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 نوروزتان پیروز        

 هر روزتان نوروز                          
 

فرا رسیدن روزهای برگزاری مراسم و آیین جشن های 

به جا  نوروزی، این یادگار کهن و باستانی بی بدیل  

مانده از نیاکان خود را با امید و آرزوی برقراری صلح و 

دوستی در سراسر جهان، به دور از رفتارهای ناپسند 

ویژه حاکم به عموم جهانیان، ایرانیان و به  مرگ آفرین 

بازرگانی وصنایع ومعادن ایران  اعضاء محترم اتاق

 تبریک اتاق فصلنامه ارجمند خوانندگان و  وانگلیس

 می گویم.

و پیشاپیش آرزو دارم سال در پیش سال دگرگونی 

پایانی رفتارهای ناپسند سامان برانداز و مرگ آفرین 

برقرار در جهان و منطقه، سال شادی آفرین و سرآغاز 

ی بهروزی برای همگان و نقطه عطف حرکت به سو

تاریخی ماندگار در راه بهبود شرایط و فضای حاکم بر 

       ایران در جهان به عنوان  اختنزندگی و قد برافر

 پیام آور راستین صلح و دوستی  ماندگار در تاریخ باشد.

 دکتر امیر هوشنگ امینی

 

 دکتر امیرهوشنگ امینی
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 بازرگانی خارجی کشور

 در

 5931ده ماه نخست سال 

 

 

 

 

براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا ا  
سوی گمرک ایران دربهارا با رگها   
خارج  کشهور یه  دا مهاا    ه  

، کههو و ک ههز با رگهها   5931سهها  
خارج  کشور بناب  گزارش مق مات  

مورد ادارا ب  درح  م  باده  که  
 د ا اس .در ج او  درپ  منعکس 

 
 

 
 

 آمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی
 5931-31ها ه نخست سال ده ماهدر  

 فعال  

 5939       سا  دا ماه  5931       سا  دا ماه
درصد تغییرات نسبت به مدت 

 مشابه سال قبل 

 و ن
 )هزار تن(

 ار ش 
 )م ل ون دالر(

 و ن
 )هزار تن(

 ار ش 
 ن دالر()م ل و

 دالر و ن

 9555 -5545 995435 545952 995345 555111 صادرات

 4595 99558 955198 585544 915552 5255299 واردات
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  :( وارداتالز

ب شترین سهو واردات کشور ا   ظهر 
ار دهه ، یهه  دا مههاا    هه  سهها  

بهودا  "ذرت دامه "، مربوط ب  5931
م ل ون دالر و  55585اس  ک  بالغ بر 

درصهه  ا  کههم سهههو ار دهه   9595
لوب های "واردات را دارا بودا اسه .  

م ل هون دالر و  559به  ار ش  "سویا
قطعهات "ص  سههو ار ده ،در 5555

صل  جه  تول   اتومب هم سهواری فمن

بنزین  با حجهو سه لن ر  4529ردیز 
 %59س  س  با ساخ  داخهم  5222

 "ب  استثنای السهت   %92تا کمتر ا  
 5535م ل ههون دالر و  888بهه  ار ش 

وسهایم  قل ه  »درص  سهو ار ده ، 
سه   5122موتوری با حجو سه لن ر 

بوال س س  س  بجز آم 5222س  تا 
م ل ههون  858بهه  ار ش « و ه بریهه ی

درصه  سههو ار دهه  و  5553دالر و 

وسایم  قل  ، دارای موتور پ  تو   »
احتراقه  -درو  و  تناوب  جرق  ای

س  س  اما ا   5222با حجو س لن ر 
س  س  ب شتر  باد ، غ هر ا   5122

به  ار ش « آمبوال س و  وع ه بری ی
 سههودرص  5519م ل ون دالر و  198

رتبه  ههای دوم تها  ار د ، ب  ترت ب
 پنجو را ب  خود اختصاص دادا ا  .

 
 
 

 کاال براساس سهم ارزشی  وارداتطرف معامله در  پنج کشور عمده     
 5931ه نخست سال ده ماهطی 

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 
 

 
 

درصه ی  8554دالر بودا ک    ب  ب  م ت مشاب  سا  قبهم دارای افهزای   55552متوسط ق م  هر تن کاالی واردات  
 در ار ش دالری م  باد .

 

واردات عم ا کشهور در دورا مهورد 
( 5گههزارش بهه  ترت ههب ا  کشههورهای 

ههزار تهن و ار ش   95825بها  " نچ"
م ل ههون دالر و سهههو و  هه   45929
 59525درص  و سهو ار ده   59523

بها  "امارات متح ا عربه "( 5درص ، 
 15944هههههزار تههههن و ار ش  95529

 51551م ل ههون دالر و سهههو و  هه  
درص ،  51583درص  و سهو ار د  

هزار تن  55525با  "جمهوری کرا"( 9
 ل ههون دالر و م 5554855155و ار ش 

درصهه  و سهههو  9598سهههو و  هه  
بها  "ترک ه "( 9درص ،  5538ار د  

 55539هههههزار تههههن و ار ش  55959

 9545م ل هههون دالر و سههههو و  ههه  
درص  و  8555درص  و سهو ار د  

هزار تهن و ار ش  499با  "آلمان"( 1
م ل ههون دالر و سهههو و  هه   55385
 1585درصهه  و سهههو ار دهه   9528

 یرفت  اس .درص ، ا جام پذ

 

  :ب( صادرات

عم ا اقالم صادرات  در دورا مهورد 
به   "م عا هات گها ی"گزارش، دامم 

م ل هههون دالر و سههههو  85258ار ش 
گا هههای "درصهه  و  55524ار دهه  

 55315به  ار ش  "یب ع  مهای  ده ا
 1519م ل ههون دالر و سهههو ار دهه  

روغن های سب  و فراوردا "درص ، 
 55991ار ش  به  "ها به  جهز بنهزین

م ل ههههون دالر و سهههههو ار دهههه  
گا های  فت   فته  و "درص  و 9545

ه هه روکربورهای گهها ی دههکم مههای  
م ل ون دالر و  55284ب  ار ش  "د ا

پروپان »درص  و  9529سهو ار د  
م ل ههون  332بهه  ار ش « مههای  دهه ا

درص  مه   5545دالر و سهو ار د  
 باد . 

 امارات متحده عربی
51.53%  

 چین
21.42%  

 جمهوری کره
6.35%  

 آلمان
1.55%  

 ترکیه
5.26%  

 جمع سایر کشورها
1411%  
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   م عا ات گا ی، محصوالت پترود م  و سایر کاالها دامم کاالهای صنعت ، کشاور ی، معه   ، ترک ب کاالهای صادرات  ب  تفک
 فرش و صنای  دست  ب  درح  یر م  باد . 

 آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها 
 5931-31های  ه نخست سالده ماهدر 

 وع کاالی 
 صادرات 

 5939       سا  دا ماه 5931       سا  دا ماه
درص  تغ  رات   ب  ب  

 م ت مشاب  سا  قبم

 و ن
 )هزار تن( 

 ار ش
 (م ل ون دالر)

 و ن سهو ا  کم
 )هزار تن( 

 ار ش
 (م ل ون دالر)

 سهو ا  کم
 دالر و ن

 ار ش و ن ار ش و ن

 5555 53599 95541 59553 525835 545195 92541 59593 525442 595388 پترود م 

 13552 41595 55589 52584 95545 45549 55524 51529 85258 515912 م عا ات گا ی

 -4555 15549 8515 5585 55593 15455 1519 4588 55315 45495 گا  یب ع 

 9529 59591 94539 15559 515353 995815 98519 15545 585955 195439 سایر کاالها

 4595 99558 522 522 955198 585544 522 522 915552 5255299 جم  کم
 

 

 99558هما گو   ک  در ج و  های مربوط مالحظ  م  دود صادرات قطع  کشور با احت اب م عا ات گا ی، با افزای  
 ار ش دالری رو ب  رو بودا اس .درص ی در  4595درص ی در و ن و 

 

 5931نخست سال  ده ماههای صادراتی در ترکیب وزنی کاال

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 

 5931نخست سال  ده ماهترکیب ارزشی کاالهای صادراتی در 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 
 

 5931در دا ماا      سا  
هزار  545395با  "چ ن"( 5کشورهای 

م ل ون دالر و  85199تن و ار ش 
درص  و سهو  54598سهو و    

امارات "( 5درص ،  54511ار د  
و  هزار تن 595524با  "متح ا عرب 

م ل ون دالر و سهو  15881ار ش 

هو ار د  درص  و س 59599و    
 555291با  "عراق"( 9درص ،  58528

م ل ون دالر و  15293هزار تن ار ش 
درص  و سهو  55542سهو و    

با  "ترک  "( 9درص ،  59553ار د  
 55455ر تن و ار ش هزا 35195

               درص               3591سهو و   م ل ون دالر و

( 1درص  و  5533و سهو ار د  
هزار تن و  15392با  "جمهوری کرا"

م ل ون دالر و سهو  55185ار ش 
درص  و سهو ار د   1545و    

درص   ب  ترت ب مقام های او   5554
تا پنجو صادرات ا  ایران را ک ب 

 مود  .

 
 براساس سهم ارزشی  غیرنفتیپنج کشور عمده طرف معامله در صادرات      

 5931ه نخست سال ده ماهطی 
 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 
          درصه ی  54535دالر بودا ک    ب  ب  مه ت مشهاب  سها  گذدهت ، دارای کهاه   998متوسط ق م  هر تن کاالی صادرات  

 باد .  م  

9  

 میعانات گازی
51.41%  

 محصوالت پتروشیمی
29.13%  

 سایر کاالها
55.16%  

 میعانات گازی
56.46%  

 محصوالت پتروشیمی
94.61%  سایر کاالها 

12.45%  

 امارات متحده عربی
55.45%  

 چین
56.11%  

 جمهوری کره
6.26%  

رکیهت  
6.33%  

 جمع سایر کشورها
91.69%  

 عراق
51.23%  
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 کاستی های اقتصادی را چگونه باید از میان برداشت
 

 

از قددمیو و نددمیو  اندده انددم و لدده ا نمددا  

همدده مددا شددنیمه ایددو  دده میدد    را نمدد  

تددنان ی  ددا و ران وا ددم   ز یددا از میددان 

لر اشدد ب لنددالرایی لایددم تنتدده  اشدد   دده 

 اسدددن  هددداا اقنصدددا ا رالایدددم ن  ددد  

ه از  یگدرا لدا لد پدسسپس ی   ز شناسای 

مرلدن    ار  یرا سداز و  ارهداا مناسد  و

 از میان لر اش ب

این دده اقنصددا  ملدد  مددا از ترددا  ل ددیار لددا 

 اسددن  هدداا فددراوان و ننددا نن  سدد  لدده 

 ریبددان اسدد  لدده ن ددر نمدد  رسددم لددر هددی  

 فرهی نه  س  انمر ارا پنشیمه لاشمب

عمل ر  اقنصدا   یدنر  ردندم  هده ا مرور

ی  لددا رویددارو   ذشددنه نیددان ازان  ار  دده

 اسددن  هدداا اقنصددا ا منتددن   ر  ددا  

ایددی  اسددن   شناسددای  م ددنل   ن  دد 

  ا مرلن  اس بها

امدددا از روز روشدددی تدددر این دددهز شناسدددای  

رییدده یددال    ر ددرواهمفمنددم  اسددن  هددا 

 ر انددمازه  ز اسددن  هدداا نددا نرددان یددا اشدد ار

منر  نیاز لدراا رویداروی  لدا انردا مد  لاشدم 

رغ از  دده ان هددو فددا زو ندده لددی  از ایددی

هر نندده تر یددمز  ر  لیدده مددنار  رییدده  ر 

ز اقنصددددا  منمر دددد  و  سددددننرا  ولندددد 

شدد    رفندده  ر اقنصددا  اترایدد  ذهنیدد  

مددمیرین   -و فقددر علمدد  ولندد   سددننرا 

  ا و لر اقنصا   ینر  ار ب

 !لگذریو

ی   از عمدمه تدریی  اسدن  هداا اقنصدا ا 

 ی  از همده قالد  لمدس و اذر دذار ا و و ل

  ر  یددنر و ددج منتددن   دد  اقنصددا  رب

م د ی یدا لرندر سداننمان اسد   ده  ل  

ز سیاسدد  هدداا ناراسدد   ر تریدده تددراالددا ا

تدن  لرنامده هداا مرلدن  یدا نن  تمویی و

نراید  من در لدده   راسد   ده  ای دا  شدمه 

  از منددالج مددال  ایدد ددبس ل دد  عمددمه 

 ینر و له تبدج ان  اسدن  هداا اقنصدا ا  

 شمه اس ب اتنماع  ل یار

     عمدددمه از ایدددی رو عندددنان میددد   مدددال  

م  شن   ه لدی  از انهده وزیدر ممندر  راه 

و شررسددازا  ر  ادد  و  ددن لددا نبرنگددار 

نبر  ارا مردر عندنان  در ه اندمز  ده  دم 

البندده لدده مراتدد   منددر از میدد ان واق دد  

زیددرا  باسدد ایددی ل دد   سددرمایه  دد ارا  ر

 سدد   زلدده ا نمددا  زیددا  رقددو مددنر  اشدداره

ی  مد  لاشدم  ده لاال یک سدن  سدرمایه هدا

 ر ایددی ل دد  سددرمایه  ددذارا شددمه اسدد ب 

 ددمی این دده نبایددم ه یندده هدداا م ددنمر 

نه  مدد  لددر ایددی سددرمایه  دد ارا هددا سدداال

نارن عددعددنارن ننسددازاز  نددناس سددرمایهز)

لددرو و اس وبببر را  نگاهددمارا وز س مانددمپدد

 له سا    از سر لاز  اش ب 

امددم اتنمدداع  رونددم پیلایددم یددا اور شددم ه 

اشداره ای دا  مید    ر زمینده تدامیی  منر 

م دد ی نیازمنددمان یددا مصددرن  ننددم ان 

نردددای  م ددد ی اسددد   ددده لددده  ننددده اا 

   غیرقالددد  تصدددنر ای دددا  شدددمه اسددد  و 

لددده  دددنر  لددد  یدددا مصدددرن  نندددم ان 

نیازمنددمان م دد ی  دده همددان زو  هدداا 

تدددددنان امدددددا ه تیددددد ی  نددددداننا ه و 

تدددا ننن  لازنی دددنگان  مددد  لاشدددنم   ددده

نیدداز نددن    دد ی مددنر منفددب لدده تددامیی م

  رهمهندان لا ا امده ایدی و دج  و زنیمه انم

 ب  ی  پیییی نن  لاق  نناهنم مانمو

 !لگذریو

منت  نراید  نرسدنما اسد   ده پدس  اما

و هیددمار  رنصددن   یددا اورا از سددا  هددا

  اسددن  هدداا  ددا و  ر ل دد  م دد ی لدده

 زویددداه اتدددراا سیاسددد  هددداا ناراسددد 

 دده ان ا  وزیددر ممنددر  راه و شررسددازا سددر

عرددمه  ار م ددتنلی  ایددی ل دد  از اقنصددا  

 ینر مد  لاشدنم لده  رسدن   اسدن  هدا و 

م دددای  و میددد    منتدددن   ر ل ددد  

 دده همددناره مددنر  اشدداره لددن ه م دد ی را 

یا اور شدمنمز م دای  و مید  ت   ده اس  

پدی  از ایدی راه دار رفدج انردا لده  ننده اا 

عندددنان شدددمه اسددد  و ان این ددده  ر  دددا  

زا منددالج ممبددن  ن  دد  لایددم ازا سددا

اه لددا اننقددا  ه یندده هدداا م ددنمر و رهمدد

سدداالنه  مدد  لددر ان لدده  نندده اا  ر لرنامدده 

ازا   مددنر  اشدداره منددالج اوالً قددرار  یددر   دده

 ر ذدددان           ز دندددم  ددد  زمدددان هدددر نمزنشددد

ه ینددده هددداا م دددنمر سددداالنه نیددد  لددده 

هددو  شددن  ه ان  نریددماران تمیددم مننقدد

 ر لارهددا  و سدداز و  ددار ویدداه نددن  را  ار 

 زشددمه اسدد و ارائدده عنددنان همددیی نیددریه 

ی راهد  وتدن  ایدتد  فارغ از هر ننه تر یدم 

 بنمار 

 میرهنشنگ امین   نر ا
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 «منچستر»

 

 شهر صنعت، فرهنگ و هنر، تجارت و تامین مالی،توریسم و گذران اوقات فراغت

 
 

 

 

 

 

 

 

درون یک واقع در  شهری است در قلب بریتانیا قراردارد، انگلستان و در شمال غربی ترین شهر های انگلیس است که یاز جمله قدیم منچستر

برآورد شده است.گفته می شود منچستر از نفر  8٬8۴0٬8۳0بالغ بر که  8002 شهورسال ی براساس سرشماری مجمعیت.، با حوزه بزرگ شهری

بزرگ ترین شهر  ورا دومین شهر بزرگ بریتانیا « حوزه شهری منچستر بزرگ»اغلب نظر جمعیت هفتمین شهر پرجمعیت انگلستان است. اما  

اقتصادی بریتانیا می باشد.،که با ترن تنها دو ساعت با لندن فاصله  –فرهنگی  . این شهر درواقع یکی از بزرگ ترین مرکزدانندمیشمال انگلستان 

  دارد.
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هوای منچستر همانند سایر نقاط  آب و

بریتانیا بسیارمتغییروغیر قابل پیش بینی 

است .دارای  تابستان های آفتابی و بسیار گرم 

و زمستان سرد و مرطوب وگاهی مناسب  با 

ی و هوایی پاکیزه . آسمانی صاف و همواره آب

بنا بر آمارمتوسط دمادر تابستان در ماه ؤوئیه 

درجه  ۴درجه ودر ماه ژ انویه برابر با  61

 سلسیوس اعالم شده است. 

 6700باید یادآور شد که منچستر تا سال 

روستائی گوچک با جمعیتی بسیار اندگ بود. 

اما با آغاز انقالب صنعتی ورشد جمعیت به 

.از آآنجا که در طول این  یک شهر تبدیل شد

دوران کارگران از سطح و وضع زندگی خود 

 ناراضی بودند شورش هایی برپا کردند. 

 در این شورش ها که به کشتار پیترلو مشهور

گفته می شود حدود بیست نفر کشته و . است

  صدها تن نیز زخمی و مجروح شدند.

 6720نخستین کارخانه ریسندگی درسال 

شهر تاسیس و راه اندازی شد. میالدی در این 

منچستر هم اکنون  یکی از قطب های 

 بافندگی عمده انگلستان است –ریسندگی 

این شهر دارای دو فرودگاه بین المللی می 

آنها دومین فرودگاه بزرگ  باشد که یکی از

بریتانیا می باشد و ارائه دهنده سرویس های 

مستقیم  حمل و نقل هوایی به آسیا، اافریقا، 

 آمریکای شمالی  و اقیانوسیه می باشد. 

منچستر افزون براین دارای چندین  ایستگاه 

راه آهن است . بزرگترین ایستگاه  راه آهن آن  

پیکادلی نامیده می شود که مناسب ترین و 

سریع ترین مرکز ارتباطی باگلیه نقاط شهر 

 است.

 –منچستر یکی از عمده ترین مراکز فرهنگی 

جمله مناطق فوتبال  از س، واقتصادی انگلی

تیم منچستر یونایتد  خیز اروپا می باشد.

 81 در این شهر متعلق به همین شهر است.

 ورزشگاه فوتبال وامکانات آموزش ورزش و

 تربیت بدنی وجود دارد .

منچستر از نظر فرهنگی ، هنر، معماری، تئاتر، 

موزیک در انگلستان ،بریتانیا وحتا اروپا  و

توجه واهمیت است. براساس  بسیار درخور

ین  8000نظر سنجی های زیاد از سال  ا 

شهر به عنوان دومین شهر بریتانیا از این نظر 

شناخته شده واز نضر فرهنگی برای کلیه 

گروه های سنی دارای جاذبه فرهنگی می 

 باشد.

وجود کتابخانه  وموزه هنر برای کسانی که 

مایل به تحصیل هنر تئاتر می باشند از 

اهمیت ویژه برخوردار است .موزه علم و 

صنعت  منچستر به جرات ئر نوع خود بی 

 نظیر ودیدنی می باشد،

آن دارد که  تاریخ منچستر حکایت از 

با توجه به سابقه تاریخی آن   منچستر

نخستین شهر صنعتی جهان است همزمان با 

انقالب صنعتی در آن فعایت های صنعتی آغاز 

 شد.

موزه منچستر عمال چندان از باغ پیکادلی دور 

و مجموعه یی که در آن  قرار نگرفته است

شتمل برحدود چهار د منگاهداری می ش

 قطعه عنوان شده است. میلیون نمونه و

از شهرهای عمده یا بهتر  یکی منچستر

مناطق توریستی تجاری انگلستان است که 
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همواره درطول سال پذیرای خیل مهمانان 

باشد که افزون بر فعالیت تجازی برای می 

شرکت در نمایشگاه های برگزار در این شهر 

نزدیک می  از دور و به منچستر سفر می کنند

عمده ترین مکان های دیدنی منچستر  باشد.

که بی  ، کتابخانه مرکزی منچسترغبارتند از:

  .تردید در نوع خود کم نظیر است

شهر  تاالرکان های دیدنی شهر ماز دیگر 

مترولینک منچستر، دانشگاه  منچستر،

برگزاری نمایشگاه محل منچستر، 

شهر تئاتر سلطنتی شهر منچستر، 

کلیسای جامع، کتابخانه جان 

که  موزه هنر منچستر و ریلندز،

 و پیش از این به آن اشاره شد.

دفتر مرکزی گروه  وواترتاالر بریج

از مکان های دیدنی  تعاونی

 باشند.مند منچستر می ارزش

منچستر از نادر ترین شهرهای  

انگلیس شمرده می شود که 

کنسولگری انگلیس در مرکز آن 

ست که دانشجویان این به این معنا قرار دارد و

بازرگانان و توریست های وارد به  خارجی و

شهر  برای اخذ ویزا  یا صدور گذرنامه نیازی 

 به رفتن به لندن نداشته باشند.

مده عد منچستر مبتنی بر به طور کلی اقتصا 

خدماتی و  خرده فروشی صنعتی، فروشی و

پردازش اطالعات است.حوزه منچستر بزرگ  

از جهات بسیار دروازه اصلی انگلیس به شمال 

در شمال  قعمراکز اقتصادی وا انگلستان و

 .غربی انگلستان است

بیشترین نیروی انسانی شاغل  

در منچستر در کار فروش، 

رکت های تامین ش خدمات، و

 مالی به کار اشتغال دارند.

منچستر افزون بر این دارای 

 امکانات اشتغال در بخش

لوژی های ویژه مانند بیوتکنو

می باشد که در  الکترونیک  و

فوق العاده رواج  این شهر 

 دارد.

منچستر از زمان انقالب 

صنعتی و اواسط سده ی نوزدهم همواره به 

فغال ولید صنغتی  عنوان یکی از مرکز عمده ت

موسسه  10و اکنون دارای بیش از  بوده است

نیروی انسانی  69000بانکی با حدود 

 متخصص می باشد .

صنایع موجود در منچستر به هم اکنون نیز  

بین المللی  منطقه یی و به صورت محلی،

 فعال می باشند. 
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شرکت دولتی یعنی تامین هزینه سفر خارج از کشور، استخدام در اختیار برخی ها، 

 پورسانت و پاداش و حقوق هیات مدیره است.

من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت ها ایستاده ام، ولی هر روز با نامه هایی 

و برکناری می کند، امضاء مرا تهدید به استیضاح، سوال  01و  01، 01مواجه هستم که با 

 اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.

 

 

 

 

 

بسیار از افرادی که  وزیر اقتصاد با ابراز گالیه

کنند، مقاومت می سازیدر مقابل خصوصی

من و معاونانم از سوی  گفت: انتهای تهدید

این افراد آن است که مرا استیضاح یا برکنار 

  .کنند

با  خبرنگار مهرنیا در گفتگو با علی طیب

انتقاد شدید از مقاومت برخی افرادی که در 

های ها و واگذاری شرکتسازیحوزه خصوصی

گفت: مقام  کنند،دولتی به شدت مقاومت می

معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت 

ها را صادر سازیبخشیدن به موضوع خصوصی

ای در مقابل آن مقاومت اند، اما عدهکرده

 .کنندمی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش 

 شما به تندتهدیدآمیز های افرادی را که نامه

ن در مقابل خصوصی کردن برخی معاونانتا و

کنند را به دولتی ارسال می هایمجموعه

اید؟ گفت: به نظر نهادهای نظارتی ارائه داده

 ای نداشته باشد.رسد این کار فایدهمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این 

سؤال که باالخره شما تهدید به استیضاح و 

حتی آتش زدن مخالفان در مقابل مجلس و 

بگذارید شوید؟ تصریح کرد: سایر نهادها می

تهدید کنند، انتهایش این است که مرا 

کنند؛ خُب این استیضاح کرده و برکنار می

 کار را انجام دهند.

سازی وجود عزم جدی برای خصوصی

 ندارد

نیا همچنین در حاشیه دهمین همایش طیب

های مالیاتی در جمع خبرنگاران سیاست

گفت: من به شخصه راجع به روند 

مندم، چرا که به گلهها شخصاً سازیخصوصی

رسد عزم جدی در این رابطه وجود نظر می

ها از سوی مقامات ملی و ندارد و مقاومت

 .محلی بسیار باال است

وی افزود: من با تمام توان خودم در مقابل 

ام، ولی هر روز با ها ایستادهاین مقاومت

 ۰1و  ۰1، 01هایی مواجه هستم که با نامه

تیضاح، سؤال و برکناری امضا، مرا تهدید به اس

 .کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه داردمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این 

ها به بهایی گویند شرکتپرسش که برخی می

شوند، گفت: اگر در دولت ناچیز فروخته می

گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسئول آن 

به  هایی که از واگذارینیستیم، اما ارزیابی

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر 

عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از 

 .های آنها افزایش یافته استشاخص

سازی به نیا تصریح کرد: اگر خصوصیطیب

شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر 

واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، 

 .دهدارزیابی آن حقیقت را نشان می

سازی تر مقامات محلی با خصوصیبیش

 مخالفند

 این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: اگر 

کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال 

دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و 

برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ 

گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، می

فی کرده و هیأت داوری قانونگذار مرجعی معر

 .طرفانه استکاماًل بی

نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه طیب

از جزئیات کار اطالع داشته باشد، صرفًا به 

دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و 

آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به 

 .کند، تکلیفش مشخص استگیری میمعرکه

ه برخی نگران وی در پاسخ به این سؤال ک

های ناشی از واگذاری هستند، گفت: بیکاری

برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار 

شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح 

کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را 

گویند در قبال کنند و حتی میترویج می

 زنند؛ ها، خودشان را آتش میواگذاری

اکنون حتی یک این در شرایطی است که هم

واگذاری در یک استان و شهرستان وجود 

های محلی و ملی ندارد که با مخالفت مقام

 .مواجه نباشد

شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی 

  !و سفر خارجی

نیا در پاسخ به این پرسش که علت طیب 

 :چنین رفتارهایی چیست؟ خاطرنشان کرد

ی بپرسید که با علت را از کسان

کنند، اما باید به ها مخالفت میسازیخصوصی

 صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران 

ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از 

 برند؛ ها نفع میاین شرکت

چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، 

سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق 

استخدام هر کسی که این نجومی، مَفسده و 

افراد الزم دارند، به همین دلیل است که به 

جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار 

ها هم شوند که این استخدامنفر استخدام می

به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت 

 .گیردمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری 

انه جامع امور از سخنان خود در خصوص سام

مالیاتی نیز گفت: خوشبختانه اکنون تهیه 

 ۰۰ستانی یکی از افزار جامع مالیاتنرم

بینی ای بوده که در طرح جامع پیشپروژه

اکنون نیز خوشبختانه در تهیه شده بود و هم

های خوبی حاصل شده افزار، موفقیتاین نرم

است و دانش فنی به ایران منتقل شده؛ به 

ازمان امور مالیاتی توانسته نحوی که س

 .افزارهای خود را اصالح و تکمیل کندنرم

وی گفت: آنچه اکنون در اولویت ما قرار 

گرفته، بحث تکمیل سامانه اطالعات اقتصادی 

ها در مؤدیان مالیاتی است و اصالح روش

دستور کار قرار گرفته؛ به نحوی که استفاده از 

 .است افزارهای مالیاتی نهادینه شدهنرم

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته 

افزار، مادامی که اطالعات ما استفاده از نرم

تکمیل نشود، مؤثر نخواهد بود بلکه باید 

هایی که اطالعات اقتصادی بسیاری از سامانه

را در اختیار دارند، به سامانه مالیاتی متصل 

 .شوند

 قانون 0۶5نیا اظهار داشت: ماده طیب

های مستقیم در این خصوص احکام مالیات

خوبی در اختیار گذاشته که البته نظر مساعد 

ها مهم است؛ آنچه مسلم است در دستگاه

 .برابر اصالحات ساختاری، مقاومت زیاد است

این عضو کابینه یازدهم با اشاره به مصوبه 

مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 

بندی اضافه  خاطرنشان کرد: در این مصوبه،

شده که از مصرف نهایی مالیات ستانی شود 

که این یک ضربه شدید به طرح جدید 

مالیاتی و اصالح نظام مالیات ستانی کشور 

است، چرا که ما در سیستم مالیات بر ارزش 

افزوده، عمده اطالعات خود را در خصوص 

های تبادالت اقتصادی بین فعاالن در حلقه

وقتی کسی  مختلف به دست می آوریم

بخواهد به سراغ حلقه آخر برود، دولت 

 .اطالعات ارزشمندی را از دست خواهد داد

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: 

اگر قرار است بتوانیم طرح جامع مالیاتی را 

اجرا کرده و بر اساس اطالعات، مالیات 

بگیریم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان 

ر ادبیات اقتصادی وجود دارد و مفهومی که د

شود، در ایران هم مورد اجرا در دنیا اجرا می

 .قرار گیرد
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 آیند/ گردشگران درمراکز طب سنتیگیاهانی که به کمک گردشگری می

 

گیاهان دارویی به کمک صنعت گردشگری 

آیند تا گردشگران داخلی و خارجی که در می

های قدیمی برای طلب استفاده از شیوه

هستند را به مراکز طب سنتی درمان بیماری 

  د.بکشان

، گردشگری خبرنگار مهرگزارش  به

توان می های متفاوتی داردکهشاخه

ها، برای بادستیابی به هر یک از این شاخه

ورود گردشگر به کشور اقدام کرد یکی از این 

ها ارتباط دادن تفریحات مردمی با راه

سالمتی و آشنایی آنها با سبک زندگی سنتی 

 .ایرانی است

کشورهای خارجی هاست که بیماران مدت

ها نازایی، عیوب برای درمان برخی از بیماری

آیند انکساری، جراحی زیبایی و... به ایران می

کنند. ورود های کشور اقامت میو در هتل

این افراد با روند پیشرفت علم پزشکی در 

ایران روز به روز در حال افزایش است تا 

جایی که در ایران از سفر بیماران خارجی به 

عنوان گردشگران سالمت یاد کردند شور بهک

و اکنون چند سالی است که برخی از دفاتر 

های دولتی مانند سازمان مسافرتی و ارگان

میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت 

اند تا بتوانند ورود این خارجه و... متحد شده

 نوع از گردشگران را ساماندهی کنند.

سالمت، برخی برخی با در اختیار دادن ویزای 

با خدمات جانبی از جمله اقامتگاه، نقاهتگاه و 

هتل بیمارستان و برخی نیز در صدد هستند 

تا اقدامات دیگری را برای گردشگران سالمت 

بوجود آورند تا آنها بیشتر در ایران مانده و از 

تر به کشورشان دریافت خدمات راضی

 برگردند.

در این میان برخی از فعاالن حوزه طب 

سنتی و گردشگری درمانی به سمت طب 

اند. چرا که طب سنتی در سنتی روی آورده

ای بسیار کهن دارد و مردم ایران پیشینه

ایران نیز بر وجود چنین علمی در ایران واقف 

هستند اما با وجود اینکه ابن سینا و مشاهیر 

دیگر در این حوزه شهرت جهانی دارند اما 

ران برای های طب سنتی ایهنوز فعالیت

جهانیان ناشناخته است. این درحالی است که 

چین در حوزه طب سنتی فعالیت و تبلیغات 

ای انجام داد و اکنون طب چینی به گسترده

عنوان یک مکتب درمانی در جهان شناخته 

با این وجود ایران درصدد است تا  شده است.

سنتی بیشتر تالش کند و آن را  در حوزه طب

رفی کند آن هم از طریق به عموم مردم مع

ایجاد سالمتکده های طب سنتی. وجود 

تواند کده میعنوان سالمتمرکزی به

کنندگان را به این باور برساند که هر مراجعه

تواند به جایی، هر مطبی و هر پزشکی نمی

صورت مستقل مدعی داشتن مهارت در طب 

ها سنتی باشد. از سوی دیگر در سالمتکده

های گیاهی مورد نیاز بیماران معموال هم دارو

شود و هم بیماران تحت درمان قرار ارائه می

 گیرند.می

مردم ایران معموال به طب سنتی بیشتر از 

های درمانی دیگر طب شیمیایی و روش

اعتماد دارند. این موضوع را محمد پناهی 

مدیرکل گردشگری سالمت در سازمان 

 خبرنگار مهرمیراث فرهنگی نیز در گفتگو با 

گوید: استفاده از گیاهان، کند و میتایید می

ها و... آن طور که در اذهان عموم رایج میوه

است بدون عوارض بوده و هست و به همین 

دلیل اطمینان بیشتری در استفاده از آنها 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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وجود دارد حال آنکه در بسیاری از مواقع 

وهای شیمیایی به دلیل استفاده از دار

ب داروهای شیمیایی ناشناخته بودن و یا ترکی

نه تنها مضر هستند بلکه در برخی از موارد 

ها خطرآفرین نیز استفاده کمتر و یا بیشتر آن

تواند باشد اما استفاده از داروهای گیاهی می

خطرترین نوع داروهاست. حتی اگر روند کم

درمان با شیوه طب سنتی طوالنی تر از طب 

 نوین باشد.

یاهان دارویی که دهد: معموال گوی ادامه می

برای طب سنتی استفاده می شود یا داروهای 

هربال هستند که با تکنولوژی جدید ساخته 

قدیم  شده اند و یا دارویی های مرتبط با طب

هستند که منشا تهیه آنها نسخ قدیمی است. 

در هر صورت این داروها با نسخه پزشک 

 سنتی تجویز می شوند. 

گوید: در مدیر اولین سالمتکده کشور می

ها معموال باید محلی برای عرضه سالمتکده

گیاهان دارویی، فراورده های دارویی و یا 

عرقیاتی عرضه شود که هم رضایت بیمار را 

به همراه داشته باشد و هم استاندارد باشند. 

بایست همه به سمتی بروند که چون می

ضریب اطمینان متقاضیان بیشتر شود در این 

توان حلقه گردشگران صورت است که می 

 سالمت را با وجود طب سنتی بیشتر کرد.

پناهی درباره 

گردشگران  پذیرش

سالمت خارجی نیز 

دهد: توضیح می

معموال گردشگران 

خارجی که برای 

طب سنتی به ایران 

آیند در همان می

محلی ثبت نام 

کنند که گردشگران ایرانی مراجعه می می

جی از کنند با این وجود گردشگران خار

وجود چنین علمی کمتر اطالع دارند ولی 

شنیده اند که ایران در حوزه حجامت، 

زنبوردرمانی، زالو درمانی و ... فعالیت می 

 کند.

گوید برخی از گردشگران آنطور که پناهی می

اند و تنها نامی از طب سنتی ایران شنیده

برخی که آن را قبال امتحان کرده اند، درمان 

ضرر نمی دانند به همین دلیل  دوباره را بی

به دنبال مرکزی که از هر جهت فعالیت 

هایش مطمئن باشد می گردند. حتی برخی 

از گردشگران خارجی به این مراکز برای 

کسب اطالع بیشتر مراجعه می کنند. با این 

وجود تعرفه ای که از آنها در سالمت کده ها 

گرفته می شود همان تعرفه بیماران ایرانی 

با وجود اینکه در ایران تعداد کمی  .است

سالمتکده ویژه گردشگران خارجی و داخلی 

وجود دارد اما استان البرز توانسته در این 

میان گوی سبقت را از تهران گرفته و با 

برپایی سالمتکده ای در این استان 

گردشگران داخلی و خارجی را به سمت خود 

گیری بکشاند تا از تمرکز زدایی در تهران جلو

 شود.

خدادوست معاون طب سنتی وزیر بهداشت  

در زمان افتتاح سالمتکده استان البرز گفته 

بود، بر اساس آمارهای یکی از کشورهای 

درصد افرادی  ۵9توسعه یافته مشخص شده، 

کنند یا که به پزشکان عمومی مراجعه می

نیازی به دارو ندارند و یا با داروهایی که 

د درمانی( تجویز خود)براساس آموزش خو

بنابراین وقتی سواد  .یابندکنند، بهبود میمی

مورد تقلیل مردم باال رود، این مراجعات بی

شود مبلغ زیادی در یابد و سبب میمی

جویی شود پس با ایجاد اقتصاد مملکت صرفه

سالمتکده ها راه برای تبلیغات واهی و 

گران تا ادعاهای کاذب برخی سوءاستفاده

 .دی بسته می شودحدود زیا
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 برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق

 

مراسم شام ساالنه اتاق بازرگانی و صنایع و 

معادن ایران و انگلیس بنابه روال معمول 

 با بیستم بهمن ماه برابرنوزدهم نوامبر  ،شنبه

سالن  در ظهر از نیم بعد ازساعت هفت و

با حضور کلیه و ، سپیناهتل اس "تویالوش"

 ان و انگلیس،اعضا هیات رئیسه اتاق ایر

 Vikas)بیشترین تعداد اعضاء، آقای

Aggrawahl)   بین  بخش بازرگانی مدیر

تهران و... برگزار  سفارت انگلیس در المللی

بعد از  مراسم راس ساعت هفت و نیم شد.

آغاز شد. مهمان ها تا حدود ساعت  ظهر

هشت و نیم سرگرم مذاکره رو در رو، تبادل 

و ود با یکدیگر نظر و رد و بدل کارت های خ

دکتر  که در این میانبودندصرف چای و قهوه 

به بنا ،مهمانانضمن ادای خیر مقدم به امینی 

گفته خودش اعالم یک خبر خوش مبنی بر 

اینکه سه نفر از بنیان گذاران 

موسس اتاق در پاسخ به درخواست 

دبیرخانه اتاق، آمادگی خود را برای 

درصد هزینه خرید  ۵9پرداخت 

برای دبیرخانه اعالم کرده اند مکانی 

عنوان کرد و اظهار داشت  اکنون 

فقط، تنها به نفر چهارم نیاز است و 

لذا از حاضرین دعوت به مشارکت 

کرد. وی سپس از مهندس خاموشی 

بیاناتی  با ایراددرخواست کرد 

از نظرات خود به عنوان مهمانان را 

  رییس اتاق بهره مند سازند.

ندس خاموشی بود که مه بدینسان

و پس  پشت میکروفون قرار کرفت

 مدعو،ها و آقایان  از ادای خیرمقدم به خانم

سرگیری روابط از ضمن اظهار خرسندی

اشاره به آثار فوق العاده  بازرگانی دوکشور، با

 ضرورت برمثبت مبادله هیات های بازرگانی 

هرچه بیشتر مبادله هیات های بازرگانی در 

 کشور مورد نیاز دو زمینه های گوناگون و

 تاکیدکرد. 

تسهیل صدور ویزای ورود به انگلیس،  وی بر

 به ویژه ویزای تجاری

به  نیز تاکید و

تفصیل درباره شرایط 

کار در پسافرجام و 

روابط ایران و 

کشورهای اتحادیه 

 کرد،بیاناتی ایراد ااروپ

با اشاره به  سپس

برنامه های سال 

آینده اتاق در زمینه 

موزشی مورد نیاز ه های فشرده  آبرگزاری دور

قبول دعوت و  از مطالبی ایراد و در اتاق

دکتر  این مراسم تشکرکرد. در حضور اعضاء

 "آگاروال "امینی با  تشکر از ایشان، از آقای 

مدیر بخش بازرگانی بین المللی سفارت 

خواست چنانچه ایشان انگلیس در تهران 

  .یاناتی ایراد کنندب ،مایل باشند

ان نیز با قبول دعوت و در دست گرفتن ایش

میکروفون به تفصیل درباره اشتیاق هرچه 

بیشتر دولت متبوع خویش به گسترش روابط 

اقتصادی دو کشور و آمادگی بخش بازرگانی 

 اتاق  و سفارت در تهران به همکاری با اعضاء

اینکه اکنون بخش بازرگانی اتاق با تقویت 

قریبا نیروی انسانی شاغل در سفارت ت

آمادگی انجام همکاری های الزم برای توسعه 

روابط بازرگانی دوکشور به ویژه مبادله هیات 

 های بازرگانی را داردبه تفصیل سخن گفت.

در پایان دکتر امینی ضمن تشکر از ایشان  

مهمانان را برای صرف شام به سوی میز شام 

دعوت کرد. مهمانان بعد از صرف شام و 

 وانواع نوشیدنی ها  قهوه و و پذیرایی با چای 

 ،مجدد دکتر امینی از حضور مهمانانتشکر 

  .ساعت ده پایان پذیرفت مهمانی
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 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس
 

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

بازرگانی  ماهانه هیات رئیسه اتاقهای جلسه 

دراین دوره  ادن ایران و انگلیسعم و صنایع و

 سه شنبهاولین  49:11راس ساعت  همه ماهه

حضور کلیه اعضاء  با در محل دبیرخانه اتاق و

 تشکیل و برگزار گردید.

طبق روال معمول نخست ها این جلسه  در

اخبار اقتصادی روز مبادله وبه تفصیل در باره 

رات اثیژه برخی کنش های اقتصادی،به و

 مخرب منابع محبوس در بخش مسکن و

کلی سرمایه گذاری های  به طور و خودرو

 اشتغال آفرین بحث وتبادل نظر شد مولد و

گزارش عملکرد اتاق در ماه قبل توسط  سپس

موضوع برگزاری  .دکتر امینی ارایه شد.

قرار شد طبق  مهمانی ساالنه اتاق مطرح و

در مورد  شود.روال درپایان ماه بهمن برگزار 

مقرر برای دبیرخانه  انتخاب محل مورد نظر

 حصول نتیجه پیگیری شود. تا شد مورد

به  ادهدرمورد برگزاری جلسه مجمع فوق الع

اتاق نیز  تطبیق اساسنامهطرح بررسی منظور 

زاری گهمزمان با بر شد بعد از عید و ار قر

 شود. برگزاراتاق  مجمع عمومی عادی ساالنه

یه خدمات مشاوره مالیاتی به خصوص ارا در

اعضاء قرار شد به نحو مورد گزارش اقدام 

 شود.  
 

 برگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

 

کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های 

  :نوین

جلسه ماهانه این کمیسیون طبق روال راس 

 با حضور ماهدوشنبه اولین ، 40:11ساعت 

و آقایان  ، الهام ستارینقوی هراز ها خانم

علی  ،رئیس کمیسیونپژوهی، امیرحسین 

حمزه نژاد، محمدحسن دیده ور، محمدسعید 

ضرابیان، محمدرضا عاقلی، محمود توتونچیان 

  و دکتر امینی تشکیل و برگزار شد.

طبق روال ابتدا اخبار ها در این جلسه 

اقتصادی روز مورد بحث و تبادل نظر قرار 

پس از آن اعضا اطالعات شرکت خود  ،گرفت 

 سایت اتاق ارائه اتدرجمن اصالح  را برای

فهرست نمایشگاه قرار شد ، همچنین دادند

های انگلیس برای اعزام هیات به لندن در ماه 

شود. درمورد برگزاری دوره های  ارایه ،می

آموزشی خصوصا آموزش زبان انگلیسی بحث 

های الزم و با موافقت اعضا مقرر شد پیگیری 

 ماهاسفند  انجام شود. با توجه به اینکه جلسه 

آخرین جلسه کمیسیون در سال جاری 

خواهد بود مقرر گردید گزارش جلسات سال 

 شود. ارائه  بررسیبرای  جاری تهیه و 

40 
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  میسیون گردشگری و امور بین الملل:ک

 که بایستی  ماهانه این کمیسیونهای جلسه 

دوشنبه اولین  41:11راس ساعت  طبق روال

 ،اعضائ اصلی تشکیل می شد حضور ماه باهر

 محمدرضانقوی و آقای زهرا خانم اما تنها 

 در این جلسه ها حضور یافتند و سرمدی

سایرین به علت سفرهای خارج و گرفتاری 

وانسته بودند در جلسه حضور های شخصی نت

تعداد به علت به حدنصاب نرسیدن  یابند

 ه برگزار نشد.جلسحاضر در اعضاء 

 : کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی

همه ماهه اولین جلسه ماهانه این کمیسیون 

با حضور آقایان 40:11راس ساعت ه یکشنب

مهدی  خدابخشی، اکبر هادی نصیر، علی

حسن  پناهی، خداقلی حاجی حسینلو، محمد

دیده ور، حیدر شوکتی پورثانی، محمدصادق 

ا مژگان، تدین، حسین ساکی نژاد، محمدرض

دبیر کمیسیون نیما نصیریان و رضا مهدوی 

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار 

بیشتر دلیل اینکه ه ب ها  در این جلسه گردید.

به  اعضاء حاضرین از اعضا جدید بودند ابتدا

  ند.پرداخت شانو زمینه کاریخود معرفی 

اخبار اقتصادی کشور در  آن درباره پس از 

بروشور  شدر اقر گفت وگو وزحوزه نفت و گا

کمیسیون توسط با مشخص کردن اعضاءاعضا 

و جدول  رسانی روزه ب مهدی پناهی آقای

تهیه  4950رنامه جلسات کمیسیون در سال ب

ن قرار گیرد تا پس از کمیسیو و در اختیار

 توزیع شوداعضا کمیسون بین تائید توسط 

همچنین به منظور تداوم حضور اعضا در 

صورت مکتوب درمورد ه سیون بجلسات کمی

 امکان حضور مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل 

 .اقدام شودالبته در شرکت های هولدینگ 

  کمیسیون عضویت:

در دوره مورد  کمیسیون عضویتهای جلسه 

با حضور خانم فیروزه مزدا  گزارش، همه ماهه

آقای مهندس علی  حمزه نژاد و دکتر امینی 

 هر ماهشنبه   سهاولین  49راس ساعت 

برگزار گردید.در این جلسه بعد از  و تشکیل

 وبررسی درخواست های جدید عضویت 

اخذ د شمقرر  ها همچنین تمدید عضویت

تصمیم درمورد درخواست های عضویت پس 

متقاضیان از برگزاری جلسه مالقات با 

در این دوره با هشت  انجام شود.عضویت 

 درخواست جدید موافقت شد.

 

 کوتاه اتاق انگلیس و ایران اخبار
 

 برگزاری گرد همایی ماهانه اعضاء
 

دیدار ماهانه اعضاء اتاق بازرگانی بریتانیا و 

همه ماهه به کوشش آقای مارتین ایران 

جانستون، مدیرکل اتاق، و بنابه دعوت رئیس 

اتاق، لرد المونت، توسط خانم میترا طاهری با 

و برگزار شکیل ت دبیرخانهدر محل صرف ناهار 

ان مدعو آقای انسخنران دورهاین  گردید. در

 رای انگلیس وبعیدی نژاد سف نیکالن هوپتون و

هرکدام پس از ادای خیرمقدم  که دندایران بو

توسط لرد المونت به ادای سخنان مفصل 

درباره روابط اقتصادی دو کشور و پاسخ به 

در این پرسش های مدعوین پرداختند. 

ضا کلیه اعضا هیات مدیره عالوه بر اع اتجلس

 اتاق نیز حضور داشتند. 
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 باز نشسته شدترین عضو دیپلمات هیات رئیسه  آقای آلون ایونز قدیمی

 

 (Alun Evans CMG) آقای آلون ایونز

دیپلمات برجسته بریتانیایی، نایب رئیس 

ایران بعد  و هیات مدیره اتاق بازرکانی بریتانیا

ده، از عضویت در سال همکاری سازن 41از 

هیات مدیره اتاق بریتانیا و ایران اعالم 

بازنشستگی کرد. در نشستی که به این 

ایران  بریتانیا و یمناسبت در اتاق بازرگان

برگذار شد، به بهترین وجه از خدمات طوالنی 

وی  از شد و تشکر و وی در اتاق تقدیر

آینده همچنان به همکاری  در خواسته شد

 امه دهد.خود با اتاق اد

تندرستی و موفقیت وی درکلیه شئون آرزوی 

 و همه ی همکاران وی در دو اتاق بریتانیا

 انگلیس است. ایران و ایران و

 

 ناخبار کوتاه اقتصادی ایرا
 

 میلیارد دالر خانه خالی ۰۱۱وجود  آواربرداری از سیاستهای ناکارآمد/

 

میلیارد  411وزیر راه و شهرسازی از وجود 

 .دالر خانه خالی در کشور خبر داد

به نقل از پایگاه  خبرگزاری مهربه گزارش 

خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس 

ه یک ماموریت آخوندی گفت:در این دور

بزرگ داشتیم و آن هم آواربرداری از 

های ناکارآمد بخش مسکن بود، مهم سیاست

این نیست که فقط آمار بدهیم چند واحد 

ساخته شده؛ بلکه مهم این است که بگوییم 

چند واحد برای متقاضی واقعی احداث شده 

سازی با اشاره به وجود  وزیر راه و شهر .است

ی خالی در سال هزار واحد مسکون 091

های تعداد خانه 4951، گفت: در سال 4919

هزار واحد  091خالی به یک میلیون و 

رسیده، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون 

واحد اضافه شده، ضمن اینکه ممکن است 

واحدهای بیشتری به مجموعه موجود مسکن 

کشور اضافه شده باشد؛ ولی فقط در بخش 

افزایش  های خالی، یک میلیون واحدخانه

های خالی که خانهوی با بیان این .یافته است

شهرها قرار دارند، افزود: اگر عمدتا در کالن

 491ها در ایران را میانگین مساحت خانه

ی  ها مربع از خانه هر متر ومتر فرض کنیم 

میلیون تومان در نظر  9خالی را کمتر از 
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بگیریم؛ قیمت هر واحد مسکونی چیزی در 

یون تومان یعنی کمی بیشتر از میل 111

به گفته آخوندی، بر  .شودهزار دالر می 411

اساس این آمار، یک میلیون واحد مسکونی 

میلیارد دالر عدم  411خالی یعنی حداقل 

  .وری اقتصادی در ایران وجود داردبهره

 111وزیر راه و شهرسازی به وجود بیش از 

هزار واحد مسکونی خالی در تهران اشاره 

میلیون مسکن مهر  ۲کرد و گفت: بیش از 

درآمد ساخته نیز به ظاهر برای طبقات کم

ها درست بود، قاعدتا شد، اگر این سیاست

گذاری، باید شاهد پس از این همه سرمایه

های میان شهری و کاهش ساکنان بافت

 45چنان اما چرا هم ای بودیم؛ حاشیه

میلیون نفر در وضعیت بدمسکن در ایران 

ها هزار ستند یا اینکه چرا علیرغم دهه

میلیارد تومان هزینه در مسکن مهر مشکل 

  چنان باقی است؟هم

وی اظهار داشت: یک دلیل عمده وجود دارد 

گذاری در و آن این است که عرضه و سرمایه

گرفته که با تقاضای واقعی  صورتجایی 

کند، در واقع نه درست ارتباط برقرار نمی

و نه مسکن مهر، در دو  خانه های لوکس

گذاری بخش مسکن، مشکل سوی سیاست

 .اندمردم را حل نکرده

 :درصدی بعد از اجرای مسکن مهر ۰۱های تورم

میلیون  ۲تولید  آخوندی، گفت: اگر سیاست

هزار مسکن مهر و حجم عظیم  ۲11و 

هایی اصولی مسکن لوکس در تهران، سیاست

اما  بود، باید قیمت مسکن کاهش می یافت،

درصد در بخش  91های باالی شاهد تورم

 .مسکن بودیم

تا  4915وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال 

های صادر شده در تهران تعداد پروانه 495۲

هزار واحد مسکونی بوده است، این  ۵01

 ۲.9تعداد برای اسکان جمعیتی بیش از 

کند. این بدین مفهوم میلیون نفر کفایت می

معیت تهران را فقط در شب است که اگر ج

در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده، امکان 

درصد از کل جمعیت  91اسکان بیش از 

تهران را در برداشت، بخش اعظم این 

ها برای واحدهایی است که عمدتا با پروانه

با  9و  ۲۲، ۲هدف سوداگری در مناطق یک، 

 .نجام شده استاهدف فروش تراکم 

 

 آخر سال خبری از ارز تک نرخی نیستتا  

رز معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شوک هایی که در بازار ارز طی دو ماه اخیر رخ داده است، از توقف موقتی اجرای پروژه یکسان سازی نرخ ا

 .گفت: تا پایان امسال، خبری از ارز تک نرخی نیستخبر داد و 

 

 خبرنگار سعید میرشجاعیان در گفتگو با

  سیاست اجرای برای دولت گفت: مهر

 را هایی شرط پیش  ارز، نرخ سازی یکسان

 اکنون اساس، این بر که بود گرفته  نظر در

 است نشده محقق ها،نیاز پیش این از برخی

  .خارجی دارد و داخلی عوامل البته که

 بر: افزود معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

 طی که هایی شوک به توجه با اساس، این

  و داده رخ ارز بازار در اخیر ماه دو تا یک

 سطح در کارگزاری روابط نشدن برقرار البته

  یکسان اجرای خارجی، های بانک با مناسب

  .است افتاده تعویق به ارز نرخ یساز

وی تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که 

 نرخی تک ارز پروژه تا پایان امسال، اجرای

میرشجاعیان در پاسخ به  .شود محقق

 ارز نرخ سازی یکسان مبنی بر اینکه آیا  این

  شد، خواهد اجرایی یازدهم دولت در

 عمر پایان به بیشتر هم دیگر ماه چند :گفت

 .است نمانده باقی ولتد

 

14  

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


  49اخبار                                                                                                                                                             95فصلنامه ایران و انگلیس     شماره 

 توضیح نوبخت درباره دخل و خرج هدفمندی
 

 نقل از صدا و به خبرگزاری مهر به گزارش

بخت در گفتگوی زنده با سیما، محمدباقر نو

شبکه یک سیما با بیان اینکه قانون  ۲44خبر 

هدفمندی یارانه ها در قبال منابعی که از 

اصالح قیمت حامل های انرژی به دست می 

آید مصارفی هم تعیین کرده است افزود: به 

این قانون تصریح شده  ۵طور مشخص در ماده 

 درصد از این رقم را به صورت نقدی 91حداقل 

درصد را به تولید  91بین خانوارها توزیع کند، 

درصد را به خزانه عمومی  ۲1اختصاص دهد و 

واریز کند و هزینه های جاری و عمرانی دولت 

 نیز از این محل تامین شود.

که این قانون اجرا شد  15وی گفت: از سال 

درصد به خانوار ها فقط  91متاسفانه نه تنها آن 

هم مرتبط با تولید و درصد س 91بسنده نشد و 

دولت پرداخت نشد بلکه همه آنچرا که دولت 

به دست آورد و حتی بخشی از  15در سال 

 .داد خانوارها به خزانه روی آ ن گذاشت و 

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: 

از محل افزایش قیمت بنزین که  15برای سال 

تومان برای بنزین معمولی و  4111اکنون 

تومان برای بنزین سوپر است و  4۲11

همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات 

فرآورده های نفتی که مجموعا چیزی حدود 

هزار میلیارد تومان  91

می شود به سازمان 

هدفمندی یارانه ها 

تحویل می شود اما 

قانون برای همین رقم 

تکالیفی تعیین کرده 

که پنج درصد از رقم 

فروش بنزین به 

ازی لوله ها در نوس

شرکت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان 

برای بهینه سازی انرژی، هزار میلیارد تومان 

و نیم درصد  41برای تولید قیر و جاده سازی، 

از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می 

هزار میلیارد تومان  ۲1یابد که مجموعا حدود 

 می شود.

ند حدود نوبخت گفت: آنچیزی که باقی می ما

هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه  91

طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا 

تومان را در ماه  911هزار و  19بتوانیم مبلغ 

بین خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر از این 

محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف 

شود با توجه به اینکه طرح تحول سالمت و 

برد دیگر ر مدارس نیز از این رقم بهره میشی

ماند اما آن اقالمی که برای بهینه چیزی نمی

ساز ی انرژی به شرکت گاز، برق، قیر رایگان و 

هزار  ۲1نوسازی جاده ها که چیزی حدود 

میلیارد تومان است، اینها هم به نوعی به تولید 

 گردد.باز می

وی درباره راهکارهای دولت برای کاهش 

کالت تولید کنندگان در دریافت تسهیالت مش

افزود: دولت برای خروج از رکود و سرعت 

بخشیدن به رشد اقتصادی برای سال جاری دو 

 40مسیر را انتخاب کرد که یکی از آن پرداخت 

هزار  ۵هزار میلیارد تومان تسهیالت به حداقل 

واحد تولیدی راکد بود اما بر اساس  911و 

 45ی ماه توانسته ایم به آخرین امار تا ششم د

میلیارد  019هزار و  49واحد مبلغ  915هزار و 

 تومان تسهیالت بدهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از صدا و سیما 

خواست به سراغ واحدهایی که از این تسهیالت 

 استفاده کرده اند نیز برود.

نوبخت گفت: ما همچمنان از طریق ستاد رفع 

ها که در استانداری ها موانع تولید استان 

تشکیل می شود همه تالشمان را برای 

شناسایی واحدهای غیر فعال و فعال کردن 

 بریم.انهابه کار می

هزار میلیارد تومان به  99وی افزود: هم اکنون 

طرح های عمرانی تخصیص داده ایم که با این 

کار توانسته ایم در شش ماهه اول سال رشد 

درصدی بدون نفت  1/9درصدی با نفت و  0/9

 ایجاد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نتایج 

تسهیالت ارائه شده به واحدهای تولیدی گفت: 

خوشبختانه همه استان های کشور به تفکیک 

امار از این دست واحدهای غیر فعال دارند و در 

هر استانی مشخص است که چه مقدار 

موری تسهیالت دریافت کرده اند و صرف چه ا

شده و چقدر بر میزان تولید و اشتغال این 

نوبخت در پایان از  واحدها افزوده شده است.

صدا و سیما خواست با مراجعه به استانداری ها 

از میزان تسهیالت داده شده به واحدهای 

تولیدی سوال کنند و با مراجعه به واحدهای 

دریافت کننده تسهیالت از میزان عملکرد آنها 

 ه کنند.گزارش تهی
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 پردازدمیلیارد دالر غرامت گازی به ترکیه می ۲ایران حدود 

 

حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت: بر اساس 

اعالم داوری بین المللی مقرر شده قیمت گاز 

 40.0تا  49.9صادراتی ایران به ترکیه بین 

  .درصد کاهش یابد

امروز حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت ایران 

ژانویه( در جمع  ۲1بهمن ) 9شنبه سه

خبرنگاران گفته است ایران یک میلیارد و 

میلیون دالر غرامت به ترکیه پرداخت  511

به گفته آقای عراقی این غرامت  .خواهد کرد

درباره  "المللیداوری بین"بر اساس رای 

اختالف ایران و ترکیه بر سر اختالف قیمت 

 .داخت خواهد شدگاز صادراتی به ترکیه پر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نفت 

بر اساس اعالم داوری بین "ایران گفته است: 

المللی مقرر شده قیمت گاز صادراتی ایران به 

 ".درصد کاهش یابد 40.0تا  49.9ترکیه بین 

قرار است این بدهی به صورت اقساط به 

پول "ترکیه پرداخت شود و جایگزینی گاز با 

در غرامت هم از جمله پیشنهادهای  "نقد

ایران از صادرکنندگان عمده گاز  .ایران است

طبیعی به ترکیه است و این کشور ساالنه 

حدود بیست درصد از نیاز خود به این سوخت 

 .کندرا از ایران خریداری می

 

 جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران مزیت است

 

چهار روزه خود به  وزیر نیرو در پایان سفر

انداز روابط ایران و انگلیس را لندن چشم

گوید چیان میمثبت ارزیابی کرد. چیت

تواند سهم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا می

ایران در روابط اقتصادی با لندن را افزایش 

 .دهد

وزیر نیرو معتقد است که خروج بریتانیا از 

لت در اتحادیه اروپا )برگزیت( و تغییر دو

لندن  وانگلیس تاثیر نامطلوبی بر روابط تهران 

های میان دو کشور داشت زیرا تفاهم نخواهد

 ."وابسته به این کابینه و آن کابینه نیست"

 41شنبه )چیان، شامگاه پنجحمید چیت

 تیر( به خبرگزاری دولتی ایرنا  ۲1ژوئیه/ 

ارزیابی ما این است که در جریان »گفت: 

توانند از ایی مثل ایران میبرگزیت، کشوره

های بیشتری در ارتباط با انگلستان بهره مزیت

او افزود، از آنجا که بخشی قابل  «.بگیرند

توجهی از صادرات و واردات انگلیس با 

گرفت تصور بر کشورهای اروپایی صورت می

کشورهای  "برگزیت"که پس از این است 

یس دیگر در معامالت و روابط اقتصادی با انگل

 سهم بیشتری داشته باشند.

 های انگلیسی:مذاکره و تفاهم با شرکت

بینی نسبت به آینده وی با ابراز خوش

های ایران و انگلیس، به ویژه در همکاری

های انگلیسی واقعا شرکت»حوزه انرژی گفت: 

اند برای حضور در ایران بسیار ابراز عالقه کرده

اهلل ، انشاءبینیمو ما موانعی را در سر راه نمی

چیان که شامگاه چیت «.نتایج خوب باشد

تیر همراه با جمعی از مدیران  ۲4دوشنبه، 

وزارت نیرو به لندن سفر کرده بود صبح سه 

شنبه با امبر رود، وزیر انرژی انگلیس دیدار و 

های دو کشور مذاکره درباره گسترش همکاری

 .کرد

به گزارش ایرنا در جریان سفر هیئت ایرانی 

ها از ه لندن مذاکراتی نیز با برخی شرکتب

، و موسسه "پیبی"جمله: رولزرویس و 

صندوق ضمانت صادرات انگلیس انجام 

تفاهم نامه هم به  (UKEF) پذیرفت و چند

  امضاء رسید.

۲1 
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 واهند ساختنیروگاه حرارتی در ایران خ ۰ترکیه و بلژیک 

 

کنند که گاز منتقدان وزارت نیرو را متهم می

ای، که از بهای گاز صادراتی را به قیمت یارانه

به مراتب کمتر است در اختیار این شرکت 

یکی دیگر از انتقادها به این . دهدقرار می

توجهی به تولیدکنندگان داخلی قرارداد بی

ی هاشود که وزارت نیرو بدهیبرق مربوط می

  کالنی به آنها دارد.

پیام باقری، عضو  "جام جم"به نوشته روزنامه 

تازگی هیئت مدیره سندیکای صنعت برق به

در انتقاد از این قرارداد گفته است: ایران در 

درصد  59سازی بیش از صنعت نیروگاه

هزار میلیارد  4۲خودکفاست و وزارت نیرو 

تومان به تولیدکنندگان داخلی برق بدهکار 

  .است

برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اگر 

امتیازهایی مانند مجوز صادرات برق و گاز 

ارزان به تولیدکنندگان داخلی داده شود، 

بخش خصوصی توان تامین مالی و احداث 

 نیروگاه دارد.

 

 یابدهزار تومان افزایش می ۰۱۱تا  ۰۱۱سقف برداشت از عابربانک ها به 

 

، مسعود رحیمی در خبرنگار مهربه گزارش 

نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با 

تشریح تمهیدات نوروزی بانک مرکزی برای 

رفاه حال مردم گفت: در ایام نوروز سقف 

هزار  911تا  111برداشت از عابربانک ها به 

 تومان افزایش خواهد یافت.

ریالی بانک مرکزی افزود:  مدیرکل اداره نشر و

 بانک مرکزی مطابق با تمهیدات هر ساله 

توزیع اسکانس نو را آغاز خواهد کرد و بر این 

 111اساس سقف برداشت از عابربانک ها به 

 هزار تومان افزایش خواهد یافت. 911تا 

 شعبه بانکی ۰۱توزیع اسکناس نو در 

مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی گفت: 

اسفند ماه  49شعبه بانکی که اسامی آنها  01

از سوی بانک مرکزی اعالم خواهد شد به 

  . توزیع اسکانس های نو خواهند پرداخت

هزار  ۵بر این اساس از ابتدای اسفند ماه 

هزار میلیارد  5میلیارد تومان برای تهران و 

هرستان ها اسکانس تخصیص تومان برای ش

 مین نقدینگی رانی از بابت تاو نگ ایمداده

 ها نداریم.  بانک

وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای پول 

شود بانک نقد که در پایان سال تشدید می

مرکزی تصمیم دارد برای امسال هم سقف 

های متقاضی را برداشت از خودپردازهای بانک

طوری که برای مدتی افزایش دهد به

د هایی که خود درخواست را مطرح کننبانک

سقف برداشت روزانه خودپردازهای آنها از 

 911الی  111هزار تومان معمول تا  ۲11

هزار تومان افزایش خواهد یافت. این موضوعی 

ها است که در سال گذشته در برخی از بانک

 .اتفاق افتاد

افزایش سقف پرداخت خودپردازها به 

 هزارتومان۰۱۱تا  ۰۱۱

وره این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: د

افزایش سقف پرداز از خودپردازها در ایام 

 49اسفندماه تا  ۲1پایانی سال بین 

ماه خواهد بود؛ همچنین احتمال فروردین

میلیون در  ۲11های بانکی تا افزایش تراکنش

  .روز وجود دارد

به گفته مدیر کل اداره نشر و ریال بانک 

 401مرکزی، در حال حاضر در هر روز حدود 

 شاپرک  و کنش در شبکه شتاب میلیون ترا

ها به وفقیت تراکنشم میزان که شودمی ثبت

درصد رسیده؛ ضمن اینکه با  55.9حدود 

توجه به افزایش مبادالت در روزهای پایانی 

 ۲11ها تا سال احتمال افزایش تراکنش

میلیون در روز وجود دارد و دور از ذهن 

   .نیست

۲4 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DB%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/a-19258304
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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 ۲4از  میلیارد اسکناس نو 4011وی از توزیع 

میلیارد  511 حدود اسفند خبر داد و گفت: 

اسفندماه در  ۲4تومان اسکناس نو از 

میلیارد  ۵11حدود  و ها ها و استانشهرستان

  .شودتومان نیز در تهران توزیع می

های ملی، صادرات، اقتصاد به گفته وی، بانک

های نوین، سپه، پست بانک از جمله بانک

های نو را اسکناس منتخب هستند که توزیع

برعهده خواهند داشت. این در حالی است که 

 41و  9111، ۲111های نو در قالب اسکناس

 .گیردهزار تومانی در اختیار مردم قرار می

مدیر کل اداره نشر و ریال بانک مرکزی این را 

هم گفت که ذخائر بانک مرکزی برای توزیع 

جه اسکناس نو به اندازه کافی است، اما با تو

های توزیع که ظرف دو ماه بعد اسکناسبه این

گردد در شده بار دیگر به شبکه بانکی بر می

هایی که نتیجه برای جلوگیری از هزینه

ی اول تواند تحمیل شود برای مرحلهمی

میلیارد تومان در نظر گرفته  4011حدود 

شده که در صورت لزوم توزیع بیشتر انجام 

  .خواهد شد

طه با توزیع سکه نیز تصریح رحیمی در راب

کرد: بازار سکه در حال حاضر کامال متعادل 

طوری که بانک بوده و مشکلی وجود ندارد به

 کند. مرکزی کامال آن را کنترل می

با این حال در صورت لزوم و با توجه به 

هایی که با بانک ملی در شعبه هماهنگی

کارگشایی آن انجام شده در صورت لزوم 

انجام شده تا تامین تقاضا صورت حراج سکه 

 .گیرد

اسکناس جدید هزارتومانی مغایرتی با 

 تغییر واحد پول ندارد

وی اظهار داشت: به هرحال اسکناس ابزاری 

برای پرداخت است که بانک مرکزی در رابطه 

کند و اگر مصوبه با چاپ و توزیع آن اقدام می

هیات وزیران در سال آینده به تایید مجلس 

واحد پولی به تومان تغییر کند باز هم  برسد و

تومانی و  4111مغایرتی در انتشار اسکناس 

تبدیل واحد پولی وجود ندارد، چرا که در هر 

صورت برای این تغییر زمان زیادی الزم است 

های موجود به تدریج از چرخه و باید پول

که آیا وی همچنین در مورد این .خارج شود

 ۲11های چک پول بانک مرکزی برای انتشار

ای دارد گفت: هزار تومانی چاپ شده برنامه

ها به معنای آن نیست که خیر چاپ این پول

ر بالفاصله توزیع شود، بلکه ما هم به مانند سای

 کشورها برای ذخائر احتیاطی خود

کنیم تر چاپ میهایی با ارقام درشتاسکناس

و در زمانی که جامعه دچار شوک شود و یا 

نیازی به آن وجود داشته باشد برای که این

 .انتشار آن اقدام خواهیم کرد

 

 

 اندمردان ایرانی در صد سال اخیر در دنیا بیشترین افزایش طول قد را داشته

 

بر اساس تحقیقی که به سرپرستی پروفسور 

مجید عزتی استاد امپریل کالج لندن انجام و 

 الیف منتشر شده، مردان ایرانیدر نشریه ای

به طور متوسط  ۲141تا  4541های بین سال

اند که متر افزایش قد داشتهسانتی 40.9

بیشترین افزایش قد مردان در دنیا محسوب 

  .می شود

در این صد سال متوسط قد مردان ایرانی از 

متر رسیده و رتبه سانتی 4۵9.0به  49۵.4

 .ارتقا یافته است 0۵به  414جهانی آنان از 

متر بیشترین سانتی ۲1.۲جنوبی با ن کرهزنا

افزایش قد را در دنیا در این صد سال 

اند. در همین مدت، متوسط قد زنان داشته

متر افزایش سانتی 495.۵به  411.9ایرانی از 

صعود  11دنیا به رتبه  495یافته و از رتبه 

 .است کرده

با  مردان هلندیبر اساس این تحقیق 

متر( و زنان لتونیایی سانتی 41۲.9میانگین 

متر( بلندقدترین سانتی 4۵1)با میانگین 

 .مردان و زنان دنیا در حال حاضر هستند

این تحقیق، بزرگترین پژوهش جهانی است 

در  .انسان ها انجام شده است که در زمینه قد

جریان آن، هشتصد دانشمند با همکاری 

سازمان بهداشت جهانی، اطالعاتی را از منابع 

مختلف، اعم از اطالعات سربازگیری، 

تحقیقات ملی در مورد تغذیه و سالمت و 

شناسی در سراسر دنیا مطالعات جمعیت

گردآوری کرده و از این اطالعات برای مقایسه 

 4541ساله در سال  41ییر قد افراد روند تغ

یعنی ) ۲141و سال ( 4150یعنی متولد )

 .استفاده کردند( 4550متولد 

 

۲۲ 

http://www.bbc.com/persian/science/2015/06/150619_me_dutch_tallest_nation_natural_selection
http://www.bbc.com/persian/science/2015/06/150619_me_dutch_tallest_nation_natural_selection
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 اخبار کوتاه اقتصادی جهان
 

 آلمان بار دیگر رکورد صادرات در جهان را شکست

 

به گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی 

 ۲5۵اینفو، موازنه مثبت تجاری آلمان با 

از چین  ۲140ر سال میلیارد دالر د

پیشی گرفت و این کشور رکورد صادرات 

کاال در جهان را شکست. چین در سال 

میالدی رکورددار صادرات کاال در  ۲149

 جهان بود.

کریستیان گریم، یکی از کارشناسان 

موسسه تحقیقات اقتصادی )اینفو( در دانشگاه 

گو با خبرنگار ومونیخ آلمان، در گفت

اعالم کرد که سطح خبرگزاری رویترز 

صادرات کاال از آلمان به کشورهای دیگر 

میلیارد  ۲5۵میالدی  ۲140جهان در سال 

دالر بیشتر از میزان واردات کاال به این کشور 

به این ترتیب آلمان مقام اول   .بوده است

صادرات جهان را در سال گذشته میالدی به 

 ۲19خود اختصاص داده است. چین با 

در مقام دوم قرار گرفته و ژاپن میلیارد دالر 

مقام سوم صادرات جهان در سال گذشته 

را به خود اختصاص داده ( ۲140میالدی )

رکورددار صادرات   ۲149است. چین در سال 

 .کاال در جهان بود

موسسه تحقیقات اقتصادی اینفو همچنین 

ترین اعالم کرده است که اقتصاد آمریکا منفی

گذشته میالدی موازنه تجاری را در سال 

داشته است. واردات کاال در این کشور در 

میلیارد  1۵1( ۲140سال گذشته میالدی )

دالر بیشتر از صادرات کاال از این کشور به 

کریستیان  .دیگر کشورهای جهان بوده است

گریم، کارشناس موسسه تحقیقات اقتصادی 

گوید، این موازنه منفی اینفو، در این باره می

شان می دهد که مصرف در آمریکا ن

کاال در آمریکا بسیار بیشتر از تولید 

است و این کشور با این موازنه منفی، 

خود را به دیگر کشورهای جهان 

اگر این ارقام سبب  .کندبدهکار می

شادی بخش اقتصاد آلمان می شود، اما 

خاری است بر چشم دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا. او چین را 

اش با آمریکا ه رابطه اقتصادیمتهم کرده ک

های ناعادالنه است و همچنین شرکت

خودروسازی آلمان را تهدید به پرداخت حق 

کریستیان گریم  .گمرکی بیشتر کرده است

بر این نظر است که موازنه اقتصادی مثبت 

میالدی  ۲140آلمان از ماه ژانویه تا نوامبر 

 میلیارد دالر بوده و کاالهای آلمانی به ۲99

شدت مورد توجه کشورهای منطقه یورو 

هستند. اما دیگر کشورهای اروپایی که عضو 

اتحادیه اروپا نیستند نیز خواستار خرید 

 .کاالهای آلمانی هستند

 

 خطر در کمین منطقه یورو؛

 پرتگاه برلبه اقتصاد ایتالیا چرا استعفا داد؟/« ماتئو رنزی»
 

دنبال شکست سیاست های اقتصادی به 

وزیر ایتالیا و سنگین تر شدن سایه  نخست

، «رنزی»بحران بر سر این کشور، استعفای 

سومین اقتصاد بزرگ اروپا را وارد مرحله 

   جدیدی از بحران کرده است.

، بحران اقتصادی ایتالیا با خبرنگار مهر به گزارش

ه پرتگاه استعفای نخست وزیر چند گام به لب

نزدیکتر شده و این نگرانی وجود دارد که این 

 اقتصاد  بحران به سراسر اروپا تسری پیدا کند.

 پایه بر دوم جهانی جنگ پایان تا ایتالیا کشور

 بعد. بود شده ریزی پایه کشاورزی های فعالیت

ین کشور از یک ا اقتصاد دوم، جهانی جنگ از

صنعتی اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی 

تبدیل شد، به گونه ای که در حال حاضر به 

 محسوب جهان صنعتی کشور  عنوان پنجمین

  .شودمی

۲9 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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این کشور عضو اتحادیه اروپاست و در این راستا، 

 بر اروپا بسیاری از قوانین اقتصادی اتحادیه

است. به عالوه،  افکنده سایه نیز کشور این اقتصاد

اقتصادی و ایتالیا عضو سازمان همکاریهای 

 باشد.نیز می  (OECD)توسعه

سرزمین ایتالیا برای کشاورزی نامناسب است 

 کننده وارد یک کشور این جهت، همین به

 نظر از. شود می محسوب غذایی مواد خالص

 مهم طبیعی منبع هیچ کشور این طبیعی، منابع

آهن، زغال سنگ و نفت  هایزمینه در معتبری و

بیعی را از نواحی ندارد، ولی مقادیری گاز ط

مختلف کشور و نیز از دریای آدریاتیک 

کند که البته این میزان در سالهای استحصال می

اخیر افزایش محسوسی داشته است، به گونه ای 

که گاز طبیعی از منابع مهم این کشور به حساب 

  می آید. 

در حال حاضر قسمت اعظم منابع و موادخام 

ن کشور و برای صنعت و تولیدات صنعتی ای

درصد از منابع انرژی آن از  11همچنین بیش از 

سایر کشورها وارد می شود و صنایع مختلف این 

کشور به شدت به این مواد خام و نیز انرژی که 

تشکیل می دهد، قسمت عمده آن را نفت 

بیشترین نقطه قوت اقتصاد  وابسته می باشند.

ایتالیا، ساخت و تولید کاالهای مختلف است که 

 و مدتاً توسط شرکتهای کوچک و متوسطع

 می تولید خانوادگی و خصوصی مالکیتهای تحت

 دارای آنها در ایتالیا که صنایعی مهمترین. گردد

 قابلیت و توانایی آنها تولید ساختار و بوده مزیت

: از عبارتند دارند، را المللی بین عرصه در رقابت

 مختلف، تولید ماشین آالت، موتور وسایل نقلیه

 محصوالت و کاالها شیمیایی، محصوالت

 همچنین و نساجی و پوشاک الکتریکی،

حجم قابل توجهی از تجارت خارجی  .داروسازی

کشور ایتالیا با کشورهای عضواتحادیه اروپا 

صورت می گیرد. میزان تجارت خارجی این 

 95کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود 

است که درصد از کل تجارت خارجی این کشور 

 49درصد، فرانسه با  41از میان آنها آلمان با 

درصد به عنوان  ۵درصد و انگلستان با 

ترین شرکای تجاری ایتالیا محسوب می بزرگ

 شوند.

 بن بست نخست وزیر

 سال در جهانی مالی بحران اقتصاد ایتالیا از زمان

میالدی به بعد دچار مشکالت متعددی  ۲111

ه امروز بر سر اقتصاد شد و سایه آن بحران تا ب

کند؛ از سویی دیگر این کشور سنگینی می

 با دنیا های کشور ترینمقروض از یکی ایتالیا، 

 می محسوب تریلیون دالر ۲ از بیش بدهی

 از اقتصادی ریاضت سیاستهای اجرای و شود

و  بدهی کاهش هدف با ایتالیا دولت سوی

کسری بودجه با مخالفتهای وسیع و گسترده 

بویژه اتحادیه های بزرگ کارگری روبرو  داخلی

نخست وزیر ایتالیا « ماتئو رنزی» شده است.

چندی پیش در نشستی با رهبران اتحادیه های 

کارگری ایتالیا گفته بود، ایتالیا قصد دارد با 

توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با 

ود به این کشورهای شرق آسیا میزان صادرات خ

در همین حال نخست  دهد.کشورها را افزایش 

 طرح  ساختاری، وزیر ایتالیا در راستای تغییرات

 که کرد تصویب را کشور این کار قانون اصالح

دیه های اتحا شدید مخالفت با مساله این

 برنامه علیه کردند کارگری روبرو شد و اعالم

وزیر ایتالیا در  نخست های سیاست و ریاضتی

برپا  سراسر کشور تظاهرات بزرگ مردمی

 خواهند کرد.

با صراحت به این نکته اشاره کرده « رنزی»البته 

 خوبی و درخشان شرایط در ایتالیا اقتصاد بود که

 بهبود به نسبت تواندنمی دولت و ندارد قرار

 مساعدی قول مردم به ایتالیا اقتصادی شرایط

امروز نمی توانیم با »: بود گفته وی. بدهد

ت اقتصادی و مالی اطمینان خاطر بگوییم مشکال

ایتالیا را حل و فصل کرده ایم. متاسفانه نمی 

توان کلیه مشکالت اقتصادی و مالی ایتالیا را در 

یک سال حل و فصل کرد. این مشکالت طی 

 حل برای و است آمده وجود به سالهای متمادی

 «داریم. نیاز زیادی زمان به آنها فصل و

پیش  سخنان ناامید کننده رنزی از چشم انداز

روی اقتصاد ایتالیا در شرایطی صورت گرفت که 

ایتالیا از زمان وقوع بحران مالی منطقه یورو، سه 

طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرده است و 

پیشتر پیش بینی شده بود که ایتالیا تا سال 

قادر به برون رفت از این شرایط بحرانی  ۲149

د نخواهد بود. این در حالی است که افزایش شدی

نرخ بیکاری جوانان ایتالیایی و رسیدن حجم 

تریلیون  ۲ از بیش به کشور این بدهی های 

۲1 
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 اقتصادی شرایط سریع بهبود برای را رنزی یورو، 

 .داشت قرار فشار تحت

در همین حال این خطر وجود داشت که رشد 

اقتصادی کمتر از انتظار در سال جاری، 

 و های او برای کاهش کسری بودجهبرنامه

 شرایطی در این. کند مختل را هابدهی از کاستن

 از  خود بینیپیش نیز ایتالیا مرکزی بانک که بود

 روند با دیگر بار را کشور این اقتصادی رشد

در کنار همه اینها، فشار  . بود کرده اعالم کاهشی

مردم و سندیکاهای کارگری برای جلوگیری از 

ت تا اجرای طرحهای ریاضتی رنزی را بر آن داش

 اصالح طریق از را خود نظر مورد اصالحات 

 مردم منفی رای اما ببرد؛ پیش اساسی قانون

 اصالحات به یکشنبه روز پرسی همه در ایتالیا

 بستبن یک در را رنزی او، مورد اساسی قانون

اه ر  1۲ وزیر نخست این که بستیبن داد؛ قرار

به ناچار منجر حلی برای خروج از آن نداشت و 

در همین حال به دنبال  استعفای او شد.به 

، ارزش یورو در مقابل دالر «رنزی»استعفای 

درصد کاهش، به کمترین رقم خود  1.5آمریکا با 

  . رسید میالدی  ۲149از ماه مارس سال 

به نظر کارشناسان اقتصادی، با استعفای نخست 

 ثباتیبی از دورانی وارد یا، این کشورایتال وزیر

 ثباتیبی بروز با و شد خواهد مالی و اقتصادی

 بانکی نظام تا رود می آن بیم ایتالیا، در سیاسی

 آن پی در و شده متزلزل نیز کشور این شکننده

 .شود روبرو جدید بحرانی با یورو، منطقه
 

 اکس برای سفر توریستی به ماهبرنامه اسپیس

 

صی فن آوری ایکس یک شرکت خصواسپیس

کند تحولی در های فضایی است که تالش می

 صنعت فضانوردی ایجاد کند

گوید اکس میگذار اسپیسایالن ماسک بنیان

دو  ۲141این شرکت قصد دارد اواخر سال 

مسافر را در قالب یک ماموریت توریستی به 

اکس یک شرکت اسپیس .اطراف ماه بفرستد

ر خصوصی فن آوری های اکتشاف فضایی د

کند تحولی در آمریکا است که تالش می

 .صنعت فضانوردی ایجاد کند

آقای ماسک نام این دو نفر را که قرار است به 

فضا سفر کنند، فاش نکرده است اما گفته که 

آنها با مراجعه به این شرکت اعالم آمادگی 

های چنین سفری را اند که هزینهکرده

سافر سفینه فضایی حامل این دو م  .بپردازند

فضایی، قرار است حدود یک هفته در فضا 

بماند، به دور ماه بچرخد و پیش از بازگشت 

شرکت . به زمین عمق فضا را تجربه کند

ای که در این باره اکس در بیانیهاسپیس

منتشر کرده نوشته است دو نفری که در قالب 

 کنند، مانندرنامه به فضا سفر میاین ب

با "تند که فضانوردان آپولو اشخاصی هس

را به فضا  "خودشان امید و رویای بشری

اند برای انجام این سفر آنها گفته .برندمی

توریستی، ابتدا وضعیت سالمت این افراد 

های آمادگی بدنی بررسی شده و آزمایش

های اولیه برای این آموزش .شودانجام می

به  .سفر فضایی در سال جاری آغاز خواهد شد

های دیگری نیز برای وهگفته این شرکت گر

اند و انتظار انجام چنین سفری درخواست داده

تعداد افراد بیشتری  رود پس از این پرواز،می

ناسا توانست در سال  .به فضا فرستاده شوند

برای نخستین بار دو فضانورد را به  4505

اکس در ماه اسپیس شرکت .سطح ماه بفرستد

را با  5ن ماه( توانست موشک فالکژانویه )دی

   .موفقیت از کالیفرنیا به فضا بفرستد

تجربه پیشین آنها بعد از انفجار یکی از 

  .هایشان هنگام پرتاب ناموفق بودموشک

آژانس فضایی آمریکا در بیانیه ای نوشت: 

ناسا برای بیش از یک دهه در صنایع "

خصوصی سرمایه گذاری کرده... تا بذر نوآوری 

ده بشر در فضا کاشته تجاری برای پیشبرد آین

ناسا درحال تغییر شیوه عملکرد خود از  ".شود

شرکت های تجاری برای کمک به  طریق

ایجاد یک اقتصاد فضایی قوی در آمریکا و باز 

شدن دست آژانس فضایی برای تمرکز بر 

توسعه راکت ها، فضاپیماها و سیستم های 

نسل آینده برای رفتن به ورای ماه و 

 .اعماق فضاست اکتشافات طوالنی
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 ردانگلیس در اتحادیه اروپا جایی ندا

 

رئیس سابق پارلمان اروپا در گفتگویی اعالم 

کرد که نتایج همه پرسی در انگلیس نشان 

یی در اتحادیه اروپا داد که این کشور دیگر جا

المار »، خبرگزاری مهربه گزارش  .ندارد

رئیس سابق پارلمان اروپا در گفتگو با « بروک

روزنامه دی ولت در خصوص حضور یا عدم 

حضور انگلیس در اتحادیه اروپا اظهار داشت: 

مردم انگلیس با حضور در همه پرسی ژوئن 

 خواهان که دادند نشان میالدی گذشتهسال 

 دلیل همین به و بوده اروپا اتحادیه از خروج

 پس این از که کرد پافشاری نکته این بر باید

وی در . ندارد جایی اروپا اتحادیه در کشور این

 در ترکیه احتمالی عضویت درباره ادامه

ترکیه  که است ها سال: گفت اروپا اتحادیه

های اتحادیه اروپا جامه نتوانسته به خواسته 

عمل بپوشاند و اصالحات الزم را انجام دهد، 

در نتیجه نمی تواند انتظار پذیرش در اتحادیه 

این دیپلمات اروپایی در   .اروپا را داشته باشد

خصوص آینده اروپا خاطرنشان کرد: ما در 

اروپا بیش از هر چیز به اقتدار گرایی نیاز 

 رأس امور قرار  داریم و باید مدیرانی که در

 .می گیرند این اصل را در اولویت قرار دهند

بروک همچنین افزود: شهروندان اروپایی از ما 

انتظار دارند تا در جهت تامین امنیت آنها 

 هرگونه بروز از مانع و برداشته اساسی گامهای

 .شویم تروریستی حمله و اقدام

 

 ردترین پرواز مستقیم جهان را آغاز کقطر طوالنی
 

 4۵شرکت هواپیمایی قطر امروز، یکشنبه 

ترین پرواز مستقیم فوریه( طوالنی 9بهمن)

این مسیر بین دوحه، .جهان را آغاز کرد

 .پایتخت قطر و آکلند در نیوزیلند است

دوحه  ۵۵۵یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 

 را به مقصد آکلند ترک کرده و قرار است 
 0) اعت هفت و نیم صبح روز دوشنبهس

فوریه( به وقت محلی به مقصد برسد. این 

دقیقه طول خواهد  ۲1ساعت و  40پرواز 

کیلومتر  41991کل مسافت پرواز   .کشید

 41اعالم شده و پیش از رسیدن به آکلند از 

.کشور عبور خواهد کرد 9منطقه زمانی و 

 

 غول سریال بازی تاج و تخت درگذشت

نیل فینگلتن، بازیگر نقش غول در سریال 

سانتیمتر  11متر و  ۲بازی تاج و تخت که با 

 .ترین انسان بریتانیا بود درگذشتقد بلند

ساله قبل از این که وارد دنیای  90فینگلتن 

بازیگری شود در آمریکا بسکتبال بازی 

های آمریکا کرد. او پس از بازی در دانشگاهمی

ودش در کشورهای یونان، ایتالیا و به گفته خ

ای به بسکتبال ادامه اسپانیا به صورت حرفه

به طور  ۲11۵آقای فینگلتن که در سال  .داد

رسمی به عنوان بلندترین فرد بریتانیا انتخاب 

فیشر "شد، بازیگر نقش هیوالیی به نام 

 .در سریال دکتر هو هم بود "کینگ

ود به نیل فینگلتن درباره تصمیمش برای ور

دنیای بازیگری پس از بازنشسته شدن از 

ها ده"بسکتبال به دلیل مصدومیت گفت: 

کنند و میلیون نفر در این مملکت زندگی می

ترینشان هستم که مورد خیلی خاصی من بلند

است. برای همین چرا از آن به عنوان امتیازی 

برای شناخته شدن استفاده نکنم، نه فقط 

برای داشتن استعداد  برای بلند قد بودن که

 91شماره کفش آقای فینگلتن  ".در بازیگری

و طول ساق پایش حدود یک متر بود. او در 

کیلوگرم وزن داشت و  0هنگام تولد بیش از 

سانتیمتر  ۲49سالگی طول قامتش به  44در 

های درگذشت آقای فینگلتن با واکنش .رسید

های اجتماعی روبرو شد. از زیادی در شبکه

تام بلنکینساپ، نماینده مجلس بریتانیا  جمله

کننده در یک خبر ناراحت"در توییتر نوشت: 

سالش بود،  90مورد آقای فینگلتن... فقط 

  ".کننده استخیلی خیلی ناراحت

۲0 
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 فهرست اعضاء جدید

 

 اعضای حقوقی:

 
 

واردات و صادرات، مدیرعامل: رضا  آرین سازه مشهد:شرکت 

سلحشور، آدرس: خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد، فرهنگ 

( 73) 16073023، تلفن: 6و9، طبقه 702، پالک 31، معاد 31

+، ایمیل:  51( 73) 16073029+، فکس:  51

r_salahshoor2000@yahoo.com . 

تولید و بازرگانی  تجارتی و تولیدی عبیرنت:شرکت 

محصوالت شوینده و بهداشتی، مدیرعامل: علی نقیب، آدرس: 

، 93شرقی، پالک  33جاده آبعلی، خیابان اتحاد، نبش  تهران،

+،  51( 73) 22105250، تلفن: 3691501333کدپستی 

+، ایمیل:  51( 73) 22115929فکس: 

naghib_A@yahoo.com . 

مواد غذایی، مدیرعامل: شبنم بهرامی  ا:خط تجارت آریشرکت 

شبستری، آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی 

( 73) 11900571-0، تلفن: 0گنجوی،کوچه هفت پیکر، پالک 

+، ایمیل:  51( 73) 11900579+، فکس:  51

arya.tradeline@yahoo.com . 

نقت و گاز، ساختمانی سازی،  ساختمانی پرهام:شرکت 

راهسازی، حفاری، سازه های بتنی، مدیرعامل: علی اکبر 

 ،(ویال) الهی نجات استاد خیابان خدابخشی، آدرس: تهران،

، تلفن: 3951615633 کدپستی ،32 شماره ورشو، خیابان

+،  51( 73) 11503255+، فکس:  51( 73) 11503255

 . info@parhamco.com ایمیل: 

واردات محصوالت چرم  شرکت سیستم سازان اورانوس:

 انابیخ -هیامان -اهواز ، مدیرعامل: احمد سکوند، آدرس:کالرک

، ایمیل: سازان اورانوس ستمیشرکت س -لقمان

Damavand.1983@gmail.com . 

تجهیزات آزمایشگاهی،  شرکت ایرانیان سیستم دقیق:

 ابانیخ -قایآفر ابانیخ -تهران مدیرعامل: لیال میرمومن، آدرس:

 77032022، تلفن: 3562295113 یکدپست -91پالک  -هیسا

+، ایمیل:  51( 73) 76707000+، فکس:  51( 73)

Iranian.precise.system@gmail.com  
صنایع غذایی، مدیرعامل: جمال  شرکت ستاره یخی آسیا:

 یالیعل دیشه ابانیخ -نصر یکو -تهران رازقی جهرمی، آدرس:

 یکدپست -1پالک  -ایبن بست در -یجواد ابانیخ -یغرب

 11729105+، فکس:  51( 73) 70121، تلفن: 3002131300

 .  razeghi.jamal@bafoods.com+، ایمیل:  51( 73)

ساختمان، مدیرعامل: احمد صفی  تامین بهسو: شرکت آرمان

 -یشمال یسهرورد ابانیخ -تهران زاده امزاجردی، آدرس:

پالک  -ینسترن شرق ابانیخ -یعربعل ابانیخ -خرمشهر ابانیخ

 11915651، تلفن: 3911510131 یکدپست -0طبقه  -10

+، ایمیل: 51( 73) 11915661+، فکس:  51( 73)

info@behsoco.com . 

بازرگانی،  شرکت کارآمدان دینا نوآوران )کاردینو(:

آبشار  ابانیاصفهان، خ مدیرعامل: ساناز سیدجعفری، آدرس:

 ی، طبقه دوم، کدپست710، پالک 6دوم، بعد از کوچه 

+، فکس:  51( 131) 6102200، تلفن: 1366669113

-info@kardino+، ایمیل:  51( 73) 07650223

group.com . 
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 منبع: بانک مرکزی                  
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