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 دیباچه
اه جایگ درانگلیس  ن ومعادن ایرا صتتنایع و انی وگبازرمشتتترک تاق دبیرخانه ا   

 ،سرمایهصاحبان ستد با  و داد خواهانکانون کارآفرینان ایرانیِ  مدیریت اجرایی

ه ازاین ک کبیروایرلند شتتمالی بریتانیای پادشتتاهی متحدهِ ارآفرینانکگانان ورباز

به  و شتتتود نامیده میپس بنا به معمول در منابع ایرانی به کوتاه ستتتخن انگلیس 

به مرکزیت  متحدهِ پادشتتاهیکشتتورازچهار که یکی"انگلستتتان"منظور رویهیچ 

 .نیست ،لندن می باشد

نشر  ،خودقانونی ائف ظدراجرای و ایران و انگلیسبازرگانی مشترک دبیرخانه اتاق 

از آن  ،قرارداده استتتت دبیرخانه اطالعاتی را در برنامه کاریآمار و ستتتلستتتله 

  "بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی متحدهِ پادشاهی" :دربارهجمله

رکه ناپذیبا آگاهی ازاین راستتتتینه انکار به هرروی، دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس

با همتایان  داد و وهمکاری گونه  موفقیت در هر الزمه به ویژه ستتتتد  خارجی 

ولیه آشنایی ا دست کمبرخوردار بودن از  ،انگلیسیصاحبان سرمایه  کارآفرینان و

 این رو از ،استتتآن کشتتور  مقررات جاری در یس و قوانین ولبا ستتیمای کلی انگ

 ،می باشتد اولیه مربوط های داده  آمار و دربردارندهکه  دفترچه اینتهیه و تدوین 

 رارق آشتتنا با انگلیس در برنامهمندان نا عالقه دیگر  برای ارائه به اعضتتام محترم و

 آشتتتنایی اولیه با انگلیس یار و نان را دراکنون با این امید که آ و گرفتخواهد 

 و، فصتتلنامه دوزبانه الکترونیکی هنامهاپ و نشتتر در ما، افزون بر چهمراه باشتتد

 .ه استنشر شد چاپ و مستقل دفترچهبه صورت  ،سایت اتاق

 
 میر هوشنگ امینیادکتر 

 رئیس                                                                                     

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 متحده   پادشاهی

 شمالی ایرلند وی کبیر بریتانیا

 در  

 یک نگاه
 

 
 

 :مقدمه
در  یست واقعهائکشورمجموعهِ شمالی  ایرلند و بریتانیای کبیر متحدهِ پادشاهی

 .یانگلستان، اسکاتلند، وِیلز و ایرلند شمال: کشورشمال غربی اروپا، مشتمل بر چهار 

پیش برد ادبیات ، درایجاد دموکراسی پارلمانی ،طول تاریخردهمواره پادشاهی این 

 پیشتاز بوده است.ده و کرو دانش نقشی اساسی ایفا 

در اوج قدرت خود بیش از یک چهارم کره زمین ، درسده نوزدهم امپراتوری بریتانیا

 را زیر پوشش داشت.

 نیمی ازشدن  نتیجه جدا در جنگ جهانی و دو اثر بر در نیمه اول سده بیستم،

 جمهوری ایرلند از امپراتوری، قدرت این کشورکاهش یافت.

آفتاب امپراتوری بریتانیا، شاهدبازسازی امپراتوری  باغروبدوم سده بیستم،  درنیمه

 ازمانس یکی ازپنج عضو دائمی شورای امنیتاروپائی  یک کشور پررونق به صورت

و ...  "همسود" یا مؤسس ناتو و شورهای مشترک المنافع ، عضوفعال وملل متحد

 بودیم.
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بر خروج از اتحادیه اروپا و اینکه  مبنی متحدهِ  صرف نظر از رأی مردم پادشاهی

این کشور از نظر مالی، اقتصادی و مقررات مرزی خارج از اتحادیه اروپا قرار داشته، 

 همواره از اعضای مؤثر و فعال این اتحادیه بوده است.این  با وجود
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 :متحده   پادشاهیبرخی رویدادهای مهم تاریخ 
 و آلمان. متحدهِ اول. تیره شدن روابط پادشاهی انی: آغاز جنگ جه5352

         : پایان یافتن جنگ درماه نوامبر با آتش بس. تعداد کشتگان پادشاهی 5351

 د.یبه چند صد هزار نفر رس متحدهِ

لند ایرماندن  باقیو  ،با تأسیس دولت آزاد ایرلند متحدهِ : موافقت پادشاهی5325

 .متحدهِ     پادشاهیاز  بخشی به صورت شمالی

به رهبری حزب کارگر و  متحدهِ  نخستین دولت پادشاهیگیری  شکل: 5322

 نخست وزیری رمزی مک دونالد.

 با آلمان. متحدهِ    پادشاهی جنگ  آغاز و ،: حمله آلمان به لهستان5393

 شود. می انگلیس : وینستون چرچیل نخست وزیر5323

ور شده  حمله به فرانسه متحدهِ از پادشاهی  ژوئن، نیروهای متفقین 2: روز 5322

 .کردندبه سمت آلمان پیشروی ، 

شود. رهبرحزب کارگر، کِلمِنت اَتلی، به عنوان نخست وزیر  : آلمان تسلیم می5321

شود. دولت جدید حزب کارگر، دولت رفاه  انتخاب و جایگزین وینستون چرچیل می

 کند. را معرفی می

 شود. می متحد دائم شورای امنیت سازمان مللعضو  متحدهِ  : پادشاهی5321

 (NHS) ملیاندازی سرویس سالمت  : راه5321

 شود. می ((NATO عضو مؤسس ناتو متحدهِ : پادشاهی 5323

 .شوند می مستقلسرعت به : قلمروهای تحت کنترل بریتانیا 5323دهه 

نیروهای توسط در ایرلند شمالی های عمومی  متوقف شدن ناآرامی: 5323-5331

 .بریتانیا

 به اتحادیه اقتصادی اروپا. متحدهِ : پیوستن پادشاهی5329

 د.کن می  آزادسازی اقتصادراآغاز کار،حرکت به سمت :مارگارت تاچرمحافظه5323
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، بریتانیا درخواست خود را برای خروج از 2352سال  همه پرسی: در پی 2352

 کند. اتحادیه اروپا به صورت رسمی اعالم می

 .2323ژانویه  95جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در : 2323

کاالهای ورودی به بریتانیا از ابتدای  های جدیدبریتانیابرای: آغاز اعمال تعرفه2325

 2325سال 

 .2325آوریل  3: درگذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا در 2325
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 :سیاسی و جغرافیایی ی هایگویژ
بخش  مورد اشاره در دو زیر ویژگی های                                                        

   :به شرح درپی می باشد

غرب اروپا، شمال غربی فرانسه،  دربریتانیای کبیر  متحدهِ پادشاهی :موقعیت 

این  مانشانال ک بین اقیانوس آتالنتیک شمالی و دریای شمال قرارگرفته است.

 سازد. کشور را از فرانسه جدا می

 کیلومتر مربع است. 222،231پهنه کل جزیره بالغ بر  :وسعت

باشدکه به  معتدل، همراه با باد جنوب غربی میجزیره  آب و هوای :آب و هوا

 یابد. طرف اقیانوس آتالنتیک شمالی جریان می

سطح  از متر 5929است که  "بن نویس" متحدهِ  بلندترین نقطه پادشاهی :ارتفاع

 سطح دریا قرار گرفته است.پائین ترازچهارمتر "فنس"که  ارتفاع دارد، درحالی دریا

سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سرب، روی، قلع، طال،  ذغال :منابع طبیعی

های  زمین آهک، نمک، خاک رس، گچ، پتاس، شن و ماسه، تخته سنگ و سنگ

 زراعی.

 طوفان و سیل :طبیعیبالیای 

درصد  22های آبی و  درصد زمین 21درصد کشاورزی شامل  25 :کاربرد زمین

 های دیم و مراتع دائمی. زمین

 کل جزیره درصد 52 جنگل:

ر دادامه دارد. میزان زباله  همچنان یی گازهای گلخانه بارویارویی  :محیط زیست

 این مهم با بازیافت زبالهدرصد کاهش یافت.  11، تا 5331به نسبت  2331سال 

 تجاری و تبدیل قسمتی از آنها به کود به دست آمد. های صنعتی و

 های نامه واوحفظ الیه اوزون موافقتهای ه برای کنترل آالینده متحدهِ پادشاهی

 زیادی امضام کرده است.
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 بریتانیائی :ملّیت

یر شامل بریتانیای کبکه شود،  نامیده می متحدهِ به اختصار پادشاهی :نام کشور

ارسی در منابع ف و)مشتمل بر انگلستان، اسکاتلند و وِیلز( و ایرلند شمالی است، 

 شود. نامیده می"نگلیس "ا

آوریل  52بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در  متحدهِ پادشاهی  استقالل :استقالل

 رسمیت یافت. 5322

)مشترک المنافع( قرار دارد. در رأس اتحادیه کشورهای همسود  متحدهِ پادشاهی

 ه استثنایکشور مستقل است که همه آنها ب 19کشورهای مشترک المنافع شامل 

 مستعمره امپراتوری بریتانیا بودند. پیش از اینموزامبیک و کامرون 

کشورها مبتنی براساس اعالمیه سنگاپورمصوب سال  اینهمِه چارچوب همکاری  

ترک مانند حقوق بشر، حکومت قانون، آزادی توسعه ارزش های مش پیرامون 5325

های چند  های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاری

عضو  19در حال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی  جانبه است.

 کشورهای همسود است. عضویت در این ارگان، به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی

شود، و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان، به معنای پیروی سیاسی 

، باالترین مقام تشریفاتی دربار این وجود با نیست.انگلیس کشورهای عضو از 

را عضو کشور همسود  52در « ریاست کشور»)ملکه الیزابت دوم( عنوان  انگلیس

شوند. مقام  خوانده می« سودقلمروی هم»باشد. این کشورها به اصطالح  دارا می

ریاست کشور مقامی تشریفاتی است و در عمل کارهای روزمره کشورهای قلمرو از 

ل شود. این کشورها شام انجام می کشورطریق دولت انتخابی به ریاست نخست وزیر

استرالیا، زالندنو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو در اقیانوسیه، کانادا در 

الی، بلیز در آمریکای جنوبی، و آنتیگوا و باربودا، باهاما، باربادوس، آمریکای شم

گرنادا، جامایکا، سنت کیتس و نِویس، سنت لوسیا، سنت وینست و گرنادین در 

 باشند. هند غربی و جزایر کارائیب می
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 های گوناگون انگلیسی با لهجه زبان:

دین،  درصد بی 2/21درصد مسیحی،  1/13: 2355 سال بر اساس آمار :مذهب

درصد سایر ادیان،  1/5درصد یهودی،  2/3درصد هندو،  9/5درصد مسلمان،  2/2

 درصد نامشخص. 2/2و 

 22323233 متحدهِ      ، جمعیت پادشاهی2352ژوئن  93بر اساس آمار  جمعیت:

نفر در اسکاتلند،  1222133نفر در انگلستان،  11253233که از این میزان،  استنفر 

نفر در ایرلند شمالی سکونت دارند. از کل  5123133نفر در وِیلز، و  9521233

 درصد جمعیت روستایی است. 2/52درصد جمعیت شهری و  9/12جمعیت، 

حق  از این سن  .سال است 51 متحدهِ     در پادشاهیسن قانونی  :سن قانونی

 شود و مسئولیت های قانونی شامل حال آنها می باشد. رأی به افراد داده می

 درصد برآورد شده است. 2/3، برابر 2352در سال  :رشد جمعیت

 دهند. درصد از جمعیت را زنان تشکیل می 2/13 نسبت جنسی:

 برای زنان. 3/12برای مردان و  2/23 :میل به زندگی

 مادر. 533فرزند برای هر  513 :سرعت باروری

 سال برای زنان. 2/25سال برای مردان و  2/93 :متوسط سن

 درصد برای زنان. 1/29درصد برای مردان و  25سال:  22تا  51 :بیکاری

 نفر. 5333نفر در هر  12/2 :مهاجرت

 صد در صد در شهرها و روستاها. :دسترسی به امکانات بهداشتی

 درصد. 1/23بیش از حد:  :میزان چاقی

 درصد تولید ناخالص ملی. 2 :بودجه آموزش

 نفر. 5333تخت بیمارستانی برای هر  3/2 وپزشک  15/2 پزشکی:
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های  سال. زنان از خدمت در مأموریت 99تا  52واجدین شرایط  خدمت سربازی:

 جنگی خط اول جبهه معافند. 

 درصد درآمد خالص ملی است. 23/2 :بودجه نظامی

 . است پارلمانی و موروثی-پادشاهی مشروطه :ساختار سیاسی

 لندن.  :پایتخت

 گونه تعطیالت ملی وجود ندارد. هیچ: تعطیالت

 قوانین عمومی :ساختار حقوقی

مشترک  کیتالساکنین جبل الطارق با اکثریت قاطع م: اختالفات بین المللی

 س و اسپانیا رد کردند.یبین انگل

 :قوه مجریه
 :کشور یاست عالیهر

ملکتته    عهتتدهبر 5312ستتالششتتم فوریتته  در ایتتن مقتتام                               

 دارد.همچنان ادامه که  ،شدده  گذار (Elizabeth II) !الیزابت دوم

 فتترِمیدر5322متتیالدیآوریتتل  25 در؛ (لیزابتتت الکستتاندرا متتری)ا الیزابتتت دوم 

بتتا  ، 5322ستتالدر دیتتده بتته جهتتان گشتتود. لنتتدن

ستتتابق  پتتترنس، شتتتاهزاده فیلیتتتپ، دوک ادینبتتترو

  .ازدواج کرد دانمارکو  یونان

ال زنتتدگی مشتتترک ستت 29از  بعتتدفیلیتتپ پتترنس 

بریتانیتتای کبیتتر و  پادشتتاهی متحتتدهِ  هکتتملبتتا 

 2323بیستتتم استتفند متتاه ستتال در شتتمالیایرلند

 . گذشتلندن دردر

انگلیس که در واقع  نخست وزیر: نخست وزیر

را برعهده دارد از میان نمایندگان مجلس عوام و در واقع دولت یاست هیات ر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%8C_%D8%AF%D9%88%DA%A9_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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ریاست حزبی که در مجلس حائز اکثریت است انتخاب وپیشنهاد می شود . پس 

، سمت تأیید ملکه از سوی مجلس عوام  واخذ  حزب حاکم رئیساز انتخاب واعالم 

 نخست وزیری به وی واگذار می شود.

. که همگی در قید تا کنون 5333از سال  انگلیسنخست وزیران درپی فهرست 

طول مدت زمام داری آنان در جدول مستقلی به ترتیب حیات می باشند با ذکر 

  .زمان دوران صدارت آنان ارائه خواهد شد
 

 تا کنون 5333از سال  انگلیسنخست وزیران فهرست                 

 سالهای نخست وزیری نام

 

 جان مِیجِر 
 

5333-5332 

 

  تونی بلِر
5332-2332 

 

 گوردون براون
 

2332-2353 

 

  کامروندیوید 
2353-2352 

 

  ترزا مِی
2352-2353 

 
 بوریس جانس

 

 2353 -تا کنون 

 

 

که همگی در قید حیات هستند، به طور خالصه اشاره  مورداز میان نخست وزیران 

 می شود. اشاره خربه دو مورد آ
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ت ر زا م ی ، نخست وزیر بریتانیا از آغاز به کار دیوید کامرون، 2352در جوالی 

نخست وزیر جدید این کشور خبر داد. این خبر تنها ساعاتی پس از آن منتشر شد 

کار از ادامه رقابت  ، یکی از دو نامزد رهبری حزب محافظهآندریا الدسامکه 

، وزیر کشور دوره زمامداری کامرون جانشین ترزا میانصراف داد؛ و به این ترتیب 

 شد.انگلیس وزیر و نخست کار دیوید کامرون در مقام رهبری حزب محافظه

به دنیا آمد. او در منطقه ایست  5312( در اول اکتبر Theresa May) ترزا می

 در رشته جغرافی تحصیل کرد. سنت هیوز آکسفورد کالجبورن متولد شد و در 

و در سال  راه یافتبه پارلمان بریتانیا  5332ترزا می برای نخستین بار در سال 

 کار منصوب شد.. محافظه به عنوان رئیس حزب 2332

باشد و پدرش از روحانیون  میهوبرت برازیر و  زیدی مریدختر ترزا می

در بانک مرکزی انگلیس شاغل  5319تا  5322کلیسای انگلیس بود. او از سال 

نیز در انجمن خدمات تسویه پرداخت ها فعالیت کرد. وی  5332تا  5311بود و از 

و  5332در انتخابات مجلس عوام در سال های پس از تالش ناموفق برای پیروزی 

توانست از منطقه مایدن هد وارد مجلس عوام  5332، در انتخابات سراسری 5332

 شود.

ترزا می با ورود به پارلمان، یکی از اعضای تیم مخالف ویلیام هیگ شد. وی در 

زیر به عنوان و 5333برای نخستین بار وارد کابینه سایه شد و در سال  5332سال 

ئی یِن دانکن اسمیت  2335سایه آموزش و اشتغال مشغول به کار شد. در انتخابات 

 رهبر حزب محافظه کار او را در کابینه سایه حفظ کرد.

به عنوان نخستین رهبر زن حزب محافظه کار انتخاب شد.  2332او در جوالی 

 در اینوی در سخنانی در کنفرانس حزب محافظه کار خواستار تغییرات اساسی 

 نیز به عنوان وزیر سایه حمل و نقل انتخاب شد. 2339حزب شد. در سال 
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، ترزا می وزیر سایه فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا شد. در دسامبر 2332در ژوئن 

، دیوید کامرون وی را به عنوان رهبر سایه مجلس عوام انتخاب کرد. در 2331

 ه کار و بازنشستگی انتخاب شد.نیز ترزا می به عنوان وزیر سای 2333ژانویه 

، ترزا می بار دیگر به عنوان نماینده پارلمان از منطقه مایدن هد 2353در سال 

، وی 2353ماه می  52درصد کل آرا را کسب کرد. در  23انتخاب شد و این بار 

 ها از سوی دیوید کامرون انتخاب به عنوان وزیر کشور بریتانیا و وزیر زنان و برابری

 شد.

، ترزا می به عنوان 2353رسیدن دیوید کامرون به نخست وزیری بریتانیا در سال  با

وزارت  2352وزیر کشور و وزیر زنان و برابری ها مشغول به کار شد ولی در سال 

 زنان و برابری را به ماریا میلر واگذار کرد.

 از آنتنها ساعاتی پس  یوزیر نخستاز   کامرونکناره گیری با اعالم ت ر زا م ی 

کار از ادامه  ، یکی از دو نامزد رهبری حزب محافظهآندریا الدساممنتشر شد که 

، وزیر کشور دوره زمامداری کامرون ترزا میرقابت انصراف داد؛ و به این ترتیب 

 انگلیسوزیر  کار و نخست جانشین دیوید کامرون در مقام رهبری حزب محافظه

  شد.

روز پس از انتخاب بوریس جانسون به عنوان ، یعنی یک 2353جوالی سال  22در  

رهبر حزب محافظه کار، ملکه الیزابت استعفای ترزا می را پذیرفت و بوریس 

 جانسون را به سمت نخست وزیری منصوب کرد.

 در ،مادری انگلیسی و پدر ازک رنیویو شهر در 5322ژوئن 53جانسون  بوریس

ایتِن انگلیس تحصیل کرد، و  کالج وی در. شد متولدطبقه باالی متوسط جامعه 

 کالج بالیول آکسفورد پرداخت. به مطالعه آثار کالسیک در

 2351تا  2352شهردار لندن، و از سال  2352تا  2331از سال  بوریس جانسون

 وزیر خارجه انگلیس بود.
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 :قوه مقننه
 پارلمان قوه مقننه یا متحدهِ پادشاهی گذاری در باالترین نهاد قانون               

 .استمتشکل از دو مجلس اعیان و عوام  است که

سایر نواحی  از حق قانونی حکومت بر به تنهایی متحدهِ    پادشاهی پارلمان  

 را دارد.پادشاهی 

باالترین مقام در پارلمان، ملکه الیزابت دوم است؛ البته این مقام تشریفاتی است  

 از دخالت در امور سیاسی و اجرایی منع شده است. ویو ا

 مجلس عوام:
نماینده است که برای مدت پنج سال انتخاب  213این مجلس دارای                   

شوند، مگر آنکه مجلس قبل از پایان دوره منحل اعالم شود در این صورت  می

 انتخابات بعدی در اولین ماه مه درپی برگزار خواهد شد.

یر بریتانیای کب  متحدهِ      ام دموکراسی پارلمانی در پادشاهیهای نظ جمله ویژگیاز 

وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است. به این معنا  ، و ایرلند شمالی

ند و شو که اعضای دولت، کابینه و هیأت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می

نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. این  نخست وزیر نیز خود یکی از

 دهند. دو مجلس در کاخ وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می

 مجلس اعیان:
انتصابی  نماینده یا کرسی 223دارای لردان  مچلساعیان یا  مجلس                     

 22موروثی و  یا نماینده  کرسی 12معمولی، یا نماینده کرسی  222)شامل است 

 . کرسی روحانی( 

ن معمولی و اعم ازنمایندگان انتصابی، نمایندگا ،نمایندگان مجلس اعیانکل 

نگلیس اپادشاه یا ملکه تایید  پس ازوبه پیشنهاد نخست وزیر نماینگان روحانی 

 شوند. می منصوب
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 کاخ وست مینستر

 
 متحدهِ      پادشاهی مجلس دو نمای بیرونی

 

 نظام حقوقی: 
نظام  9نظام حقوقی واحدی ندارد، بلکه دارای  متحدهِ  پادشاهی                     

  :حقوقی مجزا است.

 که محدود به انگلستان و وِیلز است، نظام حقوقی انگلستان

 که محدود به ایرلند شمالی است و  نظام حقوقی ایرلند شمالی 

 شود.  که در اسکاتلند اجرا می نظام حقوقی اسکاتلند

 "Common Law" کام ن لُونظام حقوقی انگلستان و ایرلند هر دو بر اساس     

ها با در نظر گرفتن  که حقوق توسط قضات دادگاهبه این معناتنظیم شده است. 

شود. نظام حقوقی اسکاتلند هم  قوانین، سابقه قضائی و عقل سلیم تنظیم می

اسکاتلند  پادشاهی5232تحاد قانون ا ترکیبی از کامن لُو و نظام حقوق مدون است.

نظام قضائی  ، استقاللبریتانیای کبیر متحدهِ به تشکیل پادشاهی منجر ،و انگلستان

 کند. اسکاتلند از بقیه بریتانیا را تضمین می

باشد. یک کمیته  قاضی می 52دادگاه عالی انگلستان شامل   :قوه قضائیه

لکه کند و م وزیر پیشنهاد میمستقل شامل قضات متفاوت کاندیداها را به نخست 

 کند. آنها را منصوب می
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 احزاب سیاسی و رهبرانشان:

 و متحدهِ پادشاهی حاکم در حزب سیاسی 3                                            

 ن عبارتند از:ارهبرانش

  کار به رهبری بوریس جانسون حزب محافظه

  کِر استامرحزب کارگر به رهبری  

  یان بالکفورد اسکاتلند به رهبریحزب ملی 

 

 :متحده  پادشاهی اقتصاد
بعد از آلمان، دومین قدرت  متحدهِپادشاهی                                        

نیاز کشور به محصوالت  درصدِ 23انگلیسدر  و تجاری اروپاست. اقتصادی

افزون براین . شود درصد نیروی کار، تأمین می 2کشاورزی با استفاده از کمتر از 

 اماد.باش یم نیز گاز طبیعی و نفتسنگ،  دارای منابع وسیع ذغال متحدهِ پادشاهی

وارد  2331در حال کاهش است، این کشور از سال گاز و نفت از آنجا که ذخایر 

 است. هدشکننده این دو محصول 
این  ی عوامل اصلی درآمد ناخالص ملیارخدمات بانکی و بیمه و امور تج   

کاهش یافته  متحدهِ     چند تولید ناخالص ملی در پادشاهیباشند. هر  میکشور

 دهد. درصد اقتصاد را تشکیل می 53 این وجود بااست، 

ن، ضربه به خاطر اهمیت جنبه اقتصادی آ 2331جهانی سال  بحران اقتصادیِ    

 زد. سقوط قیمت مسکن، بدهی باالی مصرف متحدهِمهلکی به اقتصاد پادشاهی 

 2331کننده و کم شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی مسأله ساز شد و در آخر سال 

به رکود انجامید. دولت مجبور شد برای تثبیت وضع اقتصادی اقداماتی به عمل 

دولت ائتالفی دیوید کامرون اقداماتی انجام داد که کسری  2353آورد. در سال 

کاهش یافت.  2351درصد در سال  5درصدی کشور در آن سال به  55بودجه 

 23درصد به  1/52از  2351دولت کامرون مالیات بر ارزش افزوده را در سال 
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درصد  23ها را به  مالیات شرکت 2351درصد افزایش داد. دولت تعهد کرد در سال 

است  2، این بیشترین کسری بودجه در گروه جی حاضر کاهش دهد. در هر حال

 .ته اسدرصد بود 2حدود  2352که در سال 

  تولید ناخالص داخلی: 
برابر  2323در سال  متحدهِ پادشاهیخالص داخلی تولید نا                           

برابر با  2353این رقم در سال  که میلیارد پوند بوده است. در حالی 5313با 

ی تولید ناخالص داخل شود کهسان مالحظه میبدین میلیارد پوند بوده است. 2522

درصد کاهش یافته  53، حدود 2353نسبت به سال  2323در سال  این کشور

گیری کرونا بر اقتصاد ناشی از همه سوم است. دلیل اصلی این رشد منفی، اثرات

سال اخیر  52در  متحدهِ پادشاهی بوده است. در جدول زیر تولید ناخالص داخلی 

لید ناخالص داخلی تو آید،گونه که از ارقام موجود در جدول برمیهمانآمده است. 

همواره در حال افزایش بوده و از رشد مثبت  2353تا سال  2351بریتانیا از سال 

 برخوردار بوده است.

 
 

 تولید ناخالص داخلی سال

 )بر حسب میلیارد پوند(

2351 2322 

2352 2323 

2352 2551 

2351 2522 

2353 2522 

2323 5313 

 



26 
 

 انداز: نرخ ناخالص پس
درصد  9/51برابر  2352سال  درنرخ ناخالص پس انداز                                

 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. 1/51برابر  2352و در سال 

 تولیدات کشاورزی:

های غالت، دانه: از رزی انگلیس عبارتندواهم تولیدات کشا                           

 زمینی، سبزیجات، دام و طیور و آبزیان به ویژه ماهی.روغنی، سیب 

 :تولیدات صنعتی
اما تولیدات صنعتی این کشور به عنوان گهواره انقالب صنعتی  و                        

-اهر آالت برقی، لوازم اتومبیتل، لوازمینتنعتی، ماشتآالت صابزارعبارتند از: عمدتا  

موتور و قطعات مربوط، صنایع غذایی، پارچه ، هواپیماسازی، سازی آهن، کشتی

 بافی، لباس و سایر لوازم مصرفی.

 نیروی کار: 
 در ژوئیه متحدهِ      ملی پادشاهیآماربنا به آمارمنتشره ازسوی اداره                

میلیون نفر  933/92 غ برلبا متحدهِ     پادشاهی در ، نیروی کار شاغل2351 سال

تا  52  سنین در از نظر سنی میلیون نفر آنان 533/95 تعداداین  از که بوده است

سال یا بیشتر سن  21دارای میلیون نفر آنان  231/5و  اعالم شده استساله  22

 .بودند

 :جمعیت در و زیر خط فقر
جمعیت  ،متحدهِپادشاهی  اداره آمار آمار براساس                                      

  بوده است.درصد از کل جمعیت  2/52 غ برلبا ،2351سال درخط فقر  دروزیر

  :،  نرخ تورم و بهره بانکی پولسال مالی
آوریل هر سال آغاز  2 سال مال                                                                  

 2352، 2351نرخ تورم در سال های  یابد. آوریل سال بعد ادامه می 1شود و تا  می
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نرخ بهره  درصد برآورد و اعالم شده است. 2/2و  2/3به ترتیب صفر،  2352و 

 برابر (2325) ،اما درحال حاضر .بود درصد 1/3 برابر،2351بانکی پول در سال 

 92/2حدود  2359دسامبر  95در : های تجارینرخ بهره ممتاز بانک اما است. 5/3

 درصد بوده است. 2/2حدود  2352دسامبر  95درصد و در 

 نرخ برابری ارز: 
 بوده ست. دالر  539199هر دالر آمریکا برابر با  2325س آوریل در                      

 : ذخیره ارزی و طال
      پادشاهی  م منتشره از سوی اداره آمار  ملی ابراساس آمار و ارق                           

میلیارد دالر  911/35حدود  برابر کشور  ذخیره ارزی 2325سال ژانویه در  متحدهِ

تن 23/953گذشته در سه سال و ذخیره طال بدون تغییر نسبت به  ،به نرخ روز

 داشته است. قرار

 بدهی خارجی:
کل بدهی دولت به  باال منبع آماری مورد اشاره دراعالم براساس                      

 پوند بوده است. تریلیون 52/2، حدود 2325سال  اول در نیمه خارج

 صادرات: 
 و خدمات( کاالانواع )شامل  متحدهِ صادرات پادشاهی 2323در سال             

 است.  اعالم شده پوندمیلیارد  121حدود 

از:  ه استودب در این دوره عبارت متحدهِی ترین اقالم صادراتی پادشاه عمده

 921/23میلیارد پوند محصوالت داروئی،  322/23خودرو،  میلیارد پوند 239/25

 231/52میلیارد پوند نفت خام و  325/52میلیارد پوند ژنراتورهای مکانیکی، 

 میلیارد پوند فلزات غیرآهنی.

رتیب به این کشورها بوده به ت 2323درسال متحدهِ بیشترین صادرات پادشاهی

 .آمریکا شامل پورتو ریکو، آلمان، ایرلند، هلند و فرانسه متحدهِ است: ایاالت 
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به شرح  کشور اول به ترتیب 23به  2323در سال  متحدهِ پادشاهیمیزان صادرات 

 است. بوده درپیمندرج در جدول 
 

 0202مقصد عمده صادرات بریتانیا در سال  02

 کشور ردیف
 مبلغ صادرات

 )به میلیون پوند(
 22،291 امریکا شامل پورتو ریکو متحدهِ    ایاالت  5

 92،315 آلمان 2

 25،223 ایرلند 9

 23،322 هلند 2

 51،921 فرانسه 1

 52،215 چین 2

 59،331 سوئیس 2

 53،139 بلژیک 1

 1،252 ایتالیا 3

 1،223 هنگ کنگ 53

 1،252 اسپانیا 55

 2،519 کانادا 52

 1،395 ژاپن 59

 2،329 کره جنوبی 52

 2،121 نروژ 51

 2،222 ترکیه 52

 2،131 لهستان 52

 2،112 سنگاپور 51

 2،135 عربی متحدهِ     امارات 53

 2،931 سوئد 23
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 واردات: 
  میلیارد پوند اعالم شده است.: 111حدود  )شامل کاالها و خدمات( 2323در سال واردات         

 

 0202عمده واردات بریتانیا در سال  بداءم 02

 کشور ردیف
 مبلغ واردات

 )به میلیون پوند(

 12،131 آلمان 5

 19،333 چین 2

 92،132 امریکا شامل پورتو ریکو متحدهِ    ایاالت  9

 91،112 هلند 2

 29،329 فرانسه 1

 22،112 بلژیک 2

 52،331 ایتالیا 2

 52،239 اسپانیا 1

 59،525 ایرلند 3

 55،533 نروژ 53

 53،192 لهستان 55

 1،522 ترکیه 52

 2،229 روسیه 59

 2،523 هنگ کنگ 52

 2،323 ژاپن 51

 2،322 هند 52

 1،922 سوئد 52

 1،922 سوئیس 51

 2،259 دانمارک 53

 2،215 جمهوری چک 23
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 222/23میلیارد پوند محصوالت داروئی،  325/22میلیارد پوند خودرو،  231/22

 532/52پوند تجهیزات صوتی و مخابراتی، و میلیارد  259/51میلیارد پوند پوشاک، 

به ترتیب از:  2323بیشترین واردات در سال  میلیارد پوند ماشین آالت اداری.

آمریکا شامل پورتو ریکو، هلند و فرانسه. در جدول  متحدهِ    آلمان، چین، ایاالت 

 ت.کشور اول به ترتیب آمده اس 23از  2323زیر میزان واردات بریتانیا در سال 

 2352در سال  متحدهِ    عمده ترین منابع تولید برق در پادشاهی تولید برق: 

درصد از رآکتورهای  25درصد از سوخت های فسیلی،  5/12بدین قرار است: 

 درصد از انرژی های تجدیدپذیر. 1/22هسته ای و 

 جاذب توریستی: هنری و مراکز فرهنگی،
این بخش تنها به تعدادی  در                                                                

جایگاه  شهرت و از دانشگاه  ها، موزه ها، ، تئاتر و اپرا و سالن های کنسرت، که از

 خواهد شد .ه ویژه جهانی برخوردارند اشار

 مراکز آموزش عالی:  دانشگاه ها و
 در برخوردار متحدهِبه تحقیق پادشاهی                                               

 در بیشتر موارد نظر تاریخی زکیف  مراکز آموزش عالی به ویژه ا بودن از کم و

 رو درپی تنها به چند مورد ویژه مربوط این سرآمد همه کشورهای جهان است .از

 دانشگاه جهان به ترتیب جایگاه های چهارم، هفتم، 533بین  در 2323که درسال

 شد. بیستم را به دست آورده اند اشاره خواهد هشتم، نهم و

 :آکسفورد دانشگاه-5

آکسفورد در شهر آکسفورد در منطقه آکسفورد دانشگاه                             

ن که رود. با ایشمار میزبان جهان بهترین دانشگاه انگلیسیشایر قرار دارد، قدیمی

مانده از باقی ترین اسنادمعلوم نیست اما قدیمیتاریخ دقیق تأسیس این دانشگاه 

 فرایند آموزش در آکسفورد جریان 5332دهد که از سال گذشته نشان می
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 ترین دانشگاه انگلیسی زبان و دومیناست. به همین دلیل، آکسفورد قدیمیداشته

 شود.دانشگاه قدیمی جهان )بعد از دانشگاه بولونیا( شناخته می

رشد آکسفورد زمانی شروع شد که هنری دوم تحصیل دانشجویان انگلیسی را در 

انشتتتجویان و دانشتتتگاه پاریس ممنوع کرد. هم چنین پس از اختالفی که بین د

ای از کادر آکادمیک این پدیدار شتتد، عده 5233مستتئولین آکستتفورد در ستتال 

شگاه کمبریج  شگاهی را که امروزه به نام دان شهر کمبریج رفته و دان شگاه به  دان

 .شناسیم تأسیس کردندمی

دانشگاه -1 ،اَمپریال کالج لندن-2،دانشگاه لندنکالج -9،کمبریجدانشگاه 2-

 . و... ادینبورگ

 دانشگاه کمبریج:-0
در شهر کمبریج )بریتانیا( در کناره رود خانه َکم، واقع                              

تاسیس شده و دومین دانشگاه قدیمی در  5233شده است. این دانشگاه در سال 

و سومین دانشگاه قدیمی در جهان به شمار می آید. از آن  منطقه انگلیسی زبان

جا که دانشگاه آکسوفرد نیز قدمتی قدیمی دارد، از این رو به این دو دانشگاه، 

می گویند و نام آن ها را آکسبریج نهاده اند. این دانشگاه « دانشگاه های باستان»

رشته ها همواره از در بسیاری از رشته ها بهترین دانشگاه جهان است و در همه 

بهترین های دنیا محسوب می شود و دانش آموزان این دانشگاه از بهترین 

 USدانشجویان و گزینشی ترین آنان در جهان هستند. طبق مقاله ای در سایت 

News .هیچ دانشگاهی مانند این دانشگاه در تغییر جهان نقش نداشته است 

 : کالج دانشگاهی لندن-3

تحقیقتتتاتی ودومتتتین دانشتتتگاه  دولتتتتی یدانشتتتگاه                                  

یکتتی از قتتدیمی استتت. ایتتن دانشتتگاه در بلتتومزبری لنتتدن  واقتتعبتتزرگ انگلتتیس 

در ستتال  کتتهمتتی باشتتد  دانشگگگاه هگگای انگلگگیستتترین و برجستتته تتترین 

https://malekpourmie.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://malekpourmie.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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کته کتامالس ستکوالر بتود  استت  در انگلتیس دانشتگاهیلتین او .تاسیس شتد.  5122

 رفت.اولین دانشگاهی که زنان را پذی و فارغ از مذهب دانشجو می پذیرفت.

از نظتتتر تحقیقتتتات و تحصتتتیالت عتتتالی یکتتتی از  کتتتالج دانشتتتگاهی لنتتتدن 

 مهمترین دانشگاه ها در دنیا بته شتمار متی رود و در رتبته بنتدی بتین المللتی

QS  طح جهتتان را بتته ختتود اختصتتاس داده استتت. در حتتال در ستت 53رتبتته

ند. از تحصتتیل دانشتتجو در ایتتن دانشتتگاه مشتتغول  36,000حاضتتر در حتتدود 

جتتذابیت هتتای دیگتتر ایتتن دانشتتگاه متتی تتتوان بتته وجتتود چنتتد متتوزه در ایتتن 

د کته مشتهورترین آنتان متوزه باستتان شناستی مصتر و متوزه کردانشگاه اشاره 

از افتختتارات ایتتن دانشتتگاه متتی تتتوان بتته  .جانورشناستتی گرانتتت متتی باشتتند

 .جایزه نوبل اشاره کرد 92دریافت 

 : کالج امپریال لندن -4

کتتتتالج امپریتتتتال لنتتتتدن دانشتتتتگاهی                                

، مدرستته کتتالج ستتلطنتی علتتوم ادغتتام ازتحقیقتتاتی استتت،که 

ایجادشتتد. کتتالج  واصتتناف شتتهر ستتلطنتی معتتدن و کتتالج

ایتن کتالج  .شتهرت علمتی وبتژه در جهتان استتامپریال دارای 

منحصتتراس بتتر روی علتتوم ، فنتتاوری ، پزشتتکی و تجتتارت تمرکتتز دارد. پتتردیس 

اصتتلی ایتتن کتتالج در کنزینگتتتون جنتتوبی واقتتع استتت و دارای یتتک دانشتتگاه 

نتتتوآوری ، ایستتتتگاه تحقیقتتتاتی در پتتتارک ستتتیل وود و بیمارستتتتان هتتتای 

عضتتو دانشتتگاه  5331ستتال آموزشتتی در سراستتر لنتتدن استتت. ایتتن کتتالج در

 ٪13درصتتد ستتالگی ختتود مستتتقل شتتد. بتتیش از 2332لنتتدن شتتد و در ستتال 

در دانشتتگاه نماینتتدگی  نیزکشتتور 523دانشتتجویان ختتارجی انتتد و ایتتن کتتالج 

برنتتتده  52دارنتتتد.از وابستتتتگی دانشتتتجویان ، کارمنتتتدان و محققتتتان شتتتامل 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shield_of_Imperial_College_London.svg
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 5ه موفقیتتت ، برنتتده جتتایزه دستتتیابی بتت 2متتدال آور فیلتتد ،  9جتتایزه نوبتتل ، 

نفتتر از  12نفتتر از اعضتتای انجمتتن ستتلطنتی ،  22برنتتده جتتایزه تورینتتگ ، 

نفتتر از اعضتتای آکتتادمی پزشتتکی  11اعضتتای آکتتادمی مهندستتی ستتلطنتی و 

 برد می توان نام

 5-دانشگاه ادینبورگ:

هتتای مشتتهور وبنتتام  دانشتتگاهایتتن دانشتتگاه یکتتی  از                                

در ادینبتتورگ مرکزاستتکاتلند تاستتیس شتتده  5119در ستتالجهان،استتت کتته  

دنیتتا  هایدانشتتگاه معتبرتتترین و تتتریناز مطرح ورگاستتت . دانشتتگاه ادینبتت

مقتتام  تتتایمز هتتایر ادجوکیشتتنو  QS بنتتدیدر رتبه و شتتودمحستتوب می

مقتتام نیز2352ستتال ازآن ختتود کتترده استتت در در اروپتتا را ششتتم و هفتتتم 

یتن دانشتگاه ا افتزون بتراین، .کستب کترد QSبنتدی را در رتبهجهتان یتازدهم 

 تتر نوبتل از دانشتگاه استتنفورد موفتقجتایزه از لحتاظ برنتدگان بنا بته مشتهور

                              .  استمل کردهع

عنتتوان ستتومین دانشتتگاه  دانشتتجو درستتال 22333دانشتتگاه بتتا حتتدود ایتتن 

 ازآن خود کرده استبا توجه به تعداد متقاضی را بریتانیا

بگه  ادینبگرودانشگاه در عصتر روشتنگری نقتش مهمتی در شتهرت شتهر این 

از جملگگه دانگگش آموختگگگان  اسگگت عنگگوان یگگک مرکگگز پیشگگرو داشته

 چتتارلز دارویتتنتتتوان بتته اشتتخاس سرشناستتی ماننتتد دانشتتگاه می ایگگن

فیلستتوف،  دیویتتد هیتتومفیزیکتتدان،  جیمتتز کلتترک ماکستتولشتتناس، زیست

وزیر ستتابق بریتانیتتا، نخستتت ون بتتراونگتتورددان،  ریاضتتی تومتتاس بیتتز

جمهتور تانزانیتا اولتین رئیس ژولیتوس نتایررهمختترع و  الکستاندر گراهتام بتل

از ایتتن  جتایزه آبتتلبرنتتده  5و  جتایزه نوبتتلبرنتتده  51اشتاره کتترد. همچنتتین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84
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واده همچنتتین پیونتتدهایی بتتا ختتان گرودانشتتگاه ادینبتت..انتتددانشتتگاه بوده

  .دارد پرنسس انو  روفیلیپ دوک ادینبشاهزاده سلطنتی بریتانیا مانند 

 موزه ها: 
ویژه  جهانی و جایگاهی از که متحدهِ موزه های پادشاهی از برخی            

 .از: عبارتند برخوردارند

 :-The British Museum موزه بریتانیا
 بزرگ ترینیکی از ، موزه بریتانیا                                                             

جهان است  هایموزهترین غنی و

طقه بلومزبری در لندن، واقع در من

عمومی یک نهاد   ، این موزهاست

، هنر و فرهنگ است که به تاریخ

مجموعه . بشری اختصاس دار

دائمی آن  حدود هشت میلیون اثر 

از بزرگترین و جامع ترین آثار 

ها و کشورهای جهان را از دوران پیش از تاریخ ها، قوماز بسیاری از فرهنگموجود 

است که در دوره امپراتوری انگلیس به طور گسترده جمع آوری شده تا زمان حال 

 س اسلونهنمیالدی و با مجموعه اهدایی از  5219در سال  .موزه بریتانیا.است

 های قدیمی و آثار باستانیها، کتابنوشتهدان انگلیسی، شامل دستطبیعی

 . مرات وقت بریتانیا رسماس تأسیگردآوری شده از برخی مستع

  Tate Modern:،ت یت مدرن   

 .ت مدرن یک گالری هنری است واقع در لندن:تی                                       

هنر مدرن و معاصر بین المللی پادشاهی انگلستان را در خود  ملی مجموعه این

روه شی از گتیت لیورپول و تیت سنت ایوز بخجای داده و به همراه تیت انگلیس،

 . تیت را تشکیل می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%8C_%D8%AF%D9%88%DA%A9_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AE%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AE%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86
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 گترینمدرن یکی از بزریت تِ

موزه های هنر مدرن و 

است. مانند سایر معاصرجهان 

الری ها و موزه های ملی گ

برای دسترسی به ، انگلستان

 کثرنمایشگرهای مجموعه که ا

فضای گالری را اشغال می 

نه ای برای پذیرش ، هزیکنند

، در حالی که برای نمایشگاه های مهم موقت باید بلیط خریداری دریافت نمی شود

برای  2323، این موزه در سال COVID-19 شود. با توجه به بیماری همه گیر

مورد در  5292335درصد کاهش به  22ن با روز بسته شد و حضور در آ 529

رسید. با وجود ا ین، تیت درفهرست پر بازدیدترین موزه های هنری  2323سال 

 .، سوم بود2323جهان در سال 

  : National Gallery London -گالری ملی لندن 

ملی لندن موزه ای گالری                                                                        

 .این تاسیس شد 5122هنری واقع در میدان ترافالگار لندن است که در سال 

نقاشی  2933بیش از   مجموعه

را از اواسط قرن سیزدهم تا 

در خود جای داده است  5333

این گالری یک نهاد عمومی 

غیرانتفاعی متعلق به دولت 

 است. 
بازدید از مچموعه رایگان است. 

یل  2323در ستتتتال  به دل  ،
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بازدید کننده را به خود جلب  5،532،529، فقط COVID-19  بیماری همه گیر

، اما همچنان در رتبه است 2353درصد افت نسبت به سال  13کرد که حاکی از 

 هشتم فهرست پر بازدیدترین موزه های هنر در جهان قرار دارد.

ملی کردن یک مجموعه برخالف موزه های مشتتتابه در قاره اروپا ، گالری ملی با  

 هنری سلطنتی یا شهریاری موجود شکل نگرفته است.

نقاشتتتی را از وراا جان جولیس آنگرشتتتتاین در ستتتال  91وقتی دولت انگلیس 

 خریداری کرد ، بوجود آمد. 5122

 Museum  of Natural History: -موزه تاریخ طبیعی

موزه تاریخ طبیعی                                                                               

های مختلف تاریخ طبیعی به نمایش  لندن طیف گسترده ای از نمونه ها را از بخش

می گذارد. این یکی از سه 

موزه مهم در جاده نمایشگاه 

 ،ینگتون استدر جنوب کنز

موزه های دیگر موزه علوم و 

موزه ویکتوریا و آلبرت می 

باشند. با وجود این نمای 

یخ طبیعی در اصلی موزه تار

این جاده کرامول قراردارد. 

میلیون مورد در  13موزه زیستگاه نمونه های حیات و علوم زمین شامل حدود 

 ، دیرینشناسیشناسی، حشره شناسی، کانی پنج مجموعه اصلی است: گیاه 

، مرکز تحقیقات متخصص در طبقه بندیشناسی و جانورشناسی. این موزه 

 شناسایی و حفاظت است. 

، مانند: نمونه ارزش تاریخی و علمی بسیار زیادندبسیاری از مجموعه ها دارای 

هایی که توسط چارلز داروین جمع آوری شده است. این موزه به ویژه برای 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_Museum,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_Museum,_London
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که بعضا  یناسور و معماری تزئین شده اش مشهور استنمایشگاه اسکلت های دا

 .کلیسای جامع طبیعت نامیده می شود
 

  Victoria & Albert Museum= V & A :  تموزه ویکتوریا و آلبر

موزه                                                                                               

ربردی و تزئینی و طراحی و در لندن بزرگترین موزه هنرهای کاویکتوریا و آلبرت 

 .مجسمه سازی استهمچنین 

به )ویکتوریا و آلبرت  هموز 

وی  V & A صورت مختصر

های جهان اِی( از برترین موزه

به جهت داشتن ذخائر غنی 

ترین موزه آثار هنری و بزرگ

 هنرهای تزئینی نظر از جهان

 اشیام میلیون 2٫1بیش از  یی  مجموعه نگاهداری .دائمی محلاست. این موزه که 

که  پرنس آلبرتو  ملکه ویکتوریاه نام تأسیس و ب 5112ن است در سال گوناگو

رامپتون لندن  واقع بنطقه گذاری شد. این موزه در مدر جوانی درگذشت نام

 . است فرهنگی است. این موزه از نهادهای عمدهشده

 .رویال آلبرت هالو  علوم موزه، طبیعی تاریخموزه : از عبارتند موزه این خدمات

وزارت فرهنگ، رسانه »یک نهاد دولتی است که با حمایت  آلبرت و ویکتوریاموزه 

های ملی بریتانیا، بازدید و ورود به شود. مانند سایر موزهگردانیده می «و ورزش

 ت.اسبودهبه صورت رایگان  2335سال این موزه از 

است. گالری 521و دارای  دهدمی پوشش را هکتار 1٫5موزه مساحتی برابر این  

 از امروز، به تا باستان دوران از هنری، آثار سال 1333 از آن هایمجموعهگستره 

  .شمال آفریقاو  آسیا، شمال آمریکا، اروپا هایفرهنگ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 اپرا: اتر، کنسرت وئسالن های ت
به تحقیق از بهترین  متحدهِپادشاهی                                                        

ا به هسالن های تاتر، کنسرت و اپرا درجهان برخوردا است. از این رو درپی تن

 حسب اهمیت اشاره خواهد شد.      آنها تعدادی از
 

The Minack, Porthcurno, Cornwall 
 

 تئاتر میناک:
یک تا تر فضای باِز جذاب وتماشائی منحصر به فرداست  تاترمیناک،                   

زیبای بسیاردره اطلس در گرانیتی باالی خندقی متصل به اقیانوس که درصخره های

  واقع در چهارمایلی کُرنوال قراردارد. روستای کوچکی به نام پورت ُکرنو ،

 ساخته 5392العاده یی از اهالی کورنوال درسال زن فوق ین تئاتر را گفته میشود 

انگیز  ت، هم مکانی شگف ینمایش رویدادهایاست . مکانی که هم از نظر دیدن  

 .ساله دارد 2333 قدمتی بنا به مشهور و دیدنی است
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Grand Opera House, Belfast 

 

 اپرای بزرگ بلفاست:
که در نوع خود ازجهاتی بی نظیر  اپرای بزرگ بلفاست                              

تئاتر دوران سلطنت ملکه  هایپرکارترین وبنام ترین معماریکی از توسط است 

 طراحی واحداا شد. به سبک معماری شرقی فرانک ماتچام ،ویکتوریا

و افتتاح شد  5131در سال  درنوع خود منحصر به فرداستکه  این بنای باشکوه 

به احتمال بهترین نمونه بازمانده از سبک معماری شرقی است که در معماری تئاتر 

 .به کار رفته است 
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Royal Albert Hall, London 
 

 رویال آلبرت هال:
از زمان  که، رویال آلبرت هال از بنام ترین بناهای لندن است                       

یکی از برجسته  عنوان بهاز آغاز  همواره  5125توسط ملکه ویکتوریا در سال افتتاح

 ومی شود.شده آن نام برده  از ساختمان های انگلستانوبنام ترین ترین 

 و را به خود جلب می کندت آلبرت هال همه ساله بزرگترین ستاره های جهان 

  امهبرن تا،گرفته باله و اپرا و های کالسیککنسرت رویداد از  913 .هر سال بیش 

های علمی  آلبرت هال بنا به اشاره و به تحقیق از بنام ترین بناهای مورد توجه نه 

تنها گردشگران خارجی ، بلکه گردشگران بومی انگلیس ویکی از عمده ترین منابع 

 و اجتماعی درآن برگزار می شود. درآمدکشوراست
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Chelonian Theatre, Oxford     
 

 شلدونیان تئاتر آکسفورد:

از طرحی توسط  5221تا  5222از سال                                     

سخنرانی و  برای کنسرت ،  .کریستوفر رن برای دانشگاه آکسفورد ساخته شد

 .شنه برای نمای -به طور غیرمعمول برای یک تئاتر ، اما مراسم استفاده می شود
 

 

Royal Lyceum Theatre Edinburgh 
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 لیسئوم ا دینبورگ:تئاتر رویال 

نفری که در  211این سالن شگفت انگیز                                                  

یکی از  5322ساخته شده است ، از زمان آغاز به کار خود در سال  5119سال 

  .مکانهای اصلی برگزاری جشنواره بین المللی ادینبورگ بوده است

 :ارتباطات

 درقیاس با سایر یطکلیه زمینه های ارتبا دیرباز در از متحدهِ پادشاهی                

اما دربیشتر زمینه های نه صددرصد به دالیل بسیار از جایگاهی اگر کشورها

      همچنان در کنار ایاالت در این زمینه   و رخوردار بوده استب برتر ارتباطی

 رسخن د درپی به کوتاه قرار دارد.ژاپن در باالترین سطح  آلمان و آمریکا، متحدهِ

    طی اشاره خواهد شد.ایک از زمینه های ارتب هر

  پستی:خدمات 
عمومی خدمات پستی درزمینه انگلیس                     

 این قدمت ،وگفته می شودت از قدمتی ویژه برخوردار اس

دام اقسده یازده میالدی زمانی که هانری اول نخستین به 

  برمی گردد زمینه انجام داد  این را در
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را به وجود آورد، مقامی که به ” رئیس پست “هنری هفتم منصب   5152سال در

چارلز اول خدمات پستی را در 5291سپس در سال  .رئیس اداره پست ارتقا یافت

دسترس عموم قرار داد ، در این سیستم هزینه ارسال پست توسط گیرنده پرداخت 

 پستی خدمات   شاه ناصرالدین در زمان میالدی  5113می شد.)در ایران درسال 

  . (شد عمومی

  به دوصورت عادی وسریع انجام می پذیرد.در انگلیس اکنون خدمات پستی 

 ارتباطات الکترونیک:   
 .است UK در اینترنت متحدهِ  پادشاهی ارتباطی کد                                      

 از متحدهِنود درصد بزرگساالن در پادشاهی  ، 2351در سالشره تمن بنا به آمار

 .کرده انداینترنت استفاده می 

ر د خانگی کاربران متوسط سرعت اینترنت  گویای آن است که آمارهم اکنون    

 1آمریکائی  کاربران اینترنتاست، درحالی که  سرعت  تمگابای 5232انگلیس 

 که متوسط سرعت)2331براین اساس از نوامبر سال  .مگابایت در ثانیه است

افزایش  برابر 933نت رسرعت اینت 2359 تا مارچ مگابایت در ثانیه بود( 932 اینترنت

ین ا کابل پر سرعت بوده است، و و لیل این رشد دسترسی به فیبر نورید یافت.

خانه انگلیسی یک  1از هر ناشی از آن بوده است که  Of comواقعیت به گفته 

مگا بایت در ثانیه است گفته 93که به سرعتی باالی  سرعتفوق خانه به اینترنت 

  .اند دسترسی پیدا کرده می شود 

 حمل و نقل :

حمتتل و نقتتل در انگلستتتان بتتا شتتبکه هتتای جتتاده ای ، هتتوایی ،                  

 ریلی و آبی تسهیل می شود.

 حمل و نقل جاده ای: 
محبتتتوب تتتترین روش حمتتتل و نقتتتل  داخلتتتی در                                 

. استت بتار حمتل ٪21 و موتتوری مستافرت ٪33بتا بتیش از  متحتدهِپادشاهی 
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 محلتتی اتوبوستترانی ختتدمات ، استتت نتتادر انگلستتتان در عوارضتتی هتتای جتتاده

 وشش می دهد.پ را کشور کل
 552مایتتل در ستتاعت ) 23راننتتدگی در ستتمت چتتپ استتت. حتتداکثر ستترعت 

 .کیلومتر در ساعت( در بزرگراه ها می باشد

 :حمل و نقل هوایی
 23طریتتق   ازنقتتل هتتوائی  حمتتل و  متحتتدهِ پادشتتاهی  در                         

فرودگتاه کوچتک بتا بانتد هتای استفالته فترود و  533بتیش از  فرودگاه بزرگ و

بانتدهای شوسته  انجتتام متی پتذیرد. علتت اساستتی کثترت فرودگتاه هتتا  برختی

وستتتعت کشتتتور کمتتتا بتتتیش کثتتترت  عیتتتت ومدر انگلتتتیس بتتته نستتتبت ج

 هواپیماهای کوچک شخصی می باشد. 

 از: لمللتتی انگلتتیس عبارتنتتدفرودگتتاه هتتای عمتتده و بتتین ا بزرگتتترین امتتا  و

بزرگتتترین فرودگتتاه از نظتتر میتتزان ترافیتتک در  لنتتدن کتته  فرودگتتاه هیتتترو

متعلتتق بتته  و یکتتی از شتتلوغ تتترین فرودگتتاه هتتای جهتتانو  متحتتدهِ پادشتتاهی

  .می یاشدهلدینگ فرودگاه هیترو 
      پادشتتتتاهی ، دومتتتین فرودگتتتاه بتتتزرگ ”Gatwick“فرودگتتتاه گاتویتتتک 

استتت. ستتومین  Global Infrastructure Partners بتته، و متعلتتق متحتتدهِ

فرودگاه منچستتر ، در منچستتر استت کته توستط گتروه کشتورفرودگاه بتزرگ 

  .فرودگاه منچستر اداره می شود 

س و د در استتکنستتتِعبارتند از فرودگتتاه استَکشتتورستتایر فرودگتتاه هتتای مهتتم    

 21) یمتتایل 93هتتر دو بتته فاصتتله حتتدود کتته ، فرودگتتاه لوتتتون در بدفوردشتتایر

، ، فرودگتتاه بیرمنگتتام در ستتولی هتتول قتترار دارنتتد ( شتتمال لنتتدنیکیلتتومتر

، کتتتاردیف. فرودگتتاه نیوکاستتل ، فرودگتتاه لیورپتتتول و فرودگتتاه بریستتتول

ین فرودگتتاه هتتایی بتته ترتیتتب شتتلوغ تتتر کتته  ادینبتتورگ و بلفاستتت و آبتتردین

 ، اسکاتلند و ایرلند شمالی فعالند.هستند که در ولز
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، در حالی است EasyJetین شرکت هواپیمایی در انگلیس از نظر تردد مسافر بزرگتر

 .از نظر اندازه ناوگان و مقصد بین المللی بزرگترین است  British Airwaysکه 

 

  :Heathrow  فرودگاه
  المللیبین یفرودگاه بنا به اشاره لندنفرودگاه هیترو                              

  د.شومیشناخته « روتهی»معموالس تنها با نام  اما  LHRبا کد یاتا است 

  اپرارود وآمدترین فرودگاه پررفت ،ترین فرودگاه در بریتانیاشلوغ  فرودگاه این   

 است.  مسافر شمار جهان بر پایه وآمدرفت ششمین فرودگاه پر و

  است. جا کردهمیلیون مسافر را جابه 13بیش از میالدی  2353در سال این فرودگاه    

 هیلینگدون رو در منطقهتهی. استمتر  21از سطح آبهای آزاد  آنارتفاع 

(Hillingdon) واقع در مرکز لندن « چرینگ کراس»غرب  کیلومتری 22و در  لندن

 یک ترمینال باری می باشد. رمینال مسافری وت دارای چهار و است شده
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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  :Gatwickفرودگاه 

 بنابه اشاره  بین المللی و، فرودگاهی فرودگاه گَتویک                                

در سال است که  LGWانگلیس با کد یاتا  وآمدرفت پردومین فرودگاه بزرگ 

است. فرودگاه گَتویک  جا کردهمیلیون مسافر را جابه 22از  بیشمیالدی  2353

متر  22کیلومتری جنوب لندن قرار دارد. ارتفاع این فرودگاه از سطح دریا  29در 

 د.می باش

   :Manchester فرودگاه

مسافربری و  همگانی یفرودگاه فرودگاه منچستر                                   

 به درازای یبتن باند فرود یک و ، MAN کد یاتا با منچستر در شهرواقع  ،است

. فرودگاه قرارگرفته استمتری از سطح دریا  21درارتفاع   این فرودگاه متر. 9321

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86


47 
 

ال در سبه حساب می آید.  متحدهِپادشاهی  وآمدرفت پرسومین فرودگاه منچستر 

ای دار است. جا کردهمیلیون مسافر را جابه 23گاه بیش از میالدی این فرود 2353

  .متر است 9952و  2121 های طولبه  آسفالت باند فرود دو

 

  :London Stansteفرودگاه  

با  المللیبین فرودگاه  یک نست لندنستَا گاه دفرو                                       

شرق شمالی کیلومتر 21هو در فاصل کسسِاِ است که در ناحیه STNکد یاتا 

. فرودگاه استمتر  532 دریاارتفاع این فرودگاه از سطح . قرار دارد،لندن  مرکز

 در سال که این کشور به حساب می آید وآمدپررفتفرودگاه ت چهارمین نسِاستَ

 .است جا کردهمیلیون مسافر را جابه 21بیش از میالدی  2353

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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                                    :London Lutonفرودگاه 

 یک فرودگاه همگانی مسافربر فرودگاه لوتن لندن                                     

متر  2523دارد و طول باند آن  آسفالت باند فرود است که یک یاتاLTN کد  با

متری  523قرار دارد و در ارتفاع  انگلستان کشور لندن این فرودگاه در شهر.است

 . استاز سطح دریا واقع شده

ال در ساین کشور به حساب می آید.  وآمدرفت پرفرودگاه  فرودگاه لوتُن پنجمین

 است. جا کردهمیلیون مسافر را جابه 51گاه بیش از میالدی این فرود 2353

  ریلی: نقل  حمل و
از دو قسمت مستقل تشکیل شده  انگلستان شبکه ریلی در                          

، مورد اخیر از طریق تونل کانال مانش 5332لند شمالی و انگلیس. از سال ، ایراست

به سرزمین اصلی اروپا متصل شده است. شبکه ایرلند شمالی به شبکه جمهوری 

یلی جهان رقدیمی ترین شبکه  متحدهِ     پادشاهی ایرلند متصل است. شبکه ریلی 

 West  که از پنج خط اصلی پرسرعت به نام های درپی تشکیل شده استاست 

Coast, Great Western, Great Eastern, Midland and East Coast از  و

  .لندن به بقیه کشور امتداد می یابد
، راه آهن استاکتون و دراولین راه آهن مسافربری جهان که با بخار کار می ک

 افتتاح شد. 5121پتامبر س 22دارلینگتون بود که در 

شبکه ریلی  .خالف انگلیس کامالس دولتی استه درایرلند شمالی سیستم راه آهن ب 

 شبکه ها در اروپا ست که بار حمل نمی کند. ایرلند شمالی یکی از معدود 

 :خدمات ریلی بین المللی
با  تنها متحدهِ    ریلی بین المللی پادشاهی  دماتخ                                        

مانش به فرانسه  و تونل کانال St.Pancras اهز ایستگا و "Eurostar  "یورواستار"

 . انجام می پذیردو بلژیک 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 :حمل و نقل سریع
سه شهر در انگلستان دارای سیستم انتقال سریعند.                                

به معنای تونل یا  لوله( ،   Tubeمشهورترین مترو لندن )به انگلیسی معروف به 

. برپاشد 512سال ا قدیمی ترین سیستم حمل و نقل سریع در جهان است که در

نامیده  Docklands دارد که راه آهن سبک وجود در لندن سیستم دیگری نیز

 افتتاح شده است.  5312می شود و در سال 

رو سبک مرتفع مت تر یک سیستماین سیستم که به دلیل ظرفیت پایین مسافر بیش

 یکپارچه شده است.  Undergroundاز بسیاری جهات با  است

  : Glasgow Subwayمترو گالسکو
سومین سیستم قدیمی حمل و نقل سریع در جهان                                           

 ،راه آهنایستگاه افتتاح شده است، ضمن اینکه چندین  5132است که در سال 

 ایستگاه های مرکز شهرهای بزرگ را به حومه شهرهای اطراف وصل می کند.

 آبی: نقل حمل و
از طریق  از نظر ارزش  ٪21 ووزنی  کاال از نظر حمل   ٪ 31حدود                      

 درصد کانتینر های تجاری کشور، 21اب فلیکس تو هایشترازطریق بندربیدریا و

 عمدهلیورپول وارد می شود . سایر بندرها و  لندن هایساوت همپتون وبندربندر

 زبیریمگتی اسپرتو فورت پورتز )اسکاتلند(،  دووِر، عبارتند از :،وفعال در زمینه تج

 .، در جنوب غربی ولزMilford Haven، در ساحل شرقی

   مراکز نمایشگاهی:

در اقتصاد ویژه یی که  با توجه به جایگاه متحدهِ پادشاهی                                 

، مجهز به سالن های الزاما  دارای مراکز نمایشگاهی بزرگ و بنامی  بین الملل دارد

که همه ساله جذب  . .مراکزیاستو نمایش  بازرگانی متعدد برای برگزاری کنفرانس
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ه واردین بدر واقع ارزآورترین که  کننده بخش عمده یی از واردین به کشور می باشند

 .:شداشاره خواهد به اختصار این مراکزدر پی  به برخی ازمی باشند .و کشور 
 

 ا ن ای سی بیرمنگام:

 (National Exhibition Centreمرکز نمایشگاه ملی )                             

در دوم فوریه سال  که است (NEC Birmingham)همان ِان ای سی بیرمنگام 

فرودگاه بیرمنگام و همسایگی در این نمابشگاه  کرد.افتتاح  آن را ملکه 5322

 ایستگاه راه آهن بین المللی بیرمنگام قرار دارد.

در که از آن به عمل آمدزیادی چندسال پس از افتتاح با اقبالی این مجموعه      

 2333و در سال های  داده شدگسترش 5331و  5339، 5313، 5313سال های 

 د.نوسازی شاز هرلحاظ نیز  2351و 

 متر مربع با 533333 از درجمع بیش بیش مجموعهاین  فضای نمایشگاهی 

 باشد. خودرومی 52133ظرفیت پارکینگ 

 باشد.می  https://www.thenec.co.ukآدرس وبسایت این مرکز نمایشگاهی    

https://www.thenec.co.uk/
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ExCel London                                         

 :ا کس س ل لندن

مرکز  عنوانِ( کوتاه شده ExCel Londonاِکس سِل لندن )                            

نمایشگاهی و  مجموعه و ،Exhibition Center  (Londonنمایشگاهی لندن )

مرکز نمایشگاهی از شلوغ  ایندر لندن است.آن مرکز همایش های بین المللی 

 این مجموعه بیشمساحت فضای نمایشگاهی  لندن است ترین مراکز نمایشگاهی

خودرو می  9233 پاسخگوی  پارکینگ آنظرفیت  واست  متر مربع  533333 از

 باشد. 
 2353و در سال ایش یافت گشمیالدی  2333این مجموعه در نوامبر سال 

 . شد داده گسترش

 .است https://www.excel.londonآدرس وبسایت این مرکز 

https://www.excel.london/
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Event City 

 

 :ایو نت سیتی منچسترمجموعه  

 5331در سال  منچستر مجموعه ایوِنت سیتی                                           

درمراسمی  2355)به عنوان کارخانه تنباکوی منچستر( ساخته شده و در سال 

لی برای برگزاری نمایشگاه در منچستر گشایش یافت. این مجموعه که محرسمی 

 و فضای ترکیبی مجهز ، با داشتن چهار سالنمی باشدونمایش ها کنفرانس ها  ها،

انگلیس  غرببرگزاری رویدادها در  متر مربع، بزرگترین مجموعه برای 21333

 . است

 .است http://www.eventcity.co.ukآدرس وبسایت این مجموعه 
 

http://www.eventcity.co.uk/
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NAEC Stoneleigh 

 

 :ل یسی ا ستونایا یا ن
( NAEC Stoneleighمجموعه اِن اِی ای سی اِستون ِلی )                               

متر مربع فضای نمایشگاه و کنفرانس به همراه یک کیلومتر مربع  52133شامل 

این مجموعه در مرکز انگلیس قرار دارد و از این  محوطه وسیع بیرونی می باشد.

ساعت مسیر جاده ای، به آن  2درصد ساکنان انگلیس با پیمودن کمتر از  31رو، 

 دسترسی پیدا می کنند. 

 53333حال بازدیدکنندگان، فضای پارکینگ بسیار وسیعی به گنجایش برای رفاه 

همانخانه مجموعه ایجاد شده است. همچنین م خودرو در مجاورت سالن های این

 ، به موجبافزون بر این اتاق آماده پذیرائی از بازدیدکنندگان می باشد 11ای با 

اتاق  5133به  شراکت این مجموعه با هتل های برتر اطراف مجموعه، دسترسی

 دیگر برای بازدیدکنندگان فراهم شده است.

 می باشد. https://www.naecstoneleigh.co.ukآدرس وبسایت این مجموعه 

https://www.naecstoneleigh.co.uk/
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Olympia Exhibition Centre 

  

 :المپیا لندن
مرکز نمایشگاهی المپیا  ( کهOlympia London) المپیا لندن                   

(Olympia Exhibition Centre نیز )برگزاری مرکز  می شود، یک به آن گفته

میالدی تأسیس  5112است که در سال  لندن دروکنفرانس نمایشگاه ، همایش

در  مپیا(ایستگاه کنزینگتون )ال .گرفته است.قرارکنزینگتون  خیابان اصلیشده و در 

گسترش یا  2355و  5312در سال های این مرکزکنار این نمایشگاه قرار دارد. 

طیفی از  نوسازی شده است.میلیون پوند  93با هزینه  2359فته و در سال 

ها و رویدادهای ورزشی در این مجموعه برگزار  های تجاری، کنفرانس نمایشگاه

  می شود.

 است. https://olympia.londonآدرس وبسایت این مرکز نمایشگاهی      

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7)
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AECC 
Aberdeen Exhibition and Conference Center =AECC  

 :                                                      کنفرانس ابردین مرکز نمایشگاهی و
 بنا شده است،5311درسال  این مرکز                                                     

میزبان گستره وسیعی از نمایش های کوناکون ازجمله مسابقات کشتی،  همه ساله و

، تنیس و Grand Prixرویدادهای اسکیت روی یخ، مسابقات جهاتی اسنوکر 

. این مرکز همچنین یک مرکز کنفرانس پرتقاضا می باشد استنمایش های زنده 

 سال یک بار میزبان برگزاری  نمایشگاه نفت و گاز می باشد. که هر دو
، در یک  Aberdeen Northدر شماِل مرکز شهر، در نزدیکی هتل  این مرکز   

از خدمات پذیرائی و پارکینگ   و ،قرار دارد Ellon Streetمایلی مسیر شمالیُ  

داراست. در کنار برای صدها خودرو که بلیط آنها در بدو ورود ارائه می شود برخور

 دارد. ودجهم ومرکز شهر  بهاینها، یک سرویس رفت و آمد 

دهد، از  می نفر را در خود جا 1133الی  2333بسته به اتقاضا مرکز فضای داخلی

این رو یکی از پرکاربردترین فضاهای برگزاری رویدادها در شمال اسکاتلند به 

رویداد است و ساالنه  233حساب می آید. در مجموع، این فضا هر سال میزبان 

این میزان تقاضا سبب شداین  هزار نفر را جذب می کند. 933بیش از 
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 99333ین برانگیز شامل به یک ساختمان جدید با ارقامی تحس 2353مرکزذرسال

تاق های انفرو  52133متر مربع عرصه و سالن کنفرانس بزرگتری با گنجایش 

 .شود پذیرائی و یک سالن النژ مجهز
 

 :شرکت های حمل و نقل
 با فاقد مرز خاکی متحدهِکه پادشاهی  آنجا از                                      

جایگاه  نقل آن که از معروفیت و حمل و می باشد شرکت های کشورهای همجوار

شرکت هایی چند منظوره می باشند که در  کال   ویژه جهانی برخوردار می باشند،

 پی به برخی از آنها اشاره خواه شد.
 

 :یونیپَک شیپینگشرکت 
  تدارکانییک شرکت  یونیپَک شیپینگشرکت                                           

بریتانیائی است با خدماتی جامع در زمینه حمتل و نقل. خدمات این شرکت شامل حمتل 

در شهر  5339و نقل هوائی، دریائی، ریلی و جاده ای می شود. این شرکت که در سال 

 حقیقیکنت تأسیس شده، خدمات جامع و مطمئنی به صادرکنندگان و واردکنندگان 

  امریکا دارد که یکی از آنها  متحدهِ ارائه می دهد. این شرکت سه دفتر در ایاالت  وحقوقی
 .مستقرندنیویورک و دو دفتر دیگر در لس آنجلتس در 
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 :Turners ت رن رز شرکت
متیالدی توسط دو برادر  5393تِرنِرز، در سال شرکت                                 

با خرید اولین وستیله نقلیه  Frank Turnerو  Wallace Turnerبه نام های 

شکل  Soham,  Cambridgeshire برای ارسال بار از مزرعته پدری شان در 

سال، این شرکت به یکی از بزرگترین و  35گرفت. اکتنون بعد از گذشت حدود 

هتای خصتوصی حمل و نقل جاده ای در بریتانیتا تبدیل شده  موفق ترین شرکت

در دکه نفر  9233ووسیتله نقلیه  5113ت در حال حاضتر بیش از است. این شرک

 لتا امروز یک شرکت مستقت و اختیار دارد در سایت مختلف فعتالیت می کنند 92

 خانوادگی باقی مانده است. 

          https://www.turners-distribution.comآدرس وبستایت این شرکت 

 می باشد.

 

 

https://www.turners-distribution.com/
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Eddie Stobart CO 
 :تشرکت ادی استوبار 

 بنام ، یکی از شرکت هایشرکت ا دی استوبارت                               :

ز ا تدارکات تأمینهای زنجیره  کلیه در  که حمل و نقل جاده ای بریتانیا می باشد

 . خدمت رسان استابتدا تا انتها 
میلیون فوت مربع فضای  1/1وسیله نقلیه  2233این شرکت در حال حاضر حدود 

انسانی به گونه ای همه جانبه به  ینیرو 2233حدود با  ،مرکز عملیاتی 29انبار در 

  داخل و خارج خدمت می رساند.

 .می باشد https://eddiestobart.comآدرس وبستایت این شرکت 

 

https://eddiestobart.com/
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Clipper 

 شرکت کلیپ ر:
میتالدی،  5332کلیپِر، در سال حمل و نقل جاده ای شرکت                       

به یکی از  کنوند. این شترکت اکرو یک راننده آغاز به کار نفر  9متشکل از 

ین ا در بریتانیتا تبدیل شده است. در حال حاضر تدارکاتیشترکت های پیشرو 

فوت  میلیون55/ بیش ازبا سایت در اروپا  11شبتکه ای متشکل از  شترکت ، 

هزار نیروی  53وسیتله نقلیه برای حمل و نقل و بیش از  913،مربع فضتای انبار 

بستایت این شرکت  آدرس و. در اختیار داردکار بسیار ماهتر به 

https://www.clippergroup.co.uk .می باشد 

 
 

 :شرکت های ساختمانی
 در برخورداری از شرکت های ساختمانی متحدهِ پادشاهی                             

با توجه به سابقه به ویژه سایر رشته ها  حضور درمانند ه بنام، منظوره  چند

چند فرصت های کاری در اختیار از شرکت های ساختمانی  امکانات و تاریخی و

پی به تعدادی از آنها اشاره خواهد برخوردار است که درجهان  فعال در منظوره 

  .شد
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 بیتی: الفورب شرکت
هم از حیث گردش مالی و هم از  Balfour Beattyشرکت                          

ساختمانی در بریتانیا قرار دارد. این در جایگاه نخست شرکت های حیث سود، 

تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد. از تاریخ  5321شرکت در سال 

 BICC، نام این شرکت 2333مه  53تا  5321مه  95گیری شرکت، یعنی شکل

PUBLIC LIMITED COMPANY  هزار نفر در این  22بوده است. حدود

میلیون  1231، درآمد شرکت 2353در سال  شرکت مشغول به فعالیت هستند.

 میلیون پوند بوده است. 225پوند، و سود عملیاتی شرکت در این سال 

 می باشد. https://www.balfourbeatty.comآدرس وبسایت شرکت 

 فورد ترای: گالی شرکت
یکی از شرکت های برجسته  Galliford Tryشرکت                                 

 5321نفر نیرو به کار گرفته است و از سال  9333ساختمانی بریتانیا می باشد که 

تحت نام  5315تا سال  5321مشغول به فعالیت می باشد. از سال 

https://www.balfourbeatty.com/
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GALLIFORD BRINDLEY LIMITED 2333تا سال  5315، از سال 

تحت نام  2323تا سال  2333و از سال  GALLIFORD PLCتحت نام 

GALLIFORD TRY PLC کرده است.فعالیت می  

 «موزه لیورپول»از مهمترین پروژه های انجام شده توسط این شرکت می توان به 

)تکمیل شده  «هتل سنت پنکراس رنسانس لندن»(، 2355)تکمیل شده در سال 

هتل »(، 2359)تکمیل شده در سال  «ایستگاه پژوهشی هالی»(، 2355در سال 

 «بیمارستان دندانپزشکی بیرمنگام»( و 2352)تکمیل شده در سال  «فوتبال

( اشاره کرد. آدرس وبسایت این شرکت 2352)تکمیل شده در سال 

https://www.gallifordtry.co.uk .می باشد 

 سیندال:مورگان  شرکت
 5319که در سال  Morgan Sindalگروه شرکت های                              

 2233کسب و کار مکمل است که در مجموع با  1شکل گرفته است، متشکل از 

نفر نیروی کار مستعد در حوزه ساخت و ساز فعالیت می کند. این مجموعه شرکت 

دفتر در سرتاسر دنیا دارند و دفتر مرکزی آنها در لندن قرار دارد.  23ها، بیش از 

میلیارد پوند و سود شرکت در این  39/9بالغ بر ، 2323درآمد این گروه در سال 

https://www.gallifordtry.co.uk/
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میلیون پوند بوده است. آدرس وبسایت این شرکت  23سال حدود 

https://www.morgansindall.com .می باشد 

 م یس:شرکت 

                   

 

 
از جمله بزرگ ترین شرکت های ساختمانی بریتانیا می  Maceشرکت ساختمانی 

نفر نیروی انسانی داشته که از  2521خود،  2353باشد که طبق گزارش ساالنه 

درصد در خود بریتانیا، و مابقی در کشورهای دیگر  22نفر یعنی  2321این تعداد، 

میلیارد  1/5، بالغ بر 2353مشغول به فعالیت بوده اند. گردش مالی شرکت در سال 

 میلیون پوند بوده است. 21پوند، و سود شرکت در این سال حدود 

متشکل از  lOne Za’abeeاز مهمترین پروژه های این شرکت می توان به پروژه 

فرودگاه بین المللی بمبئی  2متر در دبی، ترمینال  225و  932دو برج به ارتفاع 

هزار متر مربع فضا در چهار طبقه، و پروژه منطقه اُپرا در دبی شامل  233با بیش از 

 آغاز گشته است(. 2352متر )این پروژه در سال  2533برج با مجموع ارتفاع  1

 می باشد. https://www.macegroup.comآدرس وبسایت این شرکت 

 آی ا س جی:شرکت 
بزرگ فعال در زمینه یک شرکت بریتانیائی  ISGشرکت                          

ستاخت و ساز، تکنولوژی، و طراحی و تجهیز 

کارگیری باشد که با بههای کار میمحیط

کشور دنیا مشغول به فعالیت  22نفر در  2133

بالغ  2353است. درآمد این شرکت در سال 

 12میلیارد پوند، و سود حاصل از آن  2/2بر 

، Paul Cossellمیلیون پوند بوده است. آقای 

https://www.morgansindall.com/
https://www.macegroup.com/
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را در صنعت  "مدیرعامل سال"عنوان  2353، در سال ISGمدیرعامل فعلی شرکت 

تاکنون مدیرعامل شرکت بوده  2352س داد؛ وی از سال ساختمان به خود اختصا

         ، به کار کردن در این شرکت افتخار ISGدرصد از کارکنان شرکت  12است. 

ی کار کردن در انگلیس شرکت برتر برا 21می کنند. نام این شرکت در فهرست 

 .می باشد https://www.isgltd.comوبسایت این شرکت قرار دارد. 
 

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isgltd.com/
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