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 نوروز  
  مبارک 

بهترین  باستانی را بافرارسیدن نوروز 

آرزوها به کلیه اعضاء محترم اتاق ایران و 

یان و فارسی زبانان انگلیس و همه ایران

 ویم.سراسر جهان تبریک می گ

این پیام با این امید ارائه می شود که سال 

نو و سال های در پیش، بیش از همیشه، 

سال دوستی، برادری و صلح و آرامش در 

 منطقه و ایران باشد.جهان و 

اری های صلح و آرامشی که بارآور همک

دوجانبه اقتصادی بین همه کشورهای 

انگلیس باشد. سالی  جهان به ویژه ایران و

سرآغاز پایان همه ی کاستی ها در روابط 

بین المللی و منطقه ای، سال کار و کوشش 

ط اقتصادی بین المللی و بار توسعه ی رود

منطقه ای به ویژه ایران و بریتانیا به عنوان 

 .دو یار بازرگانی دیرین

 دکتر امیرهوشنگ امینی 
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 بازرگانی خارجی کشور

 طی

 9316ه ماه نخست سال ن

براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا ا 
سوی گمرک ایران دربارا با رگهای 

            مهاا یسته یهخارج  کشور طه  

، کههو و ک ههز با رگههای  6931سهها  
زارش               ور بنابههه  گهههخهههارج  کشههه

 مقهه ما   مههورد ادههارا بهه  دههر  

مهه  بادهه  کهه  در جهه او  در هه 
 منعکس د ا اس .

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 9311-16نه ماهه نخست سال های در 

 فعالیت

 9311ماه نخست سال  نه 9316ماه نخست سال نه 
ت به درصد تغییرات نسب

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 ارزش  وزن

 63596 2571 965722 525657 975273 515232 اتوارد

 -5593 -1533 955569 325652 965153 335271 اتصادر
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 ( واردات:الز
ب شههیریس سههاو وارداو کشههور ا  ی ههر 

، 6932  مهاا یسته  سها  ی، ط  ار د 
قطعاو منفصهه  جاه   ول ه  "مربوط ب  

بنزینه  بها  3739ا ومب ل سواری ردیهز 
بها سهاخ   س  سه  5333 جو س هن ر 

بهه  اسههی نای  93 هها کمیههر ا  65 لداخهه
 65553بودا اسه  که  بهالر بهر  "السی ک

درصه  ا  کهل سهاو  9596م ه ون دالر و 
ذرو "ار د  وارداو را دارا بودا اس .  

م ه ههون دالر و 65662بهه  ار ش  "دامهه 
بهه   "بههری "درصهه  سههاو ار دهه ، 5533

درصهه   5576م ه ههون دالر و 65362ار ش 
به  ار ش « لوب های سهویا»ساو ار د ، 

درصهه  سههاو  5533م ه ههون دالر و  753

مو وری با  جهو  وسایل یقه  »ار د  و 
س  سه   5333س  س   ا  6233س هن ر 

 113ب  ار ش « بجز آمبوالیس و ه بری ی
درص  ساو ار ده ،  6571م ه ون دالر و 

ب   ر  ب  ر ب  ههای دوم  ها  هنجو را به  
 خود اخیصاص دادا ای .

وارداو عمهه ا کشههور در دورا مههورد 
( 6گههزارش بهه   ر  ههب ا  کشههورهای 

هههزار  ههس و ار ش   95236بهها  "چهه س"
 69551م ه ون دالر و ساو و یه   35525

( 5درص ،  52561درص  و ساو ار د  
هزار  س  55325با  "اماراو میح ا عرب "

م ه هههون دالر و سهههاو  15121و ار ش 

درصهه  و سههاو ار دهه   62555و یهه  
 65233بهها  " رک هه "( 9درصهه ،  67575

م ه هون دالر و  55271هزار  هس و ار ش 
درص  و ساو ار ده   2533ساو و ی  

بهها  "جماههوری کههرا"( 5درصهه ،  1531
م ه هون  55219هزار  هس و ار ش  65635

درصه  و سهاو  5562دالر و ساو و ی  

بهها  "آلمههان"( 2درصهه  و  1535ار دهه  
م ه ههون  55332هههزار  ههس و ار ش  135

درصه  و سهاو  5527دالر و ساو و ی  
درصهه ، ایجههام  تیر یهه   2523ار دهه  

 اس .

 پنج کشور عمده طرح معامله در واردات کاال براساس سهم ارزشی
 9316ال طی نه ماهه نخست س

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتی 65569 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي افزایش 66533 درصدي در ارزش دالري  .
مى باشد. 

 ب( صادرات: 
عمهه ا اقههام صههادرا   در دورا مههورد 

گزارش، دامل 
"

ار ش  ب  "م عایاو گا ی
 61566م ه ون دالر و ساو ار د   25333

درص  و 
"

به  ار ش  " رو ان مهای  ده ا
 9593م ه ون دالر و سهاو ار ده   65313

م ه هون  392به  ار ش  "میهایو "درص ، 
درصههه  و  5515دالر و سهههاو ار دههه   "

روغس ههای سهبک و  هرآوردا هها بجهز 
م ه ون دالر و ساو  363ب  ار ش  "بنزیس

سنگ آهس هما    »و  درص  5521ار د  
م ه هون دالر و  712به  ار ش « دای  بن ی

  5555ساو ار د  
.
 درص  م  باد 

 9316 ماه نخستنه طی ترکیب وزنی کاالهای صادراتی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 9316 ماه نخست نهطی ترکیب ارزشی کاالهای صادراتی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 امارات متحده عربی

.7.79%  

 چین

71796%  

 ترکیه

67.6%  

 جمهوری کره

67.7%  

 آلمان

171.%  

 جمع سایر کشورها

3.7.6%  

 میعانات گازی
9676.%  

 محصوالت پتروشیمی
77791%  سایر کاالها 

6379.%  

 میعانات گازی
96799%  

 محصوالت پتروشیمی
32771%  

 سایر کاالها
13762%  
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 رک ب کاالهای صادرا   ب   فک ک م عایاو گا ی، محصوالو  یرود م  و سایر کاالها دامل کاالهای صنعی ، کشاور ی، معه ی ،  هرش 
و صنای  دسی  ب  درح  یر م  باد . 

 عی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کاالهاآمار صادرات قط
 9311-16طی نه ماهه سال های 

 نوع کاالی صادراتی

 9311ماه نخست سال  نه 9316ماه نخست سال  نه
درصد تغییرات نسبت به
 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 دالر وزن

 -7517 -62552 635973 595535 35235 635167 پتروشیمی

 -5536 -5539 25552 695975 25333 655331 میعانات گازی

 6536 -5555 615733 235253 615323 225315 سایر کاالها

 -5593 -1533 955569 325652 965153 335271 جمع کل

کشورهای  6931  ماا یست  سا  یدر 
هزار  س و ار ش  555733با  "چ س"( 6

 53533م ه ون دالر و ساو و ی   15257
( 5درص ،  53519درص  و ساو ار د  

هزار  س و ار ش  35731با  "عراق"
 63531م ه ون دالر و ساو و ی   55153

( 9درص ،  65519درص  و ساو ار د  

هزار  655391با  "اماراو میح ا عرب "
م ه ون دالر و ساو  55523 س ار ش 

درص  و ساو ار د   65553و ی  
با  "جماوری کرا"( 5درص ،  65533
م ه ون  95366هزار  س و ار ش  75539

درص  و ساو  3559دالر و ساو و ی  
با  "ا غایتیان"( 2درص  و  3525ار د  

م ه ون  55335هزار  س و ار ش  55151
درص  و ساو  2535دالر و ساو و ی  

درص   ب   ر  ب مقام های  1599ار د  
   ا  نجو صادراو ا  ایران را کتب او

 یمودی .

 پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات غیرنفتی براساس سهم ارزشی
 9316طی نه ماهه نخست سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

درص ی م  باد .  5513 ا زایش، دارای دالر بودا ک  یتب  ب  م و مشاب  سا  گتدی  927میوسط ق م  هر  س کاالی صادرا   

 چین

797..%  

 جمهوری کره

1717%  

 افغانستان

6733%  

 جمع سایر کشورها

367.2%  

 عراق

96763%  

 امارات متحده عربی

96721%  

 چین

72763%  
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نادانی و قدرت جسارت دو روی یک سکه !

و بی تردید همه ی ما  دندیم گفته ان قدیم و از
بارهااا ایااد اناادرز بهااد و بااه رااا ماناادنی را 

 : می گویند  شنیده ایم به

 اندازه نگهدار به اندازه نکوست
 دوست هم  درخور هم الیق دشمد است و   

ومی اینکاه اههااار ن اار  مگای همگااانی و  ماا
اسااات  و هماااه باااه تیااااوی از ایاااد ماااق 
برخوردارند  باه ن ار نمای رساد بار بیای 
پوشیده باشد. اما نا گفتاه پیداسات باه های  
مگی بدون شرط نییت. بنا براید  اینکاه ایاد 
روزها اید مق  بی توره به شرط الزم برای 
برخوردار بودن از آن به دبترید یاا آماوزه 

ر هماه روز تبدیل شده است و گویی  هماه د
  و مجااز باه راید مق برخاوردا زمینه ها  از

  ماای باشااند اههااار ن اار در همااه زمینااه هااا
 ههمامی توانند یا باید  به دلخاواه دربنابراید 

ناصاوا  زمینه ها به اههاار ن ار بدردازناد 
  بنند و بای پاروا ناراسات اههاار ن ارانتگاد 

تنگیاد  راستینه یا واقعیتی نا مگبول و درخور
به مکم اصول و مبانی  لمی بارآور  هب است
 نا به سامانی ارتماا یبارآور رج و مرج و ه

بااارگراران اداره بننااده و بااه رر اات گمااراه 
 امور  به ویژه امور اقتصادی بشور. 

گرفتاه  مرور قانون بهینه سازی یارانه ها از 
بااه دانیااته یااا ندانیااته و بااه هاار روی  نااا 

اندیشه  آگاهانه و بی توره به فلیفه ورودی
بهینه سازی یارانه ها از تصاوی   گششات و 

پیشانهاد  یاا سدس به موقا  ارارا درآماد  و
تااا  گرفتااه  هااای اصااممی مترتاا  باارآن

 راهکارهای رسمی و غیر رسمی پیشنهادی و
در الیحااه ی بودرااه رج دمنااباایا از همااه 

ساالنه بال بشاور و ررایاد و رساانه هاای 
در باااره قاادری خریااد پااول    آنهاامگروهاای

ملی)ریال( به باها آن به هار دلیال بناا باه 
دان هااای دباااور درساات و ساانجیده اقتصااا

بنامی  همچون لودویک ارهارد  وزیر اقتصاد 

 بنااراد آدنااا ور و ساادس صاادرا  م آلمااان 
به مای تواناد   رنایتی غیرقابل بخشا است

یااا  و رامعااه یاای را از بنیااان  نااابود سااازد
ننااد دیگااری ما شاانهادهای سااامان براناادازپی

خراناه آن هام  صدور اوراق قرضه و اساناد
در مجمی غیار قابال تصاور باه بای درنا  

بال آن باه  درصاورتیکه" : نوان شده اسات
فاارون نرسااد باباات بخشاای از باادهی هااای 
دولت در اختیار بیاتانکاران گاشارده خواهاد 

بی آنکه باه پیامادهای تاورم زا و فگار  "شد.
بااودن ایااد اقاادام  سااامان برانااداز آفاارید و

توره شده باشد. و یا پیشنهاد فرون اماوال 
تملیکی بانک ها و پرداخت یاراناه هاا از ایاد 

 هار صاوری بخشای از محل  وروهی به در
ا م از اینکه بابات  سرمایه بانک ها می باشد 

تیهیمی پرداختی تملیک شده باشد  یا  بابت 
مشاربت در سارمایه گاشاری و یاا سارمایه 

 گشاری میتگیم . 
درمالی به بشور از لحاظ مالی وی  به هر ر
بی سابگه یای را  تجرباه مای ناگوار  دوران 

بند  و گفته می شاود برخای ساازمان هاا و 
 موسیااه هااا و بنگاااه هااای اقتصااادی در

ا مگوق بارمندان خاود باا پرداخت دستمرد ی
رو می باشند  برخی میاووالن به مشکل رو 

و اااده افااارایا  و باااارگراران اداره اماااور
  آن هام از محال مگاوق بگیاران را دریافتی 

فرون اوراق قرضه به هاهرا بارای ارارای 
 رضاه مای شاود  ی  مرانایبرخی طرح ها

سر می دهند. و هراران مورد مشابه  دیگار   
تک نرخی سازی ارز گرفته افیانه دیرپای  از
رویاا ی دسات  و زیبااهاای سرا  برخی  تا

 . .و.. در اقتصاد دولتینیافتنی 
و اید همه درست در زمانی رخ می دهاد باه 

درمیاان  "اقتصاد  مگاومتی"سخد از اررای 
تصادی به  مده ترید اصل آن تکیاه قاست. ا
. اساات  "بااار معااا    و رفاااه بمتاار"باار 

درست در زمانی به باییتی به دنبال تعیاید 

باو  یاا زماید حتکلی  سرمایه های بمن م
مشهور دست بام هرینه زای بنا به  گیر شدهِ

باه سه میلیون وامد بععاَ گران قیمتِ خالی 
دولت و موسیه  متعلق یا در اختیار بانک ها 

 است. اید دوهای وابیته به 
درست در زمانی به دولت باییاتی باه مکام 

را مانده از شیخ مصال  اید اندرز بهد و به 
 :الدید سعدی

 چو دخلت نییت خرج آهیته تر بد
 به می خوانند مممان          

 اگر باران به بوهیتان نبارد
 به روزی درله گردد خشک رودی         

دنبال باها  همه رانبه هرینه ها  محدود  به
بردن واردای باالهای غیر ضرور  اخش 
مالیای از در آمدهای اتفاقی از رمله ثروی 

دگرگونی های افیانه یی ماصل از تورم و 
  آن هم در سرزمینی باشد ...و ی اقتصادیها

به استاندارد ایجاد شده زندگی در آن به 
هرینه اتمف مناب  ثروتی یا مالی بشور  

ویژه  به  و نه بار و تولید برقرار شده است  
برخی چنید شرایطی در بمنشهرها.بلیه در

 داره امور به ویژه امور اقتصادیبارگراران ا
توسط  ی راناگونی گوپرداخت هاافرایا 

 . دولت نوید می دهند
راستینه یی به دلیل آن نا آگاهی از ذای امور 

باستی های دست بم اقتصادی مابم است  و
چناید  قادری ریااری داده  دنان ایاآبه به 
ایاد  باا تماام  همان هایی باه پایا از است.

نیرو اقتصاد متمربار و دساتوری دولتای را 
ن باا ذهنیات شاکل ابناو اما  تبلیغ می بردند

 دولتایمتمربر و دستوری رفته در اقتصاد گ
صاادر قاادری از بخااا  درو قاارار گاارفتد 

خصوصی نابود شده باه دسات خاود طلا  
 یاری می بنند  غافل از آنکه ماصل بارشاان

  رر آ  در هاون بوبیدن نییت.
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«لندن»

شترر  و اقتصادی، فرهنگی، هنری و گذران اوقات فراغتت سیاسی، ،مرکزرویدادهای ،همواره بنام ترین پایتخت ندنل

اه  ،هاتترین ترربت  هتا و اتا هتا، پرباهدیتدترین گالریتترین موههها، معروفشرر بزرگترین ستاتتمان ،ها«ترین»

هدن در ی هیبای شرر اه باالی چرخ و فلک لندن گرفت  تتا گتتتی ماادن در ارتفاع چرل متری و دیدن منظرهتررب 

عریبتی کت  همتان در  اید. تررب ها دیدهها و سایتها و مرل کتا  درهایتان را های تاریخی و هنری ک  عکسموهه

های معا تر. ها و مرستم ها ستا  قتدمت داراتد تتا ا اشتیهتایی کت   تدشود؛ اه آثتار تتاریخی و گن آن گم می

ریزی درستت ایست. اما بتا یتک براامت  های لندن آا در هیاد است ک  شاید فکر کنید دو تا چتم برایتان کافیدیدای

   .های اابی برای تود ب  دست آریدهای لندن را بگردید و تاطره ها و تررب یک دیدایتوااید یکمی
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لندن پایتخت و پرجمعیت ترین شرر 
ااگلستان و پادشاهی متحده است ک  در 
کنار رودتاا  تایمز در جنو  شرقی 
جزیره  بریتاایای کبیر ب  مدت دوهزار 
سا  پیوست  یکی اه بزرگترین، هیست 

بوده است. لندن در گاه های بتری 
توسط روم باستان، با اام دوران باستان 

. محوط  است تاسیس شده« لوادینیوم»
ک  ب  سیتی « شرر لندن» قدیمی لندن یا

کیلومتر مربع اه  9.2معروف است، 
محدوده باستاای تود را حفظ کرده 
است، ولی اه سده اوهدهم ب  بعد اام 
لندن ب  مترو پل اطراف محدوده اولی  

ایز اتالق می شود ک  ب  تدری   شرر
، «سوری»، «اسکس»، «مید  سکس»شامل 

ایز گردیده و « فوردشایر هرت»و « کنت»
لندن بزرگ اامیده می شود. لندن بزرگ 
توسط شرردار و شورای شرر لندن اداره 

 می شود.
لندن در همین  هنر، ترارت، آموهش، 
تفریحات و سرگرمی، مد، امور مالی، 
برداشت و درمان، تدمات حرف  ای، 
تح یق و توسع ، جرااگردی و حمل و ا ل 

جران است.  اه پیترو ترین شررهای
لندن ب  عنوان بزرگترین مرکز مالی 

جران شناتت  شده و اه اظر میزان تولید 
ااتالص داتلی شتمین مترو پل جران 
محسو  می شود. لندن یکی اه بزرگترین 
مراکز فرهنگی جران است. بیتترین تعداد 

 سا  میزباای می کند و مسافر را در

دارای  ،عبوری براساس آمارِ مسافرِ
بزرگترین اظام فرودگاهی شرری می 

 باشد. 
سرمای  گذاری  سرمنز لندن بزرگترین 

 در برداراده و ،در سطح جران است
ده فروشان و بزرگترین جامع  عم

می ثروتمند جران  دبیتترین تعداد افرا
. دارای بزرگترین مرتمع های باشد

گستره متنوعی اه ملیت  با، عالی آموهش
ک  ب  در اروپاست متفاوت و فرهنگ های 

هبان متفاوت سخن می  033بیش اه 
.گویند

 :اپارک ها و باغ ه
اه لحاظ دارا بودن ااواع چنااچ  لندن 

، سرآمد کلی  کتورهای اروپائی پارک ها
 جایگاهی ویژه در اه اباشد ،بدون تردید

بزرگترین  این همین  برتوردار است.
 شرردر منط   مرکزی  ی لندن پارک ها

شامل س  پارک سلطنتی  قرارگرفت  و
هاید پارک، باغ های کزینگتن و ریرنتس 
پارک است. ریرنتس پارک شامل باغ 
وحش لندن است ک  اه قدیمی ترین باغ 

.وحش های علمی جران است
  :جمعیت

افر جمعیت در  6.8.5.9.8لندن با بیش اه 
 بزرگترین منط   شرری در 93.5سا  

 است.بوده پادشاهی متحده 
جمعیت شرری لندن بزرگ در ایم  او   

اعالم  افر 6.767.629بر  بالغ 93.8سا  
در د کل جمعیت  ..0. ک  شده است 

 است. شامل  راپادشاهی متحده 
شرر اروپا محسو  می پرجمعیت ترین 

افر،  0.672.757.مترو پل لندن با  وشود 
 ،پرجمعیت ترین شرر اروپا می باشد

تا  295.سا  های  بیندرحالی ک  
پرجمعیت ترین شرر جران  میالدی .20.

موزه بریتانیا

کیو گاردن

برج لندن
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در د کل  ..0.و دارای  .بوده است
جمعیت پادشاهی متحده است. در حالی 

افر،  0.672.757.ک  مترو پل لندن با 
  می باشد.اروپا  پرجمعیت ترین شرر

 ترتیب ب  اه کل جمعیت لندناه اظر دینی 
 ،%.،9.بی دین ، %93،7مسیحی،  .6٫.٪

، ، هندو،%5 ،ظراراتدها %6،5 مسلمان،
بودایی می  %.سیک،  %5،.یرودی،  6%،.
 د.باشن

 : جهانگردی در لندن
لندن یکی اه مراکز ا لی جرااگردی 

میلیون  ..جران است ک  با داشتن 
جرااگرد پرباهدیدترین شرر در اروپا می 

اه این  میلیارد پواد 5.باشد و سالیاا  
 د. کنبخش عاید لندن می 

تاریخی دارای چرار اه اظر آثار لندن 
، «برج لندن»: شامل ،میراث جراای

مرموع  کاخ وست »، «کیوگاردن»
و « کلیسای وست مینیستر»، «مینیستر

و محل  قدیمی « کلیسای سن مارگرت»
محل ر دتاا   می باشد ک  گرین وی ،

سلطنتی گرین وی  متخص کننده 
اخستین اصف النرار یا اصف النرار 

 مترور یخی تار . سایر آثاراست فر 

کاخ باکینگرام، چتم لندن، :شامل  لندن
میدان پیکادلی، کلیسای بزرگ سن پا ، 
پل برج، میدان ترافالگار می باشد. لندن 

 کتابخاا ، و متنوعی موهه دارای تعداد
مااند موهه بریتاایا، گالری ملی، موهه . ..و

تاریخ طبیعی، موهه مدرن تیت، کتابخاا  

ن و منط   غر  لند بریتاایا، تاتر های
 .سایر ارادهای فرهنگی می باشد

ده مکان پر باهدید لندن در سا  اما  و
شرح راساس اعالم رسمی  ب  ب 93.3

 :بوده است درپی
 -0، موهه مدرن تیت -9،بریتاایموهه  -.

موهه تاریخ  -. ،اگارتاا  ملی لندن
موهه  -8، چتم لندن -5 ،لندن طبیعی
 -6، البرت موهه ویکتوریا و -7علوم، 

موهه دریااوردی   -2، موهه مادام تو سو
.ج لندنبر -3.،لندن

 :موزه بریتانیا
 غیرقابل تصور،موهه بریتاایا با فضای 

ترین، بزرگترین و پرباهدیدترین اه قدیمی
، با . این موههستجران اهای موهه

آثار باستاای کتورها و ها و گنرین 
اش یک ، هر گوش گوااگون هایفرهنگ

های دایای متفاوت است؛ اه مومیایی
های یوااای و حتی مصر گرفت  تا ستون

منتور ح وق بتر کوروش. باهدید اه 
 ..93این موهه رایگان است و اه سا  

 ااداهی شدهاش راهامایتگاهی بخش
است ک  هر دوره ب   ورت موقت 

 .کنداه تا ی را برگزار میامایتگ
 :برج لندن

ست ک  برج تاریخی لندن در ا ل اامی
ااد، برج گذاشت  99ای اه بر روی مرموع 

9

موزه تاریخ طبیعى لندن

موزه ویکتوریا و آلبرت

برج لندن
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اه مرموهترین آثار تاریخی دایاست و در 
یمز قرار دارد. این برج ک  قبال کنار رود تِ

ها ب  شکل است، بعدیک دژ رومی بوده
  است.بینید در آمده برجی ک  می
ها و توان هرهبرج، میهای در ساتتمان 

جواهرات تاریخی شاهزادگان ااگلیسی را 
 ک  درآارا اگاهداری می شود دید.هم 

های ها و شکنر برج لندن را ب  تاطر قتل
برج »شده ب   هیادی ک  در آن اارام

شناسند و شاید حتی هم می« تواین

 هدن در فضای راهآلود ساتتمانقدم
 ناک ب  اظر بیاید. هایش، کمی ترس

در هایی اه ارواح سرگردان حتی داستان
اطراف برج لندن شنیده شده ک  البت  

 .ستا وقت برای کسی ثابت اتدههیچ
 :زه تاریخ طبیعی لندنوم

موهه  یکی دیگر اه دیدای های لندن
 یجای، است اسرارآمیز تاریخ طبیعی لندن

 ؛ ادارد ک  متاب 
ی اه بخش دایناسورها ک  معموال هم 

داراد گرفت  تا قسمت  ها دوستشبچ 
مندان همین و شناسی ک  عالق همین

شواد، و فضای اطرافش ب  آن جذ  می
ها و اشیاء قدیمی ک  حتی قسمت گن 

 می باشد. رهای کلکسیوامورد عالق 
 دارایرایگان و هم باهدید اه این موهه 

 .استرستوران 

 :موزه ویکتوریا و آلبرت
 مرکزموهه ویکتوریا و آلبرت بزرگترین 

کلکسیون هنرهای دکوراتیو است؛ 
کلکسیوای اه آثار هنری کتورها و 

های ؛ اه سرامیکمتفاوتهای فرهنگ
ایراای ا ش های توشآسیایی و فرش

های هیبای چینی و مبلمان تا ا اشی گرفت 
تاص غربی؛ اه گذشت  تا امروه. موهه 

گالری  33.ویکتوریا و آلبرت بیتتر اه 
  .دارد

 :تیت مدرن
ست با تیت مدرن ساتتمان بزرگی

های مختلف ک  آثار هنری معا ر گالری
طب  ، در آن قرار دارد. این ساتتمان هفت

دایای کند؛ اه ای را سرگرم میهر سلی  
جادویی سورئا  تا اعرا  کوبیسمی و 

 دادائیسمی. 

 :چشم لندن
ندن با ل اظیریم و بیوفلک عظچرخ
های وفلکمترارتفاع اه بزرگترین چرخ05.

ها دایاست. چتم لندن ک  ب  چرخ هزاره
یمز معروف است، در قسمت شرقی رود تِ

ی شرر لندن تماشای منظره با .قرار دارد
توااید می ،اه باالی چرخ و فلک بزرگ

 آشنا و هایها و مکانها، تیابانساتتمان
ی سوار شدن البت  تررب  آشنا را دید.اا

این چرخ و فلک و دیدن لندن اه ارتفاع 
           .ی ارهاای ایستچرل متری، تررب 
 :موزه مادام توسو

موهه مادام توسو ک  توسط فردی ب  
همین اام تاسیس شده، اه مترورترین و 

لندن های دیدای پر باهدیدترین مکان
های مومی افراد ای اه مرسم است؛ موهه

مترور دایا؛ اه باهیگران و توااندگان 
های گرفت  تا ورهشکاران و فوتبالیست

مان شان برای هم معروف ک  اام و چرره
هایی آا در ازدیک ب  آشناست. مرسم 

واقعیت ک  در اولین اگاه، توقع دارید 
همین لحظ  تکاای بخوراد، حرف بزاند و 
یا اه تعرب شما بلندبلند بخنداد. مادام 

دادن میالدی امایش 6.توسو در قرن 
اش را در این موهه های مومیمرسم 

 شروع کرد و بعد اه مرگ او با اضاف  
های جدید، موهه مادام شدن مرسم 

ها و پر ترینتوسو ب  یکی اه معروف

چشم لندن

تیت مدرن

موزه مادام توسو
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های شرر لندن تبدیل شد. باهدیدترین
ب  موهه « ستریتبکر ا»ایستگاه مترو 

.مادام توسو ازدیک است
 :گرینویچدهکده 

مبدا اه آن النراردهکده گرینویچ ک  اصف
گذرد و اه دست ساتت و ساههای می

لندن جان سالم ب  در برده، هم  چیز را 
در کنار هم دارد؛ فضای سبز، موهه، 

های تاریخی، رستوران و ساتتمان
ترین کننده. معروف محیطی سرگرم

در گرینویچ اثری اه  ااگلیسیمعماران 
ها و اد و موههاتودشان ب  جا گذاشت 

تمام طو  سا  دیدای  در هایشگالری
. است

 :گالری ملی لندن
ااداهی راه .69.گالری ملی لندن در سا  

ترین شده و کلکسیون بزرگی اه معروف
های آثار هنری جران است. دیدن ا اشی

های تیلی برترین ا اشان دایا، اه گذشت 
دور تا چند ده  گذشت ، آن هم در یک 
 وگالری بزرگ با ساتتماای هیبا 

های رامبرااد و پیکاسو اه ازدیک ا اشی
های تاریخی کنار مرسم  و اتستن در

ست ک  در فضای بیروای گالری، حسی
 ی توان کرد.اش امجای دیگری تررب 

 :ترابری
لندن یکی اه قدیمی ترین و مررزترین  

شررهای جران در همین  ترابری عمومی 

 680.است. متروی لندن ک  در سا  
تاسیس شد قدیمی ترین متروی جران 

متروی ایستگاه دومین  973است ک  با 
جران اه اظر مسافت می باشد. پن  
فرودگاه هیترو لندن، گات ویک، ااستااتر، 
لندن سیتی، و .... محورهای عمده ترابری 
هوایی می باشند. لندن دارای بزرگترین 

طوری   شبک  اتوبوسراای شرری است ب
ک  تدمات ارائ  شده ب   ورت شباا  

اتوبوس در بیش اه  6533روهی توسط 
ایستگاه  ورت  2533.ر و مسی 7333

طبق آمار در  93.0می گیرد. در سا  
لندن دو میلیارد سفر در شبک  
اتوبوسراای شرری اارام گرفت  ک  اه 

تعداد مسافران مترو بیتتر بوده است. 
 :ورزش

لندن میزبان س  دوره باهی های المپیک  
و  2.6.، 236.تابستاای در سا  های 

 9335بوده است. در ژوئی  سا   93.9
ک  میزباای باهی های المپیک و پار 

دست آورد اولین   المپیک تابستاای را ب
ی شرری شد ک  س  دوره میزبان باه

افزون های المپیک تابستاای شده است. 
لندن میزبان باهی های اتحادی  بر این 

 .20.کتورهای متترک المنافع در سا  
بوده است. مساب ات جراای دو و میداای 

 در این شرر اارام تواهد شد. ایز 93.7
فوتبا  اه محبو  ترین ورهش ها در 

. تیم های آرسنا ، چلسی، لندن است
تیم های  ..و.کوئیزپارک رارر،  اولرام،

 بریتاایا می باشند.
مبلی اراا و لو پارک ورهشگاه ومبلی، و

لندن، همین کریکت لرد، باشگاه تنیس و 
توئینگرام، کریکت ااگلستان، ورهشگاه 

ورهشگاه المپیک لندن، مرکز ورهش های 
اراا لندن،  9..آبی لندن، ورهشگاه 

ورهشگاه استمفوردبری  اهجمل  مراکز 
 .ورهشی شرر لندن می باشد

  :شهرهای خواهرخوانده
ین، لشرر جران من جمل  بر 8.لندن با 

رم، و ژوهااسبورگ، کواالالمپور، الچ 
اهرتوااده . تو.و. جاه، بوگوتا و آرکیما

 .است
  :اتاق بازرگانی و صنایع لندن

عضو در  03.میالدی با  .66.در سا  
شرر لندن )بخش مرکزی لندن امروه( 
تاسیس شد و کالن شرر لندن را 
امایندگی می کند. اتاق باهرگاای لندن یکی 
اه اعضاء راهبردی اارمن تاورمیاا  می 
باشد. امروهه اتاق باهرگاای و  نایع 

بزرگترین شبک  راهبردی و حمایتی لندن 
تراری مست ل در پایتخت می باشد. در 
حالی ک  منافع هزاران شرکت را 
امایندگی می کند هزاران تاجر را هر سا  
برم ارتباط می دهد و ب  اعضاء تود 
گستره ای اه تدمات علمی و حرف  ای 

 ارائ  می اماید.
رویداد  933عالوه بر میزباای بیش اه 

ر سا  اتاق باهرگاای لندن تراری د
فر ت های باهاریابی عضو ب  عضو، 
دسترسی اامحدود ب  متاوره ح وقی و 

(HR) دسترسی اتتصا ی ب  فضای ،
برگزاری جلسات مرکزی لندن و امکان 
متارکت در براام  گروه های تراری 

 بین المللی می باشد.
برتالف بسیاری اه تتکیالت با اعضای 

باهرگاای و  تراری عضویت در اتاق

گالرى ملى لندن

دهکده گرینویچ
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 نایع لندن دست  جمعی است. بدین 
معنی ک  هر یک اه کارکنان شرکت های 
عضو اتاق می توااد اه تدمات و مزایای 

 تنوع اتاق برره ببراد.
اه منافع اعضاء اتاق دفاع و حمایت می 
کند و امایندگی جامع  تراری لندن را در 
م ابل شرردار و اداره لندن بزرگ و همین 

لت سای  در سطح جراای و دولت و دو
 وسایل ارتباط جمعی حمایت می کند.

  :خدمات
اه سایر شررهای اروپا  هود تر لندن

 نایع تود را ب   نایع تدماتی تبدیل 
بعد اه پایان جنگ جراای   ویژه ب .کرد

دوم. عوامل گوااگوای در موف یت لندن 
ب  یک مرکز تراری و  آندر تبدیل 

اه آن  ، نایع تدماتی موثر بوده است
 :جمل 

 رسمی بومی وهبان ااگلیسی ک  هبان  -
ترارت بین در و همچنین هبان فراگیر 

است. المللی
ب  عنوان لندن سابق  تاریخی و ا ش -

.وری بریتاایاتپایتخت امپرا
 بالندن در اروپا،  جایگاه و موقعیت -

یش و تولید ااتالص داتلی بجمعیت و 
بزرگتر اه آمریکا و این امکان ک  لندن ب  
مثاب  پلی بین آمریکا و باهارهای آسیایی 

کند.می ایفای ا ش 
روابط تاص بین پادشاهی متحده و  -

آمریکا و رابط  ازدیک پادشاهی متحده 
با بسیاری اه کتورها در آسیا، آفری ا و 
تاورمیاا ، بخصوص کتورهای متترک 

.المنافع
قراردادهای تراری قوااین ع د  -

قوااین بیتتر اه  ک  ب  مراتبااگلستان 
اظام های قراردادی دیگر مورد استفاده 

قرار می گیرد.

محیط دوستاا  ترارت )برای مثا   -
ت ها کمیزان اسبتًا پایین مالیات برای شر

« شرر لندن»در  اینک و افراد غیرم یم 
حکومت محلی منتخب مردم امی باشد 

و باهرگااان م یم می بلک  منتخب ترار 
.یک دموکراسی باهرگاای است( وباشد، 

در    ویژههیربنای ترابری مناسب ب -
. نایع هوایی

 .باالی هادگی کیفیت -
 0.9یا در د  65در حا  حاضر بیش اه 

جمعیت شاغل در لندن کل میلیون افر اه 
ب  کار اشتغا  بزرگ در  نایع تدماتی 

هزار افر دیگر اه شاغلین  533 داراد، و
طور مساوی در   م یم لندن بزرگ ب

 اشتغا  داراد.بخش  نعت و ساتتمان 
 یا« سیتی لندن» یا بنا ب  مترور شرر 
"The City of London"   شرر و ااحی

ایست ک  شامل مرکز تاریخی و همچنین 
 بخش مرکزی ترارت لندن می باشد.

ا اه بزرگترین بخش لندن ر "شرر لندن"
همان تاسیس در سده او  میالدی، تا 

 اما ،شامل بوده استسده های میاای 
گسترش شرر امروهه بسیار وسیع تر اه 

. امروه شرر استمحدوده شرر سابق 
لندن قسمت کوچک ولی قابل مالحظ  
لندن مرکزی می باشد. اه اظر اداره 

یکی  مترور ب  سیتی شرری، شرر لندن
لندن بزرگ  منط   اداری محلی 00اه 

 . است
 9.2معاد   پرن  یی عنوان شرر لندن )با 

برای  می باشد کیلومتر مربع( اام دیگری
مرکز  نایع ترارت و تدمات مالی ک  
 بخش اعظم آن در این شرر قرار گرفت 

اشاره ب  ااحی   ،. عنوان لندن امروهاست
شرر لندن دارد. »بسیار بزرگتری اه 
کالن شرر ب  شاره امروهه عنوان لندن ا

  اداری ب 09منط     رو ب  گسترش و یا
 ااضمام شرر لندن دارد.

وقتی  666.لندن بزرگ در سا  ا طالح 
لندن تاسیس شد رای   (county)منط   
 گردید.

شرر لندن مرکز عمده مالی و تراری 
اوهدهم لندن مرم  سدهاست. سراسر 

و  است  ترین مرکز ترارت جراای بوده
هنوه هم یکی اه مراکز تراری جران 

فررست  درلندن محسو  می گردد. 
م ام او  را  9336مراکز ترارت در سا  

 کسب کرد.
افر  7333« شرر لندن»جمعیت ساکن 

افر روهاا   033.333است ولی حدود 
ک   وارد می شوادبرای کار ب  این منط   

بیتتر آارا در بخش مالی شرر شاغل می 
بخش مرمی اه  ،ح وقیباشند. حرف  

  شما  و غر  شرر را اشغا  می کند ب
 . Chancery Laneو  Templeدر  ویژه

  :فرودگاه های لندن
شش فرودگاه بین المللی و در لندن 

چندین فرودگاه کوچک ب  کالن شرر 
لندن، ااگلستان و پادشاهی متحده 

. این شبک  فرودگاهی سرویس می دهند
ین در جران و اه اظر تعداد مسافر بزرگتر

اه اظر تعداد پرواه هواپیما دومین در 
 .است جران

 .09..80.90.جمعاً  93.8در سا  
جا   ب مسافر در این شش فرودگاه جا

هوایی سفر های در د کل  83شده ااد. 
متعلق ب  فرودگاه های پادشاهی متحده 

 028م صد داتلی و  ..ب   است، ک لندن 
این شش  م صد بین المللی پرواه داراد.

: فرودگاه شپر، عبارتند اهفرودگاه 
رو، فرودگاه گات ویک، تفرودگاه هی

موزه علوم طبیعى

برج لندن

برج لندن
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فرودگاه لوتن، فرودگاه استن استد و 
 اد.ا باالتره فرودگاه سات

   :اقتصاد لندن
لندن پایتخت پادشاهی متحده یکی اه 

ترارت و داد و ، ترین مراکز مالی بزرگ
ستد بین الملل و یکی اه مراکز فرماادهی 

 قتصاد جراای است.ا در
پادشاهی  GDP، %99لندن ب  تنرایی 

 93.0متحده دارا می باشد. در آغاه سا  
بنگاه اقتصادی متعلق ب  333..6تعداد 

بخش تصو ی در لندن قرار داشت  ک  
بیتتر اه هر منط   یا شرر دیگری در 
پادشاهی متحده می باشد. اه این تعداد 

تی در د در همین  های حرف  ای یاف 6.
در د در  5.و یا علمی فعالیت داراد و 

ها  بنگاهبخش ساتتمان بسیاری اه این 
 متوسط می باشند و کوچک ،واحدهای

   نایع تدماتی ب متکی براقتصاد لندن 
 وتدمات مالی و حرف  ای وابست  ویژه 

   هایارتباط محکم با اقتصاد سایر منط 
ی متحده و اقتصاد جراای می پادشاه
براساس یافت  های ااستیتو  باشد.

لندن دارای پنرمین اقتصاد کالن  ،بروکینز
 رتیشررهای جران است. درآمد سراا  ب

دالر  89.933.محل  های لندن معاد   اه
، اقتصاد لندن در م ام م ایس   است.

م اقتصاد سوئد یا ایران می ت ریباً هم حر
 باشد.

  :خدمات مالی
 کماکان مالی بریتاایا رگترین  نعتب

است. این  نعت بزرگترین  ادرکننده 
تدمات مالی در جران است ک  سرم 
عمده ای در تراه پرداتت های پادشاهی 

پایگاه  رافی « شرر لندن»متحده دارد. 
ها، بااک ها، تدمات واسط  گری، مدیران 
سرمای  گذاری،  ندوق های 

تامین  باهاتستگی،  ندوق های
، شرکت های ”Hedging“ دادوستد

، شرکت های بیم  و Equityتصو ی 
. لندن مرکز است باهارهای بیم  مردد

مرم امور مالی بین المللی است ک  شرکت 
کنندگان تارجی در باهارهای مالی برای 
اارام معامل  ب  این شرر می آیند. لندن 

همچنین پایگاه بااک ااگلستان است ک  
دومین قدیمی ترین بااک مرکزی جران 

ت. سایر ارادهای کلیدی شامل لویده اس
لندن در همین  بیم  و با تفکیک اکس چن 

 در همین  کتتیراای است.
یک مرکز تراری دیگر در کاااری وارف 

(Canary Warf)  شرر »واقع در شرق
 بزرگ شامل مرکز جراای دو بااک« لندن

جران یعنی اچ اس بی سی و بارکلی 
 است. سایر مراکز جراای سیتی گروپ

(City Group)  و مراکز تدمات تبری
 08.7، 9332رویتره می باشد. در سا  

در د تراکنش پولی جران در لندن 
 ورت گرفت. با متوسط گردش روهاا  

ترلیون دالر ک  میزان دالر در  6..معاد  
گردش لندن بیش اه کل م دار دالر و 
میزان گردش یورو بیش اه جمع مبلغ 

ای اروپا می معامل  شده در سایر شرره
در لندن پیترو مراکز بین المللی  باشد.

وام بااکی، باهارهای متتق گیری 
(Derivatives) باهار پو ، بیم  های بین ،

المللی، ترارت طال، ا ره و فلزهای پای  ای 
طریق باهار شمش لندن و معامالت  اه

 فلزی لندن، و بیم  بین المللی اوراق برادار
 .است

  :خدمات حرفه ای
ن بزرگترین مرکز تدمات حرف  ایست. لند

تدمات عمده بسیاری اه عرض  کنندگان 
شامل چرار شرکت بزرگ  ,حرف  ای

حسابرسی و تعدادی اه شرکت های 
 در لندن فعالیت داراد ،بزرگ متاوره ای

شرکت بزرگ ترین درسطح  .این چرار
 می باشد  جران

  :تکنولوژی
شرکت های تکنولوژیکی رو ب   یتعداد

تصوص   افزایش در لندن قرار داراد ب
اام   در شرر تکنولوژی شرق لندن ک  ب

میدان سیلکان ایز اامیده می شود. 
 در سرمای  گذاری در بخش تکنولوژی

 9.96مبلغ  رابرب 93.5لندن در سا  
در د  82بوده است ک   پواد  میلیارد

سا  ری سرمای  گذا میلیارد 0..اه  بیش
شرکت های  می باشد. رم در..93

درمرموع  تکنولوژی م یم لندن
میلیارد اه تامین وج   5.9

تود   سرمای  مخاطره آمیز را ب
 .اتتصاص داده ااد

  :عمده فروشی
لندن یکی اه مراکز عمده فروشی 

 93.3در سا   .استجران 
بزرگترین میزان عمده فروشی 
غیر موادغذایی در جران ب  مبلغ 

میلیارد پواد متعلق ب  لندن  9..8

.  نعت مد ک  مرکز آن در است بوده
لندن است ده ها میلیارد ب  اقتصاد کتور 

 کمک می کند
  :صنعت و ساختمان

ه در سده اوهدهم و دوره قابل توجری ا
گ  نعت و سده بیستم لندن مرکز بزر

میالدی  283.بوده است. در سا   تولید
ب  کار میلیون کارگر  نعتی در لندن  5..

ب  بعد  283.. ولی اه سا  داشتند  اغتشا
تولید  نعتی در لندن ب  تدری  رو ب  

.  نایع عمده ای چون کتتی ارادا صان 
، وسایل الکتروایکی مصرفی، ساهی

هواپیماساهی و بیتتر  نایع اتومبیل 
. این جریان با اه ست اهی اه بین رفت  اس

بین رفتن کارتاارات مواد دارویی در 
 . تکمیل شده است 93.0و  ..93سا  

البت  شرکت های دارویی و بیوتکنولوژی 
را پادشاهی متحده هنوه هم حضور تود 

مااند مراکز  ،در لندن حفظ کرده ااد
. تولید غذا و Glaxo Smith Klineجراای 
تداوم دارد. شرکت همچنان ایز اوشاب  

هایی چون استل  در تولید قروه و شکالت 
در تولید  ایز، سایر شرکت ها ندفعال

بیسکویت و مواد تخمیری فعا  می 
در د کمترین جمعیت  9.6باشند. لندن با 

در  نایع پادشاهی متحده را دارد.  شاغل
 ب  عنوان مناسب ..93لندن در سا  

ران تارجی ترین شرر برای سرمای  گذا
در همین  تاا  ساهی و امالک ترارتی 

توسع  و احداث  93.0اام گرفت. در سا  
میلیون فوت  2.7ساتتمان های اداری با 

 .پروژه در دست احداث بود .7بع در مر
  :بنادر

بندر لندن ک  یک روه بزرگترین بندر 
جران بود امروه دومین بندر پادشاهی 

میلیون  6.متحده محسو  می گردد ک  
. البت  کندجا می   تن کاال را هر سا  جاب

این بندر در یک محل متمرکز ایست و در 
امتداد ساحل تایمز کتیده شده است ک  
شامل مرکز لندن می باشد ک  ترریزات 

تدری  احداث شده   آن در طو  همان ب
. مثل بیتتر شررهای اروپا با احداث ستا

کتتی های بزرگتر عملیات بندری ب  
اتل آ  های بین المللی کتیده شده د

است و حمل و ا ل همینی ب  مرکز شرر 
 ایز مورد استفاده قرار گرفت  است.

امروهه بیتترین م دار کاالی بندر لندن 
اه بندر تیبوری ک  تارج اه لندن بزرگ 

 د.شواست جابرا می 

 :پی اوشت
 برگرفت  اه اوشتاری در اینترات-.

پل تاور بریج
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 چشم انداز تولید و تجارت زعفران در افغانستان

شود میزان تولید زعفران به بیش از می گفته
.ه استدیرس ۷۱۰۲هشت تن درسال 

به گفته مسئوالن، در زمینه تولید و تجارت 
هرراس سررر   و زعفررران در ااناتسررتان گا 

بلندس برداشته شده و در سه سرال اییرر، 
درصررد رشررد  ۲۰برداشررت ا ررن م  ررول 

.داشته است

هاس حکومت و استقبال مررد  برتامه ر زس
هاس مختلف از ا ن کشت و تولیرد در وال ت

دهد که بزودس ااناتستان زعفران تشان می
گیر در عرصره شاهد دسرتاوردهاس ششر 

زعفران مرغوب به بازارهاس جهاتی یواهد 
داشت. ا ن کار با تشکیل کمیته ملی زعفران 

براساس آیر ن  .یواهد شدتر م قق سر  
آمار وزارت زراعت/کشراورزس ااناتسرتان 

تن پیاز زعفران  ۷۴۱میالدس،  ۷۱۰۲در سال 
به دهاقین توز   شده بود و که امسال ا ن 

ترن رسریده اسرت. بررآورد  ۰۱۱مقدار بره 
شود میزان تولیرد زعفرران بره بریش از می

.برسد ۷۱۰۲هشت تن درسال 
بر پا ه آمار موجود طی پاتزده سال، ساحه 

هکترار برود کره  ۰۱۰۱ت ت کشت زعفرران 
تن شده است. ا رن ۷.۲م  ول آن بالغ بر 

یورشریدس برا رشرد  ۰۷۳۰رقر  در سرال 
هکترار  ۰۰۷۱درصدس و اازوده شدن ۷۰۱

زمین جد د به سراحه ت رت کشرت، میرزان 
.تن رسیده است ۲.۰زعفران تولید شده به 

ان در کنررار برراز کررردن حکومررت ااناتسررت
هاس همکارس با کشورهاس عالقمنرد دروازه

براس همکارس در بخش زعفران ااناتستان، 
هاس دایلی تیز قرارداد همکرارس با داتشگاه

امضا کرده است تا روتد کشت، برداشت و 
تجارت زعفران مدرن و بر اساس مرواز ن 

.علمی صورت گیرد

هاا  اییار در سیر رشد زعفران در ساا 
  :فغانستانا

کشت زعفران در ااناتستان به صورت اتبوه 
به بعرد مرورد توجره جردس قررار  ۷۱۱۰از 

گرات. روتد کشت زعفرران تیرز بعرد از آن 
سال بعرد  ۰۷سیر صعودس به یود گرات، 

از آن میزان کشت، بهره برردارس و عوا رد 
 .بر شدبر تاشی از تجارت آن شند صد

سال گذشته، سره سرال اییرر دوره  ۰۲در 
شررکواا ی و اسررتقبال مرررد  از کشررت و 
تجارت رعفران بوده است. بره گفتره منراب  

مسررئول در سررال 
یورشریدس  ۰۷۳۷

سرر ز ز ررر کشررت 
هکتار  ۲۷۱زعفران 

زمین بود ولری در 
، ا رررن ۰۷۳۰سررال 

میزان بره بریش از 
هکتار زمرین  ۷۱۰۰

رسیده و ااناتستان 
تزد ک به هفت ترن 

تولیرررد و زعفررران 
است برداشت کرده

کرره میررزان رشررد 
تسرربت برره سرررال 

درصد  ۲۰۷ ۰۷۳۴
.استبوده

براسررراس برتامررره 
ملی توسعه زعفران 
قرار است که س ز 
ز ر کشت زعفرران 

سال آ نده به  ۰در 
هکتررررررار و  ۴۱۱۱

سقف تولید آن بره 
 ۰۷ترررررن و در  ۰۴

.تن برسد ۰۱۱الی  ۲۱سال آ نده، به 

حال حاضرر،  گو ند که درمناب  مسئول می
ر تولید و تامین پیراز زعفرران ااناتستان د

ده و د گر از یارج کشرور وارد کفا شیود
قرار داشرتن ااناتسرتان در من قره  .گرددت

ا براس کشت یشک جنراایا ی ا ن کشور ر
     .تزعفران مناسب کرده اس

ها  افغانسااتان باارا  شسااتر  برناماا 
  :کشت و تجارت زعفران

هاس اتجا  شده در سه سال م العه اعالیت 
اییر تشان میدهرد کره حکومرت و سرکتور 

 روند افزایش زعفران در افغانستان

سا  هکتار زمین زیر کشت ممقدار محصو  ب  کیلوشر

۰۳۳۰-۷۱۱۴ ۰۲ ۲۱ 

۷۱۱۰ ۴۱ ۰۰۱ 

۷۱۱۲ ۱۷ ۷۴۱ 

۷۱۱۲ ۰۲۰ ۴۱۱ 

۷۱۱۱ ۷۲۱ ۳۱۱ 

۷۱۱۳ ۷۱۲ ۰۰۱۱ 

۷۱۰۱ ۴۱۱ ۰۲۱۱ 

۷۱۰۰ ۰۲۱ ۰۱۱۱ 

۷۱۰۷ ۲۰۱ ۷۲۱۱ 

۷۱۰۷ ۲۷۱ ۷۲۱۱ 

۷۱۰۴ ۱۰۱ ۷۰۴۰ 

۷۱۰۰ ۰۱۷۱ ۷۰۱۱ 

۷۱۰۲ ۷۱۰۰ ۲۷۱۱ 
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هاس مختلفی براس رشرد ی وصی، برتامه
کشررت، برداشررت و تجررارت زعفررران روس 

در ا رررن کنرررار  .دسرررت گراتررره اسرررت
حکومررت،بریی از تهادهررا و سررازمان بررین 

هرا ی را از المللی تیز در ا رن عرصره کمک
ش طر ق وزارت زراعت اتجا  می دهند. تال

میرزان  ۷۱۷۱حکومت ا ن است که تا سرال 
م  ول زعفران را به صد تولید و برداشت 

.تن در سال برساتد

هراس در تررر گراتره شرده حکومرت اعالیت
توان در شهار براس ت قق ا ن برتامه را می

:مورد اشرده سایت

  :بازاریابی و بازار ساز 
هاس وسیعی را براس گو د تالشحکومت می

الت زعفرران مخ وصرا بازار ابی م  رو
ا جاد بازار در کشرورهاس حروزه یلری  و 
کشور شین روس دست گراته است. بریری 
از کشررورهاس د گررر تیررز طبررق توااقررات 
دوجاتبه، صادرات زعفران را به کشورهاس 
شرران از تعرارره گمرگرری و مالیرراتی معررا  

اتد. درتتیجه ا ن تالشها، تراکنون  رک کرده
فرررران تفرراه  تامررره جهرررت بازار رررابی زع

ااناتستان با دولت شین به امضرا  رسریده 
است و مذاکره با کشورهاس عربی واروپا ی 

 .تیز جر ان دارد
  :ایجاد برند و حفظ اعتبار

کیفیت، در قیمت و اروش زعفران در جهان 
تقش کلیدس دارد؛ به همین دلیل تالشها براس 

برداشت، بسته بنردس و 
صادرات ا رن م  رول 
ارزشرررررررمند طبرررررررق 
اسررتنداردهاس جهرراتی و 
تقاضرراس بررازار جر رران 
دارد. آمرروزش دهرراقین 

آورس و یشک براس جم 
کردن به شکل درست و 

هاس کمررک برره شرررکت
ی وصری جهررت حفرر  

فیرررررت بخشررررری از کی
هاس انی توسر  حکومرت بره حسراب کمک
.رودمی

بره  (ISO) اع راس تشران اسرتندارد ا رزو
هاس معتبررر، تررالش بررراس تعیررین شرررکت
هاس استندارد از طرر  اداره ملری شایص

ترور  و اسررتندارد و تیرز بارکررد گررذارس و 
احداث البراتوارهاس کنتررل کیفیرت، اعرزا  

ربراس تیروها براس آموزش به یارج کشرو
بارکد گرزارس و جلروگیرس از تقلرب و... از 

آ دمی که رو ها به حساب میجمله ا ن اقدا 
.به گسترش است

علمی کردن کاشت 
  :برداشت و

اسررررررررررتفاده از 
هاس علمی و روش

تخ  رری جهررت 
کاشت، برداشت و 
اراورس زعفران در 

تواتد ااناتستان می
بررررره ااررررررزا ش 
م  ول و درآمرد 
دهاقین کمک شش  

ته باشد. گیرس داش
بررررررره همرررررررین 

دلیل،درسررال جررارس وزارت زراعررت بررا 
هاس هررررات، کابرررل، همکرررارس داتشرررگاه

مزارشر ف و اار اب ت قیقات مشترکی را 
به راه اتدایت و قرار است ا ن مراکز علمی 
در بخش آموزش 
و ظرایت سرازس، 

دهقرررران و  ۰۱۱۱
کارمنررررررررررردان 

ها را بررره شرررکت
شکل انی آموزش 

تفر را  ۷۱۱دهند و 
عنررروان  تیررز بررره

کارمنررررد انرررری 
آموزش داده و در 
سررر ز آمررروزش 

.عالی تربیت کنند

البته قرار است در 
همین راستا،  رک 

المللی، ت قیقات در مورد گیاه اتستیوس بین
ها و مراکررز زعفررران بررا همکررارس داتشررگاه

ت قیقرات یرارجی تیرز ا جراد شرود و  رک 
شرکت شینی تیز قررار اسرت برزودس کرار 

م  رول از جملرره  ت قیقراتی را روس شنرد
 .زعفران را در بامیان آغاز کند

  :جهانی ساز  تجارت زعفران افغانستان
حکومت براس اراه  کرردن زمینره حضرور 

هاس دییرل در تجرارت زعفرران در شررکت
المللرری گررا  قابررل توجرره هاس بینتما شررگاه

ها برداشته است. حضور در ا ن تما شرگاه
ارصررت بازار ررابی، اسررتفاده از تجررارب 

هاس پیشتاز در امرر بسرته بنردس و رکتش
اراورس و درک تیازهاس واقعی مشتر ان را 

هاس اانرراتی مسراعد سررایته برراس شررکت
.است

  :ده  پیش رو و زعفران در افغانستان
بررا توجرره برره ااررزا ش تقاضرراس بازارهرراس 
جهاتی، باال بودن قیمت زعفران تسربت بره 
د گررر تولیرردات زراعترری، قرررار داشررتن 

در من قه یشک جنراایرا ی کره ااناتستان 
 مناسب کشت گیاه زعفران است، 

باتوجه  -وجود تیروس کار اراوان و ارزان 
درصرد کرار تولیرد و ارراورس  ۳۱به ا نکه 

پریش  -شودزعفران توس  دست اتجا  می
شود که کشت و تجارت زعفران در بینی می

کشور سرعت روز اازون  ااته و در آ نده 
در بازارهاس جهاتی  تزد ک، زعفران ااناتی

ااناتستان  کری از ارراه  کننردگان اصرلی 
.زعفران باشد

روتد رشد کشت زعفران و روتد رو به رشد 
دهاقینی که بره کشرت زعفرران در وال رات 
مختلف ااناتستان روس آورده، تیرز تشران 

دهد که استقبال اراواتی از ا ن م  ول می
درآمد سرشار تاشی  .در دایل وجود دارد

ارت زعفران عالقمندان روز اازوتی به از تج
کشت و تجارت ا ن م  رول ا جراد کررده 

.است
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رئیس  -نخست وزیر بنگالدش و مکرون 
جمهوری فرانسه وعده داده رهبری تالش 

 .برای اجرای توافق پاریس را برعهده بگیرد
مقابله با های المللی بررسی راهاجالس بین

 ۲۱آذر ) ۱۲شنبه گرمایش زمین روز سه
دسامبر( در پاریس کار خود را آغاز کرد. 
همزمان، یک شرکت عمده نفتی در آمریکا با 
پیشنهاد ارزیابی ساالنه تاثیر تحوالت مربوط 
به کاهش آلودگی بر فعالیت شرکت موافقت 

.کرده است

اجالس عالی "شنبه با عنوان نشست روز سه
به ابتکار امانوئل مکرون، رئیس  "سیاره یگانه

فرانسه و در آستانه دومین سالگرد جمهوری 
تصویب توافق پاریس برای کاهش گازهای 

ای و پیشگیری از تغییرات اقلیمی با گلخانه
شرکت نمایندگان تقریبا تمامی کشورهای 

شود و دستور کار آن جهان تشکیل می
بررسی میزان پیشرفت اجرای توافق پاریس 

.های تسریع دستیابی به اهداف آن استو راه

ر این نشست بیش از پنجاه نخست وزیر یا د
وزیر ارشد از کشورهای مختلف شرکت 

.دارند

آمریکا، که به خاطر مصرف باالی سوخت 

فسیلی از تولید کنندگان اصلی گازهای 
ای محسوب، در ماه ژوئن اعالم کرد گلخانه

فرآیند  .که از این توافق خارج شده است
هد به طول خوا ۱۲۱۲خروج آمریکا تا سال 

.انجامید

به گفته کارشناسان، روند اجرای توافق 

پاریس تا کنون کند بوده و انتظار این است 
ونی بتواند این روند را سرعت که نشست کن

د.بخش
رئیس  -نخست وزیر بنگالدش و مکرون 

جمهوری فرانسه وعده داده رهبری تالش 
 .برای اجرای توافق پاریس را برعهده بگیرد

مقابله با های مللی بررسی راهالاجالس بین
 ۲۱آذر ) ۱۲شنبه گرمایش زمین روز سه

دسامبر( در پاریس کار خود را آغاز کرد. 
همزمان، یک شرکت عمده نفتی در آمریکا با 
پیشنهاد ارزیابی ساالنه تاثیر تحوالت 
مربوط به کاهش آلودگی بر فعالیت شرکت 

.موافقت کرده است

اجالس عالی " شنبه با عنواننشست روز سه
به ابتکار امانوئل مکرون،  "سیاره یگانه

رئیس جمهوری فرانسه و در آستانه دومین 
سالگرد تصویب توافق پاریس برای کاهش 

ای و پیشگیری از تغییرات گازهای گلخانه
اقلیمی با شرکت نمایندگان تقریبا تمامی 

شود و دستور کشورهای جهان تشکیل می
فت اجرای توافق کار آن بررسی میزان پیشر

های تسریع دستیابی به اهداف پاریس و راه

.آن است
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 افزایش نابرابری در جهان

نتیجه تحقیقات توماس پیکتی، 
اقتصاددان فرانسوی منتقد 

اش داری و همکارانسرمایه
دهنده آن است که فاصله نشان

طبقاتی در سراسر جهان میان 
قشرهای مرفه و فقیر در 

های اخیر افزایش یافته سال
است. این فاصله طبقاتی در 

نتیجه گروه  .مان زیاد نیستآل
تحقیقاتی به رهبری توماس 
پیکتی، اقتصاددان فرانسوی 

دهد داری نشان میمنتقد سرمایه
که ثروتمندان جهان که یک 

دهند درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می
تاکنون ثروت  ۰۸۹۱اند از سال موفق شده

مبنایش این تحقیق که  .خود را دوبرابر کنند
از جمله ارزیابی اطالعات موجود در ارتباط 
با مدارک مالیاتی در کشورهای مختلف 

دهد که قشرهای بوده، همچنین نشان می
متوسط در این فرایند به نوایی نرسیده و 

 .اندسودی نبرده
کمترین فاصله طبقاتی در اروپاست

نتیجه گروه تحقیقاتی توماس پیکتی نشان 
ترین فاصله طبقاتی در اروپا دهد که کممی

شود. در این کشورها در سال دیده می
( ده درصد شهروندان ۶۱۰۲گذشته میالدی )

درصد درآمد ملی را به  ۷۳مرفه جامعه 
.خود اختصاص داده بودند

یونیسف؛ کمترین نابرابری در دانمارک، 
:بیشترین در اسرائیل

آمار مربوط به اروپا در حالی است که ده 
 ۷۳درصد شهروندان مرفه جامعه در آمریکا 

درصد درآمد ملی را در دست دارند. این 
ورمیانه به شدت فاصله طبقاتی در خا

.رسددرصد درآمد ملی می ۲۰باالست و به 

نتایج این تحقیق بر این نکته تاکید دارد که 
نابرابری درآمد در آمریکا،  ۰۸۹۱از سال "

چین، هند و روسیه به شدت افزایش یافته و 
در اروپا این نابرابریِ درآمد شرایط 

".تری داشته استمعتدل

یر در آلمانهای اخفاصله طبقاتی در سال
در آلمان ده درصد شهروندان مرفه جامعه 

درصد درآمد ملی این کشور را به  ۷۱حدود 
اند. شارلوته بارتلز، یکی خود اختصاص داده

از کارکنان انستیتوی تحقیقات اقتصادی 
با ارزیابی اطالعات موجود  (DIW) آلمان

گوید سهم این قشر مرفه در در آلمان می
افزایش یافته  ۰۸۸۱ آلمان از اواسط دهه

.است

نیمی از ثروت جهانی در دست یک درصد 
:جمعیت جهان

 ۰۱گوید سهم شارلوته بارتلز در ادامه می
درصد از شهروندان آلمان از درآمد ملی در 

های اخیر به شدت کاهش یافته است. او سال
 ۰۱گوید که سهم این در توضیح این نکته می

درصد از شهروندان 
 ۰۸۲۱آلمان در دهه 

سوم -کحدود ی
درآمد ملی بود و 
اکنون این سهم به 

درصد رسیده  ۰۳
  .است

خانم بارتلز اعالم 
کند که سهم قشر می

متوسط از درآمد 
ملی در آلمان با 

درصد  ۷۱حدود 
ثابت مانده و تغییر 

شدیدی نداشته است. ثابت ماندن 
درآمد ملی در آلمان در قشر 
متوسط در حالی است که از سال 

عد به تدریج میالدی به ب ۶۱۱۱
فاصله طبقاتی در این کشور 

خانم بارتلز با  .بیشتر شده است
های موجود به این ارزیابی داده

رسد که فاصله طبقاتی نتیجه می
در آلمان در حال حاضر با صد 
سال پیش تغییر چندانی نکرده 

.است

فاصله فقر و ثروت در آلمان 
:افزایش یافته است

قیقات اقتصادی آلمان برمبنای انستیتوی تح
دهم  -ترین قشر آلمان که یکثروت مرفه

درصد از جمعیت این کشور را تشکیل 
هایی است که دهد، به خاطر ثروت شرکتمی
درصد آنها خانوادگی بوده و در اختیار  ۹۱

.اعضای خانواده قرار دارد

دلیل اصلی افزایش فاصله طبقاتی و 
راهکارهای جلوگیری از آن

گروه تحقیقاتی توماس پیکتی های بررسی
دهنده آن است که دلیل اصلی افزایش نشان

فاصله طبقاتی در کشورهای جهان تقسیم 
شود که از نابرابر سرمایه است. گفته می

میالدی سرمایه دولتی عظیمی  ۰۸۹۱سال 
در سراسر جهان به بخش خصوصی واگذار 

  .شده است
 فاصله طبقاتی میان قشرهای مرفه و فقیر در

دانشمندان  .های اخیر افزایش یافته استسال
محقق گروه توماس پیکتی بر این نظرند که 
با خصوصی سازی شرکت های دولتی از 

میالدی امکانات دولتی برای  ۰۸۹۱سال 
متعادل سازی فاصله طبقاتی به تدریج 

دانشمندان محقق در  .محدودتر شده است
 انتها برای مبارزه با فاصله طبقاتی خواستار

مبارزه شدید با پولشویی و فرار مالیاتی و 
های مالی هستند. آنها همچنین ثبت سرمایه

همچنین خواستار آن هستند که امکانات 
های بیشتر آموزشی برای فرزندان خانواده

دانشمندان محقق همچنین  .فقیر مهیا شود
برای بهبود شرایط فرودستان جامعه 
 راهکارهایی چون بهبود شرایط مالیاتی

برای شهروندانی با درآمد کم، افزایش 
حداقل دستمزد و قبول نظر کارکنان در 

ها را پیشنهاد های تعیین شده شرکتبرنامه
.کنندمی

توماس پیگتى

:

:
:
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http://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84/a-19185767
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/a-18200922
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/a-18200922
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18118957
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18118957
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گیاهخوار شوید تا سالم بمانید
 یکصدمین سال تأسیس انجمن جهانی گیاهخواران

گرریش ب  ررا گورری و شره ز ای ورر  ش  
 سرویمر رد م  ی گ شت مدتخ ردن 

طیهرردشر  ج عوررتره ررا ، شمرری ره ا رر د
 ا گ نا  ی درخر ر م جرا گوی و شره 

مر  ش  گوری و شرشن،  ۰۵۶. ش ب  یهتشه 
 یشه  یگ شره کنگیه صدمو  سریگگید 
مأسوس شنج   جهینی گوری و شرشن،  را 

 .آ ندشهی درسدن آگ ین می
شنج ر  در ریه ی ش   ی شسیس شطالعریت

گورری و شرشن آگ ررین، نوسرر و  جیمعررا 
، در شررهی ۱۸۸۱گورری و شره در سرری  
گذشره شد. ش ر درسدن ش   کش ر ای ا

نوسرر و  کنگرریه  ۱۰۶۸شررهی در سرری  
ش  آن  ،زجهینی گوی و شرشن رش مو  رینی کرید

 ا در نقرری کنگریه مشری ۷۳مریر   مری کنرر ن 
کرا آخری    شست  مو لف جهین  یگ شر شده

در  (Goa) دز سی  اروب، در شرهی گر ش آن
صرردمو  سرری   یکرر شره   یگرر شر شررد. نررد 

ز در ( ۸۶۶۸سرری   گنکرریه گورری ا شرشن در
درست  کصد سری    یای شد کا  ین شهیه 

ز  ریشه نوسر و   ریر در جهرین، ش  آن اوب 
 ۱۶۶"در آن  رری شررعیر  گورری و شرشن کنگرریه

غرذشه  ز  ری میکورد  ری، "سیگگی شنقالب مغذ ا
 یدآزر می ش د . یگ شر شدعیره ش  گ شت 

شنج ررر   کرررا ش ررر  کنگررریه در   کررریره 
شماید ررا ،ب (VEBU) گورری و شرشن آگ ررین

ز شماید ررا  (IVU) جهررینی گورری و شرشن
 ۷ژزئوا می  ۸۳ش   ،(EVU) گوی و شرشن شرزای

شزت، در ک گ  رایالست شهی درسدن  یگ شر 
.شد

آزره کرا شندرکیرشن نری کیرشنیسین ز دست
 یه مو لررف  رری اویشمرر ن شرمطرری  عیصررا

کنند، در ش ر    ری ب ت میگوی و شره هعیگو
.ندش حض ر دش

نم دک ی زشنردشنی شرو ش، کیرشرنیس مارو  خی
ه ونوسرررت ز   سرررت، حقررر ن شرررهیزنده، 

مررری  گوررری و شر  نرررده،  کررری ش  معیز 

میهمانان حاضر در کنگره درسدن بود. او به 
جاي ادامه تحصیل در رشته فیزیک کوانتـوم 

در ش رریالت م اررده،  ررا  نررد  ی گشررت مرری در 
 ری در زل ر  درخ رین جنگلمطیر ه علورا لل 

جری  ه  ۱۰۰۷کنیر مید   یشد. شو ش در سی  
 Right Livelihood) " ر درش رت ال  گی"

Award) .رش در یهرت کرید
دگول ش رررر  جرررری  ه  ررررا

 ررریه شز در  مونرررا هعیگوت
لررررررریشردشدن  نرررررررین ز 

   ، در مارررر ر   سررررت
زگ  رریه م سررعا،  ررا گفت

.زه شعطی شد

همایشی با تجربه یک قرن
 ا شع قید م میس ش نطیگی، 
د ویکل شنج   گوری و شرشن 

سرری  ۱۶۶آگ ررین، کنگرریه 
ن، گوررری و شره در درسرررد

مجی ا  ک لین جنطب مغذ ا  ردزن گ شرت »
   مرین  ری  یگر شره »گ  د: زه می« . شست

در  ۱۰۶۸کنگیه جهینی گوری و شرشن در شزت 
درسرردن، شنج رر  جهررینی گورری و شرشن  ررم 
مشکول شد. در آن  مرین  نر   گوری و شره 
شمیه عجوب ز غی رب  ر د ز منر عی  رم در 
ماص الت گوی ی زج د ندششت. شمریز  شمری 

 ی  «.ج   در کین ن شنقالب مغذ ا لیشر دشردشن
 ۱۶ ی، شسرریس ن رری ر آخرری   ن یسررنجی

درصد ش  ج عوت آگ ین، گوی و شرنرد. در 
ش ررررر  کشررررر ر مع ررررر ال در م ررررری  

 یه  ورر ،  ی  رری هیزشررگیهسرر ایمیرکت
 رریه ماصرر الت م نرر ا گورری ی،  رری طعم

  رری ب سرری   .شرر دمو لررف  یهررت می
،  فررررررت رز ه  رررررر د ز در آن ۸۶۶۸

 ی ی در مر رد شخرالن، مرذ ب، نیشنیسو
معن  ت، مغذ ا، سالمت، زر ش، سویست 

    ز حفیظت ش  ططوعت، ز جیمعا،   ست
مشکل جهـانی گرسـنگی، حقـوق حیوانـات  

و حفاظت از حیوانات انجام خواهد شد.

 انجمن گیاهخواران ایران
شگد   رش ه ز شرو  عطریر، شو  نجم

ش یشنورررینی  سررر ند کرررا در کنررریر 
شه شرررررده یه شنیخ اشوصررررروت

چ ن گینده، نو م  ز شرسرط ، ش   م
آنهی  ا عنر شن گوری و شر نری   ریده 

ش د. صریدن  ردش ت  رم ک ری ی می
 "ه ش رد گوری و شره"دشرد  ی عن شن 

مرر شن ش  نوسرر و  آ رریر کررا آنرریش می
جنطب مدرن گوری و شره می     ا 

.در ش یشن  یش ید

در ش رریشن شنج رر  گورری و شرشن  ررم 
زجرر د دشرد. ش رر  شنج رر  در سرری 

،  ی  د  گس یش هی نر  مغذ را اری  ۱۷۳۸
میسوس شد. شنج ر  گوری و شرشن ش ریشن،  را 
ن شرر ا سرری ت آن، ن وجررا مررالش حسررو  
لوصرریه عیشلرری شسررت ز رز   ررا رز   رری 

شر د. ده میعالل نردشن ز میشجعرین آن شهر ز
ک شد  ی مأکود  ی ه ش رد مغذ را ش   شنج   می

گوی ی ز ششریره  را مغووری شگگر ه مغذ را در 
 یه شخورری، ش رر  کشرر ر یه غی رری در سرری 

شندش ه رشه .هی ن  رش در ش یشن  م میز ر کند
 یه  یه گوی ی، مأسوس هیزشرگیهرس  رشن

 رریه ماصرر الت گورری ی،  یگرر شره کالس
مرریگوف، میج ررا ز آمرر  ش آشررگ ه گورری ی، 

شن شرریر م رر ن آشررگ ه گورری ی ز  یگرر شره 
سررر ونیر یه عل ررری ز هی نگررری، ش  ج لرررا 

 یه شنج   گوری و شرشن ش ریشن شعرال هعیگوت
  .شندشده

گورری و شرشن  ررا شمفررین در  ررک نک ررا، ن رری 
کرا : گوری و شر مش ی  دشرنرد ز آن  رم ش  

 .ش  د می سیگم   ینود
آمیر در مضیر مصی  گ شت کیهی شست  ا 

زشرلی  می     ا مغذ ا دشمی ششیره کید کرا 
 یم جا  ا  هیه گویه رز  شه زن دشمدشره  ی 
ش    رم ن  ی ی کا در  یشه شه ش ب مور شن 

شوی د ی م رد شس فیده شست ششیره کید.

کنگره جهانى گیاهخواران در درسدن آلمان-روى این اتومبیل نوشته شده: 
حیوانات دوست ما هستند نه غذاى ما.

- واندانا شیوا، 1993 در برلین
فعال حقوق شهروندى، فمینیست و گیاهخوار

کنگره جهانى گیاهخوارى-پالکاتى تبلیغاتى براى نجات جهان یا گیاهخوارى
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 جمهور روسیه شودبرای چهارمین بار رئیسخواهد پوتین می

والدیمیر پوتین در کنفرانس خبری 
اش که همه ساله در ماه دسامبر ساالنه

های مختلفی شود به موضوعبرگزار می
پرداخت. او از جمله هدف از انتقادات از 
ترامپ را جلوگیری از بهبود روابط روسیه 

 .و آمریکا خواند
کنفرانس خبری والدیمیر پوتین در 

خبرنگار داخلی  ۰۰۱۱اش که بیش از ساالنه
و خارجی برای شرکت در آن ثبت نام کرده 
بودند، در ارتباط با آینده سیاسی خود گفت 
در نظر دارد در انتخابات آتی ریاست 

( به ۸۱۰۲جمهوری در سال آینده میالدی )
.عنوان نامزد مستقل شرکت کند

اب روسیه و پوتین گفت امیدوار است که احز
همچنین مردم این کشور از او در انتخابات 

شود ریاست جمهوری حمایت کنند. گفته می
که پیروزی پوتین در انتخابات ریاست 
جمهوری روسیه که او برای چهارمین بار 

.کند، قطعی استدر آن شرکت می

والدیمیر پوتین فشار بر مخالفان دولت در 
دولت در  روسیه را رد کرد. او گفت مخالفان

توانند برنامه قابل قبولی برای روسیه نمی
بهبود شرایط کنونی در کشور ارائه کنند. او 
گفت سروصدا کردن و انتقاد از دولت کافی 
نیست و مخالفان باید برنامه دقیقی برای 

.بهبود اوضاع ارائه کنند

پرونده کمک روسیه به ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

ارتباط با رابطه میان تیم انتخاباتی  پوتین در
دونالد ترامپ، و روسیه، ضمن رد مداخله 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 

های خود آمریکا گفت مخالفان ترامپ با اتهام
.کنندها را وارونه میواقعیت

رئیس جمهوری روسیه هدف از این اقدام 
مخالفان ترامپ را جلوگیری از بهبود روابط 

وسیه و آمریکا خواند. او گفت دو میان ر
کشور آمریکا و روسیه باید سرانجام از 

با هم بجنگند دست  "حیوانات"اینکه مانند 
.بردارند

والدیمیر پوتین همزمان با انتقاد از آمریکا 
های در مورد نقض قرارداد منع موشک

کوتاه و میان برد گفت، روسیه به تمام 
یزات تعهداتش در ارتباط با کنترل تجه

.نظامی وفادار بوده است

پوتین با انتقاد از سپر دفاعی ناتو در 
رومانی گفت روسیه برای تامین امنیت خود 

کوشد بدون این که معاهدات جهانی خود می
.را نقض کند

 ۹۳( ۸۱۰۲روسیه در سال آینده میالدی )
میلیارد یورو خرج امور دفاعی خود خواهد 

داخلی  درصد بودجه ناخالص ۸/ ۲کرد که 
.در این کشور است

موشک تازه  ۴به فرمان پوتین روسیه 
آزمایش کرد

کنند که آمریکا و ناتو اما روسیه را متهم می
های جدیدی است که در حال توسعه موشک

های کوتاه و میان نافی قرارداد منع موشک
برد است. آمریکا و ناتو به طور مثال به 

اسکندر روسیه اعتراض های تدافعی موشک
های اتمی را اند که قابلیت حمل کالهککرده

.دارند و برد آنها نیز افزایش یافته است

بحران کره شمالی
رئیس جمهوری روسیه در ارتباط با بحران 
کره شمالی به همتای آمریکایی خود هشدار 
داد که حمله نظامی به این کشور کمونیستی 

داشته باشد.  "باریعواقب فاجعه"تواند می
او خواستار همکاری آمریکا و روسیه برای 

.پایان بخشیدن به بحران کره شمالی شد

پوتین با تاکید بر این نکته که بعضی اقدامات 
گذشته آمریکا در ارتباط با کره شمالی 

اند، گفت در صورت بوده "آمیزتحریک"
حمله نظامی آمریکا به کره شمالی این 

های تواند همه هدفکشور به هیچ وجه نمی
خود را در کره شمالی نابود کند و این 

ماند که امکان برای کره شمالی باقی می
حمالت متقابل خود را به اجرا درآورد. 
پوتین به همین دلیل از دوطرف خواست 

.دار باشندخویشتن

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-41136589
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-41136589
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 شد؟ "بهتر"هوای آلوده پکن چطور 

گوید کیفیت هوای پکن در میدولت چین 
زمستان امسال در حد محسوسی بهتر شده 
است. آیا واقعا تغییری در آلودگی پایتخت 

چین به وجود آمده؟
اگر چه کیفیت هوای پایتخت چین در 
زمستان امسال بهتر شده ولی هنوز معلوم 
نیست که یک چنین وضعیتی در دراز مدت 

.پایدار باشد

رت دارد و معموال با پکن به آلودگی هوا شه
شروع زمستان که وسایل گرمایشی در 

کنند غباری از سراسر چین شروع به کار می
دوده که حتی غلیظ تر از حد معمول است بر 

.کندفضای پایتخت سنگینی می

 ۷۱۰۲رسد در پایان سال ولی به نظر می
عکس این اتفاق افتاده و به گفته دولت چین 

ای کیفیت هوا واقعا بهتر شده. حتی در مقاله
که اخیرا در وبسایت وزارت حفاظت محیط 

یک واقعیت "زیست چین انتشار یافته نوید 
.برای ساکنان پکن داده شده است "جدید

 :اندازه گیری کیفیت هوا
یک راه معمول برای اندازه گیری آلودگی 

شدت تراکم ذرات بسیار ریزمعلق در  هوا،
هوا اعم از مایع یا جامد است که قطر آنها 

و نیم میکرون است و به دلیل کوچکی  ۷تنها 
توانند وارد دستگاه تنفسی اندازه میبی

ها راه پیدا کنند و برای انسان شده و به ریه
وزارت  .سالمت شخص مشکل ایجاد کنند

ر ماه گوید دحفاظت محیط زیست چین می

نوامبر امسال در پکن حد متوسط تراکم 
و نیم میکرون بیشتر  ۷ذراتی که قطر آنها از 

سال گذشته، در  ۵نبوده در مقایسه با 
.ترین سطح بودهپایین

در گذشته در صحت ارقام مربوط به محیط 
.زیست دولت چین ابراز تردید شده

دانیل برومبال، نویسنده گزارشی در باره 
نظام بوروکراتیک "گوید: این موضوع می

چین، هدف های متضاد دستگاه، منافع خاص 
و ساختار ایدئولوژیک سبب شده که روند 
نظارت بر محیط زیست چین به طور بالقوه 

".طرفانه نباشدبی

اما دولت چین تنها دستگاهی نیست که میزان 
.کندآلودگی هوای پایتخت را تعیین می

ایستگاه نظارت سفارت آمریکا در پکن یک 
بر کیفیت هوا دایر کرده که هر ساعت یک 
بار میزان تراکم ذرات معلق در هوای دو و 

.کندنیم میکرونی را با توییت اعالم می

آنجلیکا ینگ، یک دانشجوی کارشناسی ارشد 
که بیش از پنج سال است در پکن زندگی 

کند، به بی بی سی گفت تغییر وضعیت را می
 .توان دیدها میدر خیابان

از آنجا که این اندازه گیری کامال بررسی 
نشده و قابل اعتماد تشخیص داده نشده، 

.نمی شود آن را رسمی دانست

پرفسور دابو گوآن، رئیس بخش اقتصاد 
محیط زیست در دانشگاه ایست آنگلیا در 

تردیدی نیست که کیفیت  "گویدبریتانیا می

هوای پکن در طی یک سال گذشته بهتر 
 ".شده

مدت پنج  ۷۱۰۲در حالی که در پایان سال 
هشدار "روز میزان آلودگی هوا به وضعیت 

یعنی باالترین سطح سیستم اندازه  "قرمز
ای آلودگی هوا در چین گیری چهار مرحله

یک چنین ۷۱۰۲رسیده بود، در سال 
 .هشداری حتی برای یک بار نیز داده نشد

اگر چه در اوایل سال از لحاظ غلظت مه 
.داده شده بود "هشدار قرمز"

در خود پکن هم مردم متوجه تغییر وضع 
.اندشده

آنجلیکا ینگ، یک دانشجوی کارشناسی ارشد 
که بیش از پنج سال است در پکن زندگی 

کند، به بی بی سی گفت تغییر وضعیت را می
سال قبل شما به "توان دید: ها میدر خیابان
در توانستید صورت مردم را ندرت می

ها ببینید چون همه صورتشان را خیابان
پوشانده بودند ولی امسال عده کمتری از 

".کنندماسک استفاده می

 علت بهبود کیفیت هوا چیست؟
یک  ،آبی پکن به نقل از یک ساکن پکن سمانآ

دلیل بهتر شدن کیفیت هوا، شرایط جوی 
.خوب است

هوآنگ وی، کنشگر صلح سبز که انرژی و 
گوید کند میبررسی میآب و هوا را 

های هوای سرد متناوب به متفرق کردن جبهه
.ذرات آالینده کمک کرده
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های افزاید طبق بررسیاو می
صلح سبز، تغییر وضعیت هوا 
سبب شد که در پکن حد متوسط 

و نیم  ۷تراکم ذرات معلق 
میکرونی در هوا ، در ماه نوامبر 

۰۱درصد و درماه دسامبر  ۷۱
.درصد کاهش یابد

های هوای سرد، هوای جبهه
تری را از سیبری با تر و پاکتازه

آورد و عالوه بر آن سبب خود می
حرکت هوای ساکن و فشار باالیی 

شود که به محبوس شدن می
هوای آلوده در فضای نزدیک به 

 .کندزمین کمک می
های هوای سرد همچنین جبهه

موجب بارش باران شده و موجب 
آالینده  پاکسازی جو از ذرات

.شودمی

  :های دولتفعالیت
ستفاده از گاز طبیعی برای حمایت از ا

صنایعی در شمال چین که انرژی زیادی 
 .کنندمصرف می

تالش دولت چین برای کاهش آلودگی در 
.پکن نیز در بهبود کیفیت هوا موثر بوده

امسال وزارت محیط زیست چین برای مقابله 
شهر  ۷۲و با آلودگی هوا در پکن، تیانجین 

دیگر نزدیک به پایتخت، تدابیری اتخاذ کرد 
از جمله ترغیب کارخانجات صنایع سنگین 
مانند سیمان و فوالد به بستن، تعطیل موقت، 

 .تعلیق یا کاهش تولید

ها برای جایگزین درخواست از خانواده
تر کردن زغال سنگ با منابع انرژی پاک

است مانند گاز طبیعی و برق نیز از تدابیری 
شود. با این وجود، پس از آن که که اجرا می

ها چینی در اوایل ماه دسامبر میلیون

نتوانستند به وسایل گرمایش خانگی 
دسترسی پیدا کنند، این سیاست به طور 

.موقت به حال تعلیق درآمد

دهد انجام یک پرفسور گوآن، هشدار می
هایی در ابعاد گسترده و برای چنین برنامه

 .طوالنی امکان پذیر نیستمدت 

گوید دولت توجه خود را بر شهرهای او می
کلیدی مانند پکن متمرکز ساخته زیرا این 

المللی و هم از لحاظ شهرها هم از لحاظ بین
برای یک شهر "داخلی مورد توجهند: 

بخصوص )این برنامه( عملی است ولی 
."هزینه اقتصادی آن بسیار زیاد است

گوید محیط زیست میما جان، یک فعال 
مقامات نباید قبل از اصالحات و نوسازی 

 -صنایع، صرفا منابع انرژی را تغییر دهند
مثل استفاده از گاز طبیعی برای حمایت از 
صنایعی در شمال چین که انرژی زیادی 

.کنندمصرف می

  آیا پاکی هوا ادامه خواهد داشت؟
توان گفت بهبود کیفیت در حال حاضر نمی

.دائمی خواهد بودهوا 

دفتر حفاظت محیط زیست شهر پکن، اخیرا 
اعالم کرد در پکن حد متوسط ساالنه تراکم 

و نیم میکرونی، به میزان بلند  ۷ذرات 
تعیین شده  ۷۱۰۲پروازانه ای که در سال 

میکروگرم در هر  ۵۵یعنی  -بود رسیده است
.متر مکعب

ای که ولی حتی این مقدار از میزان ساالنه
 ۰۱ -کندمان جهانی بهداشت توصیه میساز

به مراتب  -میکروگرم در هر متر مکعب 
.بیشتر است

ماه دسامبر گذشته،  ۷۵این حقیقت که در 
دولت چین در مورد وضعیت آلودگی هوا 

دهد تا بهبود کامل هشدار داد نشان می
کیفیت هوای چین راه درازی باید پیموده 

داده شده  "هشدار آبی"البته این بار  -شود
بود که پایین ترین درجه هشدار 

.است

پرفسور فرانک کلی، استاد 
بهداشت محیط زیست در کینگز 

گوید: کالج دانشگاه لندن می
آلودگی هوا به خود هوا "

بستگی زیادی دارد، به همین 
جهت اگر یک سال آلودگی هوا 
کمتر بود ممکن است صرفا 
ناشی از وضعیت خود هوا 

تیجه تدابیری باشد نه این که ن
باشد که برای کاهش آلودگی 

.هوا اتخاذ شده

به این دلیل، قبل از این که "
قاطعانه بگوییم کیفیت هوا در 
حال بهتر شدن است، الزم است 
چند سال شاهد کاهش ساالنه 

 ".آلودگی هوا باشیم
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اخبار کوتاه اقتصادی

اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس

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

ماه با  روز های سه شنبه هر51 ساعت 
در محل دبیرخانه اتاق کلیه اعضاء  حضور

انگلیس  معادن ایران و صنایع و بازرگانی و
  برگزار گردید. شکیل وت

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

ادی روابط اقتص مشکالت حاکم بر ومسائل 
ی اناتبی مالیدو کشور به ویژه مسایل پولی/

کشور  در مورد روابط بانکی دو ویراد ا
جمله  ، ازسایر مسائلانگلیس و  ایران و

چگونگی صدور روادید ورود به انگلیس 
نایب  ،دکتر امینیو  بحث و تبادل نظر گردید
گزارش عملکرد اتاق رییس و دبیر کل اتاق 

 پی در ماه قبل را به اختصار بیان و در
به از جمله محل  تالبمشکالت م مسایل و

ضرورت  در اختیار گیری محلی  دبیرخانه و
یا اعضاء اتاق باشد،  که در مالکیت اتاق و

 ایراد و ناتیبیابرنامه های آتی اتاق  همراه با

با توجه به اعالم آمادگی برای خرید محل  
دبیرخانه اتاق، درمورد اقدامات و هماهنگی 

این مورد بحث و تبادل نظر ر های الزم د
همچنین درمورد امضای توافقنامه گردید.

برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی 
تجاری به صورت کارگاهی در دوره های 

و نیز تغییر محل دفتر اتاق  Onlineانگلیسی 
انگلیس و ایران از ساختمان شرکت ملی نفت 
ایران به محل جدید و خاتمه کار مارتین 

ون، مدیرکل اتاق انگلیس و ایران از جانست
اول ماه مارچ، به تفصیل بحث و تبادل نظر 

 گردید.

 برگزاری جلسه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

کمیسیون بازرگانی، صنعت و فناوری 
این کمیسیون در دوره مورد  :های نوین

 گزارش با عضویت خانم زهرا نقوی و
، کاظم اسدی کیا، راهیمیلفتح اباواب آقایان:

مسعود  امیرحسین پژوهی، مهدی  پناهی،
علی  امیرحسین جابرانصاری،، توتونچیان
سیدرضی ، محمدرضا حیدری، حمزه نژاد

 رسوقی،اچه شکرانی رویزپاصفهانی، سید
طاعتی، محمدسعید  رامینعلیمردان شیبانی، 

، محمد مبشر، عاقلی رضاضرابیان، محمد
هندس علی نقیب م وروزبه مروج حسینی 

نسبت به  همه ماهه به طور منظم تشکیل و
سه های لج دستور انجام وظایف محول و

ه براساس راین دو در مربوط برگزار گردید.
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تایید هیات مدیره  پیشنهاد این کمیسیون و
موافقت شد ضمن تدوین فهرست شرکت 

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

دارو با عضویت  عنوان کمیسیون غذا و
در  اعضای مایل به عضویت درآن تشکیل و

اولین فرصت هیاتی از سوی این کمیسیون 
  به انگلیس اعزام شود.

 :کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی
این  پتروشیمی در و گاز کمیسیون نفت و

دوره با عضویت خانم مهندس مهوش 
ر کوروش طهماسبی، دکت :آقایان طیرانی و

مهدی نوروزی، سیدهادی حسینی بافی، 
امیرحسین پژوهی، مهدی پناهی، خداقلی 
حاجی حسینلو، علی اکبر خدابخشی، 
محمدحسن دیده ور، علی اکبر رضایی، 

محمدرضا سرمدی، فرشید سیدحسینی، 
مهدی شریفی نیک نفس، حیدر شوکتی 
پورثانی، محمد مبشر، محمدرضا مژگان، 

رصادقی، ابراهیم ولدخانی و علیرضا مه
 رضا مهدوی تشکیل و برگزار گردید.

این جلسات پس از تبادل اخبار دو کشور  در
در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، برنامه 
های اجرایی کمیسیون مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفته و مقرر گردید آقای نوروزی 
بررسی کم و کیف شناخت پتانسیل 

نفت و گاز و پتروشیمی  بازارهای صادراتی
ایران در پادشاهی متحده و همچنین همراه 
با آقای امیرحسین پژوهی گزارش برنامه 
ریزی هماهنگی و تنظیم دوره های آموزشی 
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در دانشگاه 
ها و مراکز آموزشی معتبر انگلستان را در 

 اختیار کمیسیون قرار دهند.
هری، گردشگری و کمیسیون برنامه ریزی ش

 جلسات گزارش دمور هدور در ساختمان:
شبنم  این کمیسیون با عضویت خانم:

دکتر علیمردان شیبانی،  بهرامی و آقایان
قربانعلی بهزادیان، محمد پارسه، علی اکبر 
خدابخشی، علی اکبر رضایی، ابوالفضل 
روغنی گلپایگانی، سعید زالی، محمدرضا 

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

، محمد تقی عرب، نژاد طاعتی، وحید طیبی
دکتر علی غمخوار و امیر محسنی تشکیل و 
همه ماهه با حضور اکثریت اعضاء برگزار 

 گردید. 
در این جلسات پس از تبادل اخبار مرتبط 
درمورد برگزاری دوره های آموزش زبان 

مه با دو موسسه انگلیسی و امضای تفاهم نا
آموزشی برای آموزش به اعضای اتاق بحث 

 و تبادل نظر گردید.
 کمیسیون عضویت از کمیسیون عضویت:

ق می باشد جمله کمیسیون های اجرایی اتا
ماهه با  همه که در دوره مورد گزارش
، آقای مهندس عضویت خانم فیروزه مزدا

علی حمزه نژاد و عضویت و ریاست دکتر 
 یس و دبیرکل اتاق  تشکیل وامینی نایب ری
در این جلسه ها بررسی کلیه  .برگزار گردید

نین همچ درخواست های جدید عضویت و
درخواست های تمدید عضویت، انجام 

کلیه درخواست های تمدید گردیده و با 
عضویت که دارای کارت معتبر اتاق ایران 

چهارده درخواست بودند و همچنین 
 .مورد تایید قرار گرفتجدید عضویت 

 On Lineموزش زبان انگلیسیآبرگزاری دوره های 
 و

 کارگاه های آموزش انگلیسی تجاری

 به درخواست برخیسرانجام در پاسخ 
 ایجادضرورت  اتاق مبنی برمحترم اعضاء 

برای  تجاری، آموزش انگلیسی دوره های
بر اساس  موفق شددبیرخانه اتاق  ،اعضاء

 بررسی های اب ،برنامه یی از پیش تهیه شده
در  بعمل آورددر این زمینه یی که  همه جانبه

الزم و با فراهم سازی امکانات کوتاه مدت 
کارگاه  برگزاری و تشکیل رایبنیاز  مورد

، از یک سوهای آموزش انگلیسی تجاری 
 از سوی دیگر، On Line آموزش انگلیسی

 توجهور درخ ویژگی با های الزم رافقنامه توا
و  EN45 موسسه آموزش زبان دوبا 

 سسه آموزش زبان استرالیاییمونمایندگی 
برگزاری کارگاه به منظور  مستقر در تهران

های که اطالعیه ، تجاری های انگلیسی
مربوط به طور مستقیم برای مشارکت در 
این دوره ها به اعضاء محترم اتاق ارسال 

 امضاءنماید.  ،شد
با مدرسه  اینی که پیش ازبراساس توافقضمناً 

 لندن واقع در نزدیکی ویمبلدون زبان انگلیسی

به  و ،Wimbeldon English School به نام 
شرکت ، بعمل آمده بودمدیریت خانم فیونا، 

 مورد اشاره در باالدوره های کنندگان در 
 اتمام موفقیت آمیز نامهپس از دریافت گواهی

به منظور  می توانند از اتاقمذکوردوره های 
با دردست خود تجاری انگلیسی تکمیل 
در ی از مزیت ها، نامه از اتاقمعرفی داشتن 

تدریس و زمینه دراتاق  ویژهنظر گرفته شده 
 . بهره مند شوندمدرسه فوق در اقامت، 



16فصلنامه ایران و انگلیس    شماره  24     اخبار 

 برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق

برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق به روال 
ز ، براساس دعوت عام رئیس اتاق امعمول

، از جمله کلیه اغضاء وبرخی مهمانان ویژه
سقیر بریتانیا در تهران و اعضاء بخش 
تجارت بین المللی سفارت انگلیس چهارشنبه 

 پنجم بهمن ماه از ساعت شبِ، بیست و
 درسالن میامی هتل سیمرغ برگزار53:91

البته نیکوالس هاپتن سفیر انگلیس که در  شد.
بسر می برد در این مهمانی حضور  دنلن

بیش از  با حضورسالن پذیرایی  .نداشت
 یش مدعوین رفته رفته با حضور و دیدار وپ

گوی رودرروی مهما نان مدعو رنگ  گفت و
و بویی خاصی به خود گرفته بود که با 

شت حدود یک ساعت از شروع مراسم گذ
گرفت و  دکتر امینی پشت میکروفن قرار

که باوجود  رمقدم به حضارضمن ادای خی
ترافیک  ناهنجار و واقعا غیر قابل تحمل 

 بودند خودرا به مهمانی برسانند توانسته 
به  جالب را اظهارداشت مایل است چند خبر

آگاهی اعضاء محترم اتاق برساند، وخبر 
اینکه سرانجام اتاق موفق شد  خوش اول

با حمایت تنها دو  را راسا و محل دبیرخانه
یاری کند که در حال حاضر عضو خر

پروسه نقل و انتقال آن درجال انجام 
است.خبر خوش دوم اینکه با توجه به 
درخواست برخی اعضاء محتراتاق برگزاری 
دوره های مستمر کارگاه های آموزش 

 On Lineانگلیسی تجاری و زبان انگلیسی 
تدارک دیده و خوشبختانه مورد استقبال  را

 فته است . خبر خوشدر خور توجه قرار گر
ر و پیش بینی اعالم شده  اتاق ظسوم اینکه ن

در مورد آثار برکزیت بر اقتصاد بریتانیا به 
هنگام برکزیت  با خبری که دوروز قبل 

انیا در جایگاه بریتدرباره   Forbesتوسط 
، رشد اقتصادی جذب سرمایه

و کاهش میزان بیکاری مورد 
 .قرارگرفت دتایی

از دکتر امینی  سپس 
 مهندس خاموشی خواست

شام بیاناتی  بعد از صرف
مهمانان را ایراد کنند سپس 

 به صرف شام دعوت کرد.
بعد از صرف شام مهندس 
خاموشی با درخواست 

دکتر امینی پشت  مجدد
قرار گرفت و  نمیکروفو

ضمن تشکر از مهمانان به 
ویژه مهمانان انگلیسی و 

ل اعضاء سفارت که با وجود ترافیک غیر قاب

ایشان نیز در آن گرفتار شده  تحملی که خود
خانم ها و آقایان که دعوت  همه از، بودند

باره در و یسپاسگزار ندا پذیرفتاتاق ر
اختصار به روابط اقتصادی ایران انگلیس 

که این روابط برای ما از  ندیادآور شو
اهمیت ویژه برخوردار است زیرا در اروپا 

ورت نمی ی بدون نظر انگلیس صهیچ اقدام
روشن است که ما بایستی  بنابراین، گیرد

برای توسعه روابط اقتصادی با انگلیس بیش 
 ... .از هر کشور دیگر اروپایی کوشش کنیم و

بعد از پایان بیانات کوتاه مهندس خاموشی 
دیگر به همانان تا حدود ساعت ده شب با یکم

در زمینه های مورد  تبادل نظر گفت و گو و
مهمانی دقایقی بعد از ساعت  و پرداختهنظر 

 ده پایان یافت. 
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خبار کوتاه اتاق انگلیس و ایرانا
 

 برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق در مجلس عوام

جاری نیز اتاق بازرگانی بریتانیا و در سال 
ایران مراسم شام ساالنه خود را براساس 
روال در جمعه شب، بیست و هفتم نوامبر در 
مجلس عوام برگزار کرد. در این ضیافت که 
شرح آن در گزارش سفر هیات بازرگانی 
اتاق به لندن آمده است، بیش از یکصد و 

ان، پنجاه نفر مهمان از جمله سی نفر از تهر
در آن حضور داشتند. رئیس هیات دوستی 
پارلمانی انگلیس و ایران و آقای بعیدی نژاد، 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن، 
سخنرانان اصلی این مراسم بودند که به 
تفصیل موقعیت کنونی ایران و مسائل و 

جایگاه اقتصادی آن را بیان داشتند. بنابه 
که جلسه را اظهار لرد المونت، ریاست اتاق 

افتتاح و پایان بخشید، مدیریت برگزاری 
مراسم عهده آقای مارتین جانستون، مدیرکل 
اتاق و خانم میترا طاهری، مسئول امور 

 اداری اتاق، بوده که مورد تقدیر قرار گرفت.

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 گلیس:وزیر خارجه ان  
روند مذاکرات برگزیت متوقف نخواهد شد

در واکنش به تصویب « بوریس جانسون»
طرحی جدید در مجلس عوام انگلیس تاکید 
کرد چنین طرحی روند خروج این کشور از 

به  .اتحادیه اروپا را متوقف نخواهد کرد
 آسوشیتدپرس، زبه نقل ا خبرگزاری مهر گزارش

خارجه انگلیس در  وزیر« بوریس جانسون»
واکنش به تالش نمایندگان مجلس عوام 
انگلیس برای دخیل کردن پارلمان در روند 
تصمیم گیری برگزیت گفت چنین اقداماتی 

جانسون با اشاره  .واقعیت را تغییر نمی دهد
نماینده مجلس عوام به طرح  55به پیوستن 

ر تصمیم گیری نهایی دخیل کردن پارلمان د

در خصوص برگزیت، آن را بی اهمیت خواند 
و گفت هر چند پارلمان حق دارد در مورد 
مسائل کشور نظر دهد اما روند مذاکرات 

گفتنی است طرح  .برگزیت غیرقابل توقف است
نخست وزیر انگلیس « ترزا می»کلی دولت 

روز چهارشنبه در رأی گیری « برگزیت»برای 
شور، با مخالفت جدی پارلمان این ک

قانونگذارانی روبرو شد که خواهان اِعمال 
  .تغییراتی در این طرح بودند

نفر از اعضای پارلمان  913در این رأی گیری، 
رأی مخالف( به نفع  911انگلیس )در برابر 

اصالحیه ای رأی دادند که به قانونگذاران 
برای نظارت بر توافق نهایی خروج انگلیس از 

روپا اختیار و قدرت عمل بیشتری می اتحادیه ا
 .درصد آرا 1۵با ، دهد

بازگشت راست افراطی به قدرت در اتریش

گرایان پسسسس از اتسسسئالف بسسسا راسسسست
افراطی، سباستین کورتس، به عنسوان 

ترین نخسسست وزیسسر اروپسسا بسسه جسسوان
او کسسه رهبسسر حسسزب  .رسسسدقسدرت می

کار مسردم اسست بسا رهبسران محافظسه
گرای ز احسزاب راسستحزب آزادی، ا

تنسسدرو بسسرای تشسسکیل کابینسسه ائسستالف 
این اتئالف دو ماه پس از . کرده است

گیری تاریخی انتخابسات پارلمسان رای
گیسرد کسه طسی آن اتریش صورت می

حزب مردم پیروز شد اما اکثریت الزم بسرای 
  .تشکیل دولت به طور مستقل را کسب نکرد

سساله، بسه عنسسوان  95اکنسون آقسای کسورتس، 
ترین رئیس دولت در اروپا آغاز به کار جوان

اگسر ایسن اتسئالف بسرای تشسکیل  .خواهد کرد
کابینه نهایی و در مجساری قسانونی تصسویب 
شسسود، آن وقسست اتسسریش تنهسسا کشسسور غربسسی 

گرا را خواهد بود که یک حزب تنسدرو راسست
آخسرین  .در بدنه دولست خسود راه داده اسست

گرایان افراطسسسسی در دول حضسسسسور راسسسسست
تسسا  ۰111های وپسسایی بسسه حسسد فاصسسل سسسالار

هسسای گسسردد کسسه آنهسسا در دولتبسساز می ۰111
انتخابسات . اروپای مرکسزی حضسور داشستند

اکتبر گذشته اتریش زیسر سسایه کارزارهسا و 

شسسعارهای ضسسد مهسساجرتی شسسکل 
گرفت؛ جایی که حزب تنسدرو آزادی 

اش را مخالفسسست بسسسا شسسسعار اصسسسلی
مهسساجرت و ورود مهسساجران تعیسسین 

ین احزاب هفته گذشسته وعسده ا .کرد
دادند به محض آغاز به کار مسانع از 
اجرایی شدن قانون ممنوعیست کامسل 

ها و دهاسسستعمال دخانیسسات در میکسس
قسانونی  های اتریش شوند.رستوران

کسسه دولسست قبلسسی بسسا افتخسسار آن را 
مصسسوب کسسرده بسسود و بسسه زودی قسسرار بسسود 

بنسابر قسانون فعلسی مشستریان . اجرایی شسود
ها در اتسسریش فقسسط هسسا و میکسسدهرسسستوران

تواننسد در میزهسسای تعیسسین شسسده مجسسزا از می
قانون .محیط عمومی این اماکن سیگار بکشند

جدید قرار بود ایسن اجسازه محسدود را هسم از 
 .لغو کند ۰15۲ابتدای ماه مه سال 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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بندی مهاجراناختالفات عمیق رهبران اتحادیه اروپا بر سر سهیمه

ی عضو اتحادیسه اروپسا کسه وزیران کشورها
انسد، مدهآبرای نشستی در بروکسل گرد هسم 

بندی مهساجران بر سر برنامه جنجالی سهمیه
در کشسسورهای عضسسو ایسسن اتحادیسسه دچسسار 

دونالسد توسسک،   .اندهای عمیقی شدهاختالف
رئسسیس کمیسسسیون اروپسسا، کسسه ریاسسست ایسسن 

بندی اجبساری نشست را به عهده دارد سهیمه
 .خوانسد "افکنانسهتاثیر و نفاقبی"مهاجران را 

بندی مهسساجران کسسه براسسساس طسسرح سسسهمیه
بسه تصسویب رسساند،  ۰151شورای اروپا در 

فرصت دارند  ۰15۲اعضای اتحادیه تا ژوئن 
ایسن طسرح از  .تا بر سر آن به توافسق برسسند

ابتسسدا بسسا مخالفسست شسسدید بعضسسی از اعضسسای 
براساس این طرح،  .اتحادیه اروپا روبرو شد

یونسان و مجارسستان بسه  اجران از ایتالیسا،مه
سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل خواهند 

اما بعضی از کشورها از جملسه لهسستان  .شد
گوینسسد کسسه دارای امکانسسات کسسافی بسسرای می

هسسسسای فرهنگ"اسسسسسکان پناهجویسسسسانی بسسسسا 
غیرمسیحی نیستند، که بسه هسر حسال تسرجیح 

 "دهند در کشورهای ثروتمنسدتر اروپساییمی
کمیسیون اروپا علیه کشورهای  .زندگی کنند

لهستان، مجارستان و جمهسوری چسک بسرای 
آنکسسه بسسه سسسهمیه اجبسساری بسسرای پسسذیرش 

انسسد، بسسه دیسسوان مهسساجران رای منفسسی داده

ایسن در  .دادگستری اروپا شکایت برده است
حالی اسست کسه دیسوان دادگسستری اتحادیسه 
اروپا در سپتامبر الزام کشورهای عضسو بسه 

ذیرش سسسهمیه پناهجویسسان را قسسانونی و پسس
از آغاز بحران پناهجویی  .االجرا دانستالزم
، اتحادیه اروپا هنوز بسا ورود بسیش ۰151در 

از یسسک میلیسسون مهسساجر کسسه عمسسدتا از جنسسگ 
انسسد سسسوریه، عسسراق و افغانسسستان فسسرار کرده

بیشسستر ایسسن  .کنسسددسسست و پنجسسه نسسرم می
یار پناهجویان برای ورود به یونان سفر بسس

هسای خطرناکی را در دریای اژه حتی بسا قایق

گیرند که تا به حال بسه پالستیکی در پیش می
  .قیمت جان صدها نفر تمام شده است

 5۶1بنابر طسرح کمسسیون اروپسا، قسرار بسود 
هزار پناهجو از سوریه و اریتسره از ایتالیسا و 
یونان به سایر کشسورهای اروپسایی منتقسل و 

هسزار  9۰تساکنون تنهسا اسکان داده شوند اما 
نفر از آنها به کشسورهای دیگسر منتقسل شسده 

های ضسد زیرا به علت گسترش سیاسست .اند
های گسترده در مخالفست مهاجرت و اعتراض

با پذیرش مهاجران جدید، در عمل تنهسا چنسد 
.اندکشور اروپایی این پناهجویان را پذیرفته

والت دیزنی با۲۵  میلیارد دالر فاکس را میخرد 
 

شرکت دیزنی اعالم کرده است بسرای خریسد 
بخش بزرگی از کمپانی فاکس قرن بیسست و 

میلیارد دالر با این شرکت به  1۰یکم به مبلغ 
  .توافق رسیده است
درصد از سهام شسبکه  93این قرارداد شامل 

ای اسکای و استودیوهای فیلمسازی ماهواره
هسای از بقیه دارایسی .فاکس قرن بیستم است

فسساکس از جملسسه شسسبکه خبسسری و ورزشسسی 
فسساکس )فسساکس نیسسوز و فسساکس اسسسپورت( 

باب ایگر،  .شرکت جدیدی تشکیل خواهد شد
مدیرعامل دیزنی، گفته کسه شسرکتش از ایسن 

اسسست و ایسسن  "العسساده خوشسسحالفوق"اتفسساق 
های پرفروشی فرصت را برای گسترش فیلم

مانند آواتسار و جنسگ سستارگان کسه کمپسانی 
  .داندخته، غنیمت میفاکس سا

به این ترتیب بیش از نسیم قسرن امپراطسوری 
سساله بسه  ۲۶ای روپرت مرداک، غول رسسانه

تغییر رویسه آقسای مسرداک و  .رسدپایان می
هسای خسسود بسه جسای افسسزایش فسروش دارایی

، موجب تعجب بسیاری شده است که دارایی

کردنسسد او تجسسارت خسسود را بسسه گمسسان می
ن واگسسذار خواهسسد پسسسرانش، جیمسسز و الخسسال

البتسسه او همچنسسان اداره شسسرکت نیسسوز  .کسسرد
یسن اکورپریشین را به عهده خواهسد داشست. 

شسسرکت دو روزنامسسه سسسان و تسسایمز را در 

روپرت مرداک تجارت خسود را  .اختیار دارد
با یک روزنامه استرالیایی شروع کرد که در 

سالگی از پدرش به ارث برده بود. آقسای  ۰5
ترین مه را به یکی از بزرگمرداک این روزنا

 کرد. های خبری و تولید فیلم تبدیلشرکت
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و قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید محصوالت 
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اماد، شیرآالت گازی، امین مقدم، آدرس: تهران، بلوار میرد

، تلفن: 1811818358، کدپستی0، واحد 80ساختمان 
+، ایمیل: 84( 11) 11158101+، فکس: 84( 11) 11111813

a.moghaddam@zbatextile.com
صنایع غذایی، محمد اورنگ،  :کدبانو)سهامی خاص(شرکت 
، سوم طبقه ،18 پالک هفتم، فتح فتح، بزرگراه تهران،آدرس: 

+، 84( 11) 11434553+، فکس: 84( 11) 11808333تلفن: 
info@kadbanoo.comایمیل: 

 پوست های فرآورده صادرات و تولید :شرکت کام پوست
 -پاسداران چهارراه -تهران، سعید شادکام، آدرس: چرم و

 خیابان-آقامیری خیابان-قنات چهاراه-دولت خیابان
، تلفن: 1888538811 کدپستی-13 پالک-چیذری

+، ایمیل: 84( 11) 11388453+، فکس: 84( 11) 11381453
assar.kampoust@gmail.com 

 ،گردشگری و توریسم :زیگورات آریا گردشگری توسعه
 بهایی، شیخ از باالتر -تهرانخسرو عسگریان، آدرس: 

 دوم طبقه ،33 پالک ماهتاب، کوچه سئول، خیابان ابتدای
+، 84( 11) 44380308، تلفن: 1881580051 کدپستی غربی،

-khosro+، ایمیل: 84( 11) 44315838فکس: 

star@yahoo.com
کریم مسندی شیرازی پتروشیمی،  :شرکت پتروشیمی ارگ

 خیابان -دریا بلوار -غرب شهرک -تهراننژاد، آدرس: 
 44341411-1، تلفن: 131 و 138 شماره -1 توحید -رامشه

 +، ایمیل:84( 11) 44341411-1+، فکس: 84( 11)
shirazi1330@yahoo.com

سومبات ، ید پوشاکتول :واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان
 -مطهری خیابان -تهران، آدرس: هاقوپیانس تازه کند

 کدپستی -18 پالک -وفا کوچه نبش -فجر خیابان
+، فکس: 84( 11) 44010111، تلفن: 1348113481

info@hacoupian.net+، ایمیل: 84( 11) 44411548

انرژی و مشتقات نفتی، زهرا  :شرکت حافظ وارش ایرانیان
 خیابان ونک، میدان تهران،سلطانی صبح، آدرس: 

 کدپستی ،13 واحد ،1 طبقه ،181 پالک مالصدرا،
+، فکس: 84( 11) 48054333، تلفن: 1803813115

info@hafezenergy.com+، ایمیل: 84( 11) 44111513

 رو ویلچر رمپ انواع تولید :شرکت کمپاک رمپز انگلیس
، الهه شریفی، آدرس: لوفلور شهری های اتوبوس جهت

 ،10 متری 1 ،11 متری 13 شهریار، فلکه زعفرانیه، تبریز،
( 810) 8411181، تلفن: 3111548341 کدپستی ،83 پالک

elaheh.sharifi@gmail.com+، ایمیل: 88

کلیه کاالهای مجاز بویژه  :شرکت داتیس خودرو ایرانیان
 -آباد سعادت -تهرانخودرویی، میالد علینقی، آدرس: 

، تلفن: 331 واحد -1 پالک -بیستم خیابان -فرهنگ بلوار
+، ایمیل: 84( 11)80431333+، فکس: 84( 11) 53031

ceo@datiskhodro.com
واردات محصوالت بهداشتی،  :شرکت چکادمهرنیان آذر

 پل از باالتر -شریعتی -تهرانسیده لیال هاشمی، آدرس: 
 -الماس اداری مجتمع -13 پالک -داد کوچه نبش -صدر
، تلفن: 1801130043 کدپستی -11 واحد -1 طبقه

+، ایمیل: 84( 11)80434181+، فکس:  84( 11) 83111851
info@jeunvie.ir 

، آدرس: آرش دانش :تهران ناوگان ترابر بین المللشرکت 
 -13پالک  -خیابان فرزان غربی -خیابان آفریقا -تهران

+، فکس: 84( 11) 41888، تلفن: 1814501480کدپستی 
44134113(11 )84.+

قی:یاعضای حق

تولیدکننده جوجه یکروزه گوشتی،  :ابراهیم توکلیان
 -سوم طبقه -41 پالک -احمد آل جالل -تهرانآدرس: 

+، فکس: 84( 11) 44155033، تلفن: 8 و 4 واحد
tavakolian.e@gmail.coیمیل: +، ا84( 11) 44153488

برق و الکترونیک و صنایع مرتبط، آدرس:  :مجید هرسی
 خیابان -کاج میدان از تر پایین -آباد سعادت -تهران

+، فکس: 84( 11) 11358011، تلفن: 0 پالک -دهمزیا
harasi@tgceng.com+، ایمیل: 84( 11) 11358108
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