض��و ح��زب حاک��م محافظه کار 
تحت رهبری خود او، علنا از خروج از این 

اتحادیه طرفداری کرده اند.

این افراد حدود یک سوم اعضای حزب 
محافظ��ه کار در مجلس عوام را تش��کیل 
از اعض��ای  می دهن��د و ش��امل بعض��ی 
سرشناس کابینه )مثل وزیر دادگستری( و 
چهره های سرشناسی چون شهردار لندن 

می شوند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب 
اصلی مخالف دولت، گفته است که از باقی 
مان��دن بریتانیا در اتحادی��ه اروپا حمایت 
می کند، اما در عین حال به عملکرد آقای 

کامرون انتقاد دارد.
او گفت که آقای کام��رون بحث درباره 
عضوی��ت بریتانی��ا در اتحادی��ه اروپا را از 
موضوعات مهمی چ��ون همکاری جهانی، 
ب��ه مس��ائل کم اهمیت تری چ��ون کمک 
هزینه های دولتی به مهاجران فرو کاس��ته 

است.
رفران��دوم در باره عضوی��ت بریتانیا در 
اتحادی��ه اروپ��ا روز 23 ژوئن )س��وم تیر( 

برگزار خواهد شد.

کشف آثار »آبجوی 5 هزار ساله« در چين
باستان شناسان چینی در پی یافتن راز 

تهیه یک آبجوی پنج هزار ساله اند.

به گزارش وبس��ایت الیو س��اینس، در 
کوزه های به دست آمده در یکی از مناطق 
باستانی استان شاآنش��ی چین، باقیمانده 
یک نوش��یدنی پیدا ش��ده که حدس زده 

می شود آبجو است.
بعد از تجزیه آزمایش��گاهی مواد داخل 
این کوزه ها دانش��مندان موف��ق به یافتن 
م��اده اگ��زاالت ش��ده اند. اگ��زاالت یکی 
از محص��والت جانب��ی تهیه آبجو اس��ت. 
باستان شناس��ان همچنین آث��ار دانه هایی 

همچون ج��و و ارزن ه��م در این کوزه ها 
کش��ف کرده اند. در کنار اینها بخش هایی 
از ریشه های گیاهان قدیمی هم پیدا شده 

است.
در این آبجوسازی ماقبل تاریخ، خمره، 
قیف، اجاق کش��ف ش��ده است که قدمت 
آنها به 3400 تا 2900 سال قبل از میالد 

برمی گردد. 
 برخ��ی باستانشناس��ان معتقدن��د که 
صنع��ت آبجوس��ازی به پیدای��ش جوامع 
پیچیده بشری و توسعه این جوامع در این 

منطقه از چین کمک کرده است.
ج��و یک��ی از دانه ه��ای گیاهی بس��یار 

متداول برای س��اخت آبجو است. )آبجو از 
دانه های گیاهی دیگ��ر مثل گندم و ارزن 
هم به دس��ت می آید.(  جو ح��اوی مقادیر 
زی��ادی از آنزی��م آمیالز اس��ت که تبدیل 
نشاس��ته  گیاه به شکر را سریع تر می کند. 
جو برای نخستین بار در غرب آسیا کاشته 
شد و گفته می شود قدیمی ترین آثار آبجو 
در کوه های زاگرس کشف شده که متعلق 

به 7000 سال پیش است.
 گمان می رود ک��ه از جو در ابتدا برای 
تهیه آبجو اس��تفاده می شده و سپس وارد 

سیستم غذایی مردم چین شده است.



شرکت پتروآذرشید: تولید محصوالت پتروشیمیایی، مدیرعامل: 
رحیم فوکردی، آدرس: اردبیل، خیابان امام، مجتمع اداری مروارید، 
کدپستی 5614751986، تلفن: 9-44017558 )21( 98 +، فکس: 
.  r.foukerdi@gmail.com :44017505  )21( 98 +، ایمیل

 
ش��رکت زامیاد: تولی��د خودروهای تجاری س��بک و س��نگین، 
مدیرعام��ل: فریدون حمیدی، آدرس: کیلومتر 15 جاده قدیم کرج، 
شرکت زامیاد، کدپس��تی 1386183741، تلفن: 44922911-20 
info@ :21( 98 +، فک��س: 44922012 )21( 98 +، ایمی��ل(

.  zamyad.co.ir
 

شرکت الستیک سازی گیالن: تولید کامپایذالستیکی، قطعات 
الستیکی، الستیک فلز، قطعال خودرویی، مدیرعامل: ناصر نبی پور 
جعف��ر آباد، آدرس: تهران- خیابان آپادانا- خیابان عش��قیار- کوچه 
دوازده��م- پالک 13- طبقه 3- کدپس��تی 1533955611، تلفن: 
88520917 )21( 98 +، فک��س: 88520915 )21( 98 +، ایمیل: 

.   n.nabipour@gilanrubber.com
 

ش��رکت کاریان همراه: واردات و فروش تلفن همراه، مدیرعامل: 
علی اصغر کاویانی، آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از بهشتی- 
روبروی هتل س��یمرغ- پالک 2209- کدپس��تی 1433885146، 
تلفن: 2323 )21( 98 +، فک��س: 88710068 )21( 98 +، ایمیل: 

. a.kaviani@karianhamrah.com
 

شرکت مجریان توس��عه معادن آسیا: معدن و صنایع معدنی، 
مدیرعامل: س��جاد غرقی، آدرس: تهران- فرماینه- دیباجی شمالی- 
کوهس��تان هش��تم- ش��ماره 19- کدپس��تی 19575651، تلفن: 
3-2611928 )21( 98 +، فک��س: 22286188 )21( 98 +، ایمیل: 

. ceo@matmaa.com
 

ش��رکت توس��عه بازرگانی اخوان جم: تولید کننده انواع لوازم 
آش��پزخانه، مدیرعامل: محس��ن اخوان جم، آدرس: تهران- ابتدای 
جاده آبعلی- خیابان یکم غربی س��ازمان آب- پالک 11- کدپستی 
1658988411، تلفن: 77337272 )21( 98 +، فکس: 77335283 

.  + 98 )21(
 

ش��رکت ایم��ان س��ان: نف��ت و گاز و پتروش��یمی، مدیرعامل: 

 Old Gloucester St.. .27 :محمدجعف��ر ایم��ان س��ان، آدرس
تلف��ن:   ،AX. United Kingdom 3 N London. WC1
8070138 )203( 44 +، فک��س: 8070138 )203( 44 +، ایمیل: 

. iman@imansun.com
 

ش��رکت زرین جام فرجام: بازرگان��ی، مدیرعامل: امید دهقانی، 
آدرس: ته��ران- خیاب��ان آفریق��ا- خیابان عاطفی ش��رقی- پالک 
24- واح��د 101- طبق��ه اول- کدپس��تی 1917773581، تلفن: 
22656235 )21( 98 +، فک��س: 22653561 )21( 98 +، ایمیل: 

. odehghani@yahoo.com
 

شرکت عالی تحریر پارسیان: نوشت افزار و لوازم اداری و مهندسی 
و هنری، مدیرعامل: مهرداد عای پور هریسی، آدرس: تهران- بزرگراه 
اشرفی اصفهانی، خیابان پارک )قموشی(- خیابان عربشاهی جنوبی- 
بن بست سوده- شماره 3/8- طبقه دوم- کدپستی 1461944577- 
موسس��ه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان، تلفن: 23527 )21( 98 +، 

. aalipour@panter.ir :فکس: 23527 )21( 98 +، ایمیل
 

ش��رکت کیان بازار گس��تر ویستا: توس��عه خدمات بازرگانی، 
مدیرعام��ل: ولری دیمیر ول��ت، آدرس: تهران- خیاب��ان میرداماد- 
کوچ��ه ش��نگرف- پ��الک 10- طبقه س��وم، تلف��ن: 22227617 
vdv@ :ایمی��ل )21( 98 +، فک��س: 22275912 )21( 98 +، 

. kconsultancyltd.com
 

ش��رکت درم��ان ی��اب دارو: واردات دارو و تجهیزات پزش��کی، 
مدیرعامل: سیدمصطفی حسینی، آدرس: تهران- بزرگراه کردستان، 
خیابان بیس��تم، تقاطع آزادگان، پالک 36، س��اختمان درمان یاب 
دارو، کدپس��تی 1437634561، تلفن: 87174 )21( 98 +، فکس: 

. info@darmanyab.com :88355903 )21( 98 +، ایمیل
 

شرکت پیشرو مبتکران چیستا: مجری نمایشگاه ها و همایش 
ه��ای داخلی و خارجی، تخصصی و بی��ن المللی، مدیرعامل: وحید 
طیبی نژاد، آدرس: تهران- ش��ریعتی- نرس��یده ب��ه دولت- خیابان 
یزدانپناه- خیابان سیمای جنوبی- نبش کوچه حقیقی- پالک 18- 
واحد 8 ش��مالی- طبقه اول- کدپستی 1913834417، تلفن: 31-
22924526 )21( 98 +، فک��س: 22910284 )21( 98 +، ایمیل: 

. yahoo.com@vahid_manager2005

فهرست اعضاي جديد  اتاق

اعضاي حقوقي
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شرکت مخزن فوالد رافع )دابو صنعت(: تولید محصورات فلزی 
س��ازه ای، منبع، مخزن آب، مولدهای بخ��ار، مدیرعامل: علی اصغر 
رحمانی، آدرس: مازندران، محمودآباد، شهرک صنعتی تشبندان، الله 
یکم، ش��رکت مخزن فوالد رافع، تلفن: 782164-8 )1144( 98 +، 
daboosanat.tolid@ :فکس: 8-782164 )1144( 98 +، ایمیل

. yahoo.com
 

ش��رکت ابداع گران تجارت و صنعت: نفت و گاز و پتروشیمی، 
مدیرعامل: ناهی��د صالحی، آدرس: تهران- می��دان هروی- خیابان 
موس��وی- خیابان ضابطی- خیابان غیاث��ی- پالک 40- طبقه اول- 
کدپستی 1667846111، تلفن: 8-22973890 )21( 98 +، فکس: 
ebdaagaran.trade@ :22974367 )211144( 98 +، ایمی��ل

. yahoo.com
 

شرکت آرشام پارس��ه آناهیتا: بازرگانی، مدیرعامل: امیرحسین 
جابرانصاری، آدرس: تهران- خیاب��ان آفریقا- باالتر از پل میرداماد- 
ساختمان آناهیتا- طبقه 13- واحد 1301-کدپستی 1917643346، 
تلف��ن: 88881545 )21( 98 +، فک��س: 88195817 )21( 98 +، 

. info@apa.ir :ایمیل
 

شرکت همراه سرویس خاورمیانه: خدمات پس از فروش موبایل 
و تبلت، مدیرعامل: علیرضا شفیع پور مطلق، آدرس: تهران- خیابان 
مطهری- تقاطع سهروردی- پالک 85- کدپستی 1567719911، 
تلف��ن: 88662888 )21( 98 +، فک��س: 88663769 )21( 98 +، 

. shafiepour@hamrahservice.com :ایمیل
 

ش��رکت جم موکریان: صادرات و واردات، مدیرعامل: جمش��ید 
ایلخانی زاده، آدرس: بوکان آغربی، خیابان اس��تاد هیمن، ساختمان 
س��ایا، طبقه س��وم، کدپس��تی 5951874816، تلف��ن: 241096 

)4446( 98 +، فکس: 263864 )4446( 98 + .
 

شرکت لیان سیستم پارس: تجهیزات پزشکی، مدیرعامل: محمد 
حسین اکبرزاده س��عیدی، آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از 
خیابان طالقانی- خیابان فرهنگ حس��ینی- پ��الک 25- واحد 2- 
کدپس��تی 1593719125، تلفن: 86035598 )21( 98 +، فکس: 

. manager@lspco.net :89774646 )21( 98 +، ایمیل
 

موسس��ه حقوقی و اقتصادی آرم��ان ایرانیان: حقوق تجارت 
داخلی و بین المل��ل، مدیرعامل: جهانبخش نورایی، آدرس: تهران- 
یوس��ف آباد- نبش خیابان 50- ش��ماره 402- طبقه 1- واحد 11- 
کدپس��تی 1436754684، تلفن: 88626514 )21( 98 +، فکس: 
. info@armaniranian.com :88045316 )21( 98 +، ایمیل

 
شرکت مهندسی مشاور ایمر: مشاور مهندسی، مدیرعامل: بابک 
طهماس��بی، آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان مستوفی- برج 
سرو س��اعی- طبقه 11- واحد 1107- کدپستی 1433894651، 
تلف��ن: 88714933 )21( 98 +، فک��س: 88710551 )21( 98 +، 

. yahoo.com@babak792 :ایمیل
 

شرکت داروس��ازی بهس��ا: داروس��ازی، مدیرعامل: گیتا شیخ 
االس��المی بورقانی، آدرس: تهران- ش��هرک غرب- ف��از 4- خیابان 
زرافشان- خیابان دهم- پالک 27- کدپستی 1467753373، تلفن: 
88370371 )21( 98 +، فکس: 880718196 )21( 98 +، ایمیل: 

. procurement@behsaco.com
 

ش��رکت لبنیات پاس��توریزه پاک: محصوالت لبنی و بستنی، 
مدیرعامل: علیرضا س��جادی مانیزانی، آدرس: ته��ران- کیلومتر 3 
بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج(- میدان ش��یر پاستوریزه- کدپستی 
13865364، تلفن: 60941 )21( 98 +، فکس: 66809535 )21( 

. info@pakdairy.com :98 +، ایمیل
 

 نعیم علی نقی: س��ردفتر اسنادرس��می، آدرس: تهران- خیابان 
مطهری- بین خیابان فجر و پل مدرس- پالک 270- طبقه همکف- 

واحد 4، تلفن: 88329346 - 88329345 )21( 98+ .
 

سیدهادی الدی س��یدیان: واردات و ص��ادرات، آدرس: کیلومتر 
9 بزرگ��راه تبریز-ته��ران، صن��دوق پس��تی 513854154، تلفن: 

36377213 )41( 98+، فکس: 36373863 )41( 98+ .
 

محسن تورانی حیرت: تولید انواع قطعات و محصوالت چدنی و 
فوالدی- مبلمان ش��هری، آدرس: تهران- خیابان مطهری- نرسیده 
به خیابان س��هروردی- پ��الک 120- طبقه س��وم- واحد6، تلفن: 
6-88846635 )21( 98+، فکس: 88301131 )21( 98+، ایمیل: 

. yahoo.com@chodanit.sar68
 

زهرا غالمی مقدم: خدمات، آدرس: تهران- جردن- سعیدی- پالک 
8- واحد 7، تلفن: 22054673 )21( 98+، فکس: 26205660)21( 

. moghaddamz@yahoo.com :98+، ایمیل
 

ذوالفقارعل��ی جعف��ری نعیم��ی: داروس��ازی، آدرس: تهران- 
ش��هرک غرب- فاز 4- خیابان زرافش��ان- خیابان دهم- پالک 27- 
کدپس��تی 1467753373، تلفن: 88370371 )21( 98 +، فکس: 

. jafar@behsaco.com :880718196 )21( 98 +، ایمیل

اعضاي حقيقي
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 1 
 نماگرهاي اقتصادي

 1394 سومسه ماهه 
 .ا.ا.بانك مركزي ج

 )1393سال (بخش واقعي

 )1383=100(رشد توليد ناخالص داخلي
 با نفت

 بدون نفت
 درصد 0/3
درصد 8/2

 )هاي جاري به قيمت(1393عملكرد سال 

 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 هاي مصرفي بخش خصوصي هزينه
 هاي مصرفي بخش دولتي  هزينه

 ميليارد ريال 10807477
 ريال ميليارد  2886932
 ميليارد ريال  5586451
ميليارد ريال  1181023

 

  هاي عمده اقتصادي شاخص

 
 )1394(جمعيت و نيروي انساني

ميليون نفر 8/78 جمعيت
 ميليون نفر 3/57 شهري

 ميليون نفر 4/21 )1(روستايي
 درصد          2/1 رشد جمعيت
 مربع نفر در هر كيلومتر 8/47 تراكم جمعيت
 ميليون نفر 7/24 )1394 سومسه ماهه (جمعيت فعال
 درصد 7/10 )1394 سومسه ماهه (نرخ بيكاري

 درصد 7/11 شهري
 درصد  1/8 روستايي

 درصد  9/18 زن
 درصد  0/9 مرد

 درصد  7/22 ساله29-15جوانان 
 درصد 4/25 ساله24-15جوانان 

 مركز آمار ايران: ماخذ
 .شود ساكن را نيز شامل مي جمعيت غير -1

 تغييرات شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي
)100=1390( 

 نسبت به 1394 آذردوازده ماهه منتهي به 
درصد  7/13 )نرخ تورم(دوره مشابه سال قبل    
درصد  3/1 نسبت به ماه قبل 1394 آذر
درصد   4/9 نسبت به ماه مشابه سال قبل 1394 آذر

 )1394ه ماه نه(بخش خارجي
ميليون دالر   9953 جاري تراز حساب

ميليون دالر 11801 )حساب كاال(تراز بازرگاني

ميليون دالر 50384 (FOB)صادرات كاال

ميليون دالر  38583 (FOB)واردات كاال

ميليون دالر    5675 )پايان دوره(هاي خارجي كل بدهي

ريال         29386 بانكي دالر آمريكا در بازار بين متوسط نرخ

 
 

 نسبت به  1394 آذر(نرخ رشد متغيرهاي بخش پولي
 )پايان سال قبل   

درصد 3/18 نقدينگي

درصد  -1/4 پول

درصد    3/22 پول شبه

درصد 8/19 هاي بخش غيردولتي سپرده

 
 

 )1394 سومسه ماهه (وضع مالي دولت

هزار ميليارد ريال  5/242 درآمدها

هزار ميليارد ريال 5/358 اي نههاي هزي پرداخت

هزار ميليارد ريال 9/173 اي هاي سرمايه واگذاري دارايي

هزار ميليارد ريال   5/77 اي هاي سرمايه تملك دارايي

هزار ميليارد ريال      0/23 اي كسري تراز عملياتي و سرمايه

 
 
 

 )1394 سومسه ماهه (بورس اوراق بهادار تهران

     5/61518 )ايان دورهپ(شاخص كل قيمت

هزار ميليارد ريال 9/46 ارزش سهام و حق تقدم معامله شده

سهم ميليارد       5/26 حجم سهام و حق تقدم معامله شده

منبع: بانک مرکزي


