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 در پیش آینده
 

 

ه همه شنیده ایم کما از قدیم و ندیم همواره گفته اند و 

دریای طوفانی سرانجام به آرامش باز می گردد. 

بنابراین تردید نیست که جو ناسالم و مسموم سیاسی 

حاکم بر منطقه، به ویژه کشور ما و رابطه فیمابین دو 

کشور نیز دیر یا زود برطرف خواهد شد. و این 

راستینه یا واقعیتی است از روز روشن تر، که اکنون 

آن را آشکارا از میان  نشانه هایبیش از هر زمان 

 اخبار و اظهارات مقامات دو کشور می توان دریافت.

  از این رو به نظر می رسد، اکنون بیش از هر زمان

شکوفا سازی هرچه بیشتر اقتصاد دو کشور در 

گروی اقداماتی است که زمینه های موردنیاز و 

شالوده آن بایستی در فرصت کوتاهی که درپیش 

ق های بازرگانی مشترک دو است در همکاری اتا

کشور، براساس اراده ی مثبت و آشکار مقامات دو 

فرآیند  کشور مهیا شود تا براساس آن بتوان در

شکوفا سازی اقتصادی دو کشور و برقراری صلح و 

 اساسی و استوار امنیت در منطقه و جهان گامی

 برداشت. 

 

 دکتر امیرهوشنگ امینی 
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 بازرگانی خارجی کشور

 در
 6931سال نخست ماه  پنج

 
 

 
 
 

 براساا آ اراا ا ق ااااا ه ااا اا   اا   ا 
سوی گمار  اراراد بابا ا  ب  اگا    

           پاا م راا      اا  باخاا ا   ورااوا 

، وااا  ق وباااگ ب  اگااا    9316سااا   
              زااش خاااا ا   ورااااوا ب  باااا  گاااا

          رقاا ر    رااواب ا اا ا  باا   اار  

ر  ب    و  با  ا اق  باپا  را     
     اس .

 
 

 
 
 
 

 آمار مقایسه ای صادرات و واردات کاالهای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی 
 6931-31های سال  پنج ماه نخست در 

 فعالیت

 6931پنج ماه نخست سال  6931پنج ماه نخست سال 
درصد تغییرات نسبت به 

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش 
 )میلیون دالر(

 ارزش  وزن

 96221 7217 962611 932431 912224 922441 صادرات

 -2211 -3213 932133 142437 972913 232129 واردات
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  :( وارداتالگ
ببراایررس سااا  قااباو ورااوا ا    اار 

، 9316سا    پ م ر       اا   ، ط  
بوب  اس  و  ب لغ بار  "بر م"بوط ب  رر

باصاا  ا  واا   2211ربلبااود ب ا ق  163
سا  اا    قااباو اا بااا بوب  اسا .  

ربلبود ب ا  694ب  اا ش  "ذاو بار "
قساا ر  "باصاا  سااا  اا  اا ، 3291ق 

 9111 قلباا  رو ااوای باا   ناا  ساابل  ا 

س  س  بنز اربو     4111سب      
بلباود ب ا ر 191ب  اا ش  "ق هببرر ی

اط اا و »باصاا  سااا  اا  اا ،  4261ق 
ر فصاال   ااا   ولباا  ا وربباا  سااواای 

ب زر اا  باا   ناا  ساابل  ا  3713ابرااگ 
4111cc   ومیار ا   %92ب  س خ  باخ   
 232ب  اا ش « ب  اسیث  ی  سیبک 31%

باص  سا  اا     4232ربلبود ب ا ق 

ربلباود  291ب  اا ش « لوبب ی سور »ق 
صاا  سااا  اا  اا ، باا  با 4299ب ا ق 

 ر بب  ا ب  ه ی بقه    پ ن  اا ب  خوب 
اخیصاا د باب  ا اا . هم  اابس ریوساا  

ب ا  92367ابم  هر  س وا  ی قاابا ا  
و    ب  ب  ر و رر ب  س    بوب  اس 

باصاا  اااازار  با  3232اباا ،  اا قب 
 .اا ش ب ای با ی  اس 

 

 
 ساس سهم ارزشیپنج کشور عمده طرف معامله در واردات کاال برا

 6931سال  پنج ماه نخست در
 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 
 

 
 

 

قااباو عمااا   وراااوا با بقا  راااواب 
( 9گاازااش باا   ر بااب ا  ورااواه ی 

هاازاا  ااس ق اا ش  92112باا   "چاابس"
 9213ربلباود ب ا ق ساا  ق  ا   22416

( 4باص ،  49231باص  ق سا  اا    
 هزاا  س 92791ب   "  عرب ار ااو ریح "

ربلباااود ب ا ق ساااا   32329ق اا ش  
باصاا  ق سااا  اا  اا  94216ق  اا  
باا   " ماااوای واار "( 3باصاا ،  97291
ربلبااود  92326هاازاا  ااس ق اا ش  121

باصا  ق ساا   3271ب ا ق سا  ق    
 92996با   "ه  "( 2باص ،  6214اا    

ربلباود ب ا ق  92466هزاا  اس ق اا ش 
باص  ق سا  اا  ا   7232  سا  ق  

هازاا  637با   " روب "( 1باص  ق  6219
ربلباود ب ا ق ساا   92933 س ق اا ش 

 1231باص  ق سا  اا  ا   2233ق    
 باص ، ا ن ه پذررای  اس .

 
  :ب( صادرات

عماا   اااااه صاا باا   با بقا  رااواب 
باا   "رب   اا و گاا  ی"گاازااش،  اا ر  

ربلباااااود ب ا ق ساااااا   42141اا ش 
پل  ا بلس گرر  "باص  ق  96211اا    

بناز  او   %12ابل  با  چاا ل  ومیار ا  
ربلبااود ب ا ق  614باا  اا ش  "پااوبای

پرقپ د ر رع "باص ،  3271سا  اا    
ربلبود ب ا ق سا   176ب  اا ش  "   

ساا رر اق ااس "باصاا  ق  3231اا  اا  
با  « ه ی سبک ق اراقاب  ه  بنز ب زرس

ق سا  اا  ا  ربلبود ب ا  176اا ش 
 213با  اا ش « ریا  و »ق  باص  3243

 4211ربلباااود ب ا ق ساااا  اا  ااا  
ر  ب   . هم  بس ریوس  ابم   باص ،

ب ا باوب   313هر  س وا  ی صا باا   
وا    اب  با  را و ررا ب  سا    اس 

   .باص  اازار  ر ای  اس  3227گذ ی  

 
 روبب و  ه ی ص باا   ب   ف بک رب    و گ  ی، رحصو و پیرق ابم  ق سا رر و  ها   ا ر  و  ها ی صا  ی ، ورا قا ی، 

 ر    ، ارش ق ص  رع بسی  ب   رح  رر ر  ب   . 

 
 

 امارات متحده عربی

61.63%  

 چین

96.13%  

 جمهوری کره

1.39%  

 هند

1.16%  

 ترکیه

1.11%  

 جمع سایر کشورها

96.19%  
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 آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها 
 6931-31پنج ماه نخست سال های  در

 نوع کاالی صادراتی
 6931پنج ماه نخست سال  6931پنج ماه نخست سال 

 درصد تغییرات نسبت به 
 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 ارزش وزن

 4213 -4272 12331 942396 12111 992177 پتروشیمی

 -1231 -1293 32137 72319 42141 72221 میعانات گازی

 -1231 -91276 12944 342171 32472 432691 سایر کاالها

 -2211 -3213 932133 142437 972913 232129 جمع کل
 
 

 

و  ه ی »باص  ا  سا  اا    ب  گرق   32231باص  ا  سا  ق    ق  42213هم  او   و  با   ق  ه ی رربوط را    ر   وب 
 223294باص  سا  ق    ق  11217ق « رب    و گ  ی»باص  سا  اا    ب  گرق   96211اص  سا  ق    ق ب 91211، «پیرق بم 

 باص  سا  اا    ب  س رر و  ه    لق با ی  اس .
 

 

 6931 پنج ماه نخست درترکیب وزنی کاالهای صادراتی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 

 6931 ج ماه نخستپن درترکیب ارزشی کاالهای صادراتی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 
 

 

با  رب   ص بااو و   ط  پ م ر   
 "چبس"( 9ورواه ی  9316     س   

 32723هزاا  س ق اا ش  932214ب  
باص   43213ربلبود ب ا ق سا  ق    

( 4باص ،  49277ق سا  اا    
هزاا  س ق اا ش  12439ب   "عراق"

 91231ود ب ا ق سا  ق    ربلب 42612

( 3باص ،  91291باص  ق سا  اا    
هزاا  س  72711ب   "ار ااو ریح   عرب "

ربلبود ب ا ق سا  ق     42133اا ش 
 91214باص  ق سا  اا     96211

 22124ب   " ماوای ور "( 2باص ، 
ربلبود ب ا ق  92676هزاا  س ق اا ش 

باص  ق سا  اا     3229سا  ق    

هزاا  22331ب   "ه  "( 1باص  ق  1271
ربلبود ب ا ق سا   92911 س ق اا ش 

 6217باص  ق سا  اا     1293ق    
باص ، ب   ر بب رق ه ه ی اق     پ ن  

 ص بااو ا  ارراد اا و ب  موب  .

 

 پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات غیرنفتی براساس سهم ارزشی                                
 6931 پنج ماه نخست سال در                       

 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 

 میعانات گازی

61.11%  

 محصوالت پتروشیمی

99.39%  

 سایر کاالها

13.11%  

 میعانات گازی

61.33%  

 محصوالت پتروشیمی

99.13%  

 سایر کاالها

91.69%  

 چین

96.11%  

 جمهوری کره

3.11%  

 هند

1.31%  

 جمع سایر کشورها

96.99%  

 عراق

61.61%  

5 

 امارات متحده عربی

61.19%  
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 راستنا هایتحلیل

 (اقتصادی کشور هایکاستی یهمهریشه اصلی )

 
 
 

افراطی،  میهن دوستی از دوربه  
و دیباچه پردازی زائد  گوییزیاده

 یهمهاصلی  ریشهباید پذیرفت که 
اقتصادی کشور ناشی از  هایکاستی

ناراستی  های تحلیل کارگیری به
که مدلول حاکمیت اقتصاد  باشدمی

 گرفته   شکل وذهنیت لتیوددستوری 
 به ودولتی  کارگزاران اداره امور 

با کم و  مغایر هایسیاست کارگیری
 از بیشکیف اقتصاد کشوراست که 

 یافته است.  رواج پیش
، همچنان که بر هیچ نمونه طور به

هاست  سالپوشیده نیست،  ایفرهیخته
اتالف بخش عمده منابع مالی که افزون بر

نقدی یارانه، بهره  ختکشور با عنوان پردا
 -مقامات بانک مرکزی بنابه اظهاریا سود  
هزار  صد یکساالنه کمی بیش از  نامقبول
بانکی،  های سپردهبه تومان میلیارد 

 بیشتر مراتب بهن  بخش شد گیرزمین
مالی کشور در بخش ساختمان،  منابع

و صنایع وابسته که حفظ وضع مسکن 
 کالن و هایهزینهن مستلزم آ موجود
 واحدهای خالی کم دستساالنه  مستمر
پسماند،  نگاهداری، نوسازی،عوارض  :مانند

، باشدمیاستهالک، خواب سرمایه و... 
واقعیت درمورد این  ناگفته پیداست که

 . کندمیصنایع اتوماتیو نیز صدق 
از  باید اما روشن نیست این وجوه

یا موارد  و دشو تأمینکدامین منبع 
 جهت بیانباشت مانند:  دیگری زیاد

 های موسسهکالن نزد  های سرمایه
 کالًو... که  و وابسته دولتی نیمهدولتی، 

 . می بودبایستی در اختیار خزانه 
به افزایش  منجر ناهنجارهمچنین رفتار 
 توسط  دولت و خدمات وهزینه تولید کاال 

بازرگانی که بارها مذکور افتاده  های اتاق
د کشور ، اقتصاشرایطیدر چنین  .است

با دو نوع  واقعیات حاکمدر برخورد با 
یا روش کار و  راهکار ارائهوبرداشت 

 برداشت، یکی باشدمی روروبهاجرا 
در شکل گرفته ناشی از ذهنیت های 

در نظام  هم نآ، حجره اینظام سنتی 
اقتصادی دولتی، دیگری نظرات ناشی 

علمی ویژه اقتصادهای  هایدریافت از
مسئوالن  ن اقتصادیبرخی مشاورا آزاد

 هیچاقتصادی کشور، که  اداره امور
 در اقتصاد دستوری حاکم کدام

 کشور نه همخوانی دارد و نه کارآیی.
بری اقتصاد کشور در  بنابراین راه

شرایط موجود نیز چنانچه قرار باشد 
موجود  زندگیتاندارد اس تنها به حفظ

کالنشهرها ویژه  مورد در کمدستکه 
 که متوسط باشدمی هاییجامعه
 030333بیشکم یا سرانه آن هادرآمد 
تا  نمایدمیبسنده شود مشکل  استدالر 

چه رسد به اینکه بخواهیم در پی رشد و 
توسعه باشیم. جز آنکه گروهی به معنای 
واقعی کالم مسئول و آگاه از مسائل و 

مسائل  ویژهبهمشکالت اقتصادی کشور، 
 هاییزمینه کلیه درو مشکالت فراراه تولید 

 که اقتصاد کشور در قیاس با سایر
بیشتری نسبی   هایمزیت کشورها از
با تکیه بر  البته صداست و  برخوردار

چارچوب ، دربرنیروسرمایه گزاری های 
و مناسب با  شدهتدویناز پیش  ایبرنامه

متقبل  توان مالی/اجرایی بالفعل کشور
 بیشتر، مانع خسران اقتصادی اقدام گشته

 شوند. کشور
سطح زندگی  یا استانداردبنابراین 

ناشی از  روی هیچ بهکه  را برقرار
در  تواننمیتوان تولیدی کشورنیست 

ن دبا فروش و هزینه گر مدت بلند
ملی حفظ  هایسرمایهمنابع ثروتی یا 

 و برقرار نگاهداشت. 
 درآمدهاو هزینه کشور، در برگه درآمد 

باید از محل درآمدهای ناشی از 
مالیاتی، درآمدهای ویژه،   هاییافتدر

سنجیده  های وامبالعوض،  های کمک

 ، کاهشسویک... از قابل بازپرداخت و
از همه منع جمله و بیش  از هاهزینه

 هایپرداخت صورت بهاتالف منابع مالی 
 مقبول بهنا های بهره، یارانه نقدیغیرموجه 

 غیرموجهبانکی، خروج  هایسپرده
منع واردات کاالهای  ،سرمایه از کشور

، حتا بدون انتقال ارز، معافیت غیرضرور 
بازگشتی ایرانیان، خارج از  هایسرمایه

کشور، الزام بازگرداندن وجوه حاصل از 
صادرات کاال و خدمات از طریق شبکه 

از ستانی بانکی، گسترش دامنه مالیات 
، اقتصادی هایفعالیتو  دادوستدهاکلیه 
 تازرگانی با کاریگزین کردن کارت بجا

  آن برمترتب  هایهزینه لغو وعضویت 
جز حق عضویت ساالنه، واریز کلیه یا 

 اختیارنقدی در درصد وجوه  03 کمدست
، ایجاد اداری دولتی به خزانه هایموسسه

واگذاری واحدهای مسکونی شرایط امکان 
 99تملیک  به شرطاجاره  صورتبهخالی 
رد در مو ،%4 دست باال با بهرهساله 
... های دولتی و وابستهموسسه و ها بانک

 بهسنجیده،  ایبرنامهو تدوین و اجرای  
 رایج.  هایطلبی ازفزون دور

تنها در این صورت است که با به 
دور ماندن از اما و اگرهای در عمل 

در یک فرصت  توانمیسامان برانداز 
به نظام  گامبهگامبا ورود  سالهپنج

تقویت طبقه  رنتیجهداقتصادی آزاد و 
خصوصی که  کار آفرینمتوسط و 

ستون فقرات اقتصاد و عامل اصلی 
رشد و توسعه اقتصادی در کلیه 
اقتصادهای پیش رفته است موجبات 

فراهم  را کشوراقتصاد  شکوفا سازی
 و نه جز این.آورد، 

 
 امیرهوشنگ امینیدکتر            
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 «برمینگام»
 

 

حمل و نقل ، خرده فروشی، برگزاری انواع  روی داد های اقتصادی، اجتماعی،  خدمات بنام ترین مرکز برمینگام

 .هنری، توریستی و برگزاری  کنفرانس های ملی و بین المللی انگلستان است

 
 

لیون و یکصد یبا بیش از یک م برمینگام
 هزار نفر جمعیت، شهرو ناحیه ای شهری

در مرکز منطقه میدلند واقع  می باشد،
که  برمینگامغربی انگلستان در فالت 

. فالت استسرزمینی به نسبت مرتفع 
 055تا  005پا یا  0555تا 055 برمینگام

.به روایتی   متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
بزرگ ترین و پر جمعیت ترین  برمینگام

 شد.نیا می بااشهر بریت

میالدی با  7در سده ی کهشهر این 
کیلومترمربع مساحت در غرب  777777

کشور انگلستان در ایالت میدلند غربی بنا 
آغاز منطقه ای حاشیه ای و دور  در شد

 افتاده و روستایی کشاورزی بود که در
میالدی، بر اثر انقالب صنعتی به  01سده 

با پیش رفت  شهر بزرگی  تبدیل گشت و
ر های علمی، فنآوری و اقتصادی درخو

توجه به عنوان سنگ بنای جامعه مدرن و 
کنونی گردید. رویدادی که سبب  صنعتی

عنوان اولین شهر مولد  0770در سال  شد
 . دساز دنیا را از آن خود

بدین سان بود که هزاران مرکز صنعتی 
کوچک و متوسط را با مهارت باال، 
خالقیت و نوآوری استثنائی ایجاد کرد و 

تجاری  طیف وسیعی از پیشه های
تخصصی را به وجود آورد و بانی 

ن شهر یا گسترش و پویایی صنعتی در
گشت که تا سه دهه ی پایانی سده  بیستم 

 دوام یافت.  
با ارزش ترین نوآوری صنعتی در تاریخ 
بریتانیا، تولید موتور بخار می باشد که 

روی داد. راستینه یی که  برمینگامدر 
نقشی محوری و اساسی در ایجاد و 

 برقراری دموکراسی در بریتانیا داشت.  
 آساحمله های رعددر جنگ جهانی دوم، 
را چنان  برمینگامو بی درنگ آلمان، 

تخریب کرد که ترمیم آن با هزینه یی 
کالن و باورنکردنی  چندین  دهه زمان 

 برد.
 



06فصلنامه ایران و انگلیس    شماره                                                                                                                                     برمینگام      8   

 

بر محور  برمینگامامروزه اقتصاد 
، خرده حمل و نقل خدمات به ویژه،

داد های رویگزاری انواع فروشی، بر
اقتصادی، اجتماعی، هنری، توریستی و 
برگزاری  کنفرانس های ملی و بین المللی 

 استوار است.
 "جی.دی.پی" حجم تولید ناخالص ملی 

، براساس گزارش های رسمی برمینگام
میلیارد دالر  070 با برابر7502درسال

اعالم شده است، که در بریتانیا رتبه دوم 
 .  است دهرا دارا بو
دانشگاه  7بعد از لندن با  برمینگام

بزرگترین مرکز آموزش عالی بریتانیا می 
باشد. است. این شهر از نظر فرهنگ و 
هنر از شهرت جهانی درخور توجهی 

از نظر تعداد توریست  است. برخوردار
های بازدید کننده چهارمین شهر بریتانیا 
شمرده می شود. از نظر ورزش الزم به 

آستون "است که  تیم فوتبال  اشاره

 به این شهر تعلق دارد.  "ویال
 سابقه تاریخی:

درآغاز منطقه ای  برمینگامبنا به اشاره، 
حاشیه ای و دور افتاده بود. آثار دوران 
سنگی در این منطقه بیانگر وجود فعالیت 
های  انسانی متعلق به ده هزار سال پیش 

ی و شواهد نشان م از این می باشد. آثار
قبل  0555تا  0755دهد که  بین سال های 

از میالد مسیح برمینگام محل سکونت 
فصلی انسان هایی بوده است که در آنجا 

 .به کار زراعت اشتغال داشته اند

برمینگام به عنوان سکونت گاه دائمی   
در سده ی ششم یا اوائل سده ی هفتم 

 0517ایجاد شد. با وجود این در سال 
ترین و کم جمعیت ترین هنوز کم ارزش 

از  برمینگام شکوفائی بود. منطقه بریتانیا
 میالدی یعنی زمانی که آقای 0077سال 

مالک منطقه اجازه یافت   ،"برمینگامپیتر "
در قصر متعلق به خود ایجاد  گاهیفروش

 کند آغاز شد.  
سپس بر اساس این مجوز در آنجا یک 

 در زمانقصبه تجاری ایجاد کرد که 
ی اقتصادی و اجتماعی منطقه، به شکوفائ

 برمینگام این سر زمین کهمرکز تجارت 
نامیده می شد تبدیل  شد. محلی که در 
طول یک سده به یک مرکز پویای 

 بازرگانی و صنعتی تبدیل گردید.
سال بعد از آن  755و تا  0077در سال  

بود  "وارویکشایر"سومین شهر استان 
پانزده به 0755جمعیت این شهر. تا سال 

برابر افزایش یافت و به مقام پنجمین 
 شهر بزرگ بریتانیا و ویلز رسید.  

میالدی در اثر رواج  پدیده 01در سده  
لقب  برمینگامآزاد اندیشی در این منطقه، 

روشنگری میدلند را از آن خود ساخت. 
متیو بولتن و "به کوشش متفکرینی مانند 

به یک مرکز  برمینگامشهر  "جیمز کر
دبیات، موسیقی، هنر، و تاتر تبدیل شید، ا

به   برمینگام "لونار"تا جایی که انجمن 
زمینه ه زمیننخبگان فکری اروپا در 

فلسفه و صنعت ایده یاری می داد. 
راستینه یی که بارآور ایجاد یک رابطه 

 محوری بین انقالب علمی و صنعتی شد.
در  برمینگامتوسعه صنعتی انفجار گونه 

بسیار ماهر با  ر گیری کار گران اثر به کا
در کارگاه هایی با مالکیت  مزد باال

شخصی برای تولید انبوه کاالهای 
گوناگون رخ داد. این نو آوری استثنائی 

 که سال 0105و  0775بین سال های 
های اوج انقالب صنعتی بود به طول 

 انجامید. 
در این شهر  0770 ید در ساللوبانک  

تعداد  0155ل و تا سا تاسیس شد،
این شهر بیشتر از سایر  شعبات بانک در

 شهرهای  بریتانیا بود. 
متیو بولتن کارخانه سو هو را  0770در  

که در آن زمان بزرگترین کارخانه اروپا 
بود برپا و تاسیس افتتاح کرد، و  بدین 
ترتیب سمبل نظام  تولید صنایع کارخانه 

                            ی را  پایه گذاری کرد.              ا
 0777رویداد مهمتر دیگر اینکه در سال 

موتور وات به همراه متیو بولتن  جیمز
و این لحظه . ندتکمیل کردرا  بخار صنعتی

محوری انقالب صنعتی بود که انسان را 

از نیروی دست، آب، و حیوان رهائی 
 بخشید.

توماس آتوود همراه  07در اوایل سده ی 
ه سیاسی برمنیگهام کشور را تا با اتحادی

مرز جنگ داخلی کشاند، قانون اصالحات 
را از تصویب گذراند و کشور  0107سال 

را از بروز یک انقالب در حال وقوع نجات 
 داد.  

زمان بود که  شهر به یک  ازای برهه در 
 مرتبت شاخص سیاسی رسید.   

سیستم  0175در سال های دهه ی 
ی ایجاد شد و گسترده آب رسانی کانال

رسانی به صنایع و تولید انرژی آب در 
تحولی در خور توجه ایجاد کرد. در سال  

ند هیل، آموزگار مدرسه رول0107
، تمبر پست و سیستم پستی برمینگام

 جهانی را ابداع کرد.  
به بیش  برمینگامجمعیت  0175در سال 

در  از نیم ملیون نفر افزایش یافت و
گ بریتانیا جایگاه دومین شهر بزر

 قرارگرفت.

 

0770منظر برمینگام در سال   

نفر در  755555توماس آتوود در حال سخنرانی برای 

 برمینگام در یک گردهمایی سیاسی
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 مجلس و ستاد شورای شهر

1برای کنفرانس جی برمینگامدر 8811ردهمایی سران کشورها در سال گ  

 

            :برمینگامدانشگاه 

 0755که در سال  برمینگاماولین دانشگاه 
 تاسیس شد.

اثر  در دوران جنگ جهانی بر برمینگام
حمله های برق آسا و متوالی ارتش آلمان 
تخریب و متحمل خسارت های بی اندازه 

نواحی آسیب  زیاد شد. بازسازی بناها و
آغاز و  0775تا  0705سال های  دیده در

 ادامه یافت.
بعد ازپایان جنگ جهانی دوم، مهاجرین   

و  های مشترک المنافعاز کشور زیادی
 سایر کشورها وارد این شهر شدند و

افزون بر تغییر بافت قومیت ساکنین آن، 
جمعیت آن را به بیش از یک ملیون و 

افزایش  0775یکصد هزار نفر در سال 
  دادند. 

زمانی که دولت بریتانیا تصمیم گرفت 
 برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در
نقاط غیرفعال، با جمعیت بیکار و جویای 

، ط هدایت کند، صنعت را به آن نقارکا
به صنعت اتوموبیل  برمینگامرفته   رفته

 روی آورد و به آن متکی شد. 
بحران اقتصادی سال های اوائل دهه 

دی این شهر را که فروپاشی اقتصا 0715

به دنبال داشت باعث بیکاری و اغتشاش 

 فراوان در نواحی این شهر گردید.
بازسازی  ،امروزه با ایجاد مراکز تجاری 

مراکز صنعتی قدیمی، و مرکز مجمع 
جهانی قسمت های بسیاری از این شهر، 

 تبدیل به احسن شده است.  
 :تشکیالت اداری

از  نماینده 075با  برمینگامشورای شهر 
نماینده  محافظه کار و یک  7بخش،  25

در مجلس عوام  بزرگترین  نماینده کار گر

 شورا در اروپا می باشد.
شهرداری  الزم به یاد آوری می باشد که 

شهرهای به عنوان  شهرشش از  برمینگام
به  «المللیشهرهای شریک بین»خواهر یا 

فرانکفورت آم  دکنیاد می شرح در پی 
 در ایلینوی و شیکاگو، آلمان در اینم

 در هانسبورگ، ژوت متحده آمریکاایاال
 لیونو  آلمان در یکالیپز، ی جنوبیآفریقا

 .انسهفردر

 ویژگی های جغرافیایی:
در مرکز منطقه غربی بریتانیا  برمینگام 

 .قرار دارد برمینگامبر فراز فالت 
 آب و هوا:

مانند سایر نقاط بریتانیا دارای   برمینگام
جه .  درآب و هوای دریائی می باشد

جه در  7070بین  حرارت در این ناحیه 
درجه  1یا   7سانتیگراد در جوالی و 

سانتیگراد در ژانویه در نوسان است.  در 
 0055 این منطقه برف نیز می بارد.  حدود

 .دارد آبراه کیلومتر 255 و پارک هکتار
 ترکیب جمعیت:

،از کل جمعیت  7500سال  بر اساس آمار
در صد سفید  0777 برمینگامساکن در 

در  7777در صد نژاد مخلوط،  272پوست، 
در صد سیاه پوست می  177صد آسیائی، 
 07در صد جمعیت بین  7572باشند.   سن 

جمعیت را است.. بیشترین بخش  72و 
از نظر باورهای بانوان شامل می باشند. 

 27حدود  7500سال  دینی براساس آمار
در  77 -مسیحی برمینگامدر صد ساکنین 

در صد بی دین می  07 -ناصد مسلم
  .باشند

 اقتصاد: 

به عنوان یک مرگز نخست  برمینگام
صنعتی/مهندسی به رشد و توسعه دست 
یافت، اما اکنون بخش خدمات بیشترین 
سهم را در اقتصاد از آن خود ساخته 

  .است
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 دانشگاه برمینگام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
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«کول مول»بنای   

برمینگامدانشگاه   

 

در منتشره   براساس  آماربه طوری که 
درصد از  11کمی بیش از  7507سل 

اشتغال شهری را خدمات شامل بوده 
 است.

بیرمینگهام از نظر ترکیب اشتغال به ویژه 
آموزش  -مدیریت عمومی شهریدرزمینه 

و بهداشت در بریتانیا در جایگاه نخست 
قراردارد، و از نظر اشتغال در امور مالی 

 "لیدز"و سایر خدمات  تجاری بعد از 
 دومین مرکز شهری خارج از لندن است.

که منظور ارتباط شبکه تحقیقات در سطح 
 ظرن  (Beta World City)جهان و  

جهانی شدن می باشد ه قطناز  برمینگام
از لندن و منچستر در ردیف سوم  بعد

 قرار دارد.

 070با  برمینگاماقتصاد حوزه شهری 
 7502ولید ناخالص ملی درسال یارد تلمی

ادشاهی پبعد از لندن دومین شهر در 
جاگیر شده  برمینگامدر متحده می باشد.، 

 IMI plcسترده  گحوزه شهری  و
 شرکت های بزرگ شامل شرکت مهندسی 
این کالنشهر بزرگ ترین مجموعه شرکت 
های بزرگ را خارج از لندن و جنوب 

 با شرق در خود جاگیر کرده و
داری از امکانات اساسی مانند برخور

همایی های  مراکز نمایشگاه ملی و گرد
درصد  27 برمینگامبین المللی سبب شده 

نمایشگاه کل  تجارت، کنفرانس و
 پادشاهی متحده را دربرداشته باشد.  

 برمینگاماز کل اشتغال در  7507در سال 

، رقمی که از بوده است ناشی از  تولید 1%
یتانیا در مجموع متوسط مربوط به بر

اف و  –کمتر می باشد.  جاگوارتیپ 
   .روور بوده استلند

چشمگیر ترین ، "کول مول رو"بنای 
درکانون بخش  ،برمینگامآدرس تجاری 

 است. واقعتجاری این شهر 
در صد مردم در  1تقریبا   7507در سال  

مهمترین  کردند.قسمت تولید کار می 
و   صنعت در حال حاظر  جاگوار

درصد جواهر  25دروور است.  حدود لن
تولید می شود .  برمینگامآالت بریتانیا در 

در آنجا وجود  0051این صنعت از سال 
 داشته است.  

 7271حدود  7500در سال  "جی.وی.آ  "
سه سال قبل از آن  ملیون پوند بوده که از

این میزان کار آفرینی  رشد کرده است.
 وجود با ،شهر بعد از لندن بیشترین است

منتشره  این میزان بیکاری بر اساس آمار
در  در صد بوده. 05حدود  7507 سال در

با مقایسه با سایر شهر  برمینگامحقیقت 
ر آمد و بیکاری ها، محروم ترین از نظر د

در صد مرگ نوزادان بحساب می آید. 
 75بیشتر از آمار متوسط ملی و حدود 

 در صد بانوان 27در صد می باشد.  فقط 
مشغول کارند در حالیکه متوسط آمار 

 در صد است.   70بریتانیا 
  فرهنگ و ادبیات :

چندین ارکستر سمفونی  برمینگام در
وجود دارد.  هم چنین گروه باله سلطنتی 
را که یکی از پنج گروه باله عمده بریتانیا 
 می باشد  در این شهر تشکیل داده اند. از

. لیودب" میتوان شهر این مشهور شعرای
دو  برمینگام در برد. نام را "آودن.  اچ

موزه عمومی هنر و یک  موزه علوم 
در موزه علوم قدیمی ترین  د.وجود دار

ماشین بخار که هنوز کار می کند 
  نگاهداری می شود.

 معماری:
از نظر معماری این شهر محصولی است 

.  هرچند این شهر 75، و 07، 01از سده 
تی آغاز به رشد به هنگام انقالب صنع

ساختمان  0727کرد. اکنون در این شهر 
 بنای تاریخی و جود دارد.   01و 
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 تاالر شهر برمینگام

 حمل و نقل:

در این شهر به خاطر موقعیت جغرافیائی، 
حمل و نقل موقعیت خاصی دارد.    زمینه

پرواز به اغلب نقاط اروپا، امریکای 
شمالی، منطقه کارائیب، آفریقا، خاور 

 این شهر  وجود دارد.   میانه و آسیا از
ملیون  077با  برمینگامایستگاه راه آهن 

ل، بعد از لندن پر رفت و مسافر در سا
آمد ترین ایستگاه راه  آهن  در بریتانیا 

نیز  برمینگاممی باشد.  شبکه اتوبوسرانی 
میلیون مسافر در سال بعد از لندن  055با 

    یتانیا می باشد.پرکار ترین در بر
ن انقالب صنعتی، تعداد زیادی آب از دورا

راه ) بیشتر از ونیز ( برای رفت و آمد به 
کار گرفته شده  که  بیشتر با هدف  

 تفریحی، مورد استفاده قرار می گیرند.
  تعلیم و تربیت:

دانشگاه و هم چنین شعبه  0 برمینگام در

سال  در دانشگاه آزاد وجود دارد. ای از
مام وقت هزار دانشجوی ت 71حدود 7500

در این شهر به تحصیل مشغول بودند که 
 .خود بیشترین تعداد بعد از لندن بود

که در سال  برمینگام تدانشکده تجار
تاسیس شده است، قدیمی ترین  0757

دانشگاه در نوع خود در بریتانیا می 
، دیگرباشد. دانشکده تجارت معتبر 

 است. "آستون"دانشکده 
مرکز  برمینگام افزون بر آنچه عنوان شد 

مهمی برای تحصیل امور مذهبی  شاخه 
 های مسیحیت است.

 مدرسه  موزلی: 
نظام آموزش پیش دانشگاهی    در

کودکستان،  70 برمینگام ، دردانشگاهی
 77دبیرستان، و  77دبستان، و  071

مدارس اختصاصی  وجود دارد که حدود 
ماده درسی برای بزرگساالن ارائه  0055

 می دهند.
  :ات عمومیخدم

کتاب خانه ها، مراکز  برمینگام در
تفریحی، پارک ها، زمین های بازی، حمل 

ها، جمع آوری  و نقل، تمیز کردن خیابان
دمات از تخفیف زباله، در بین سایر خ

  ویژه بر خوردارند.
در ورزش های نقش موثری  برمینگام

مدیر  0111در  مدرن ایفا کرده است.
شکیل اولین پیشنهاد ت "آستون ویال"

 گروه ورزشی )لیگ( را ارائه کرد. 
 -امروزه این شهر مامن دو تیم فوتبال

 "برمینگام کلوب فوتبال"و  "آستون ویال"
 می باشد.  
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 خرچنگی عجیب با صورتی شبیه به انسان

در پارکی ساحلی نزدیک پل کاانوننیون در 
شهر ژاپنای شوونننسایید دم سمهاو    
برناااز  رااارار دارناااو کااا   ن من اااا  
ساااسنرایی را باا  شاایلی سنموااو شااو  در 
حالت  ا  رزسی خاند نواایم سای د ناو  
این سمهو   ا در کناار نها    اا  ک ای 

شتی  ا   ن ای رارار شو  از تنپ  ا م ک
گرفت  انو  این بناا یاادبند  بار یاک  نا  

رار  پاوم در  8تاری ی است ک  باوم از 
.این سنطق  رخ داد  است

د دم 8881رمز  در ساااا  یمریااال ساااا  
 Heikeنامگااا  رورتونااو ر ولاا   ویاا 

حاکوا  سلطنتی ژاپن( م سوناسنتن کا  بار )
سر رورت م تاج م ت ت در کشویم بندنو 

امرا در -نان-کنچیی با  نااد دا در خلوج 
دریا  داخلی ژاپن با  م رم در رم شاونو  
در ن رد شویو  ک  ب  دن اا  ی  رخ نواندد 
صو ا  ن من  ساسنرایی  ا  خند را از 
دست داد  م بو   ایشاا  باون اساناج با  
اعواااار دریاااا رفااات  در پایاااا  ی  رمز 
سوناسنتن در ایان  نا  پوارمز م ر ولا    

در  وون حا د اس راطانر   وی  سغلنب شو؛
سال  برا   لنگور  از اساور شاو  با   6

سونااسنتن  .دست ساادربزرگم رارر شاو
ینریونتن نوز ب  املاون شانگن  یاا حااکم 

.نظاسی ژاپن ت ویل گشت

امرا افهاان   اا  زیااد  -نن-از ن رد دا 
برخاست  انو ک  در عموب تارین ینهاا یاک 
خرچن  حضنر دارد  ایان خرچنا  دارا  

ست  ا  ستوایز باا ال انیی  الاب تن ا  پن
است ک  با کوای درات سای تانا  صانرت 
خشو ون یک ساسنرایی را در ی  سشاا و 

داساتا  بواا  سای کناو زساانی کا  .نوند
 ن منیا   وی   ا  خند را از دست داد 
م ررر شونود رمح ینها در این خرچن   اا 
دسوو  شو  م این چهر   ا تا ابو بار پشات 

هت  است  این خرچنا  باا نااد ینها نقم ب
 واااون اس راطااانر  یکنااای  ویااا  گاااانی 
)خرچن   وی ( شناخت  سای شاند  برخای 

امرات ی  را خرچنا  سااسنرایی نواز سای 
.ناسنو

زسانی اخترشناس م ننیهانو    سکارم  
حاوس  یسرییایی کار  ساگا  در این باار 

 ا   ال ی زد  بند  ساگا  بار ایان باامر 
بند ک  سا و ورا  ژاپنی  ار خرچن ای کا  
پنست  اش ش و  صنرت ساسنرایی باشاو 
ب  احتراد سلهل     وی  ب  درم  یب بار 
سی گردانونو م  وون سنضنع باعا  شاو 

 وی  گانی با صنرت ساسنرایی  DNA ک 
 .سحفنظ باری بوانو

هاوار کنچاک  رچنو خرچن   ا   ویا  ب
ساااانتووتر( م در  4 هاااتنو )در حاااومد 

مارکوت  وچ کس ینها را نوای خانرد م با  
 وون دلول است کا  ساا و ورا  ینهاا را از 
درم  تنر ا  خند ب  یب باز سی گرداننو 
عالم  بر اینها خرچن   ایی ک  پنسات   
ینها ش و  ب  صنرت انها  باشو در  وا 

. ا  دنوا یافت سی شننو

شین  اایی کا  در ماراب شا و  با   چون م
صنرت ساسنرایی  هتنود نقاطی را نشاا  
سی د نو ک  در ینها عضالت با  پنسات    
ساا ت  اااننر ستیاال ساای گااردد م باا  
صنرت اتفاری ش و  ب  صانرت خشاونا  
یک ساسنرایی شو  م ب  تناناایی ااتای ساا 
در پووا کرد  چهر  در اشوا  تیادفی باز 

ویاو  ا  با  نااد سی گردد ک  در حقوقات پ
.پاریوملوا ناد دارد
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آغاز کرد ایران را مرز اولین چاه درمیدان نفتی هویزه در عراق حفر  

وزارت نفت عراق اعالم کرد که حفر اولین 
در مرز ایران  "میدان نفتی هویزه"چاه در 

جبار علی لعیبی، وزیر  .را آغاز کرده است
نفت عراق، در مراسم آغااز حفار چااه در 
میدان هویزه گفت که کشاور  هاه دنباا  

وسعه میادین نفتی مشترک ها همساایاان ت
.ها استو جذب سرمایه هرای این پروژه

معاون وزیر نفت عراق اعالم کارد کاه هار 
شناسی ها و مطالعات زمیناساس ارزیاهی

های اولیه میازان خییاره نفتای هینیو پیش
میدان هویزه هه هیش از یک میلیارد هشاهه 

پیش از این هرآوردهاای رسامی  .رسدمی
یره نفتی اسامی ایان میادان را هایش از خی
میلیون هشاهه و خییاره عطعای آن را  ۰۵۸

 .میلیون هشهه تخمین زده هاود ۲۲۸حدود 
میدان نفتی هویزه در مرز اساتان میساان 
عراق ها استان یوزستان ایران واعع شاده 

.است

هااه گفتااه وزارت نفاات عااراق توسااعه ایاان 
میدان را شرکت نفتی میساان واهساته هاه 

مراحل اهتادایی  .دهدعراق انجام میدولت 
 ۰۷۹۸توسعه میدان نفتای هاویزه در دهاه 

میالدی آغاز شد، اما هه دلیل جنگ ایران و 
ایاران و عاراق چنادین  .عراق متوعف شاد

میدان نفتی مشترک دارند که پایش از ایان 
 .در مواردی محل مناعشه هوده است

های مشااترک نفتاای ایااران و تعاادادی از میاادان
عراق

های نفتی مرزی یدانم
ایران

میدان های مجاور در 
عراق

شهرمیدان نفت  یانهمیدان نفت

میدان دهلران  میدان اهوغریب

میدان پایدار غرب  میدان فهه

میدان آزادگان  میدان مجنون

میدان یادآوران  میدان سنباد

میدان نفتی هویزه در مجاورت میدان نفتی 
واعاع شاده  یاران در غرب میدان آزادگاان

که در دو هخش جنوهی و شمالی در دایل 
.یاک ایران در حا  توسعه است

های ایران اعالم کردند که چندی پیش مقام
تولید روزانه ده هزار هشهه نفت از میادان 

 ۰۳۸ در فاصااله-گااازی یاااران جنااوهی 
هاه  -کیلومتری غرب اهواز در مارز عاراق

.زودی آغاز یواهد شد

از چهار و نایم میلیاون عراق ها تولید هیش 
هشهه نفت یاام در روز هعاد از عرهساتان 
سعودی دومین تولیدکننده هزرگ نفات در 

عاراق  .میان کشورهای عضو اوپک اسات
عصد دارد ها توسعه میاادین نفتای، تولیاد 
نفت یود را هه پنج میلیاون هشاهه در روز 

زماان هاا آغااز حفار چاااه در هم .هرسااند
اق فاز جدیادی میدان هویزه، وزیر نفت عر

از پروژه توساعه میادان نفتای حلفایاه در 
عراق  .غرب میدان هویزه را هم افتتاح کرد

میاااازان  ۲۸۰۰عصااااد دارد تااااا سااااا  
 ۰۸۸هرداری از این میدان نفتای را هاه ههره

 .هزار هشهه در روز هرساند

عراق قصد دارد تولید نفت خود را به  
پنج میلیون بشکه در روز برساند 

عراق اعالم کرد که حفر اولین  وزارت نفت
در مرز ایران  "میدان نفتی هویزه"چاه در 

جبار علی لعیبی، وزیر  .را آغاز کرده است
نفت عراق، در مراسم آغااز حفار چااه در 
میدان هویزه گفت که کشاور  هاه دنباا  
توسعه میادین نفتی مشترک ها همساایاان 

.ها استو جذب سرمایه هرای این پروژه

ن وزیار نفات عاراق اعاالم کارد کاه معاو
هاااااا و مطالعاااااات اسااااااس ارزیاهیهر

های اولیه میازان هینیشناسی و پیشزمین
خییره نفتی میدان هویزه هاه هایش از یاک 

پاایش از ایاان  .رساادمیلیااارد هشااهه می
هرآوردهای رسمی خییره نفتی اسمی ایان 

میلیااون هشااهه و  ۰۵۸میاادان را هاایش از 
میلیاون  ۲۲۸خییاره عطعای آن را حادود 

میدان نفتی هاویزه  .هشهه تخمین زده هود

در ماارز اسااتان میسااان عااراق هااا اسااتان 
.یوزستان ایران واعع شده است

هااه گفتااه وزارت نفاات عااراق توسااعه ایاان 
میدان را شرکت نفتی میساان واهساته هاه 

مراحل اهتادایی  .دهددولت عراق انجام می
 ۰۷۹۸توسعه میدان نفتای هاویزه در دهاه 

غاز شد، اما هه دلیل جنگ ایران و میالدی آ
ایاران و عاراق چنادین  .عراق متوعف شاد

میدان نفتی مشترک دارند که پایش از ایان 
 .در مواردی محل مناعشه هوده است

 

های مشترک نفتی ایران و تعدادی از میدان
عراق

های نفتی مرزی میدان
ایران

میدان های مجاور در 
عراق

شهرمیدان نفت  نهیامیدان نفت

میدان دهلران  میدان اهوغریب

میدان پایدار غرب  میدان فهه

میدان آزادگان  میدان مجنون

میدان یادآوران  میدان سنباد

میدان نفتی هویزه در مجاورت میدان نفتی 
یاران در غرب میدان آزادگاان واعاع شاده 
که در دو هخش جنوهی و شمالی در دایل 

.یاک ایران در حا  توسعه است

های ایران اعالم کردند که ی پیش مقامچند
تولید روزانه ده هزار هشهه نفت از میادان 

 ۰۳۸ در فاصااله-گااازی یاااران جنااوهی 
هاه  -کیلومتری غرب اهواز در مارز عاراق

عاراق هاا تولیاد  .زودی آغاز یواهاد شاد
هیش از چهار و نیم میلیون هشهه نفت یام 
در روز هعد از عرهستان ساعودی دوماین 

ده هزرگ نفت در میان کشاورهای تولیدکنن
عااراق عصااد دارد هااا  .عضااو اوپااک اساات

توسعه میادین نفتی، تولید نفت یود را هاه 
 .پااانج میلیاااون هشاااهه در روز هرسااااند

زمان ها آغاز حفر چاه در میدان هویزه، هم
وزیاار نفاات عااراق فاااز جدیاادی از پااروژه 
توسعه میدان نفتی حلفایه در غرب میادان 

عراق عصاد دارد  .ح کردهویزه را هم افتتا
هارداری از ایان میازان ههره ۲۸۰۰تا سا  

هزار هشاهه در روز  ۰۸۸میدان نفتی را هه 
.هرساند
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های ارثی؟کن کردن بیماریای، گامی برای ریشهانترمیم دی  
رفت دانشمندان برای مهار بیماری های ژنتیکی پیش

این تحقیقات با استقبال گروهی از محققان 
کددم مزدد ز اسدد  در لندد ن روبددرو  دد   
های جنینی انسان دستکاری ژنتیکی سل ل

 را دارن .
ت اند  در گ ین  این تکن لد ژی میآنها می

.های بسیاری کمک کن آین   بم خان اد 

بددا از انسددتیت  سرانسددی   -رابددین لول
هددای ژنتیکددی بیماری" :گ یدد کریددک می

بد ی ملدب بیمداری هدانتین ت ن یدا  بسیار
ت انن  های قلبی وج د دارن  کم میبیماری

زن گی چند  نسدب را تبدا  کنند . بندابراین 
ید   از رو ی کم بت ان  از انتقدال ژن م 

های ب  ی جل گیری کند   ک دکان بم نسب
  ".ها بسیار مهم اس برای این خان اد 

نیکدد ل مدد بری مبددتا بددم نارسددایی قلبددی 
اس . برای جلد گیری از ایسد  قلبدی  در 
قفسم سینم او یک دسدت ا  ردربان سداز 

درصد   ۰۵نصب  د   اسد . نیکد ل بدا 
احتمال انتقال ایدن بیمداری بدم سرزند ان  

اما مطمئن نیس  کم آیا تن بدم  روبروس 
.روش ترمیم ژن خ اه  داد یا نم

مددن نمددی خدد اهم بددم "نیکدد ل مددی گ یدد : 
هم کددم زندد گی او را سرزندد ب بیمدداری بدد 

م جدب درد و نداراحتی   مح ود بکن  یدا
بش د. این چیزی اسد  کدم هدر وقد  بدم 

کنم از ذهدددنم دار  ددد ن سکدددر مدددیبچدددم
".می ذرد

نقص بددی نمددی خدد اهم بچددم"گ یدد  او می
کنم بیمداری مدن در سکدر مدی .درس  کنم

 کب گدرستن  صصدی  مدن دخیدب بد د 
 ".اس 

ای هم ن رانن  کم ترمیم در همین حال ع  
ژن در آین   منزر بدم دسدتکاری ژنتیکدی 

 .نقص   دبرای ایزاد ک دکان بی

دی ی  کینگ از یک گرو  ندارر بدر اخدا  
ای ممکن اس  بم جام م"گ ی : پز کی می

های خ د های بچمها ژنبرسیم کم ب ضی
ها را بم  کلی دستکاری کنن  کم این بچدم

هددایی های دی ددر  برترینسددب  بددم بچددم

هدای دا تم با ن  و مردب بدر اسداژ ژن
خدد د مدد رد قضدداوت و ارزیددابی قددرار 

".صصیتشانب یرن   نم  

هایی هدم از عاو  بر نکات اخاقی  ن رانی
نظددر سددام  وجدد د دارد. در گذ ددتم  
مدد ارد اصددا  ژن در جنددین انسددان در 

بددم بددروز عیدد   جدد ی در  چددین  منزددر
  .ای  اندی

بنددابراین پددی  از اسددتفاد  از ایددن روش 
برای کمک بم بیماران  تحقیقدات بیشدتری 

  .بای  انزاب گیرد
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 های ایرانیموگرینی با مقامدیدارتحلیف روحانی؛ 

در آستتتت مرا م  ستتتت 
حستتتت دک  ستتتت     

روحتتمرب اتت  ا آ تتم 
دومتت   دورر رسمستت 

، شتتممرا   جمهتت را
هتما رهب  ن و دسپلممت

کشتتت رهما مف لتتت 
جهتمن اتا رهت  ن ستت  
کتت در و دستت  رهمسب اتتم 

هتتتتتما  س  رتتتتتب مقمم
. ر د ش ا

فتتتت رسوم متتتت   س ب، 
س مستتتتت  مستتتتت   

خمرجب  رحمدستا  رواتم 
کتتا اتت  ا شتت ک  در 

، اتم آمت ر ات دم  س  رحل   اتا رهت  ن ر
حس  روحمرب، محم ج  د ظ س  و کمتم 

.خ   ا دس  ر ک د

محم   ش ف   تب، فت  د مومت م، ست  
س ک ستتت من و ر اتتت ت م  ماتتتا، ر تتت   
جمه رهما  فغمرس من، ع  ق،  رم ست من و 

کتا در  سمبمور    جملتا رهب  رتب هست    
م  ستت  رحل تت  آرتتما روحتتمرب شتت ک 

 .د ش   
 ردسبهش  ام رزدسک اتا  ۹۲حس  روحمرب 

درصت  آر ، در  ۷۵م ل  ن ر ا، مومد   ۹۲
دو  دهمتت    ر فماتتمت رسمستت  جمهتت را 

متت د د  ۲۹ا جشتت با  . ستت  ن ا تت و  شتت 
 ا، رهبتت   ستت  ن، در  هلل علتتب خمم تتاآستت 

حومتتب  و ر  رستتمم اتتا مقتتمم رسمستت 
. م ب ک دجمه را م

حستتت  روحتتتمرب در دستتت  ر اتتتم فتتت رسوم 
م   س ب    ا  س   س  ن اا روه  ت خت د 

،  متم ا ختب  س  ا امسب   در ر  فق هس ا
. ر هما دسگ  ر  فق ر  رعمس  رو درط ف

آرتتما روحتتمرب مشفمتتم آم سوتتم ر  اتتا 
روهت  ر  مت ه  کت در و    "رقض مو ر"

 ستت  کتتا  ستت  ن ر   رستت ا اتت     ر  فتتق 
 ا اتتا م تتمفر متت رد رستت   ا ستت اهستت 

. ر قمد ک در  س 

م مستبمت "ر    جمه ر  س  ن    ا  س : 
ستم   خ ت ،  ۲ س  ن و  رحمدسا  رواتم طتب 

رف  خ اب د ش ا  مم ه    اتا رقهتا  ا  
م رد  ر سمرا کا در ا جتمم ات  آن رمک ت  
شتت ر، ر ستت  ر  ستت  و یتتت  امستت  رحتت   

".ا ش  ا در رو اط  سجمد ش د

نان خارجیمهما
ر ک ا و رهت  و ست  ن  ر ممدشتمن ر  اتا 

ر . ا خب کش رهما م هقا، مدم  س  ف س 
   جملا چ ت  کشت ر عت ب حمشت ا خلت  

. ا در م  س  ر  رر فمرس، رممس  ر

چ تت س  ر تت   مجلتت ، موتتمون روستتما 
جمه ر سم رفس  و ست ، و و ست  خمرجتا 

.ش   .د  ه  در م  س  حض ر

ک   س رگ رمم ر    مجمر عمیب خلق کت ر 
شممیب و ف د شممرر دوا  س  کشت ر هت 

  س . آم ر اا ره  ن 
هتتما متت رد هتتما   ورچ تت  ر تت     مقمم

حممس   ست  ن،    جملتا حتزب  هلل یب تمن و 
 ت ور جهتتمد  ستتلمب فلسته   هتت  اتت  ا 
م  س  رحل   حست  روحتمرب اتا رهت  ن 

ز  تتت  ستتت  حمتتتمس ر رتت .  سستتت م مبرآم 

رممس   مرب اا  س  م  ست  
.دمف س 

  همخب  ز راا  اا  علم 
مهمتتتتمن  ۷۵۵اتتتت      

خمرجب در م  س  رحل   
 .حض ر د رر 

هتتتتما هتتتتم و  د رر  امرک
دوی تتتب رهتتت  ن اتتت  ا 
ا  ز را م  ست  رحل ت  

روحتتمرب روه تتت   دک تت 
. ر ش ر

ا       س     ا ش ر ا د 
کا ممو   س  

 روحمرب ا      د ادک  
س     فه س  و س  ن 
ا ش همدا ر  اا مجل  ا ه ،  مم حس  ولب 

روحمرب دک   م  ا، مومون امریممرب آرما 
اا خب  ز را فمرس    ا  س  کا فه س  

اا  رو  رحل   عضما ا ش همدا کما  ا 
 .مجل  رح س  د در رف  ه  ش 

دک   همسب کا    دس  رهما در عو 
ش ر،  هما خمرجب م  ش روحمرب ام مقمم

محم د و عسب، و س   رربمطمت کما  ا  و  
 س . آرما روحمرب، در ک مر  و رشس ا 

محم د و عسب    س  هما  س  رب مبرسمرا
اا جما محم  رهمور سمن ر    دف   ر    

رشس جمه ر خ  ه  
ر ک ب  ح ممیب کما  ا دوم حس  روحمرب 
در رو هما  خ    ر قمد شممرا    

. رگ ف ا  س ه  د ر ن  و ر  ا 
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 ایدندیده پیش از این را  ه هاطقاین من

 

 
« ایرانگرد»جواد قارایی کارگردان 

درباره فصل جدید این مجموعه که 
 :اظهار اشتاکنون در حال ضبط است 

از شبکه یک  ۷۹امیدوار است در نوروز 
  .خش شودپ

جواد قارایی کارگردان و راوی برنامه 
 خبرنگار مهردر گفتگو با « ایرانگرد»

: گفتدرباره فصل جدید این مستندها 
جمعه ی قسمت از  ۱۱تاکنون حدود 

به تصویربرداری رسیده « ۳ایرانگرد»
که دو سال و نیم ضبط و تولید است 
 .است بردهزمن آنها 

وی ادامه داد: قرار است تا پایان سال 
قسمت دیگر نیز ضبط شود و  ۴حدود 

مت در این فصل به قس ۱۱درنهایت 
 دهیم. شبکه یک تحویل 

کار بسیار « ۳ایرانگرد»این فصل از 
دشواری بود و خیلی هم طول کشید و 
شاید بتوان عنوان دشوارترین مجموعه 

ای آن تاریخ مستندهای صداوسیما را بر
 .انتخاب کرد

قارایی با اشاره به سفرهایی که برای 
« ۳ایرانگرد»ها در  یابییا مکان لوکیشن 

داشته است، عنوان کرد: من برای 
انتخاب لوکیشن سفرهای زیادی می 

لوکیشن را  ۰۵یا  ۱۵روم و ممکن است 
لوکیشن را از  ۱یا  ۴ببینم اما درنهایت 

میان آنها انتخاب می کنم چون باید 
منطقه ای که انتخاب می شود همه نوع 
جاذبه از محیط تا اصالت، قوم و... را 

 .برخوردار باشد

این کارگردان و مستندساز تصریح کرد: 
ما در این لوکیشن ها به دنبال یافتن 
نقاط بکر ایران هستیم و همین امر 
دشواری هایی دارد. البته ما یک گروه 

نفره داریم که در زمینه  ۱۵پژوهشگر 
طبیعت، مردم شناسی،  گوناگونهای 

گ موسیقی و زبان همکاری تاریخ، فرهن
تحقیقات ما شامل پژوهش های  می کنند.

 یدانی و کتابخانه ای می شود و درم

تصویربرداری کار  کنار پژوهش و
 خودراهای بسیار تدوین نیز سختی

  .دارد
وی با اشاره به بعضی از سختی های 
ساخت این مجموعه اظهار کرد: هیچ 
چیز در ساخت و ضبط چنین 

یی قابل پیش بینی نیست و مستندها
که  اند آنقدر بکر  ه ها طقگاهی من

د یا نخطرهای بسیار را هم به همراه دار
حتی به دلیل این بکر بودن مردم با 

 دوربین آشنایی ندارند. 
با حیوانات  ه ها طقنگاهی در این م

مختلفی مثل مار، عقرب، گرگ و... مواجه 
می شوید البته تاکنون حیوانات برای ما 

چون وقتی شما  ایجاد نکرده اند،مشکلی 
به طبیعت وارد می شوید وارد خانه 
حیوانات شده اید و اگر رعایت کنید آنها 

 .هم با شما کاری ندارند

 توان  این کارگردان اضافه کرد: تقریبا می
« ۳ایرانگرد»را که در ه هاییگفت تمام منطق

به تصویر کشیده ایم تاکنون از تلویزیون 
ا هم عالقمندیم م .به نمایش درنیامده است

زیبای کشور را  ه هایطقکه با این کار من
نمایش دهیم و حتی مردم محلی را درگیر 

برای می تواند صنعت توریسم کنیم که 
 .داشته باشد زیادیدرآمد بآنها وکشور 

قارایی در پایان درباره پخش این برنامه 
توضیح داد: امیدوارم مسایل مالی این 
مجموعه حل شود و این مستندها برای 

 .از شبکه یک پخش شود ۷۹نوروز 
دقیقه  ۳۵ساعت  ۷۴نوروز « ۲ایرانگرد»

بامداد روی آنتن رفت، درحالیکه ما 
برای آن مجموعه هم بسیار زحمت 

م تماس می خودباو حتی کشیده بودیم 
گرفتند که چرا این مجموعه در این 

 .ساعت پخش می شود
 
 

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

ماهانه هیات رئیسه اتاق  های جلسه
 بازرگانی ایران و انگلیس در دوره مورد

 روز های سه شنبه هر51 گزارش، ساعت 
در محل  کلیه اعضاء ماه با حضور

معادن  صنایع و دبیرخانه اتاق بازرگانی و
در  برگزار گردید. شکیل وتانگلیس  ایران و

براساس  طبق روال معمول و این جلسه ها
دستور جلسه نخست اخبار اقتصادی 
کشور مبادله و به تفصیل درمورد مسائل 

روابط اقتصادی دو  مشکالت حاکم بر و
ی یاناتمالی  بکشور به ویژه مسایل پولی / 

یراد و در هر جلسه به برخی پرسش های ا
 اعضاء به ویژه آقای جعفر ذره بینی و
 دیگر اعضاء در مورد روابط بانکی دو

 ، ازسایر مسائلانگلیس و  کشور ایران و
جمله چگونگی صدور روادید ورود به 

در هر جلسه بعد از  .پاسخ داده شدانگلیس 

تبادل اخبار و ادای پاسخ به پرسش 
نایب رییس و دبیر کل  ء دکتر امینی اعضا
گزارش عملکرد اتاق در ماه قبل را به اتاق 

مشکالت  مسایل و اختصار بیان و در پی
ضرورت  به از جمله محل دبیرخانه و تالبم

در اختیار گیری محلی که در مالکیت اتاق 
برنامه  ، همراه بایا اعضاء اتاق باشد و

ضمنا در  تی ایراد کرد.نابیاهای آتی اتاق 
باره مشکالت اتاق انگلیس و ایران از لحاظ 

متعلق به صندوق بازنشستگی نفت محل 
لذا  ظاهرا باید بازسازی شود و است و

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

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

یمی که آمادگی خود را برای شپترو
واگذاری محلی در دفتر خود در لندن به 
اتاق پیشنهاد کرده است مذاکره و توصیه 

به عمل اتاق رفع مشکل  برای های الزم
 آید.

بنا به پیشنهاد آقای  در یکی از جلسه ها
ذره بینی قرار شد یکی از جلسه های آتی 
 در یکی شهرهای مشهد ،اصفهان، شیراز و

یز برگزار شود گه مورد تائید قرار یا تبر
 گرفت.

 برگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

 ، صنعت و فناورینیکمیسیون بازرگا 
این کمیسیون در دوره مورد  :های نوین

 گزارش با عضویت خانم زهرا نقوی و
، کاظم اسدی کیا، لفتح ابراهیمیاواب آقایان:

مسعود  مهدی  پناهی، امیرحسین پژوهی،
علی  امیرحسین جابرانصاری،، توتونچیان
حسن ، محمدرضا حیدری، محمدحمزه نژاد
 رویزپاصفهانی، سیدسیدرضی  دیده ور،
طاعتی،  رامین رسوقی،اچه شکرانی

 ،عاقلی رضامحمدسعید ضرابیان، محمد
کیوان  محمد مبشر، روزبه مروج حسینی،

 با مهندس علی نقیب و معنوی تهرانی و
دبیری  ریاست مهندس نقیب و معاونت و

ریاست دوره قبل  ،امیرحسین پژوهی
کمیسیون همه ماهه به طور منظم 

نسبت به انجام وظایف محول  تشکیل و
سه های مربوط برگزار لدستورج و

 گردید.
ه براساس پیشنهاد این راین دو در

تایید هیات مدیره موافقت  کمیسیون و
 شد ضمن تدوین فهرست شرکت های

دارو در چارچوب  فعال در زمینه غذا و
کمیسیون های تخصصی اتاق کمیسیونی 

دارو با عضویت  با عنوان کمیسیون غذا و
 اعضای مایل به عضویت درآن تشکیل و
در اولین فرصت هیاتی از سوی این 

  کمیسیون به انگلیس اعزام شود.
 :کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی

 ی درپتروشیم و گاز کمیسیون نفت و
این دوره با عضویت خانم مهندس 

 :آقایان مهوش طیرانی وفا بابایی و
امیر حسین پژوهی،  ،علی ابراهیم زاده
حاجی حسینلو،  یمهدی پناهی، خداقل

داریوش حمیدی، علی اکبر خدابخشی، 

، علی اکبر رضایی، ور محمدحسن دیده
حسینی، محمدرضا سرمدی، فرشید سید

وکتی یفی نیک نفس، حیدر شمهدی شر
 بدالرضاع، منصور علوی مقدم، پورثانی

مبشر، محمدرضا مژگان،  فهیمی، محمد
حسن وفایی، ابراهیم  علیرضا مهرصادقی،

 خانی همه ماهه به ریاست دکترلدو
دبیریت رضا مهدوی  کوروش طهماسبی و

 .برگزار گردید تشکیل و
انجام  این دوره،  کمیسیون افزون بر در

 ، استقبال وروزمره خود وظایف عادی و
مذاکره رو در رو با اعضاء هیات انگلیسی 
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همراه شدن با  آنان در  وارد به تهران و
 شرکت ملی نفت، سه های برگزار درلج

معدن، بانک پاسارگاد،  بانک صنعت و
بورس  و... براساس پیشنهاد اعضاء 
برگزاری همایشی در نیمه دوم سال جاری 
در زمینه های حوزه فعالیت، بردن یک 
هیات از شرکت های فعال در زمینه های 

 دیدار به انگلیس و پتروشیمی نفت و گاز و
با شرکت های انگلیسی همتا  گوگفت و  و
مایل به کار با ایران مورد تایید قرار  و

 گرفت.
کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری 

گزارش این  دمور هدور در و ساختمان:
های کمیسیون دربرگیری فعالیت شرکت 

 ،مرتبط با فعالیت های گردشگری
سکن از تغییر نام م شهرسازی و

بین الملل  امور و کمیسیون گردشگری
شبنم  با عضویت خانم ها: تشکیل و
زهرا نقوی و آقایان قربانعلی  بهرامی و

بهزادیان، محمد پارسه، علی اکبر 
خدابخشی، علی اکبر رضایی، ابوالفضل 
ضا روغنی گلپایگانی، سعید زالی، محمدر

سرمدی، عبدالکریم سعدی، حیدر شوکتی 
پورثانی، محمد ضرابیان، رامین طاعتی، 

، محمد تقی عرب، دکتر نژاد وحید طیبی
علی غمخوار و امیر محسنی با ریاست 
دکتر علیمردان شیبانی و نیابت ریاست و 
دبیری خانم زهرا نقوی، رئیس دوره قبل 
کمیسیون و عضو علی البدل هیات رئیسه 

کیل و همه ماهه با حضور اکثریت اتاق تش
 اعضاء برگزار گردید. 

در این دوره کمیسیون افزون بر انجام 
وظایف محول با توجه به تغییر عنوان 
کمیسیون ،برخی شرکت های ساختمانی و 
مشاوره شهر سازی نیز به کمیسیون 
پیوستند و افزون براین براساس برنامه 
شد اجرایی تهیه شده در دوره قبل توافق 

با تغییراتی برای اجرا در نیمه دوم سال 
از  ده شود.به موقع اجرا گذار جاری

جمله  بنا به تایید کمیسیون 
برگزاری سمیناری در نیمه دوم 
سال جاری در همکاری با بخش 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی 
مورد تایید قرار گرفت. ضمناً توافق 
شد ضمن تدارک اعزام هیاتی از 

به انگلیس سمیناری  سوی کمیسیون

نیز به منظور توسعه روابط گردشگری 
انگلیس و ایران و در همکاری با سازمان 
های ذیربط انگلیسی در اتاق بازرگانی 
بریتانیا و ایران با دعوت از شرکت های 

مایل  ایران و ذیربط عضو اتاق بریتانیا و
 سفر به ایران برگزار شود. به همکاری و

یون عضویت کمیس کمیسیون عضویت:
ازجمله کمیسیون های اجرایی اتاق می 
باشد که در دوره مورد گزارش  همه ماهه 
با عضویت خانم فیروزه مزدا ، آقای 
مهندس علی حمزه نژاد و عضویت و 
ریاست دکتر امینی نایب رییس و دبیرکل 

برگزار گردید .در این  اتاق  تشکیل و
جلسه ها افزون بر بررسی کلیه درخواست 

همچنین درخواست  دید عضویت وهای ج
های تمدید عضویت، در باره برخی مسایل 
تشکیالتی اتاق ،اعم از آیین نامه های 

گو شد و  فت وگبحث و  داخلی  بررسی و
درباره برخی مسایل به ویژه در سنجش 
موارد جاری با موارد مشابه در سایر 

ه کشورهای پیش رفته ژکشورها به وی
 به تفصیل بحث وازجمله اتریش و فرانسه 

از جمله توافق شد با  بررسی شد و
موافقت هیات رییسه اتاق برای تقویت توان 
کاری اعضاء دوره های زبان آموزی 

 .شود انگلیسی به صورت کارگاهی برگزار

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق

ساالنه اتاق ایران و مجمع عمومی عادی 
مندرج  روال، براساس دعوتانگلیس طبق 

  42درروزنامه اطالعات مورخ پنج شنبه 
و ارسال پستی و پست  5931فرودین

الکترونیکی نامه به اعضاء و درج در سایت 
 51اتاق، براساس روال معمول راس ساعت 

اردیبهشت در سالن طبقه اول اتاق  41روز 
 تهران واقع در خیابان خالد استانبولی

ت اعضاء باحضور اگثری)پارک سابق( 
مچنین و ه رنده کارت معتبر عضویتدا

....و آقای مهرانی نمایندگان اتاق ایران خانم
 تشکیل وبرگزارگردید.

دراین جلسه پیش از رسمیت یافتن جلسه، 
مهندس خاموشی رییس هیات رییسه اتاق 
به اختصار بیاناتی در باره اوضاع 
اقتصادی کشور از جمله روابط بانکی به 

ایران و انگلیس  ویژه روابط بانکی فیمابین
ایراد کرد. سپس با بحد نصاب  رسیدن 
اعضاء حاضر درجلسه و اعالم آن دکتر 
امینی ضمن ادای خیر مقدم و اعالم 
ه مجددرسمیت یافتن جلسه با توجه به اینک

انتخابات  هیات رئیسه اتاق در دستور 
جلسه قرار نداشت هیات رئیسه اتاق به 
این  عنوان هیات رئیسه مجمع اعالم وبه

ترتیب ریاست جلسه عهده مهندس 
خاموشی واگذارشد و خانم فیروزه مزدا 
وآقای عالءمیرمحمد صاقی یه عنوا ن نظار 
و مهندس علی حمزه نژاد نیز به عنوان 

بعد از تعین  منشی جلسه انخاب شد ند.
هیات رئیسه مجمع، براساس دستور جلسه 
نخست دکتر امینی گزارش هیات رئیسه 

ومی را قرائت و بعد از ادای عنوان مجع عم
به  پاسخ به برخی پرسش های عنوان شده،

اختضار در باره همکاری نزدیک و تنگاتنگ 
با اتاق انگلیس و ایران در لندن و اینکه 
درحال حاظر تنها مشکل توسعه مبادله 
هیات های بازرگنی فیمابین مشکل ضدور 
و  روادید ورود به ضاحبان سرمایه

ی باشد که به ایران م بازرگانان انگیسی
می رود با مذاکراتی که با وزارت امور امید 

خارجه در جریان است این مشکل هم به 
زودی حل شود بیاناتی ایراد کرد .در 

ضمن تشکر  نماینده اتاق ایران نیزضمن 
اظهار داشت که اتاق ایران و انگلیس مرتب 
ترین اتاق مشترک در همکاری با اتاق ایران 

ر ا از این لحاظ در خور تشکولذمی باشد 
از تصویب  است .سپس گزارش ارایه شده

درپی خانم مطلب زاده حسابرس و . تشگذ
بازرس قانونی اتاق ، گزارش های مالی 
اتاق را عنوان ومطرح کرد که بعد از ادای 
پاسخ به برخی پرسش  های عنوان شده 
گزارش حسابرس اتاق نیز از تصویب 

انونی اتاق گذشت. سپس گزارش بازرس ق
نیز توسط بازرس اصلی اتاق مطرح و از 

در روزنامه اطالعات  تصویب گذشت.
مجددا برای درج اطالعیه های اتاق تعین 
شد. موسسه حسابرسی مطلب زاده به 
عنوان حسابرس وبازرس اصلی  و شخض 
خانم زهرا مطلب زاده نیز به عنوان بازرس 

لسه راس ساعت ج علی البدل انتخاب شدند.
پایان یافت واعضاء با حضور در سالن  51

پذیرایی مدتی به تبادل نظر رو در رو با 
.یکدیگر پرداختند
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 لرد المونت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری
 و

 حضور در اتاق ایران و انگلیس

به اعالم دبیرخانه اتاق بارگانی و صنایع بنا
معادن ایران و انگلیس لرد المونت رئیس  و

روز  ان بریتانیا و ایراناتاق بازرگ
دوازدهم مرداد سال جاری در کسوت 
نماینده بازرگانی نخست وزیر انگلیس در 

راه با معاون امور بازرگانی با ایران، هم
و رییس گروه  وزارت خارجه انگلیس

دوستی پارلمانی انگلیس برای شرکت در 
مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی به 
ران عنوان ریاست جمهوری اسالمی ای

وارد تهران شد. وی در این سفر افزون بر 
دیدار با برخی مقامات کشوری روز شنبه 

مرداد پیش از حضور در مراسم  52
رییس جدید "کیت ولینگز"تحلیف  به اتفاق 

بخش بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس 
در تهران و خانم مریم نجفی مشاور ارشد 
بازرگانی فارسی زبان سفارت در اتاق 

یران و انگلیس حضور یافتند و با مهندس ا
خاموشی رییس و دکتر امینی نایب رییس 

 دبیرکل اتاق دیدار و گفت و گو کردند. و
که با صرف ناهار پایان یافت  اردر این دید

مسایل فیمابین از جمله مشکالت بانکی 
ضرورت گسترش مبادله انتقال پول،  نقل و

های بازرگانی و تسهیل دوجانبه هیات
صدور روادید تجاری مورد تاکید قرار 

 گرفت.  

انگلیس و ایراناخبار کوتاه اتاق 

دیدار ماهانه اعضاء و همکاری با اتاق ایران و انگلیس

براساس اطالعات واصله از دبیرخانه اتاق 
بازرگانی بریتانیا  و ایران، اتاق مذکور که 
همه ماهه در جلسات دیدار ماهانه اعضای 

جمله  دعوت از شخصیت هایی از خود  با
سفیر بریتانیا در ایران، سفیر ایران در 
بریتانیا و... جلساتی با حضور لرد المونت، 
رئیس اتاق و نماینده نخست وزیر انگلیس 
در روابط بازرگانی بریتانیا با ایران و 

، چنین سایر اعضای هیات مدیره اتاقهم
مارتین جانستون، مدیرکل اتاق، که در 

ری گرداننده این ری با خانم میترا طاههمکا
برگزار و نسبت به  رویداد می باشد،

بررسی برخی مسایل فیمابین بحث و 
گفتگو بعمل آمد. ضمناً در این جلسات 
تاریخ برگزاری مهمانی شام ساالنه اتاق 
بیست و هفتم اکتبر سال جاری تعیین 

گردید. افزون بر مطالب مذکور اتاق 
دوره مورد گزارش انگلیس و ایران در 

ضمن ارسال نامه های پشتیبانی از 
درخواست ویزای اعضاء اتاق بازرگانی 
ایران و انگلیس در زمینه برخی مشکالت 
اعضای اتاق نیز همکاری الزم بعمل 

 داشت.

برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق انگلیس و ایران در مجلس عوام

براساس اعالم دبیرخانه اتاق بازرگانی 
یتانیا و ایران، همتای انگلیسی اتاق بر

بازرگانی ایران و انگلیس، برگزاری مراسم 
مهمانی شام ساالنه اتاق بازرگانی بریتانیا 
و ایران که بنا به روال معمول همه ساله 

عوام  یادر اوایل پائیز در مجلس اعیان و 
به نیز بنا برگزار می شود، در سال جاری 

طریق که از   "لرد المونت"دعوت 
دبیرخانه اتاق مربوط اعالم شده است، 

 44:91الی 53:91اکتبر از ساعت  41جمعه 
در سالن ویژه اعضاء مجلس عوام برگزار 

 خوهد شد. 
دبیرخانه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران با 

اعالم تاریخ برگزاری  اطالع رسانی و
مراسم مهمانی شام ساالنه اتاق انگلیس و 

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

اعیان و عوام، تجار و صاحبان سرمایه 
با ایران ایرانی و انگلیسی مایل به کار 
گفته می شود  دعوت به عمل آورده است.

سخنران مدعو مراسم که همه ساله از 
وثر در میان اشخاص سرشناس و م

روابط بین الملل و یا سفرای ایران و 
انگلیس در تهران و لندن توسط لرد 
المونت دعوت و برگزار می شد، تاکنون 

 تعیین و دعوت نشده است.

91 
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مدیر جدید بخش بازرگانی بین المللی سفارت انگلیس در تهران
 

تبریک به اقای  و مقدمضمن ادای خیر
می رساند  عموم به آگاهی "ولینگز کیت"

در جوالی سال  "کیت ولینگز"که آقای 
به سمت مدیر بخش تجارت بین  4151

المللی سفارت انگلیس در تهران منصوب و 
وارد تهران شد،وی اکنون با هشت دستیار 
فارسی زبان امور بازرگانی ایران و 

انگلیس در تهران انگلیس را در سفارت 
درخور توجه اینکه وی در  درتصدی دارد.

 نن خردسالی نیز به دفعات به ایراادور
 .سفر کرده است

ی بس  گسترده، ابنا به اطالع وی از سابقه 
همه جانبه  در بخش خصوصی  طوالنی و

تامین اعتبار  در زمینه سرمایه گذاری و و
برای  صنایع ازجمله کنترل صنعتی وسائل 

 :جهان از جمله نقلیه برقی در نقاط مختلف

ایاالت  -تایلند -پاکستان -بنگالدش -مصر
 متحده و بریتانیا فعالیت داشته  است.

دارای تجربه  "ولینگز کیت"افزون براین 
و  درخور توجهی در زمینه مواد غذائی

 افزون بر "یت ولینگزک" کشت و زرع است.
دولتی نیز دارای  در بخش خدماتاین 

در بخش محیط زیست، غذا  سابقه فعالیت
اورزی وزارت کش و خدمات روستائی در

اشتغال در بخش سیاست همچنین و 
 .گزاری کشاورزی اتحادیه اروپا می باشد

دارای چندین حق نظر هنری نیز  ازوی 
صاری موزیک می باشد که شخصا با انح
ط کرده ضب "گریت هایلند بگ پایپ"

دارای  همسر و دو فرزند  "یتک" است.
  دارند.همراه او در تهران اقامت  که  است

یانی شهریور ماه تهران در روزهای پا
شاهد حضور هیات بازرگانی بریتانیایی 

هیات متشکل از هفت  دولت ولز بود.
زمینه  بزرگ بازرگانی، فعال درشرکت 
ماشین آالت، تاسیسات  گاز، نفت و های

، لجستیک و... بود که نقل زیربنایی، حمل و
بلند  از سوی دولت ولز با هدف استقرار

تهران گسیل شده مدت در بازار ایران به 
بود. 

 هیات تجاری دولت ولز در تهران

تجاری دولت ولزز  بعزداز ظهزر یزک  هیات
س یشنبه پانزدهم شهریور در سفارت انگلز

 در تهززران در محوطززه بززات سززفارت مززورد
خوش آمد گویی رسمی سزفیر انگلزیس در 

فززون تهران قرار گرفت.در این گردهمایی ا
بزر کارکنزان بخزش بازرکزانی بزین المللززی 
سززفارت، نماینززدگان  حززدودبیش از هفتززاد 

نماینززدگان انززاق هززای  شززرکت ایرانززی  و
ایززران و انگلززس و انگلززیس و   بازرگززانی
کیزت "بعد از خوشامد گویی سفیر،   ،ایران
مدیر بازرگانی بین المللی سزفارت  "ولینگز

به تفصیل درباره وضعیت کنزونی روابزط 
قتصادی دوکشور واهمیت حضزور هیزات ا

بازرگززانی دولززت ولززز و آمززادگی بخززش 
در زمینه های مورد نظر، نماینگان شزرکتبازرگانی سفارت بزرای هرگونزه همکزاری 

های لزی  مزورد اشزاره هرکزدام جداگانزه 
 نودر حد الزم  ضمن بیان  زمینه کاریشا
آمززادگی خززود را بززرای انجززام هرگونززه 

یرانززی  اعززالم همکززاری باشززرکت هززای ا
پایان پزذیرفتن  مراسزم معارفزه  با کردند. 

مذاکرات رو در روی نماینگان شرکت های 
گان شرکت های دنماین ولزی با اشخاص و
تزا حزدود سزاعت  و ایرانی مدعو آغاز شد
  به طول انجامید. پنج بعد از ظهر

ع نماینگان شزرکت هزای ولززی به اطلالبنا
پزیش بعد براساس قزرار هزای از  روزهای

تعین شده با همتایان ایرانی خود دیزدار و 
در پایزان سزفر شزش  گفت وگزو کردنزدو

 .روزه خود به انگلیس بازگشتند
 

 ناخبار کوتاه اقتصادی ایرا

در ایران آزاد می شود اننرخ ارز مسافر

بانک مرکزی ایران با تغییر مقررات فروش 
های ایرانزی اجزازه داده اسزت ارز، به بانک

رز مسززافرتی را بززه نززرخ آزاد بززه کززه ا
پیش از این هر ایرانزی  .مشتریان بفروشند

توانسزت بزا که سفری خزارجی داشزت می
ارائه گذرنامه و بلیط سزفر )و در صزورت 
هززای نیززاز ویزززای کشززور مقصززد( از بانک

رز دالر ا 911ایران ساالنه یک بار تا سقف 
ارز  د.خززارجی )دالر یززا معززادل آن( بخززر

، که ارزانتر از "اینرخ مبادله"مسافرتی با 
نززرخ آزاد اسززت، بززه مسززافران فروختززه 

در روزهززای اخیززر تفززاوت نززرخ  .شززدمی
ای و نرخ آزاد برای هر دالر آمریکزا مبادله
بانک مرکزی  .تومان بوده است 111حدود 

ایران کسانی راکه می خواهند برای مراسم
اربعین به عراق سفر کننزد، از قاعزده نزرخ  

   .تمسافرتی مستثنی کرده اس آزاد ارز
ه اعالم بانزک مرکززی، کسزانی کزه در ببنا

کننزد مقطع مراسم اربعین به عراق سفر می
 411ای تزا سزقف توانند با نزرخ مبادلزهمی

02 
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بانززک مرکزززی ایززران در  .دالر ارز بخرنززد
های اخیر به دنبال یکسان کردن نزرخ سال

در مقطعی ارزهای خارجی  .ارز بوده است

ایران با سه نرخ متفزاوت دولتزی،  عمده در
ای و آزاد خریزززززد و فزززززروش مبادلزززززه

دولززت و بانززک مرکزززی ایززران بززه .شززدمی
بزا تعریزف  5935دنبال بحران ارزی سزال 

ای )نرخی بین نرخ دولتی و نرخ ارز مبادله
 .آزاد( برای کنترل بازار ارز تالش کردند

وهای سنگین امضا کردندایران خودرو و دایملر بنز قرارداد فروش خودر

سزی بیشرکت دایلمر تراکس آلمزان بزه بی
 54شززنبه فارسززی گفززت کززه امززروز سه

شزهریور( بزا گزروه صزنعتی  45سپتامبر )
ایززران خززودرو قززرارداد فززروش و توزیززع 

هاى دایملر )بنز( در ایزران را امضزا کامیون
  .کرده است

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

  .خودرو دیزل امضا شده است
ایززن قززرارداد مشززارکت مشززترک )جوینززت 
ونچر( براى فروش خودروهای سنگین مثل 
کزززامیون اسزززت و خودروهزززای سزززواری 

بر اسزاس  .شودمرسدس بنز را شامل نمی
رسزانی ایزران خزودرو، پایگزاه اطالع اعزالم

قرارداد خودروهای تجاری که امروز امضا 
شده شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه 

فروش و خدمات پس از فروش خودروهای 
.تجاری است

شرکت خودروسزازی دایملزر پزیش از ایزن 
گفته بود کزه بخزش خودروسزازی سزنگین 

ای بزا های تفاهم اولیزهاین شرکت یادداشت
ن برای بازگشت بزه ایزن کشزور امضزا ایرا

ایززن شززرکت در آن زمززان  کززرده اسززت. 
بینی کرده بود کزه در صزورت نهزایی پیش

شدن این قراردادها با گروه ایزران خزودرو 
 .دیزل و گروه صنعتی ماموت همکاری کند

 خبار کوتاه اقتصادی جهانا

داددولت ترامپ اجازه فروش شرکت آمریکایی به خریدار چینی را ن

دولت آمریکا مزانع از فزروش یزک شزرکت 
بنیان آمریکایی به خریزداران چینزی -دانش

 "مسززایل امنیززت ملززی"شززده و دلیززل آن را 
شزرکت کزانیون بزریج ، عنوان کزرده اسزت
 Canyon Bridge)کپیتززال پززارتنرز

Capital Partners)  که یزک شزرکت تحزت
حمایززت چززین اسززت از مززاه نززوامبر سززال 

.مجوز بود گذشته در صدد کسب
ها بزا منع فروش شرکت آمریکایی به چینی

ترامزپ در مزورد روابزط  دولزت یسختگیر
         .تجاری با چین همراه بوده است

بززرای خریززد شززرکت آمریکززایی التززیس 
  (Lattice Semiconductor)کاندکتورسزمی

اما سزرانجام موفزق بزه کسزب ایزن مجزوز 
د و ارزش ایززن معاملززه یززک میلیززار .نشززد

دستور منع  .سیصد میلیون دالر بوده است
انجام معامله بزا سزختگیری دولزت دونالزد 
ترامپ، رئیس جمهزوری آمریکزا، در مزورد 
روابط تجاری با چین همزمان بزوده اسزت. 
ماه گذشزته دولزت آمریکزا تحقیقزاتی را در 

ها در زمینه حفاظزت از مورد عملکرد چینی
مل حقوق معنوی آغاز کرد که از جملزه شزا

های آمریکززایی بززه ارائززه اجبززار شززرکت
سیاسزتمداران و  .اطالعات ارزشزمند اسزت

رهبزززران نظزززامی آمریکزززا نیزززز از دولزززت 
گذاری چززین در اند بززر سززرمایهخواسززته

صنایع آمریکا به خصوص صزنایع مزرتبط 
تری داشته به فناوری پیشرفته نظارت دقیق

کززانیون بززریج چینززی اجززازه خریززد  .باشززد
دولزت آمریکزا   .را نیافزت شرکت آمریکایی

در اطالعیززه خززود در مززورد عززدم صززدور 
مجززوز بززرای فززروش شززرکت التززیس بززه 
شرکت کانیون گفته است کزه عامزل اصزلی 

حقزوق  "سلب بالقوه"در اتخاذ این تصمیم 
معنززوی التززیس بززوده اسززت. ایززن شززرکت 

های کزززامپیوتری اسزززت. سزززازنده تراشزززه
موسسات دولتی آمریکزا نیزز از خریزداران 

.حصوالت این شرکت هستندم

پیشتر، یک هیئت تحقیق کزه دولزت آمریکزا 
بززرای بررسززی موضززوعاتی از ایززن قبززل 
تشکیل داده پیشنهاد کرده بزود کزه از ایزن 
معامله جلوگیری شود. این هیئت معموال در 
مورد نقل و انتقاالت مزرتبط بزا موسسزات 

دهد. فعال در زمینه امور امنیتی پیشنهاد می
های کززانیون معاملززه شززرکت امززا در مززورد

بززریج و التززیس، طززرفین معاملززه مسززتقیما 
خواسززتار مداخلززه رئززیس جمهززوری شززده 

شرکت التزیس، مسزتقر در الوگزون،  .بودند
های اخیر با کاهش فروش و در دو در سال

سال گذشته، ضرر و زیان مواجزه بزوده و 
شرکت چینی حاضر شده بود سزهام آن را 

سزهام خریزداری  به بهایی بزاالتر از بزازار
کنززد. مززدیرعامل ایززن شززرکت بززا ابززراز 
ناخرسندی از تصمیم دولزت آمریکزا، گفتزه 

ای کززه صززورت نگرفززت اسززت کززه معاملززه
متضززمن بهتززرین گزینززه بززرای سززهامداران 

تصزمیم آقزای ترامزپ در ایزن  .شرکت بود
زمینه چهزارمین مزورد از تصزمیم یکزی از 
رئیسان جمهوری آمریکزا در جلزوگیری از 

ت بخززش خصوصززی بززه خززاطر معززامال
 مالحظات امنیت ملی است. 

باراک اوباما در دو مورد تصمیم مشزابهی 
گرفت که هزر دو مزورد هزم طزرف معاملزه 

های چینی بودند. همچنین، در سزال شرکت
جورج بوش )پزدر( رئزیس جمهزوری  5331

وقت آمریکزا نیزز مزانع از آن شزد کزه یزک 
شرکت چینی یک شرکت تولیدی آمریکزایی 

 .ر در سیاتل را خریداری کندمستق
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رونمایی کرد 01اپل از آیفون 

اپل دو نسخه جدید آیفون را تحت عنوان 
پالس معرفی کرده که  ۸و آیفون  ۸آیفون 
.دالر قیمت دارند ۸11تا  111حدود 

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

که تمام  51ن رونمایی کرده است. آیفو
 صفحه آن نمایشگر است و دیگر دکمه
اصلی فیزیکی روی آن وجود ندارد، قادر 

اش ش را با دیدن چهرهاست صاحب
 51آیفون ایکس یا آیفون  د.شناسایی کن

قادر است حتی در تاریکی چهره صاحبش 
هزار  91را شناسایی کند و با استفاده از 

و  نقطه مادون قرمز، هویت مالکش را تایید
 .قفل دستگاه را برای او باز کند

شد با توجه به همان طور که پیش بینی می
های آیفون ایکس تبلیغات پیرامون ویژگی

ی قیمت آن رکورد جدیدی در تاریخ گوش
لی که حادر رد. ه اپل ثبت کهای همرا

ناظران فناوری پیش بینی کرده بودند که 
آیفون ایکس احتماال نخستین گوشی تلفن 

دالری جهان خواهد شد، همین  5111ه همرا
طور هم شد و اپل تنها با یک دالر تخفیف، 

د.گذاری کردالر قیمت 333آیفون ایکس را 
شهریور(  45)سپتامبر  54شنبه وز سهر

و  ۸اپل همچنین از دو گوشی همراه آیفون 
ای بر امهپالس رونمایی کرد که اد ۸آیفون 

ید ویژگی جد ت.نسل گوشی های آیفون اس
این است که بدون سیم هم شارژ  ۸آیفون 
ای، دوربین بهتر، بدنه شیشهشود. می

تر و سیستم عامل بلندگوهای قوی

 ۸های آیفون تر از دیگر ویژگیپرسرعت
 ت.اس

اگرچه احتماال شارژ باتری بدون استفاده 
از سیم، برترین ویژگی آیفون جدید است 
ی اما به گفته جیاف بالبر، کارشناس فناور
شاید جالب باشد که بدانیم این اپل نبوده 
که نخستین بار شارژ کردن بدون سیم 

.های همراه را عرضه کرده استتلفن

واقعا جالب توجه است که رونمایی امروز "
برای بسیاری این باور را پدید آورده که 
این اپل است که شارژ بدون سیم را ابداع 
ار از کرده در حالی که نخستین بار این ابتک

ارایه شد. نوکیا،  4113سوی پالم در سال 
جی و سامسونگ هم از شرکت هایی ال

".بودند که این ابتکار را پشتیبانی کردند

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

ها و عملیاتی کردن آنها پرشکوه این ویژگی
".جزنداست؛ چیزی که دیگران از آن عا

بریتانیا ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان را در ایران می سازد

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

.اندمگاوات را نهایی کرده 111

 41شهریور ) 43این قرارداد چهارشنبه 
سپتامبر( بین مسئوالن شرکت کرکوس 

جری این طرح و وزارت نیروی بریتانیا، م
ایران در لندن، پایتخت بریتانیا نهایی شده 

.است

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

 .المللی علیه جمهوری اسالمی استبین
 111شرکت کرکوس قرار است حدود 
گذاری میلیون یورو در این پروژه سرمایه

ای که زمان آغاز آن نیمه اول پروژه کند؛
.میالدی اعالم شده است 415۸سال 

سی بیامیر پایور، خبرنگار اقتصادی بی
فارسی که در این مراسم حضور داشته از 

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

خورشیدى در ایران هنوز نهایى نشده ولى 
رمان یکى از نامزدهاى اصلى استان ک
 111گفته شده که این نیروگاه  ".است

اندازی، مگاواتی، در صورت تکمیل و راه
ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان "

".خواهد بود

های بزرگ خورشیدی در چین و نیروگاه
.هند یک و نیم گیگا وات ظرفیت دارند

حمید بعیدى نژاد، سفیر ایران در بریتانیا 
در این مراسم حضور داشته گفته  هم که
نیروگاه جدید خورشیدى در ایران "است: 

ششمین نیروگاه خورشیدى جهان است و 
درصد سرمایه ایرانى ساخته  41با 
قرارداد ساخت نیروگاه ششصد  ".شودمی

مگاواتی در ایران با کمک یک صندوق 
سرمایه گذاری بریتانیایی یک پیام سیاسی 

این قرارداد در لندن  مهم دارد. رونمایی از
درست یک روز پس از آن اتفاق افتاد که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در 
مجمع عمومی سازمان ملل از توافق 

 .ای )برجام( به شدت انتقاد کردهسته

خواهند نشان دهند شرکتهای بریتانیایی می
که به رغم این تهدیدات هنوز به فرصتهای 

ران عالقه مندند. لرد سرمایه گذاری در ای
المونت نماینده دولت بریتانیا در تجارت با 
ایران هم بر حمایت دولتش از برجام و 

.پایبندی به آن تاکید کرد

ایران هم می خواهد نشان دهد به رغم 
ها و  تهدیدهای آمریکا، برای شرکت

کشورهای اروپایی توسعه روابط اقتصادی 
فشار  با ایران اولویت دارد. البته هنوز

آمریکا و تهدیدهایش عملی نشده است چه 
هم پاشیدن برجام و  بسا در صورت از
ها، شرکتهای اروپایی مثل  برگشت تحریم

سالهای قبل، عطای بازار ایران را به لقایش 
.ببخشند

اعتبار اجرای این پروژه قرار است با 
.استفاده از منابع مالی خارجی تامین شود



 71اخبار        06فصلنامه ایران و انگلیس    شماره 

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

دارد بنابراین ما از حمایت خاصی 
".برخوردار هستیم

سرمایه گذاران "او همچنین گفته است: 
اند؛ به زیادی در این باره عالقه نشان داده

جای اینکه چند پروژه کوچک راه اندازی 
کنیم تصمیم گرفتیم سرات یک پروژه بزرگ 

شرکت کرکوس از زمان تاسیس  ".برویم
نیروگاه  21میالدی حدود  4151در سال 
های تجدید شدنی در اروپا راه  انرژی

شرکت کرکوس در  .اندازی کرده است

نیروگاه در  21هفت سال گذشته حدود 
 .اروپا راه اندازی کرده است

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

در پاسخ به تقاضای مشتری "آقای بیاسی 
بر اساس مفاد قرارداد  ".انجام شده است

امضا شده، شرکت کرکوس مسئول 
اندازی این نیروگاه ساخت، توسعه و راه
ساخت این نیروگاه  .خورشیدی خواهد بود

سه سال طول خواهد کشید و قرار شده هر 
مگاواتی  511های شش ماه یک بار شبکه

.اندازی شوندراه

ایران برای تولید برق تا حد زیادی وابسته 
ها به نفت و گاز است اما با افزایش آالینده

های زیادی برای استفاده از انگیزه
های تجدیدپذیر در این کشور ایجاد انرژی

 .شده است

مکرون طرح اصالح قوانین کارگری در فرانسه را ارائه کرد

س جمهززور فرانسززه امانوئززل مکززرون، رئززی
طرحی را برای اصالح قزوانین کزارگری در 

 .این کشور ارائه کرده است

از ایززن طززرح بززه عنززوان آزمززون سیاسززی 
دشواری برای آقای مکرون نام برده شزده 

ادوار فیلیززپ، نخسززت وزیززر ایززن  .اسززت
پیشززنهادات را منصززفانه و بلنززد پروازانززه 

بزه گفتزه آقزای فیلیزپ . توصیف کرده است
نهادات با ایجاد تغییراتی اساسی بزا این پیش

 .بیکاری در این کشور مقابله خواهد کرد

تاکنون تنهزا یکزی از اتحادیزه هزای بززرگ 
کززارگری ایززن کشززور در اعتززرا  بززه ایززن 
.تغییرات خواستار اعتصاب شده است

گفتزه شزده کزه تغییزرات پیشزنهادی دسزت 
کارفرمایززان را بززرای اسززتخدام و اخززراج 

براساس این طرح  .کندمی نیروی کار بازتر
ها ایزن امکزان هزم داده به مزدیران شزرکت

شود تزا بزر سزر موضزوعات و مسزائل می
بیشتری بزا کارکنزان خزود بطزور مسزتقیم 

در این طرح سزقف مشخصزی  .مذاکره کنند
ها به افرادی که از کار برای میزان پرداخت

 .شوند، در نظر گرفته شده اسزتبرکنار می
ایجاد تغییراتی در اقتصاد این اقدام با هدف 

کم تحرک فرانسزه و کزاهش نزرخ بیکزاری 
نززرخ بیکززاری در حززال  .گیززردصززورت می

درصد گزارش شزده  3.1حاضر درفرانسه 
آقززای مکززرون در دوران مبززارزات  .اسززت

انتخابززاتی خززود وعززده داده بززود کززه نززرخ 
درصززد  1بززه  4144بیکززاری را تززا سززال 

 .برساند

اد فرانسزه را خواهد اقتصزآقای مکرون می
آزاد کنزززد و راه را بزززرای کارفرمایزززان در 
مورد استخدام و اخراج کارمندان و مذاکره 

 .تر کنددر مورد شرایط کاری آسان

تالش دولت سوسیالیست فرانسزوا اوالنزد، 
رئززیس جمهززور سززابق در مززدرنیزه کززردن 

گرایزان بزا قوانین کار به دلیل مخالفزت چپ
مکزرون شکست روبزرو شزد. امزا امانوئزل 

توانسته با کسب اکثریت پارلمانی زمینزه را 
برای انجام چنین اصالحاتی در دولت خود 

.هموار کند

ای کزه رئیس جمهور فرانسزه در مصزاحبه
 "اخیرا با یک نشریه فرانسزه داشزت گفزت:
فرانسه تنها اقتصزاد بززرگ اتحادیزه اروپزا 
است که در سه دهزه گذشزته نتوانسزته بزا 

".ابله کندنرخ باالی بیکاری مق

هزایی داند که بزا چالشاما آقای مکرون می
رات در قانون کزار مواجزه در پیروزی تغیی

او همچنین انتظزار دارد کزه در ود. خواهد ب
بسززیاری بززرای  هززای آتززی بززا مقاومززتماه

.پذیرفتن این پیشنهادات روبرو شود

نظرسنجی انجام شده در حالی که براساس 
 قوانینتقدند که هر ده فرانسوی نه نفر معاز

 مالنشن و طرفدارانش

کار در این کشور نیازمند اصالحات اسزت، 
هززا در مززورد طززرح درصززد از آن 11امززا 

پیشنهادی امانوئل مکرون احساس نگرانزی 
ده ها هزار نفر علیه سیاست هزای  .کنندمی

تظزاهرات کردنزد. تظزاهر  کارگری مکزرون
« نزه بزه کودتزای اجتمزاعی»کنندگان شعار 

ده ها هزار نفر از مزردم فرانسزه دند. سردا
در اعتززرا  بززه سیاسززت هززای امانوئززل 
مکرون رئزیس جمهزور، کزه قصزد اصزالح 

قززززوانین 
کززارگری 
را دارد، 
بزززززززززه 
خیابززززان 
هززززززای 
 پززززاریس
ایزن تظزاهرات بزه دعزوت ژان لزوک رفتند. 

گرایزان تنزدرو فرانسزه  مالنشن، رهبر چپ
نززد مززاه چآقززای مالنشززن در برگزززار شززد. 
نوان یکی از چهره هزای اصزلی گذشته به ع

سیاسی مخالف امانوئل مکرون مطرح شده 
 است.

ن روی آاین تظاهرات تنها یک روز پزس از 
داد که امانوئل مکزرون بزا امضزای قزانونی 
جدیززد بززه کارفرمایززان اختیززارات بیشززتری 

 ای استخدام و اخراج کارگران داد. بر
این سومین تظاهرات طی ماه جزاری اسزت 

  به سیاست های دولت جدید که در اعترا
فرانسززه در برابززر قززوانین کززارگری شززکل 
گرفته است. دو روز قبل هم در یزک تجمزع 

هزززار نفززر بززرای اعتززرا  بززه  594مشززابه 
تصززمیم آقززای مکززرون تظززاهرات کردنززد و 

سپتامبر، حزدود  54پیش از آن هم در روز 
هزار نفر در تظاهراتی با همین عنزوان  441

ت گسترده امروز پس تظاهرا شرکت کردند.
از آن شکل گرفت که آقای مالنشزن، رهبزر 
حزب چپ گرای تنزدروالفرانس اینسزومیز، 
از مردم کشورش خواست بزرای اعتزرا  
بزه ایززن قززانون جدیزد، در حززد فاصززل کززاخ 
باستیل تا کاخ رپابلیک )جمهزروی( پزاریس 
راهپیمایی کنند. این پنجمین حکزم حکزومتی 

بزه قزدرت است که آقای مکزرون از زمزان 
تززالش هززای بززی »رسززیدن در جهززت آنچززه 

« سززابقه بززرای اصززالح مززدل اقتصززادی
 کشورش خوانده، امضاء کرده است. 
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می شود« الکتریکی یا ترکیبی»موتور تمامی خودروهای ولوو از سال دیگر 

یزک میلیزون  4141خواهد تا سزال ولوو می
.ماشین الکتریکی بفروشد

م کززرده شززرکت خودروسززازی ولززوو اعززال
های تزازه تمام مزدل 4153است که از سال 

خززودرو موتورهززای الکتریکززی یززا هیبریززد 
.)ترکیبی( خواهند داشت

این شرکت اولین خودروساز قزدیمی اسزت 
که از توقف تولید و استفاده از موتورهزای 

.دهدسوز خبر میاحتراق درون

تزا  4153های ولوو در نظر دارد بزین سزال
 الکتریکی و چنزد مزدل پنج مدل کامال 4145

با وجود ایزن  .هیبریدی به بازار عرضه کند
هایی کزززه بزززا تزززا آن زمزززان تولیزززد مزززدل

کننززد ادامززه موتورهززای احتراقززی کززار می
جیلی، مالک چینزی شزرکت  . خواهد داشت

ولوو، از بیش از یک دهه است کزه در حزال 

اش بززرای سززاخت و پززیش بززردن برنامززه
اکنزون  .توسعه خودروهای الکتریکی اسزت

یزک  4141خواهزد تزا سزال این شزرکت می
.میلیون ماشین الکتریکی بفروشد

هاکززان ساموئلسززون، مززدیر عامززل بخززش 
اعزالم ایزن "گویزد: خودروسازی ولزوو می

خبززر پایززانی اسززت بززر دوره خودروهززای 
."مجهز به موتور صرفا احتراقی

مزردم بزیش از "به گفته آقای ساموئلسون 
الکتریکززی پززیش بززه دنبززال خودروهززای 

  ".هستند

مریکا خروجش از پیمان پاریس را رسما به سازمان ملل اعالم کردآ

تصمیم آقای ترامپ برای خزروج از پیمزان 
پاریس با مخالفت جهانی روبرو است 

ای بزه سزازمان ملزل متحزد آمریکا طی نامه
تصمیمش بزرای خزروج از معاهزده اقلیمزی 

 .پاریس را رسما اعالم کرده است

های روج از پیمان پزاریس یکزی از وعزدهخ
انتخاباتی دونالد ترامپ بود که مدعی اسزت 
مشززارکت آمریکززا در کززاهش میزززان تولیززد 

اکسیدکربن به اقتصاد کشورش آسزیب دی
.زندمی

با وجود ایزن در ایزن نامزه وزارت خارجزه 
آمریکا تصریح کرده که واشنگتن تزا زمزان 

 در( 4153خززروج نهززایی از ایززن پیمززان )
مززذاکرات مربززوط بززه ایززن معاهززده جهززانی 

  .حاضر خواهد شد
ارسال این نامه کتبی به سازمان ملل متحزد 
اگر چه از ادامه پافشاری آقزای ترامزپ بزر 
تصمیمش برای خروج از پیمان پاریس خبر 

دهد امزا در عمزل جنبزه سزمبولیک دارد می
چرا که خروج رسمی آمریکا از ایزن پیمزان 

ارم نززوامبر سززال نمززی توانززد پززیش از چهزز
آغززاز شززود و پززس از آن هززم رونززد  4153

خروج آمریکا از آن حدود یزک سزال طزول 
.خواهد کشید

بدین ترتیب، خروج آمریکا از پیمان پاریس 
در اجرا نمزی توانزد پزیش از اواسزط پزاییز 

روی دهززد و ایززن همزمززان بززا  4141سززال 
آغاز به کار دو بعدی رئزیس جمهزوری در 

ست با انتخاب مجزدد آمریکاست که ممکن ا
آقززای ترامززپ همززراه شززود و یززا شززخ  

 4141دیگری برنده انتخابات نزوامبر سزال 
شود که در این صزورت رئزیس جمهزوری 
جدید قادر خواهد بود دوباره آمریکا را بزه 

.پیمان اقلیمی پاریس متعهد کند

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به سازمان 
بزا بزه آمریکزا امزروز کت": ملل متحزد آمزده

کند که بنا دارد سازمان ملل متحد اعالم می
در زمززان مقررشززده و قززانونی از پیمززان 

 پاریس خارج شود. 
همزمان، آمریکا به حضورش در مزذاکرات 

نامه ادامه خواهد داد تا و جلسات این توافق
از منززافع آمریکززا حمایززت کنززد و همچنززین 

های مطمئن شود که گزینه
گذاری آتی در این سیاست

باره برای دولت )آمریکزا( 
".مهیا است

در اواسززط مززاه ژوئززن و 
همزمززان بززا سززفر آقززای 
ترامپ به پزاریس، رئزیس 
جمهوری آمریکا گفته بود 

سززفید از گفتگززو کززه کاخ
توافزق نامزه "درباره یزک 

اقلیمی دیگر که منصزفانه و متضزمن منزافع 
بزا  .کنزداسزتقبال می "ایاالت متحزده باشزد
گان برجسته معاهده وجود این، امضاء کنند

پززاریس در واکززنش بززه ایززن سززخنان آقززای 
 "غیرقابل تکرار شزدن مزذاکرات"ترامپ از 

در این باره سخن گفتند؛ چرا کزه مزذاکرات 
نهایی  4151برای توافق پاریس که در سال 

.ها سال به طول انجامیده بودشد، خود ده

مخالفت یک طرفه آمریکا با این پیمان حتزی 
کشززورهای اقتصززادی در اجززالس سززران 

جهززان کززه اوایززل مززاه ژوئیززه گذشززته در 
هامبورگ آلمان برگزار شد هم سایه افکنده 
بود؛ در بیانیه پایزانی ایزن نشسزت تصزمیم 
آمریکا برای خروج از معاهده پاریس مورد 
اشاره قرار گرفته بود. با وجود این رهبران 

تاکیززد کززرده بودنززد کززه پیمززان  41گززروه 
  .است" گشتغیرقابل باز"پاریس 

از توافق نامه پاریس به عنوان سزنگ بنزای 
یک اقدام جهانی بزرای مقابلزه بزا گرمزایش 

 زمین یاد می شود.
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 اشاره:

در انگلستان یا روشن تر در پادشاهی 
متحده انواع شرکت های بازرگانی ازجمله 
شرکت های نام برده در زیر وجود دارد. 
بنابراین شرکت ها را براساس تشریفات 
عنوان شده درپی  می توان ثبت و فعال 

 کرد:
 سئولیت محدودشرکت با م -

Private Limited Company 
 شرکت سهامی خاص -

Joint Stock Co. (JSC) 
 شرکت سهامی عام -

LLP 
رایج ترین نوع شرکت بازرگانی در انگلیس 

است که در « شرکت با مسئولیت محدود»
پی در حد نیاز به شرح تشریفات ثبت آن 

 مبادرت خواهد شد.
 کلیات:-1

   :ساختار داد و ستد در انگلستان
هنگام آغاز کارِ داد و ستد در انگلستان، 

 باید ساختار آن مشخص باشد. 

 
در انگلستان بیشتر داد و ستد کنندگان، 

می « شرکت با مسئولیت محدود»افراد در 
باشند. در صورتی که فرد فعالیت انفرادی 
داشته باشد مکلف است در این صورت 

ثبت نام کند و این بدان معنا « خیش فرما»
که شخص برای خودش کار می می باشد 

کند نه برای دیگری. ضمن اینکه برای 
فعالیت تجاری در انگلستان معموالً باید 

 ساکن انگلیس بود.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 
انگلستان مستلزم دارا بودن آدرس ثبت 
شده در انگلیس می باشد، اما مدیران 
شرکت نیازی به سکونت در انگلستان 

 ندارند.
 ت شرکت در انگلستان:ثب -2

آسان ترین راه آغاز کار داد و ستد به 
صورت رسمی و قانونی یک شرکت در 

و این  است« داد و ستد انفرادی»نگلستان ا
 بدان معنا ست که شخص، مالک شرکت 

 
است و می تواند به تنهایی فعالیت کند و یا 

 دیگران را به کار گیرد.
ود برآورد مالیات خ  باید برای اقدام به

( ثبت نام self-assessment taxارزیابی )
کرد به این معنا که اعالم شود شخص و یا 

 حسابدار وی مالیات را محاسبه می کند.
 داد و ستد کنندگان منفرد:

برای به حساب آمدن به عنوان معامله 
یا سازمان « HMRC»کننده منفرد باید: از 

درآمد و گمرکات علیاحضرت، شماره بیمه 
( National Insurance Numberملی )

دریافت کرد و تحت نام خود و یا یک نام 
تجاری که برای فعالیت انتخاب می شود 
معامله کرد، و شیوه ی ایجاد تشکیالت داد 

 و ستد انفرادی را به دست آورد.
 :شرکت با مسئولیت محدود

برای انجام داد و ستد در انگلستان می 
 توان و مورد توصیه است که شرکت با

 مسئولیت محدود تاسیس کرد. 
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در این صورت باید افرادی را برای اداره 
شرکت )که مدیر نامیده می شوند( انتخاب 
و منصوب کرد و شرکت را در ثبت شرکت 

( به Company Houseها )اتاق شرکت ها=
ثبت رساند و دانست که موسس به عنوان 
مدیر شرکت، کارمند هم محسوب می شود. 

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

 مدیر جدا از هم محاسبه می شود.
چگونگی ایجاد شرکت با مسئولیت 

 :محدود
برای ایجاد شرکت با مسئولیت محدود 
باید: برای شرکت نام و نشانی مشخص 
کرد، شرکت را در کامپانی هاوس ثبت کرد، 

ین کرد، حداقل یک مدیر برای اداره آن تعی
حداقل یک شریک نام برد، اساسنامه 
)قوانین پذیرفته شده برای اداره امور 
شرکت( ارائه داد، و شرکت را برای 
پرداخت مالیات بر درآمد و عملکرد شرکت 

 مجهز کرد.
 چگونگی مشارکت در کسب و کار:

باوجود اینکه شرکت توسط شخص 
موسس اداره می شود، ام کلیه سهامداران 

شرکت را شرکت مسئولیت دارند. در اداره 
باید برای خود یا خویش ارزیابی در 

«HMRC » ثبت و طبق قوانین شرکت را
نامگذاری کرد و به طور انفرادی اداره کرد 
و سود حاصل از فعالیت شرکت را بین 

 شرکا تقسیم کرد.
ثبت شرکت به عنوان شرکت -3

 خارجی:
چنانچه در نظر باشد که داد و ستد تجاری 

جموع در انگلستان توسعه یابد و از در م
آدرس مشخصی در دنبال شود، باید 
براساس مقررات جاری شرکت را  در ثبت 

 ( ثبت کرد.Company Houseشرکت ها )
 مجوزها:-4

در انگلستان هنگام آغاز  کسب و کار، 
ممکن است برحسب نوع کار به جواز نیاز 
باشد. جواز مورد نیاز باید تعیین و با 

 License"و از طریق مربوط  استفاده

finder tool" .اخذ شود 
 گشودن حساب بانکی:-5

در انگلستان می توان حساب جدید باز 
کرد، یا از حساب موجود در کشور مبداء 
استفاده کرد و یا آنکه در آن کشور حساب 
پوند استرلینگ افتتاح کرد. برای دور ماندن 
از دستمزد نقل و انتقال و یا تبدیل ارز، 
ممکن است افتتاح حساب پوند استرلینگ 
در بانک کشور مبداء به صرفه باشد، زیرا 

برای افتتاح حساب بانکی در انگلستان به 
 آدرس مشخص در انگلستان نیاز است.

یا مالیات ارزش  بیمه ملی و-6
 افزوده:

ن شرکت های تجاری ممکن است به میزا
درآمد خود موظف به پرداخت هزینه بابت 

 ( National Insurance)« بیمه ملی»
شوند. هم چنین ممکن است موظف به کسر 
بیمه ملی از حقوق کارمندان خود و 
پرداخت آن شوند. چنانچه کارمندانی از 

 EEA=Europeanحوزه اقتصادی اروپا )

Economic Area یا سوئیس استخدام ،)
باشند باید « A1»ی فرم شده باشند و دارا

کسورات براساس قوانین کشور 
مطبوعشان باشد، و بنابراین پرداختی بابت 

 ایشان به بیمه ملی صورت نمی پذیرد.
 مالیات ارزش افزوده :

در صورتی که گردش فعالیت تجاری 
پوند بیشتر باشد باید  00888شرکت  از 

سازمان درآمد و گمرکات علیا "در 
( ثبت نام کرد. HM R&C) "حضرت ملکه

درصورتی که شرکت در انگلستان فعال 
باشد و خدمات الکترونیکی به سایر 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه دهد 
 در این صورت قوانین ویژه ای وجود دارد.

حمایت از فعالیت های تجاری در -7
 انگلستان:

اساسا شرکت های تجاری در انگلستان 
توسط برای به دست آوردن اطالعات، 

دولت و از طریق راهنمای تامین اعتبار 
برای فعالیت های تجاری حمایت می شوند. 
انواع گوناگون کمک های مالی شامل: 
هدایای کشوری و اتحادیه اروپا، وام ها، 

(، سهام، over draftبرات بیش از اعتبار )
کرایه کردن تجهیزات، و فاکتور تامین مالی 

(Invoice Financing.می باشد) 
در این زمینه در ولز می توان از یابندگان 

( استفاده Finance locatorsتامین مالی )
 کرد.

 استخدام افراد در انگلستان: -8
در انگلستان باید به کارمندان مورد 
استخدام دست کم، برابر دستمزد ملی 
انگلستان پرداخت کرد. و این مورد شامل 
 کلیه کارمندان اعم از داخلی و خارجی وارد

از کشورهای دیگر می شود. روشن است 
که استخدام افراد در انگلستان مستلزم 
امضاء قرارداد با کارمند شامل: شرایط 
استخدام، میزان حقوق، مسئولیت ها، و 

 وی می باشد. وظایف
 استخدام کارمند از خارج از انگلستان:

پیش از آوردن نیروی کار خارجی  به 
باید  مربوط انگلستان و کنترل مدارک

مشخص شود که آیا نیروی موردنظر 
 اجازه کار در انگلستان دارد  یا نه؟.

 ضمانت کار کارمندان موقت:
موقت در انگلستان  به طور کلی کار

مستلزم ضمانت و کسب مجوز است. از 
این رو باید اطمینان حاصل شود که کلیه 
شرایط مهاجرت برای ورود به انگلستان 

یز تمدید می رعایت شده و اجازه کار ن
 شود. 

 سایر اطالعات: -9
سازمان تجارت و سرمایه گذاری پادشاهی 

( Uk trade & investment=uktiمتحده )
اطالعات افرادی را که برای داد و ستد به 

  انگلستان می آیند در اختیار دارد.
برای آغاز داد و ستد در اسکاتلند می توان 

« سازمان توسعه بین المللی»از 
(Development International کمک ،)

در ولز  همچنین های خاصی دریافت کرد.
(، Business Wales« )کسب و کار ولز»از 

سرمایه گذاری »و در ایرلند شمالی از 
 Investment« )ایرلند شمالی

department Northern Ireland.) 
 Enterpriseشبکه سرمایه گذاری اروپا )

Europe Network این شبکه وظیفه :)
اطالع رسانی به موسسات تجاری اروپایی 
و مشورت دهی به آنان را برعهده دارد و 
خریداران و فروشندگان کشور های  

 خارجی را دور هم جمع می کند.
،  با «EEN»در انگلستان کارشناسان شبکه 

شرکت در جلسه های موسسه های 
بازرگانی خارجی و ارزیابی نیازهایشان، و 

یی که می تواند مشخص کردن فن آوری ها
برایشان مفید باشد، و یافتن شرکای 
مناسب برای آنان، این شرکت ها را یاری 

 می دهند.
باید به دفتر « ای.ای.ان»برای اخذ کمک از 

 محلی آن مراجعه وبا آن تماس برقرار کرد.
 انجام داد و ستد در انگلستان

الزمه انجام روند مطلوب و اطمینان بخش 
تان، یا به طور کلی در داد و ستد در انگلس

پادشاهی متحده، آگاهی از  چگونگی داد و 
ستد و تجارت بین المللی در انگلستان، 

به ویژه بررسی بیشتر، انجام مطالعه و 
نظام حکومتی پادشاهی متحده  درباره
است.
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 فهرست اعضاء جدید

 
 اعضای حقوقی:

 
دیزل ژنراتور،  حدید صنعت پارس نیرو پاسارگاد:شرکت 

 -ونک میدان از باالتر -مدیرعامل: احمد موسوی، آدرس: تهران
-4، تلفن: 033386600 کدپستی -2 واحد -01 طبقه -نگار برج

+، ایمیل:  38( 20) 88340631+، فکس:  38( 20) 88340630
a.kiani@hsppower.com. 

 
پیمانکاری در و پنجره نما، مدیرعامل:  سایتال ساخت:شرکت 

 -رزمندگان کوچه -مطهری -محمد اصالن آبادی، آدرس: تهران
( 20) 86614: ، تلفن0688766708 کدپستی -7 واحد -0 پالک

 .a.aslan@saytal.com+، ایمیل:  38( 20) 86614+، فکس:  38
بازرگانی، مدیرعامل: مسعود -توزیع آسان کار پادرا:شرکت 

 -گلستان و رامین بین -کاشانی -منصوری، آدرس: تهران
، 0480874037 کدپستی -3 واحد -اول طبقه -231 ساختمان

+،  38( 20) 44104638+، فکس:  38( 20) 43736111تلفن: 
 .m.mansouri@skipad.irایمیل: 

 
دارویی، غذایی، بهداشتی،  ارسیان:شیمی داروی پشرکت 

 -شریعتی خیابان -مدیرعامل: محمد معماری، آدرس: تهران
 -دریا ساختمان -6 پالک -پور ساسانی خیابان -کتابی میدان
+، فکس:  38( 20) 27303111، تلفن: 0 واحد -اول طبقه

 .pcpc1389@gmail.com+، ایمیل:  38( 20) 27303111
 

 ریسک گذاری، سرمایه گروه پارسیان هوشمند یگانه:شرکت 
 .، مدیر عامل: . . .و اعتبار و ریسک تحلیل و تجزیه بندی، رتبه و

 خیابان انتهای -آباد یوسف -فرشید شکرخدایی، آدرس: تهران
 -سوم طبقه -4 پالک -ولیعصر خیابان به دهنرسی -سینا ابن

+، فکس:  38( 20) 46183111، تلفن: 0466704637 کدپستی
 .info@ipcgroup.ir+، ایمیل:  38( 20) 46183333

 
             بهداشتی، آرایشی و  یش:نیک سیما ایرانیان کشرکت 

 مرکز عطریات، مدیرعامل: محمدعلی موثقی، آدرس: کیش،
             22001622، تلفن: 46 واحد زیرین، طبقه صدف، تجاری

+، ایمیل:  38( 20) 22001622فکس:  +، 38( 20)
mohammad.movassaghi@gmail.com. 

 
 
 

تجهیزات پزشکی،  کاال پزشکی امیدسالمت کاسپین:شرکت 
 وی، پارک خیابان مدیرعامل: فراز فرحبخش، آدرس: تهران،

 کدپستی ،28 پالک شهریور، کوچه نبش محمودیه، خیابان
 23467483+، فکس:  38( 20) 23467417، تلفن: 0383334664

 .medikala@gmail.com+، ایمیل:  38( 20)
 

سرمایه گذاری، مدیرعامل:  گروه ارزش آفرینان پاسارگاد:
 مسجد جنب میرداماد، خیابان مجتبی کباری، آدرس: تهران،

، تلفن: 0300308700 کدپستی دوم، طبقه ،063 شماره الغدیر،
 . + 38( 20) 23410843+، فکس:  38( 20) 8-23410841
 

پارچه و پوشاک، مدیرعامل: افشین  شرکت بازرگانی صنایعی:
 پالک ،(وزرا) خالداسالمبولی خیابان -س: تهرانصنایعی، آدر

+، فکس:  38( 20) 88710646، تلفن: 06063 کدپستی ،07
 . info@sanayei.ir، ایمیل:  + 38( 20) 88703233

 
حسابرسی، مدیرعامل:  موسسه حسابرسی هشیار بهمند:

 پالک -فراهانی مقام قائم خیابان -عباس هشی، آدرس: تهران
-6، تلفن: 0683363047 کدپستی -2 واحد -4 طبقه -004

، ایمیل:  + 38( 20) 88846714-6+، فکس:  38( 20) 88846714
hb.iran@hoshiyar.com . 

 
خدمات خرید و فروش سهم  شرکت کارگزاری بورس بهگزین:

و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مدیرعامل: محمد روشن 
 احمد) بخارست خیابان -نتینآرژا میدان -پور، آدرس: تهران

 -دوم و اول طبقه -7 پالک -غربی دوازدهم خیابان -(قصیر
+، فکس:  38( 20) 42863042، تلفن: 0604767000 کدپستی

  info@behgozinbroker.com، ایمیل:  + 38( 20) 42863026
 

، تولید فرآورده های غذایی و گوشتی :شرکت پاک تلیسه
اشرفی  -تهران، آدرس: مهدی علی مردانیمدیرعامل: 

واحد  -6طبقه  -2پالک  -خیابان خانبابایی شرقی -اصفهانی
( 20) 44832008+، فکس:  38( 20) 44832067-412، تلفن: 08
 . m.alimardani@202.ir ، ایمیل: + 38

  اعضای حقیقی:

 

 -یکم ذوالفقار -بازرگانی، آدرس: آبادان نادر قلعه گالبی زاده:
، تلفن:  3603800474 کدپستی -66 پالک -دوم بست بن

+، ایمیل:  38( 30) 66223142+، فکس:  38( 30) 66223142
naghalehgolabi@yahoo.com. 

 شرقی، کاوه خیابان بازرگانی، آدرس: اهواز، یوسف عساکره:
، 3034366433 کدپستی نیک، فروشگاه خاقانی، و شریعتی بین

 +. 38( 30) 62320783+، فکس:  38 (30) 62203638تلفن: 

 
 

mailto:info@sanayei.ir
mailto:m.alimardani@202.ir
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