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 دگرگونی در انتظار  

ور از اجتماعی د -جهان با کاستی و دگرگونی اقتصادی

تصوری که بی تردید در آینده یی نه چندان دور به 

دگرگونی ساختار اداری امور جهان منجر خواهد شد 

 دست به گریبان است.

دگرگونی بی سابقه یی که بی توجهی به ذات و فلسفه 

پایداری ایجاد و پدیدار شدن آن در دوران کنونی همچون 

سادگی ه لجام گسیخته تورم، مخرب و ویرانگر است و ب

 می تواند جامعه را از بنیان نابود سازد.

کاستی بی سابقه یی که بسان برخی کسان که با هویت 

سازی های دروغین روان خود را متالشی ساخته، به 

خویشتن خویش عناد می ورزند. بی آنکه از این کار 

شرمنده باشند، آن را نشانه زیرکی و سرفرازی خود 

دروغین کارگزاران های ز هویت سازی می پندارند، ناشی ا

اجتماعی برخی جامعه های جهانی  -اداره امور اقتصادی

از مسیر طبیعی و گم شدن در است که با بیرون رفتن 

ه های بی بنیان، جهان را با کاستی منجر به ارکوره 

 دگرگونی ساختاری اداره امور رو در رو ساخته اند. 

 بگذریم.

اندن از زیان های ناشی از در چنین شرایطی به دور م

تغییر در انتظار و برخوردار شدن از مزایای بی شمار آن، 

در گروی خویشتن داری و خرد و فرهیختگی الزم در 

 ورد با رویدادهای در پیش است.خبر

 دکتر امیرهوشنگ امینی 
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 بازرگانی خارجی کشور

 در

 9317ماه نخست سال  پنج

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

          مهاا یسته  پهج خارج  کشور ط  

، کههو و ک ههز با رگههای  9317سهها  
زارش               کشهههور بجابههه  گهههخهههارج  

 مقهه ما   مههورد ادههارا بهه  دههر  

مهه  بادهه  کهه  در جهه او  درپهه 
 مجعکس د ا اس .

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 9316-17ه نخست سال های ما پنج در

 فعالیت

 9316ماه نخست سال  پنج 9317ماه نخست سال  پنج
نسبت به  درصد تغییرات

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
ارزش
 )دالر(

 -1933 -29.4 419193 929.43 9.9.13 939133 اتوارد

 93971 -4912 939111 279413 .91939 239413 اتصادر
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  :صادرات( الز
  یظهر کشهور ا صهادرا ب شترین سهمو 
، 9317ماا یسته  سها   پج ار د ، ط  
بودا اس  ک   "م عایا  گا ی"مربوط ب  
 99943م ل هههون دور و  49971بهههالر بهههر 

درص  ا  کل سمو ار د  واردا  را دارا 

ب  ار ش  "پروپان مایع د ا"بودا اس .  
درصهه  سههمو  2937م ل ههون دور و  22.

روغن های سبک و فرآوردا ها " ار د ،
م ل ون دور و  732ب  ار ش  "نبجز بجزی

به  « متهایو »درص  سمو ار ده ،  39.1

درصهه   4911م ل ههون دور و  231ار ش 
به  « پل  ا  لن گری  فه لو»سمو ار د  و 

درصهه   4927م ل ههون دور و  213ار ش 
سمو ار د ، ب   ر  ب  ر ب  های دوم  ها 

 پججو را ب  خود اختصاص دادا ای .
 

دورا مههورد  عمهه ا کشههور در صههادرا 
( 9کشههورهای بهه  گههزارش بهه   ر  ههب 

هههزار  ههن و ار ش   999921بهها  "چهه ن"
 42991م ل ون دور و سمو و یه   39772

( 4درص ،  91923درص  و سمو ار د  
 هزار  79792با  "امارا  متح ا عرب "

م ل هون دور و سهمو  39211 ن و ار ش 
درصهه  و سههمو ار دهه   93933و یهه  
هزار  39334با  "عراق"( 3درص ،  9.994

م ل هون دور و سهمو  39297 ن و ار ش 
درصهه  و سههمو ار دهه   93972و یهه  
 49712بها  "افغایتتان"( 2درص ،  97931

م ل هون دور و  99233هزار  هن و ار ش 
درص  و سمو ار ده   3912سمو و ی  

ههزار  39.12با  "هج "( 2درص  و  7924
م ل ههون دور و سههمو  1.7 ههن و ار ش 

 2999درص  و سمو ار ده   944.و ی  
 درص ، ایجام پذیرفت  اس .

 
 

 کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 9317ال ه نخست سما پنج

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 
 
 

           درصه ی در ار ش دوری  97993ارای افهزای  دور بودا ک  یتب  ب  م   مشهاب  سها  قبهل د 297 صادرا  متوسط ق م  هر  ن کاوی 
 م  باد .

 
 

 قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کاالها صادراتآمار 
 9316-17ه سال های ما پنجطی 

 

 نوع کاالی صادراتی

 9316ماه نخست سال  پنج 9317ماه نخست سال  پنج
 درصد تغییرات نسبت به 

 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 دالر وزن

 41913 2949 29.73 919773 29.29 999431 پتروشیمی

 -44923 -29934 49.19 79921 49971 .2993 میعانات گازی

 49947 3972 19392 4197.2 999417 .319.1 سایر کاالها

 93971 -4912 939111 279311 .91939 239413 جمع کل

 
 

 امارات متحده عربی

91.91%  

 چین

91.93%  

 عراق

97.61%  

 افغانستان

7..1%  

 هند

9.99%  

 جمع سایر کشورها

31.93%  
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ب   فک ک م عایا  گا ی، محصوو  پترود م  و سایر کاوها دامل کاوهای صجعت ، کشاور ی، معه ی ، فهرش  صادرا   رک ب کاوهای 
و صجایع دست  ب  درح  یر م  باد . 

 9317ماه نخست  پنجترکیب وزنی کاالهای صادراتی طی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 9317ماه نخست  پنجترکیب ارزشی کاالهای صادراتی طی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 : وارداتب( 
در دورا مهههورد  واردا ههه عمههه ا اقههه م 

قطعهها  مجفصههل  جمهه "گههزارش، دههامل 
بجزیج  713. ول   ا ومب ل سواری ردیز 

س  س  با سهاخ  4111با  جو س لج ر 
         بهه  اسههت جای  31   هها کمتههر ا 92داخههل 

. 

م ل ههون دور و  4..بهه  ار ش  "وسههت ک
به   "بهری "درصه  و  2937سمو ار ده  

م ل ههون دور و سههمو ار دهه   33.ار ش 
 92.به  ار ش  "ذر  دام "درص ،  2927

 درص   2939م ل ون دور و سمو ار د  

م ل هون  212به  ار ش  "لوب ای سهویا"و 
و  درصههه  3992دور و سهههمو ار دههه  

به  ار ش « الکترود  غال  برای کورا ها»
 9931م ل ههون دور و سههمو ار دهه   423

 درص  م  باد . 

کشورهای  9317ماا یست  سا   پج در 
هزار  ن و ار ش  99237با  "چ ن"( 9

 91929م ل ون دور و سمو و ی   .29.3
( 4درص ،  42931درص  و سمو ار د  

 ن  هزار 99773با  "امارا  متح ا عرب "
م ل ون دور و سمو و ی  .4933و ار ش 

 92994درص  و سمو ار د   94971 
هزار  223با  "جمموری کرا"( 3درص ، 

م ل ون دور و سمو  99421 ن ار ش 
 3939درص  و سمو ار د   3947و ی  

هزار  ن و  199با  "هج "( 2درص ، 
م ل ون دور و سمو و ی  99419ار ش 

درص   3933 درص  و سمو ار د  3923
هزار  ن و ار ش  322با  "آلمان"( 2و 
 4923م ل ون دور و سمو و ی   131

درص   ب  2993درص  و سمو ار د  
 ر  ب مقام های او   ا پججو صادرا  ا 

 ایران را کتب یمودی .

 براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 9317ه نخست سال ما پنج 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

در ار ش دور درصه ی  2999کهاه  دور بودا ک  یتب  ب  م   مشهاب  سها  گذدهت ، دارای  99323واردا   متوسط ق م  هر  ن کاوی 
م  باد .  

 چین

19.77%  

 هند

6.36%  

 آلمان

9.93%  

 جمع سایر کشورها

.1.91%  

 امارات متحده عربی

9..91%  

 جمهوری کره

6.69%  

 چین

19.62%  

 میعانات گازی
1.22%  

 محصوالت پتروشیمی
1..16%  سایر کاالها 

66.7.%  

 میعانات گازی
99.13%  

شیمیمحصوالت پترو  
32.11%  

 سایر کاالها
91..1%  
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فساد فراگیر و همه جانبه

(ریشه اصلی و پیامدها)

تا کنون فساد در انواع آن از گاه باستان 
 و متفاوت در اندازه های گوناگون پیوسته

تعریف، لذا بی تردید وجود داشته است و 
تبیین و چگونگی کم و کیف آن در جامعه 

کافی بررسی  حد ، از هر نظر درمتفاوتهای 
 بنابرایننظر قرار گرفته است، و مورد اظهار
سد پرداختن به این جنبه های به نظر می ر

 این یادداشت کوتاه نه تنها ضرور در فساد
در  نیزسودی ، بلکه جز اتالف زمان یستن

 .داشتنخواهد پی  
ق به هر روی باید دانست، هر آنگاه که اخال

جامعه ای به معنای واقعی و ویژه کالم درهر
بنیان فساد و تباهی ظهور رخت بر می بندد، 

ایجاد  اگر نه بی درنگ، اما به تدریج .ی یابدم
، رفته رفته فراگیر و همه نهادهرو به رشد  و

جامعه  می تواندجانبه می شود، تا جایی که 
را به تباهی کشانده از بنیان نابود سازد، 

زیرا بنابه مشهور:
اقوام آدمی به اخالق زنده اند   

 ی که گشت فاقد اخالق مردنی استقوم      
روشن است که وقتی از اخالق سخن به 
میان می آید، منظور اخالق نیک و پسندیده 
است و نه اخالق ناپسند و سامان برانداز که 

 اخالقی است.دعین ب
و اما الزمه ی برقراری و حفظ اخالق 

حتی در نیز در هر اندازه،  پسندیده و نیک
ی و در هر یجامعه  هر در هر ناکجا آبادی و

ی سرمشق گرفتن از آفریننده عالم یزمینه 
هستی است که خود ناظم و برقرار کننده 

ین نظم حاکم در جهان هستی می باشد. از ا
کس و رو همچنان که در جهان هستی هر

در جای خود قرار دارد، باید پذیرفت  چیزهر
که الزمه ی برقراری نظم در هر جامعه ای و 

 ی نیز آن است که هر چیزیدر هر زمینه ا
عامل  و داشتهدر جای خود قرار  بایستی

 باشد و نه جز این. زیرا تنها در وظیفه خود
این صورت است که جامعه می تواند اخالق 

و هر کس و هر چیز  گشتهیا قانونمند مدار 
سرگرم انجام وظایف خود در جایگاه خود 

از فزون طلبی و گمراهی و  ماندن و برحذر
 .شود تباهی

ساده و همه فهم این ادعا را  ،شاهد روشن
می توان در بررسی تحول و دگرگونی 
ساختار سیاسی اجتماعی، به ویژه اقتصادی 
کشور از جهات گوناگون، اعم از چگونگی 
بروز و ظهور و گسترش فساد فراگیر و همه 
جانبه ی حاکم در کلیه شئون کشور، از 

شی و تا محیط آموزخانه و خانواده گرفته 
اجتماعی درنهایت مراکزاداری، کسب و کار و

و اقتصادی جستجو و دریافت که این همه 
ناشی از آن است که با وجود هشدارهای 

زمینه ها به مسئوالن و  بیشتردر بسیار و 
 کارگزاران اداره امور کشور به ویژه تصمیم

اعم از امور اجتماعی، فرهنگی و به ، گیران
نه  امور مالی، پولیو بازهم  ویژه اقتصادی،

در کلیه تنها گوش شنوایی یافت نشد، بلکه 
 و پی گیری عکس آن مورد اقدامزمینه ها 
 قرار گرفت.

به طور نمونه می توان به موانع فراراه 
 هزینهانواع صادرات اشاره کرد که با تحمیل 

تولید توسط دولت و اتاق بر  معقولهای نا
صادرات و صنایع و معادن ایران،  بازرگانی

آغاز هرگونه توسعه اقتصادی، بعد از سرکه 
، موکول به می باشدرقم خوردن تولید 
 متفاوتبه گونه های ها پرداخت انواع هزینه 

برخی  با وجود اصالحاینکه شده است. یا 

قانون برنامه چهارم توسعه برای  مواد
واگذاری کار مردم به مردم و صدور 

م کشور، باالترین مقاسوی از  الزم رهنمود
و به طور نمونه  مورد توجه قرار نگرفته

هنوز نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی 
حضور دارند و یا غم انگیز ترین پدیده در 

کردن انتخابات  رسانه ایمحیط کسب و کار، 
هزینه کردن غیرقابل تصور و اتاق بازرگانی 

 کهبازرگانی  برای حضور در راس اتاق
جهان نمی توان  مشابه آن را در هیچ جای

بایستی افتخاری و  ها زیرا راس اتاق ،یافت
به تجار و کارآفرینان مجرب، خوشنام و 

عوام  هایبا شعار نه باشد، واگذار موفق
م در ه به جوانان آن هاانه واگذاری کاریبفر

به اشخاص مجرب، بایستی  جایی که مطلقا  
رسانه یی و  ،واگذار باشدموفق و خوشنام 

یا به لحاظ ندانم این فعل که  ،هزینه بر شود
کاری به وقوع پیوسته است و یا ناشی از 
انگیزه های فسادآور حاکم است که فارغ از 
هرگونه تردید به تباهی و فروپاشی اجتماعی 

 منجر خواهد شد. 
یی فاجعه پیش از آنکه با تردید نیست بنابراین 

، ضرورت ایجاب روبرو شویمجبران ناپذیر 
و  ههمت گماشتاین بالیا  در رفع می کند

و موسسه های غیر  سازمان های اجرایی
آنها  ساالنه دولتی، موسسه هایی که بودجه

از محل حق عضویت تامین می شود بابت 
نبایستی خدماتی که به اعضاء خود می دهند 

هی بابت ارائه این گونه خدمات دریافت ووج
و وظیفه تعریف بنابه ذات لذا  و کنند و...
گاه قرار گرفتن در جای ملزم به دشده خو
و  خود شوندانجام وظایف ویژه  خویش و

 دکتر امیرهوشنگ امینی            نه جز این. 



7    یورک  36فصلنامه ایران و انگلیس    شماره   

یورک

شمال انگلیس و محصور درباستانی ی شهر

" یورك" باستاتی ترین شهر پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی ، میراث دار بزرگ تاریخ باستان 
پادشاهی  هاي  شهر  ترین  دیدنی  فهرست  راس  مشهور  به  بنا  که  شهري  است.  کشور  این  فرهنگ  و 
امپراتور  زمان  در  و  است  شده  بنا  باستان  روم  امپراتوري  دوران  در  که  شهري  قراردارد.  متحده 
کنستانتین کبیر به مدت بیش از دو سال پایتخت همه سرزمین هاي امپراتوري باستانی رومن ها بوده 
است.نام یورك مترادف با یادمان تاریخ تحول و فرمنگ  باستانی و اقتصاد پادشاهی متحده بریتانیا و 

ایرلند شمالی  است. 

( که به کوتاه City of York« )یورک»شهر 
پایتخت شودامیده می ن« یورک»سخن 

یورکشایر بزرگ ترین شهرستان انگلستان و
از جمله شهرهای باستانی و تاریخی 

پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی 
کیلومتر  470172است که با پهنه ای برابر 

« اوز» ایل تالقی رودخانه هحمربع در م
(Ouse)  فوس»و» (Foss) شمال شرقی  در

 وشهرستان یورکشایر شمالی،  درانگلستان، 
  واقع است. یورکشایر یا بخش در ناحیه

این شهر سبب  رودخانه در تالقی این دو
ایجاد موقعیت جذاب و زیبا ی بی نظیری 
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گفته می شود  برای این شهر شده است، و
شهر به عنوان  همین یکی از دالیل انتخاب این

پایتخت سرزمین های امپراتوری رومن های 
 .باستانی بوده است

جمعیت شهر یورک براساس آخرین آمار 
نفر با  419611برابر  4100سرشماری  سال 

نفر در کیلومتر مربع و ترکیب  986تراکم 
درصد  2/3درصد سفید پوست،  8/64نژادی 

درصد سیاه  4/0درصد درهم،  3/0آسیایی، 
 درصد چینی اعالم شده است. 2/0و  پوست

این شهر در سال های  افزایش جمعیت در
اخیر تا اندازه ای باال بوده است، در حالی که 
تنوع نژادی در آن از میانگین انگلستان پایین 

 است. اعالم شده تر
 معتدل و هوای یورک به طورکلی و آب

 چهارفصل سال می باشد، درحالی دارای هر
ناحیه یورکشایر و هامبر  که سایر شهرهای

 دارای آب و هوایی گرم و خشک می باشند.
هوای یورک به سبب ارتفاع کم از سطح دریا 

با  در زمستان و اوایل بهار بسیار سرد و
همراه  یخبندان و مه و وزش بادهای سرد

گاه در ماه  نیز هر از است. بارش برف
دسامبر شروع به باریدن می کند، اما به 

شود. یورک در ماه می و  سرعت آب می
جوالی، دارای بیشترین دما می باشد. میزان 

میلیمتر 949یورک حدود  بارندگی ساالنه در
است که از نیمی از میانگین کلی بارندگی در 

 .استانگلیس کم تر 
ستان و لشهرهای بزرگ انگجمله یورک از 

باستانی ترین شهر پادشاهی متحده بریتانیا 
انبوهی از اشد که دارای می بو ایرلند شمالی 

 درکه تاریخی است  ابنیه باستانی و آثار و
توسط رومن  باستان دوران امپراتوری روم

میالدی  70سال  . یورک که درشد ها برپا
همزمان با حکمرانی امپراتوری روم باستان 
 احداث شد، پایتخت بریتانیای جنوبی بود و

امپراتور  «کنستانتین»دوران حکمرانی  در

سال  به مدت بیش از  دویورک  متولد و روم
 پایتخت کلیه سرزمین های امپراتوری بود.

یورک شهری محصور و به بیانی تنها شهر 

محصور در منطقه است که در سده سیزدهم 
حمله بیگانگان دور  میالدی برای حفاظت از

تا دور آن با دیواری مجهز به  مسیری برای 

یای آن هنوز بقا و وی محصور شدپیاده رَ
جاست و به دیوار سده یِ میانی یا  بر پا

 تنها دیوار دو قرون وسطایی معروف است.
سمت شهر  همراه با کلیسای جامع گوتیک 

ویژه سده ارنگِ آن که به شیشه های رنگ
جمله جاذبه های  از های میانی مزین است 

. جاذبه توریستی این شهر محسوب می شود
رین جاذبه به جرئت  نه تنها مهمت ای که 
/ توریستی یورک محسوب می شود فرهنگی

 ،بلکه از با ارزش ترین جاذبه ها و دیدنی
 . های پادشاهی متحده شمرده می شود

افزون بر آنچه عنوان شد یورک به سبب 
دارا بودن انواع صنایع و فعالیت های 
صنعتی به ویژه صنعت تولید انواع شکالت، 

 موجود،همراه با آثار تاریخی و باستانی 
دانشگاه یورک به نام جمله  لمی، ازعمرکز 

«York St. john University» ،« آسکهام
. نه و..اتر ملی، اپرای سلطنتی ئت ،«بریان کالج

تنها دیدنی ترین شهر پادشاهی متحده 
 گنجینه ای از آثار محسوب می شود، بلکه با

تحوالت تاریخی  یادمانو اشیاء باستانی 
شمار، های بینی، موزهتاریخ غ منطقه است.

 ی این شهر هموارهها ها و کافهرستوران

پانورامای رودخانھ اوز

سالن کلیسای جامع یورک

دورنمای برج کلیفورد
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مردم آنجا که  ازاست.  توریستمملو از 
از تاریخ ظ و حراست انگلستان به حف

آور نیست که در شهر تعحب ندمشهور
 .یورک تقریبا همه چیز باستانی باشد

یورک برخالف سایر شهرهای انگلستان 
سبک  گوییو؛ سنگین استترافیک عاری از 
 اییقرون وسطسده های میانی یا و سیاق 

های عجیب و اینجا پابرجاست. خانهدرهنوز 
فرش و کلیساهای های سنگغریب، کوچه

حکایت از وجه باستانی  همه ، همه وباستانی
یورک دارد اما هیاهوی دانشجویان در 

و خیابان های سنگ فرش سده  هاکافه
می ن شهر جلوه مدرن ای، بازگو کننده میانی
 .باشند

یورک صرف نظر از  اینکه بنابه اشاره 
ازجمله توریستی ترین شهر و مرکز گذران 
اوقات فراغت و بررسی های باستانی و 
تاریخی پادشاهی متحده  می باشد که در پی 

آن به برخی مراکز و جاذبه های توریستی 
گراند اپرا » ،«تئاتر سلطنتی یورک»اعم از 

، میدان اسب «رسنتورزشگاه ک» ،«هاوس
حد امکان اشاره خواهد  در. آن ..ودوانی 

شد، زادگاه بزرگانی در زمینه سیاست، 
 مانند:موزیک، ادبیات و معماری و ورزش 

 Constantine the Great «رکنستانتین کبی»
، بازیگرانی چون مارک باستان امپراتور روم

و جودی  0642متولد  Mark Addy  اَدی
ویسندگان پرکاری ن ، Judi Denchدنچ 

   Charles «چارلز وایتینگ»همچون 
Whiting کتاب داستانی و غیر 361حدود  با 

 Laurence «لورِنس اِستِرن» داستانی، و

Sterne،  آلبرت »فوتبالیست هایی چون
و موسیقی  « بابی میمز»و « نتام َالِ»، «بوناس

و  John Barry  «جان بَری»ی چون یاه دان
 می باشد.  «ریزمارتین » انندمدانشمندانی 

به هر روی شهر یورک بنابه معروف 
یادواره ای از تاریخ تمدن اروپایی و برترین 
شهر توریستی انگلستان با جاذبه های 

 و استانی، تاریخی و فرهنگی گوناگونب
آنها بیش از دو  است که بیشتراستثنایی 

 هزار سال قدمت دارند.
ه به اینکه توج با :جاذبه های توریستی

هدف از معرفی شهر یورک در این فرصت 
خوانندگان  کردنآشنا اقدام به کوتاه 

جاذبه ها و شهرهای کمتر مورد  فصلنامه با
می باشد، از این رو در پی ایشان بازدید 

برخی جاذبه های توریستی مربوط به کوتاه 
ممکن به آنها اشاره  در حد وسخن مرور 
خواهد شد . 

 گکلیسای بزرک: گوتیک یورکلیسای جامع 
واقع  که در ”York Minster“یورک 

کلیسای ضمیمه صومعهِ باستانی یورک می 
باشد از بزرگ ترین کلیساهای جامع گوتیک 

محسوب می شود، و دومین  شمال اروپا
کلیسای مهم انگلستان است که بعد از 

که بنای آن  -کلیسای گوتیک کلن در آلمان 
پایان 0881سال  رسال توقف د 361بعد از 

امع گوتیک شمال جدومین کلیسای  -یافت 
 اروپا نیز محسوب می شود. 

صرف نظر از شیشه  کلیسای بزرگ یورک 
کاری های رنگارنگ آن که ویژه این کلیسا 

قچه ها و بی بدیل به لحاظ صندومی باشد، 
که در موزه آن نگاهداری یی ترین گنجینه ها

ن با شکوه تری می شود به جرئت از
کلیساهای جهان محسوب می شود، و نه تنها 
مهمترین جاذبه ی توریستی شهر یورک 

ارزش ترین جاذبه های  است بلکه یکی از با

دیوار سبک سده میانی شھر یورک

موزه یورکشایر

نمایش مبارزه وایکینگ ھا
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توریستی فرهنگی پادشاهی متحده شمرده 
الزم به یادآوری می باشد که  .می شود

در سال  این صومعهبنای عملیات برپایی 
 461گذشت  از بعد میالدی آغاز شد و 0421

 .پایان یافت 0274 سال در سال
ترین کلیسای  گکلیسای بزرگ یورک، بزر

است که در سده  پادشاهی متحده گوتیک
دوران معماری گوتیک  در سیزدهم میالدی،

و بنا  شد به سبک گوتیک بازسازی و مرمت
ویژه و  گارنگبه اشاره با شیشه کاری رن

گفته می  میانی تزئین شده است و های سده
بنا به عروفیت آن کم یا بیش مشود که 

دو برج  شیشه کاری رنگین واشاره همین 
همچنان فعال آن می  مجهز به ناقوس و

 باشد. 
این کلیسا می توان  اینکه در نکته جالب دیگر 

 از زمــــانکه  "غسل تعمید"با چگونگی 
مراسم تعمید برخی از پادشاهان «ادوین»شاه

های  و داستان شدانجام می آنانگلیس در 
تاریخی زیاد دیگری که توسط راهنمایان 
کلیسا و یا از طریق سیستم های صوتی 

کلیسای جامع  موزه ارائه می شود آشنا شد.

های ترین گنجینهبزرگنگاهداری  محلیورک 
حوادث  که شاهدجواهرات در جهان است 

 .بوده استتاریخی بسیاری 
در این کلیسا با افزون بر آنچه عنوان شد 

 دربرج مرکزی  و رسیدن بهپله  476 پیمودن
به چشم انداز می توان  باالترین بخش کلیسا 

 .دست یافت کامل شهر در دورتادور کلیسا

یورک بنا به  :دیوارهای سده های میانی
اشاره، تنها شهر محصور منطقه است که با 
دیوارهای معروف به دیوارهای سده های 

. این است میانی یا قرون وسطایی محصور
به سبک معماری سده های میانی بنا  دیوارها

دارای برجک ها و دروازه هایی  ،شده است
متعدد است که در گذشته به ویژه در زمان 
جنگ های صلیبی برای حفاظت شهر از حمله 
بیگانگان از آن بهره می جستند و اکنون به 

جاذبه های توریستی مورد عمده ترین عنوان 
 استفاده است.

 دراین دیواره ها و در واقع از باالی  
ن یا جوار در ری که برای پیاده روییمس

ایجاد شده است می توان اطراف  دیوارها
شهر را تا دور دست مشاهده کرد. گفته می 
شود طول این دیوارها بیش از سه مایل یا 

 کمی کمتر از پنج کیلومتر است.
این دیوارها که در سده چهاردهم میالدی بنا 

همچنان از ا ملحقات مربوط و بشده اند 
می باشند  استحکام درخور توجه برخوردار

از جمله دیدنی ترین جاذبه های توریستی 
 یورک به شمارند.

 واقعاًموزه راه آهن یورک موزه ی راه آهن: 
جمله جذاب ترین جاذبه های تاریخی  از

پادشاهی متحده است که بازدید کنندگان را 
ر و لوکوموتیو با تاریخچه دویست ساله قطا

 در شهر یورک آشنا می سازد.
یادآوری این نکته ضرورت دارد که 
قطارهای افسانه یی زیادی همچون بالرد، 
سریع ترین لوکوموتیوهای بخاری جهان، 

ملکه  سلطنتی  قطار اختصاصی و لوکس
ویکتوریا و قطار آتشین ژاپنی ها در این 

 موزه نگاهداری می شود.
به دلیل تاریخچه و  موزه سنتی یورکشایر:

تمدن عجیب و غریبی که در این شهر کوچک 
نیز در  شکل گرفته است، موزه های زیادی

در این  موزه یی که، اما ایجاد شده است آن
میان بیش از سایر موزه ها می تواند درباره 
این شهر باستانی متضمن اطالعات باشد، 
موزه یورکشایر است که در کنار باغ 

 دانشگاه یورک (منظر سالن مرکزی از دریاچھ)

ھتل نوتل

فستیوال غذا
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ار گرفته است و از دیدنی سرسبز گرین قر
های جالب این شهر است. در موزه 

به اشیا و آثار گوناگونی می توان یورکشایر 
ازجمله آثار کشف شده و مرتبط به عصر 

 همچنین ها در جهان و نحکومت روم
 آنگلوساکسون ها اشاره کرد.

حدود کمی بیش از سی  موزه وایکینگ ها:
ر هزا 21سال پیش گروهی با جمع آوری 

شیء با ارزش و مربوط به دوران وایکنیگ 
به  وها توانستند اقدام به ایجاد این موزه 

« موزه جرویک وایکینگ»بیان روشن تر 
موزه یکی از پر بازدید کننده ترین  این .کنند

بلکه کل موزه  موزه های شهر یورکنه تنها 
است مملو و  ده می باشد،حهای  پادشاهی مت

بوط به جنگ جویان از اشیاء و متعلقات مر
وایکنیگ. از این رو یافتن اشیاء مربوط به 
جنگ جویان وایکنیگ در این شهر به هیچ 

جالب توجه اینکه این . روی دشوار نیست
 ،سال از عمر آن می گذرد 36 تنها موزه که

بیش از پانزده میلیون بازدید  در این مدت 
و اکنون یکی از پر ارزش  کننده داشته است،

به های توریستی انگلستان نامیده ترین جاذ

 می شود.
قلعه یورک  :برج کلیفورد لعهِ یورک وق

ساخته  توسط نورمن ها 0198درسال
قدیمی ترین بخش به جا مانده این از .شد

 03قلعه عظیم برج کلیفورد است که در سدهِ 

میالدی ساخته شد و ساختار سنگی آن
 جایگزین باقی برج های چوبی قلعه شد.

سمت جنوب رودخانه فوس واقع  ن برج درای

نظارت بر شمال  به منظور، در شهر یورک
 ها وانگلستان و کنترل و سرکوب شورش

ویلیام »های این منطقه توسط گرییاغی
و  ساخته شد، اما دوبار فرو ریخت  «فاتح

در نهایت  توسط  .دوباره بازسازی شد
 مجددا (Henry the 3rd) هانری سوم
یی که قلعه روی  تپه .شدمرمت بازسازی و 

در فصل بهار مملو از آن قرار گرفته است 
قدم زدن و  و استهای نرگس زرد گل

ی طبیعت گردی در آن را به یک تجربه
باالی برج کلیفورد ز ا می کند. رویایی تبدیل

کننده پانورامای شهر را  توان نمای خیرهمی
مشاهده کرد.

ورک از جمله ی موزه قلعه: موزه قلعه یورک
، یورک است دیدنی ترین های ابنیه باستانی

آن انسان را های خیابانکه با قدم زدن در 
ی دوران ملکه ها فرشها و سنگمغازه با

ویکتوریا نه تنها به آن دوران هدایت می کند، 
می ها ه دستاریخ انگلیس درطول یادآور بلکه

شود. 
و ایی آن های قرون وسطهای زندانسلول

ویکتوریا از  07سده الن ناهارخوری س
این موزه وبه خاطر ماندنی  های جذاب بخش
 .است

یورک در سرتاسر سال رویدادهای یورک: 
کننده انواع  ارزبه مناسبت های گوناگون برگ

، جشنواره ،م از فستیوالرویدادها اع
کنفرانس، مسابقه های ورزشی ،هنری ،علمی 

و واردین  و... می باشد ،اسب دوانی،فناوری
به این شهر می توانند در هرکدام از این 

  رویدادها  تمایل داشته باشند، شرکت کنند.
جشنواره  :هاوایکینگجرویک جشنواره 

جالب ترین و ها از "جرویک وایکینگ"
ترین رویدادهای شهر است. مردم محبوب

ها را این شهر در این مراسم میراث وایکینگ
از مردم شهر با  گیرند و صدها نفرجشن می

که ها تن کردن لباس مخصوص وایکینگبر 
نبرد یک هزار سال پیش در اینجا می زیستند 

.کنندرو در رو را تمرین می

پیاده رو جنب دیوار باستانی شھر 

منظر جایگاه تماشاگران میدان اسب دوانی یورک

تندیس کنستانتین، امپراطور روم
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فوریه در شهر  44تا 02این جشنواره از 
و در طول این روزها می شود یورک برپا

مراسم مختلفی از جمله سخنرانی، کارگاه 
قایقرانی در دستی، نبرد رو در رو و صنایع

.شودبرگزار میاوز  رودخانه 
شهر یورک در پایان : جشنواره روشنایی

،هنگام برگزاری حشنواره روشنایی اکتبر
در واقع ماه اکتبر  .درخشدبیش از همیشه می

کند. جشنواره به شهر نوری جدید هدیه می
ترین روشنایی یورک یکی از بزرگ

از  رویدادهای این شهر است که ساالنه بیش
کننده را به این شهر  هزار بازدید 61
  .کشاندمی

 غذای یورک جشنواره: جشنواره غذا
می باشد که اکنون  ایافسانه جشنواره یی

می  برپاهمه ساله سال است  41بیش از 
  .شود

های  هنگام برگزاری این جشنواره بازارچه

شود و در شهر برپا می گوناگونی
خود را به  مشهورترین آشپزهای شهر هنر

 .گذارندرقابت می

در زمان  برگزاری مراسم جشنواره غذا:
توانید با جشنواره شما میاین برگزاری 

شایر آشنا شوید. میراث غذایی غنی یورک
جشنواره غذای یورک یک برنامه جامع 

.همراه با موسیقی و سرگرمی است

از پنجره هتل  :نظیر برج کلیفوردنمای بی
ز تاریخی یورک واقع شده مرکهیلتون که در 

برج باستانی  توان از پنجره اتاقاست می

 . دیدکلیفورد را 
در یورک افزون بر گراند هتل که هتلی بسیار 

ل تجالب است هتل های دیگری مانند ه
هیلتون و هتل چرچیل که در یک بنای 

در  در مرکز شهر واقع است و گرجستانی و
را  دوخبا سقف های بلند اصالت  0847 سال

و هتل های مناسب دیگری  حفظ کرده است
 وجود دارد.
گردی در یورک رستوران :کتخانه کیت

های رستوران. به یاد ماندنی استیی تجربه 
انگلستان ی ها یورک مشهورترین رستوران

. می باشند
 از سوی دیگردیگر شهر یورک مرکز یا خانه

شیرینی شکالت انگلستان است و مغازه 
 «York’s sweet Story»فروشی یورک 

شهر شیرینی فروشی ترین مغازه معروف
خود را  ویژه دستور پخت دارای است که 

دارد. 
شود؛ از همه چیز پیدا می این مغازهدر 

 کهکت شکالت نارنجی رنگ گرفته تا کیت
بار توسط کارخانه ران تری یورک با اولین

طعم پرتغالی وارد بازار شد و بعدها توسط 
 .در جهان مشهور شدنستله 

برج کلیفورد

فضای جلوی دانشگاه

تعدادی از لوکوموتیوھای موزه راه آھن نمای گراند ھتل
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اللجین؛ شهری در همدان که بیکار ندارد

شهری که همه آن را  ،اللجیناشاره: گزارش 
به نام تولیدات سفالی اش می شناسند 
گزارشی جالب در زمینه ایران شناسی می 
باشد  که خبر گزاری مهر آن را تهیه کرده 
است.گزارشی که بدون تردید نه تنها از جمله 

د که در گزارش های ارزشمندی می باش
مطالعات ایران شناسی می توان از آن بهره 
 جست ، بلکه به عنوان  معرفی یکی از جاذبه

وسعه ت های توریستی کشور نیز در کمک به
ی فعالیت های توریستی کشور مورد بهره 

گیرد.افزون بر این به طورکلی برداری قرار
نایی با آن نباید  برای خوانندگان ارجمند آش

  فایده باشد. خالی از فصلنامه
اللجین را همه به نام سفالش به مشهور بنا

حتی آن سوی مرزها شهری که  ،می شناسند
به واسطه هنر دست مردانش، نه تنها هیچ 
بیکاری ندارد بلکه از شهرهای دیگر هم برای 

 .کار به آنجا می روند
 می دیمی ها، قخبرنگار مهر به گزارشبنا

 الله یا شد می نامیده هم جین الله گویند
 نامش تاریخچه کسی هر. جین هلل یا و چین

 چه هر اما دهد می پیوند موضوعی یک به را
 نام به را همدان از شهری اکنون هست

 که جایی تا شناسند می دنیا همه در اللجین
. شود می یاد سفال پایتخت عنوان به آن از

یک  یا پس کوچه آن  ه وکوچ هر در چون
در کارگاه سفالگری برپاست. خاک رس چند 

و در هر خانه  استاهمیت دارای اینجا 
حداقل چند سفال سالم و شکسته می توان 

.اقتی

اللجین یک بافت تاریخی و قدیمی دارد که از 

چند کارگاه سنتی تشکیل شده و آن تکه از 
بافت تاریخی را برای حضور گردشگران 

 شاید تعداد این کارگاه. استجذاب کرده 
های خشتی و  های سنتی که در ساختمان

گلی باقی مانده آنقدر زیاد نباشد اما همان 

چند بنا ، فضای مناسبی را برای تهیه عکس 
و نشان دادن به گردشگران ایجاد کرده است 

های قدیمی سفال  و می توان گفت که کارگاه
چه شکلی داشتند. با وجود این در کنارش 

های مرمری و کامپوزیت رخ نشان  ساختمان
می دهند و به یاد می آورند که این جا هم 

.دچار تغییر و تحوالت زیادی شده است

در شهر اللجین بیش از هزار کارگاه 
سفالگری برپاست که در آن مردان کار می 
کنند برخی دیگر برای ساختن یک ظرف برند 

صول شده اند و هر کارگاه را به نام یک مح
می سازند در این کارگاهها مردان سفال می 
سازند و در کوره آن ها را می پزند برخی 
هم یا خودشان روی آنها نقاشی می کنند و 
یا تعداد کمی از زنان را که در خانه هستند 

برای نقاشی روی سفال به کار می گیرند اما 
اینجا زنان عالقه زیادی به سفال ندارند اید 

م باز کرده اند سفال دیده چون از وقتی چش
همین دلیل حاال دلشان می خواهد  اند و به

چیزی غیر از سفال کابینت آشپزخانه شان 
.درا پر کن

زهرا معصومی از اهالی شهر اللجین 
می گوید: دیگر دلم میخواهد  خبرنگار مهر به

اشم به چینی و اکروپال و بلور داشته ب
شوهرم اجازه نمی دهم سفال بیاورد فقط 
گاهی خودم می گویم یک کوزه و یا کاسه 
بیاورد تا رویش نقش بیندازم به این کار 
تفریحی نگاه می کنم وگرنه زنان روستا 
عالقه ندارند سفالگری کنند از طرف دیگر 
مردان هم این اجازه را به زنان نمی دهند که 

.پشت چرخ بنشینند

https://www.mehrnews.com/news/4391445/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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گوید: فضای کارگاهها  او می
مردانه است و سفال دست 
مردانه می خواهد. زنهایی که در 
شهرهای دیگر کار سفالگری می 
کنند معموال ظروف تزئینی و یا 

.ظریف کار می کنند

 بهگردشگران همدان نمی توانند 
دست از اینجا این شهر بیایند و 

بدون خرید حتی یک  ،خالی
الخره اب .سفال کوچک برگردند

و چه ایرانی  هاچه خارجی 
داشته هم هایی که به همدان سفری کوتاه 

یک بار سفالهای اللجین را  بی شکاند
امتحان کرده اند به همین دلیل است که 
مسئوالن اللجین خبر می دهند که در سال 

میلیون دالر صادرات صنایع  ۵۱گذشته 
دستی داشته اند و میزان گردشگران این 

برابر بوده  ۳یش از ب ۷۹شهر در نوروز 
است

مسئوالن شهر اللجین یک نکته را هم در 
این  بهبازدید خبرنگارانی که برای بازدید 

،و آن یادآوری می کنند  وارد می شوندشهر 
این شهر درصد بیکاری اش صفر این که 

است. چون همه مردم مشغول کارند و حتی 
از شهرهای دیگر هم برای کار به اینجا می 

در کارگاه سفال می سازد دیگری آیند یکی 
آن را در کوره می گذارد و آن یکی نقش 

 ۵۱لعاب می زند و هستند برخی دیگر که در 
، ها واحد صادراتی مشغول ارسال این سفال

د نهایی که جنبه تزئینی و کاربردی دار سفال
 ۱۶۲و برخی دیگر هم در شهرک صنعتی که 

.کارگاه فعال دارد کار می کنند

م از آنها عالقه ای ندارند که سفال هیچ کدا
چینی وارد شهرشان شود به همین دلیل 
محمدرضا قادری مسئول میراث فرهنگی 
اللجین می گوید که ما سفال چینی نداریم 
اصال این کلمه اشتباه است آنها مصنوعات 
چینی هستند ولی همان ها را هم دست 

مشتری نمی دهیم چون دیگر برای 
کند که مشتری هم صرف نمی 

محصوالت چینی را بخرد وقتی 
محصول داخلی کیفیت و قیمت 

.بهتری دارد
قادری کیفیت محصوالت سفال 
اللجین را از زمانی بهتر می داند 
که این شهر جهانی شد و هر سال 
داوران شهرهای جهانی صنایع 

دستی به اللجین برای سرکشی می آیند و 
گزارش می گیرند که آیا هنوز هم سفال 

جین از نظر رنگ و کیفیت استاندارد الل
.مطلوب را دارد یا نه

آنطور که قادری و شهرداری اللجین بر آن 
تاکید دارند داوران یونسکو هر سال گزارش 
مثبتی از اللجین می نویسند و همچنان از 

اینکه همه مردم شهر این پیشه را در پیش 
سال است که  ۱گرفته اند خوشنودند. چون 

ننده نمونه می شود و اللجین صادرک
محصوالتش را به عراق و افغانستان می 
فرستد و می دانند که اسپانیایی ها و آلمانی 
ها و هلندی ها مخاطب خاص آنها هستند به 
همین دلیل این محصوالت را در بسته بندی 
هایی جاسازی می کنند که مناسب باشد و 

در عین حال قیمتش باالتر از 
دشگر حد نرود هر چند که گر

داخلی همچنان بسته بندی 
مناسب را برای سفال نمی 
خواهد چون قیمت محصول 

.باالتر می رود

آنچه در خور توجه است این 
هزار  ۱ از اکنون بیشکه 

هنرمند صنایع دستی در 
اشتعال دارند و کار به اللجین 

تحت پوشش بیمه همگی 
 یها درصد کارگاه ۷۹شاید  قراردارند.

شده اند و مشکل آنهایی که بیمه  نیز  اللجین
بیمه روستایی بودند حل شده است و 
شرایط بیمه روستایی برای بیمه هنرمندان 

 .هم در نظر گرفته شده است
پایان سخن این گه تولید سفال در این شهر 

سال قبل باز می گردد و کمک می  ۹۹۹به 
کندکه  اللجین مرکز سفال در ایران شود. بنا 

 ۵۱۹۹۹درصد از  0۹از به آمار رسمی، بیش 
نفر ساکنان این شهر به نحوی با صنعت 

 سفال در ارتباطند.
مراسم جشن انتخاب شهراللجین به عنوان 

توسط شورای عالی  پاینخت سفالگری جهان
با حضور رئیس جهانی صنایع دستی 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، و همچنین 
 مقامات استانی و شهری، اللجین

 و ساکنان اللجین برگزار شد
یادآور می شودکه این انتخاب 
درماه جوالی توسط شورای 

منطقه  –جهانی صنایع دستی 
موسسه یی  که –آسیا پاسیفیک 

مرتبط با یونسکو می باشد انجام 
 .شد
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هشدار اتحادیه اروپا:  

طرح پیشنهادی بریتانیا برای برگزیت عملی نیست

رهبران کشورهای عضو اتحادیه 
اند که مذاکرات اروپا هشدار داده

برای خروج بریتانیا از این اتحادیه 
زیت( پیشرفت الزم را نداشته و )برگ

فرصت برای رسیدن به توافق کوتاه 
.است

به دنبال دومین روز نشست 
رهبران اروپایی در سالزبورگ، که 

سپتامبر در  ۰۲امروز پنجشنبه، 
سالزبورگ اتریش برگزار شد، 

های ارشد اتحادیه اروپا پیشنهادهای مقام
.بریتانیا را ناکافی دانستند

ئیس شورای اروپا گفته دونالد توسک، ر

است رهبران کشورهای اتحادیه اروپا بر 
این موضع توافق دارند که طرح پیشنهادی 

عملی "می، نخست وزیر بریتانیا،  ترزا
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون  ."نیست

هنوز راه درازی باقی مانده "اروپا هم گفته: 
".است

 ۰۲۰۲ماه مارس  ۰۲بریتانیا قرار است 
دیگر( از اتحادیه اروپا خارج شود )شش ماه 

اما هنوز تکلیف برخی از مهمترین مسایل، 
مانند مرز جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی 

ترزا می، نخست وزیر  .مشخص نیست
های پیشنهادی بریتانیا، چهارشنبه شب طرح

اما  .بریتانیا را به اتحادیه اروپا ارائه کرد
اند که تهمنابع ایرلندی به خبرنگار اسکای گف

اند و بوده "طرح کلی"پیشنهادهای بریتانیا 
.اندنبوده "مشخص"به اندازه کافی 

لئو وارادکار نخست وزیر جمهوری ایرلند 
هم که با خانم می دیدار کرده گفته است: 

جزیره ایرلند  ".رودزمان دارد از دست می"

بین جمهوری ایرلند )عضو اتحادیه اروپا( و 
ی از پادشاهی بریتانیا( ایرلند شمالی )بخش

تقسیم شده است و مرز بین دو ایرلند 

ترین مرز زمینی بین بریتانیا و عمده
اکنون به دلیل هم .اتحادیه اروپا است

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بین 
دو ایرلند ایست بازرسی و محدودیت 
گمرکی برای تردد افراد و کاال وجود 

.ندارد

اما با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
باید ترتیبات جدیدی در نظر گرفته 

ها و شود. به دلیل سابقه ناآرامی
 های در ایرلند، حساسیت درگیری

های زیادی در مورد برقراری محدودیت 
بین دو ایرلند وجود دارد و برخی نگران به 

با  .خطر افتادن توافق صلح ایرلند هستند
که بریتانیا و اتحادیه اروپا  نایتوجه به 

هنوز درباره مسائلی مهم به توافق 
ها حاکی از برگزاری اند، گزارشنرسیده

نشستی ویژه در سطح رهبران در ماه 
.نوامبر است

آقای توسک هشدار داده است که خروج 
 "بارفاجعه"تواند بریتانیا بدون توافق می

وزیران مالت و جمهوری چک نخست .باشد
اند که آرزو سی گفتهبیصاحبه با بیدر م

پرسی بیفتد و همه "اتفاق محال"دارند 
ای درباره خروج بریتانیا برگزار دوباره

شود یا مردم بریتانیا نظرشان درباره 
چندین رهبر دیگر  .برگزیت را عوض کنند

کشورهای اروپایی نیز درباره از دست 
رفتن زمان و نزدیک شدن موعد برگزیت 

.انددههشدار دا
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توزیر بریتانیا برای نحوه اجرای برگزیمخالفت قاطع اتحادیه اروپا با طرح نخست

کننده ارشد اتحادیه میشل بارنیه، مذاکره
اروپا در امور خروج بریتانیا از این اتحادیه، 

ترزا می،  پیشنهادبا  'قاطعانه'گوید می
ه های آیندوزیر بریتانیا درباره توافقنخست

.مخالف است

این مسئول مذاکرات درباره برگزیت 
هایی از تکه"تواند گوید بریتانیا نمیمی

را بر دارد و بقیه را  "عضویت اتحادیه اروپا
.رد کند

وزیر بریتانیا گفته شنبه نخستصبح روز یک
بود که بر سر طرح دولت برای نحوه خروج 

های بعد از آن از اتحادیه اروپا و توافق
.آیدنمی کوتاه

کننده ارشد اتحادیه اروپا ولی مذاکره
 "های مشترکدستورالعمل"گوید طرح می

برای کاالها و بدون در نظر گرفتن خدمات، 
.خالف منافع این اتحادیه است

طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
موسوم به برگزیت، تابستان دو سال پیش 

پرسی رای آورد و در حال حاضر در همه
های اتحادیه اروپا های بریتانیا با مقامقامم

در مذاکره اند تا نحوه اجرای این خروج و 
.های بعد از آن را تعیین کنندتوافق

مارس، یعنی  ۹۲قرار است بریتانیا از روز 
کمتر از هفت ماه دیگر، از اتحادیه اروپا 
خارج شود ولی هنوز مشخص نشده است 

ا اتحادیه اروپا که پس از آن، رابطه بریتانیا ب
.طور خواهد بودچه

کننده ارشد اتحایده میشل بارنیه، مذاکره
اروپا در امور برگزیت، گفته است: 

بوم خود ما در طول چند دهه رشد زیست"
توانید با انتخاب چند کرده است. شما نمی
".قطعه، با آن بازی کنید

وزیر آقای بارنیه قبال هم درباره طرح نخست
ای نحوه خروج از اتحادیه اروپا بریتانیا بر

انتقاد کرده بود اما منابع نزدیک به او به 
وقت این اندازه اند که هیچسی گفتهبیبی

.صریح نبوده است

در پاسخ، دولت بریتانیا تاکید کرده است که 
دقیق و "هایش برای ترک اتحادیه اروپا طرح
است و هم برای بریتانیا و هم  "گرایانهعمل

.حادیه اروپا مفید استبرای ات

وزیر بریتانیا که نهادی نخستطرح پیش
اش در چکرز گاه تابستانیچون در اقامت

ارائه شد به همین نام معروف شده، در ماه 
ژوئیه معرفی شد و در پی آن دیوید دیویس، 
وزیر امروز خروج از اتحادیه اروپا، و 

گیری بوریس جانسون، وزیر خارجه، کناره
.کردند

برای مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا 
درباره برگزیت به طور غیر رسمی تا ماه 
اکتبر فرصت هست ولی آقای بارنیه گفته 

تواند تا اواسط نوامبر است که این مهلت می
.تمدید شود

کننده ارشد اتحایده میشل بارنیه، مذاکره
وگویی با اروپا در امور برگزیت، در گفت

نی فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ روزنامه آلما
وزیر گفته است طرح ترزا می، نخست

پایان بازار واحد اروپایی خواهد "بریتانیا، 
."بود

تواند مانند نروژ که او گفته است بریتانیا می
آن هم عضو اتحادیه اروپا نیست، در بازار 
واحد اروپایی بماند ولی باید همه قوانین 

اروپا را هم  ها به اتحادمرتبط و کمک
".بپذیرند. انتخاب با بریتانیاست

های آقای بارنیه در همان روزی این حرف
منتشر شده است که خانم می هم در 

 "خاطرجمع"روزنامه تلگراف نوشت که 
توافق "توان با اتحادیه اروپا به یک است می

.رسید "خوب

وزیر بریتانیا گفته است با این حال نخست
حالت هم آماده باشند  دولت باید برای این

که هیچ توافقی با اتحادیه اروپا سر نگیرد 
ها هرچند در این صورت در بعضی بخش

های واقعی هم برای بریتانیا و هم چالش"
.آیدپیش می "برای اتحادیه اروپا

جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار 
داده است که خروج از اتحادیه اروپا بدون 

ست، "اه بزرگی برای اروپااشتب"یک توافق، 
برد و جان به در می"در حالی که بریتانیا 

."شودموفق می

های تجاری مختلفی درباره عواقب گروه
احتمالی بر بریتانیا در صورت خروج بدون 

.اندتوافق از اتحادیه اروپا هشدار داده
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بانک مرکزی ایران:  

نقدینگی در یک سال بیست درصد افزایش یافته است

بانک مرکزی در گزارشی که روز دوشنبه 
شهریور منتشر کرد از افزایش بیست  ۹۱

درصدی حجم نقدینگی در یک سال گذشته 
.خبر داده است

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در 
هزار  ۹۰۶۱پایان تیرماه امسال به حدود 

میلیارد تومان رسیده که از تیر ماه سال 
( بیش از بیست درصد افزایش ۹۹۱۰قبل )

 .نشان می دهد
( ۹۹۱۰بر همین اساس از اسفندماه پارسال )

تا تیر ماه امسال نقدینگی چهار و هفت دهم 
.ستدرصد افزایش داشته ا

این آمار در حالی منتشر شده که بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی و مسئوالن 
جمهوری اسالمی افزایش نقدینگی در این 
کشور را به عنوان یکی از عوامل اصلی 

.اندجهش قیمت ارز معرفی کرده

گویند نبود مجرای مطمئن بعضی از آنها می
های سرگردان را گذاری، پولبرای سرمایه

.ازار ارز و سکه کرده استروانه ب

بعضی از کارشناسان دخالت دولت در 
اقتصاد را عامل افزایش حجم نقدینگی 

 .دانندمی
های نقدینگی به مجموع پول، سکه نقدینگی:

های با ارزش و شبه پول )نظیر سپرده
شود. رشد دار( گفته میگذاری مدتسرمایه

رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا بی
شود و به تورم دامن ای کاال و خدمات میبر

ساز اهداف زند اما کنترل نقدینگی زمینهمی
کالن اقتصادی مانند رشد تولید، کنترل 

.تورم و اشتغالزایی است
بعضی از کارشناسان دخالت دولت در 
اقتصاد را عامل افزایش حجم نقدینگی 

.دانندمی

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
ی بازار ارز را ناشی از این وضعیت کنون

دانست که شبکه بانکی در هدایت نقدینگی 
.ضابطه کنترلی نداردبی

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس 
جمهوری ایران هم باال رفتن دائمی حجم 

 "خطر اصلی اقتصاد ایران"نقدینگی را 
.خوانده است

ای، اهلل علی خامنهحدود یک ماه پیش آیت
لت خواسته بود کارگروهی رهبر ایران از دو
ها و نقدینگی بانک 'مشکل'را برای بررسی 

.تشکیل دهد

توانستیم با هنر اگر چنانچه ما می"او گفت: 
سازنده و  هدایت این نقدینگی به کارهای

مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی 
نعمت بزرگی بود؛ االن یک بالی بزرگی 

".است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است

های خارجی های اخیر نرخ ارزدر ماه
.همزمان با قیمت سکه طال افزایش یافت

از روز شنبه تا چهارشنبه هفته پیش قیمت 
ر تومان رشد دالر روزانه بطور متوسط هزا

هزار تومان هم رسید که  ۹۱داشت و به 
.بعدا فروکش کرد

یکی از دالیل افزایش تقاضا برای خرید سکه 
های اخیر نگرانی شهروندان از و ارز در ماه

کاهش ارزش ریال و تالش برای حفط 
هاست که پس از خروج آمریکا از دارایی

های نفتی )نیمه برجام و نزدیک شدن تحریم
.شدت یافته استآبان( 

به غیر از سکه و ارز، تقاضا برای 
هایی مانند خودرو گذاری در بخشسرمایه

.هم افزایش یافته است

هفته پیش هزاران شهروند ایرانی برای 
هزار خودروی شرکت سایپا ثبت  ۱۶خرید 

نام کردند؛ که البته تعداد متقاضیان بیشتر 
.از خودروها بود

بازار آزاد به  در حالی که قیمت پراید در
حدود چهل میلیون تومان رسیده است، 

رسد بیشتر ثبت نام کنندگان در این بنظر می
هایی خود طرح به دنبال حفظ ارزش دارایی

.با توجه به کاهش ارزش ریال هستند
های های اخیر بخشی از سرمایهدر سال

در کشورهای خارجی  کشورسرگردان 
ری شده گذانظیر گرجستان و ترکیه سرمایه

.است

حدود یک ماه پیش رئیس اتاق بازرگانی 
آمار "ایران و ترکیه با استناد به 

گفت شهروندان ایرانی از ابتدای  "غیررسمی
امسال هزار خانه مسکونی در شهرهای 

متوسط اری کرده اند. مختلف ترکیه خرید
ه هزار دالر اعالم شد ۹۰۶ها این خانه ارزش
  است.

آژانس های مسافرتی و یا بنابه گفته برخی 
خرید واحدهای مسکونی در گرجستان، 
یونان و برخی کشورهای اروپایی برای اخذ 

 اقامت بی رونق نبوده است.
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اخبار کوتاه اقتصادی

اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیسبرگزاری 

مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق مشترک 
 بازرگانی  و صنایع و معادن ایران و انگلیس
بنا به دعوت رسمی اتاق از اعضاء واجد 

 51راس ساعت  مجمع، شرایط حضور در
مرداد ماه با حضور بیش  02روز چهارشنبه 

در  و وکالتا  اصالتا   ،نفر از اعضاء اتاق 11 از
سالن طبقه هشتم اتاق تهران واقع در خیابان 
خالد استانبولی)پارک سابق(با حضور آقایان 
مهرانی و حسینی نمایندگان امور بین الملل 

و برگزار و دفتر حقوقی اتاق ایران  تشکیل 
 گردید. 

در این نشست نخست دکتر امینی ضمن ادای 
خانم ها و آقایان حاضر در خیرمقدم  به 

در  با توجه به اینکه وفق اساسنامه وجلسه 
هیات مدیره نیز در انتخابات این مجمع 

های نامزد، لذا قرار داشتدستور کار 
عضویت در هیات مدیره نمی توانند در مسند 

ضمن اعالم  گیرند، قرارهیات رئیسه مجمع 
هیات  اسامی رسمیت یافتن جلسه مجمع

با تائید اعضای  وبه پیشنهاد رئیسه مجمع بنا
حاضر در جلسه به شرح درپی انتخاب و در 

گرفتند: آقایان ایرج  رئیسه قرارهیات جایگاه 
رئیس، رامین طاعتی و  به عنوان دانش

و اول و دوم علیرضا مناقبی به عنوان ناظر 
به عنوان منشی.  امیرحسین پژوهیآقای 

 کوتاه ایراد بیاناتی سپس دکتر امینی ضمن
درخصوص خرید محل دبیرخانه و تشکر از 

 علینقی همراهی و کمک مالی آقایان مهندس
خاموشی و محمدرضا سرمدی، با اشاره به 

در برخی مسائل و مشکالت ناخواسته یی که 
جریان کار خرید محل ایجاد شده بود، 

براساس دستور  جلسه را قرائت ودستور 
 جلسه نخست گزارش عملکرد سال گذشته

قرائت و به  هیات مدیره خطاب به مجمع
 گرفت.  اتفاق آرا مورد تصویب قرار
بازرس قانونی  پس از آن خانم مطلب زاده

و سپس گزارش مالی  اتاق گزارش بازرس
را به عنوان حسابرس سال مورد گزارش 

اتفاق آراء از تصویب  که بهاتاق قرائت کرد 
 گذشت. 

اسامی درپی با توجه به دستورجلسه مجددا  
نامزدهای عضویت در هیات مدیره اتاق که 
پیش از آن برای کلیه اعضاء ارسال و در 

نیز نصب سالن ایشگر اطالعات صفحه نم
 سپس رای گیری آغاز شد ،گردید بود قرائت

 ماخوذه آراء ،بعد از اتمام رای گیری و
و نتیجه به ترتیب و به شرح زیر انی بازخو

کتر امیر هوشنگ امینی، مهندس اعالم شد: د
علینقی سیدخاموشی، خانم فیروزه مزدا، سید

دکتر علیمردان شیبانی، صادق سمیعی، عالء 
 میرمحمد صادقی و مهندس علی حمزه نژاد

و سرکار  لی هیات مدیرهصبه عنوان اعضاء ا
ل صدیق خانم مرضیه ابراهیمی و دکتر مرس

به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه 
سال انتخاب شدند. سپس موسسه 
حسابرسی مطلب زاده به عنوان حسابرس و 
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خانم زهرا مطلب زاده به عنوان بازرس 
اصلی و آقای امین مقدم به عنوان بازرس 

روزنامه اطالعات  .علی البدل انتخاب شدند
 نیز همچنان برای نشر اطالعات و آگهی های

جلسه بعد از امضای صورت  .اتاق تعیین شد
جلسه توسط اعضاء هیات رئیسه و نماینگان 
امور بین الملل و امورحقوقی اتاق پایان 

منتخبین در جلسه انتخاب خود را پذیرفت و 

حاضرین در جلسه برای پذیرا شدند، سپس 
گفت و گوی رو در رو به سالن پذیرایی 

دیگر با یکو تا پاسی از روز در آنجا هدایت 
فت و گو بودند.گسرگرم 

 اتاق ایران و انگلیس ماهانه هیات رئیسهبرگزاری جلسه 

و نخستین هیات مدیره های ماهانه جلسه 
منتخب مجمع عمومی جلسه هیات مدیره 

عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس برگزار در 
در دوره مورد گزارش  ،5931مرداد ماه  02

سه شنبه  اولین 51عت راس سا همه ماهه
با حضور کلیه اعضاء در محل  هر ماه

 دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. در
 عملکردبعد از ارائه گزارش  ها جلسه کلیه

ارائه و در آخرین جلسه  دبیرخانه ماه قبل
چگونگی برگزاری  بعد از گزارش نتیجه و

جلسه مجمع و امضای صورتجلسه تعیین 
براساس  نیز یرهسمت اعضاء هیات مد

علی  مهندسانجام و کماکان دستور جلسه 
به عنوان رئیس، دکتر  خاموشی نقی

امینی به عنوان نایب رئیس اول امیرهوشنگ 
و دبیر کل، آقایان عالء میرمحمد صادقی 

نژاد عضو هیات نایب رئیس، علی حمزه 

دکتر علیمردان شیبانی و  ،مدیره و خزانه دار
دیره و خانم صادق سمیعی عضو هیات م

فیروزه مزدا به عنوان عضو و دبیر هیات 
مدیره انتخاب و قبول مسئولیت کردند. 
سپس مهندس خاموشی ضمن تشکر و 
تقدیر از زحمات دبیرخانه در برگزاری 

مشکالت  به تفصیل درمورد مسائل ومجمع 
بیاناتی ایراد و پیشنهاد کشور  اقتصادی

 : کردند
صادرات، برای بازگشت ارز حاصل از  - 5

مقامات ذیربط، خواسته شود  طی نامه ای از
ددا  پیمان سپاری ارزی و همچنین مشوق جم

 های صادراتی برقرار شود.
به منظور بهبود کیفیت تولیدات داخلی و  - 0

فراهم سازی رضایت مصرف کنندگان و 
امکان حضور بیشتر در بازارهای صادراتی 
از موسسه استاندارد خواسته شود مدخلیت 

، به نمایند بیشتری در این زمینه اعمال
نحوی که مصرف کننده با اطمینان خاطر 
کاالهای تولید داخلی را مصرف نماید. به 
عبارت دیگر زیان احتمالی از کاالهای 
استاندارد شده، توسط موسسه استاندارد 

 مورد تقبل قرار گیرد.
جعفر ذره  انبا توجه به سابقه حضور آقای

در هیات مدیره مقرر  بینی و ایرج دانش
نامبردگان  ،با توجه به تصویب مجمعگردید 

با حق حضور در جلسه های هیات مدیره به 
عنوان مشاور هیات مدیره تعیین و مراتب به 

 آنان ابالغ شود.
درمورد سفر به لندن و حضور در مهمانی 
شام ساالنه اتاق قرار شد طبق روال معمول 

همتایان و برای دیدار اعضاء با اقدام 
انگلیسی عضو اتاق انگلیس و ایران و نماینده 

 .سیاسی کشور اقدام شود

 اتاق ایران و انگلیس ماهانه کمیسیون های تخصصیبرگزاری جلسه 

کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری 
ماهانه کمیسیون های جلسه  های نوین:

بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین در 
راس همه ماهه ، رشمورد گزاه دور

با  ماه هردوشنبه  دومین 56:22ساعت
و  بیشترین تعداد اعضاء کمیسیون حضور

آقای  با حضورنیز یک جلسه از سه جلسه 
کیت ولینگز رئیس بخش بازرگانی بین 

و خانم  بریتانیا در تهران المللی سفارت
مریم نجفی، مشاور ارشد بازرگانی سفارت 

و برگزار در محل دبیرخانه اتاق تشکیل 
 گردید.

پس از مبادله اخبار  ها در این جلسه
جمع آوری پیشنهادات و نقطه اقتصادی و 

اعضای حاضر در کمیسیون  نظرات
بخصوص پیشنهادات آقای کیت ولینگز و 
اعالم همکاری فی مابین برای رفع موانع و 

خصوص در تجارت  پیشبرد هدف ها به

 ، برنامه پیشنهادی برایبین تهران و لندن
مورد تایید قرار  به شرح در پی سال جاری

 :گرفت

به برقراری ارتباط تنگاتنگ بین  کمک -8
.کشور کارآفرینان دو مجموعه ها و

هیات های بازرگانی. مبادله  دو -2
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 بررسی موانع و مشکالت فراراه فعالیت -3
  .کشور کارآفرینان دو بین 

مقررات و دستورالعمل های  گردآوری -4
ی، صنعت و فن مرتبط با امور بازرگان

در  نصببرای  آوری های نوین دو کشور
فهرست اقالم صادراتی  سایت اتاق همراه با

.کشور دو
برگزاری جلسه های مشترک دبیران  - 1

 کمیسیون های اتاق. 
ماهانه  های  جلسه :داروا و کمیسیون غذ

 50:22، رأس ساعتهمه ماههکمیسیون این 
ر دبیشتر اعضاء دوشنبه، با حضور اولین 

 محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. 
براساس دستور جلسه، در کلیه جلسه ها 

عمده ترین اخبار روز مبادله و به نخست 
جدیدترین اخبار اقتصادی در حوزه غذا و 

 دارو پرداخته شد. 
مسائل ارزی و مشکالت درباره سپس 

و درمورد اقتصادی اخیر گفت و گو 
درخصوص پیشنهادی  برگزاری همایش

توسعه روابط بازرگانی بین شرکت های 
 فعال در زمینه غذا و دارو و وسایل آرایشی

 اخذ تصمیم شد.
کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری 

در  کمیسیون  اینجلسه ماهانه  و ساختمان:
دوره مورد گزارش همه ماهه طبق برنامه 

با حضور بیشترین تعداد زمانی مقرر 
انه اتاق تشکیل و در محل دبیرخاعضاء 

مرداد ماه به دلیل همزمان برگزار گردید. در 
شدن با تعطیالت سه روزه و عدم حضور 

برگزرای بیشترین تعداد اعضاء در تهران 
 به چهارشنبه هفته بعد موکول گردید.جلسه 

ین کمیسیون همه ماهه به در جلسه های ا

باره چگونگی توسعه روابط تفصیل در
ت و گو و تصمیم بازرگانی دو کشور گف
 های مفیدی اتخاذ شد.

جلسه  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:
در  کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمیهای 
با حضور همه ماهه  ه مورد گزارشدور

در محل دبیرخانه  بیشترین تعداد اعضاء
 ها جلسه کلیه رد برگزار شد. و تشکیلاتاق 

صادی روز به تابتدا طبق معمول اخبار اق
 در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مبادله ویژه

از این پس آن  شد طبق اعالم دولت: و گفته 
مگاوات برق  1دسته از شرکت هایی که به 

 یا بیشتر نیاز دارند، ملزم به تأسیس نیروگاه
به پیشنهاد  ضمنا  می باشند. اختصاصی

توجه به برنامه با  دکتر امینی مقرر شد
کمیسیون  ،ب برای سال جاریومص
. شی در زمینه کاری خود برگزار کندیهما

برگزاری  این پیشنهاد با قبول مسئولیت

مهدوی به عنوان  آقایانهمایش توسط 
به عنوان ارائه پناهی  ،نوروزیمجری و 

 دهنده گزارش مورد تایید قرار گرفت ضمنا 

 .عهده آقای رضایی واگذار شدامر پیگیری 
در دوره مورد گزارش  کمیسیون عضویت:

با  همه ماهه کمیسیون عضویت های هجلس
یروزه مزدا و آقای علی حمزه حضور خانم ف

به ریاست آقای دکتر امیرهوشنگ ، نژاد
، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و یامین

برگزار گردید. در این جلسه ها پرونده های 
درخواست تمدید عضویت مورد بررسی و 

عضویت ایشان  کارت های اعتباربا توجه به 
 .کال مورد تایید قرار گرفتاتاق ایران  در

 51درخواست عضویت جدید  05 از همچنین
و مقرر  مورد تایید قرار گرفتدرخواست 

گردید نتیجه کتبا  با تشکر از تمایل به 
عضویت در اتاق ایران و انگلیس و آرزوی 

موفقیت به آنان ابالغ شود.

 اخبار کوتاه اتاق انگلیس و ایران

 ق بازرگانی بریتانیا و ایران در محل جدیداستقرار اتا

بازرگانی  انه اتاقخواصله از دبیر عبنابه اطال
تصمیم و اعالم  حسببریتانیا و ایران 

صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت و 

محل  ساختمان تعمیرات اساسی به دلیل آغاز
توسط  استقرار اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران

ق ملزم به تخلیه محل تاپیمانکار منتخب، ا

اتاق با اجاره محل جدیدی  بنابراینگردید. 
مورد محل  اکنون در، برای استقرار دبیرخانه

مستقر شده است.  اجاره به شرح مندرج درپی

The British Iranian Chamber of Commerce (BICC) | Garden Studios, 71 -75 Shelton Street, 
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 دریافت نشان امپراطوری

 ر کل پیشین اتاق بازرگانی انگلیس و ایرانمدی ،مارتین جانستون

مدیر کل پیشین اتاق  ،ونتمارتین جانس
، (BICC) بازرگانی انگلیس و ایران در لندن

به مناسبت خدمات ویژه و طوالنی به 
و توسعه روابط بازرگانی بریتانیا و ایران 

خدمت در آن در طول سال های متمادی 
ز  تولد علیا حضرت ملکه در زاد رواتاق 

در فهرست گیرندگان جایزه در سال  بریتانیا
( عالی ترین نشان(OBEریافت به د ،0252

   امپراتوری بریتانیا مفتخر شد.

اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران و 
، ضمن قدردانی از (IBCCIM)انگلیس 

و اثرگذار آقای  ، مستمرهمکاری صمیمانه
در طول خدمت در اتاق  مارتین جانستون
در حفظ و توسعه روابط  انگلیس و ایران و

ت این جایزه یافبازرگانی دو کشور، در
تبریک گفته همواره  ارزشمند را به ایشان

های صمیمانه و طوالنی  قدردان همکاری
 ایشان با این اتاق خواهد بود.

 سفر لرد المونت رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران به تهران

ا بنابه اطالع واصله از  سفارت بریتانی
قرار است لرد نرمان در تهران 

رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا ، المونت
نماینده نخست وزیر و و ایران 

، نگلیس در امور بازرگانی با ایرانا
در مسئولیت دوم خود عازم ایران 

 شوند. 
ته می شود از روز فدر این سفر که گ

دوشنبه دوم مهر ماه آغاز و حدود 
 وی یک هفته به طول خواهد انجامید

به ویژه اتاق  کشورامور اقتصادی ره با برخی مسئوالن و کارگزاران ادا

های بازرگانی و صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران، قم و کاشان در 
زمینه توسعه روابط بازرگانی دو 
کشور و موانع فرا راه فعالیت های 

د نشست. اهبازرگانی به رایزنی خو
در این سفر هماهنگ کننده دیدارها 

سفارت بریتانیا  ،به روال معمولبنا
هران و اتاق مشترک بازرگانی در ت

ایران و انگلیس به عنوان همتای 
 رگانی برتانیا و ایرانایرانی اتاق باز

 خواهد بود.  و وزارت امور خارجه

 بازرگانی خارجی ایران و انگلستان
 در

 7931ماهه نخست سال  5

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی 
ان به گمرک ایران ، مجموع صادرات ایر

ماهه نخست سال  1در پادشاهی متحده 
 52391205از نظر وزنی برابر (5931جاری )

 نظر از و تن( 53کیلوگرم )اندکی کمتر از 
دالر، که از نظر  51،131،201 ارزشی برابر

  23/2درصد و از نظر ارزشی  20/2وزنی 

درصد کل صادرات ایران را شامل بوده 
ن از آن است، در حالی که حجم واردات ایرا

 5،506،515،501کشور، از نظر وزنی برابر 
تن( به  5506222کیلوگرم )اندکی بیش از 

دالر، که از نظر وزنی  092،229،026ارزش 
درصد  02/0درصد و از نظر ارزشی  21/2

 از کل واردات ایران از آن کشور را شامل 

بدین ترتیب مالحظه می شود که  بوده است.
گانی خارجی با ستد بازر ایران در داد و

در پنج ماه اول سال جاری نیز  انگلستان
در بازرگانی خارجی خود با  همچنان

با  از نظر تراز بازرگانی پادشاهی متحده
میلیون دالر تراز منفی  050 اندکی بیش از

 رو به رو بوده  است.
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 اقتصادی ایراناخبار کوتاه   

 همتی خبر داد؛

برای کاالی اساسی میلیارد79میلیارد درآمد صادرات غیر نفتی،73

رییس کل بانک مرکزی باا اشااره باه حجام 
میلیااارد دالری صااادرات غیاار  53باایش از 

ماهه اول ساال جااری، از  1نفتی کشور در 
میلیااارد دالر باارای تااامین  59اختصاااص 

.کاالهای اساسی و ضروری کشور خبرداد

به نقل از رواباط  خبرگزاری مهر گزارش به
عمومی بانک مرکزی، عبدالناصار همتای باا 
اشاره به حجم صاادرات غیار نفتای کشاور 
گفاات: از مجموعااه صااادرات غیاار نفتاای، 
صادرات گاز و فرآورده هاای نفتای معاادل 

ر میلیاارد دال56میلیارد دالر بود، لذا حدود 9
باااقی مانااده آن اساات کااه بایااد بااه چرخااه 

رئایس کال باناک مرکازی   .اقتصاد برگردد
 ساامانه در شاده عرضه ارز مجموع افزود:
 ارزی جدیااد بسااته اجاارای ماادت در نیمااا

 کاه است بوده یورو میلیارد0 نزدیک تاکنون
 هایشاارکت بااه مربااوط درصااد22 از باایش

 صااادرکنندگان بقیااه و بااوده پتروشاایمی
 باازار در درصد 02 از کمتر یسهم غیرنفتی

همتاااای از سااااایر   .اندداشااااته ثانویااااه
صادرکنندگان غیرنفتی درخواسات کارد باا 
عرضه ارزهای حاصل از صادرات خاود در 
تعمیق بازارثانویه نقش آفرینی کنند و گفات: 
البته بانک مرکزی نیز جهت تنظیم این باازار 
برخاای از انااواع ارزهااای مااورد نیاااز وارد 

وی عرضاه ارز   .عرضه می کند کنندگان را
توسااط صااادرکنندگان را یااک مطالبااه ملاای 
دانست که باید انجاام پاذیرد و تاکیاد کارد: 

میلیااارد دالر ارز باارای واردات کاالهااای 59
اساسااای و ضاااروری و دارو و تجهیااازات 

پزشکی اختصاص یافته است که باه تادریج 
 .تامین و واردات آن ها درحال انجاام اسات

یازهاای ارزی ماردم خااطر همتی دربااره ن
 هاای نیااز باه مرباوط اساکناس نشان کرد:

ها وصرافی هاا نیز توسط بانک مردم واقعی
 شود؛ تأمین می

ورود اسکناس به کشور توسط صرافی هاا 
وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شده 
و درحال افزایش اسات و درکناار آن باناک 

کناد، مرکزی هم باقیمانده نیااز راتاأمین می
ضافا  بخشای از ارز ساامانه نیماا توساط م

صرافی ها به صورت اسکناس وارد کشاور 
.گرددشده و در بازار عرضه می

وی افزود: مسولین ذیربط درباناک مرکازی 
تعامل خاوبی باا کاانون صارافان داشاته و 
جهاات روان سااازی خریااد و فااروش ارز 
درصرافی ها، برنامه هاایی در دسات اقادام 

 .دارند

:با لرد المونت ردیدا در

 در اروپا پذیرفتنی نیست سمپایگاه برخی رهبران فکری تروری 

به نقل از خانه  خبرگزاری مهربه گزارش 
ملت، لرد نورمن المونت فرستاده ویژه 
دولت انگلیس در امور تجاری ایران و 
رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران روز 

با مصطفی کواکبیان  (0/1/31) چهارشنبه
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و 
انگلیس و عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

.دار و گفتگو کرددی

کواکبیان در ابتدای این دیدار با اشاره به 
گفتگوهای ایران و انگلیس در خصوص 

های مراجع  برجام گفت: مطابق گزارش
دار بین المللی، ایران به تعهدات  صالحیت

خود در قالب برجام پایبند بوده است اما 

اند اقدامات  های مقابل نتوانسته طرف
رای تعهدات خود در خوری برای اج عملیِ

انجام دهند. وی افزود: انتظار ما از انگلیس 
و سایر کشورهای اروپایی این است که 
اقدامات ملموس و عملی انجام دهند که 

تداوم برجام برای ایران بیهوده و بی اثر 
رییس گروه دوستی پارلمانی ایران  .نباشد

و انگلیس در بخش دیگری از سخنان خود 
انگلیس را  ران وسطح روابط تجاری ای

های تجاری  ناچیز شمرد و گفت: ظرفیت
ایران و انگلیس بسیار باالتر از سطح 
کنونی مبادالت دو طرف است لذا دولت 

ای جدی تر در این  انگلیس باید با اراده
خصوص گام بردارد. وی افزود: تسهیل 
مبادالت بانکی کمک فراوانی به ارتقای 

.کردتر مناسبات فیمابین خواهد  سریع

های آمریکا علیه  تحریم ،کواکبیان در ادامه
 کشورمان را ظالمانه خواند و گفت: تحریم
های ظالمانه آمریکا مردم ایران را هدف 

https://www.mehrnews.com/news/4408312/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%B1%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4408312/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%B1%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
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https://www.mehrnews.com/news/4413857/وجود-پایگاه-برخی-از-رهبران-فکری-تروریست-ها-در-اروپا-پذیرفتنی
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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و موجب شده است که دسترسی  دادهقرار 
مردم به برخی از نیازهای اساسی خود با 

رییس گروه دوستی  .دنمشکل روبرو شو
ره به حادثه در ادامه با اشا ایرانپارلمانی 

تروریستی چند روز پیش در اهواز گفت: 
 وجود پایگاه برخی از رهبران فکری گروه

های اروپایی  های تروریستی در کشور
لرد نورمن  در این دیدار .پذیرفتنی نیست

المونت نیز ضمن اشاره به حمایت دولت 
انگلیس از تداوم برجام گفت: انگلیس بر 

، از خالف آمریکا هم پیمان سنتی خود
کند و در مذاکرات  تداوم برجام حمایت می

به دنبال راهکارهایی است که براساس آنها 
بتواند روابط تجاری و اقتصادی خود را با 

وی افزود: دولت انگلیس  .ایران ارتقاء دهد
از هیچ تالشی برای تداوم اجرای برجام 
فروگذار نیست اما فشارهای دولت آمریکا 

کار آنها در ایران  های بریتانیایی بر شرکت
لرد نورمن  .را با مشکل روبرو کرده است

المونت در ادامه این دیدار با اشاره با 

ها هستند  هایی که مستثنی از تحریم حوزه
 گفت: ما از مواردی که مستثنی از تحریم
های آمریکا هستند اطالع داریم و تالش 
خود را برای تامین نیازهای ایران در این 

.ایم کرده آغازها  حوزه

رویداد وی در پایان با محکوم کردن 
تروریستی اهواز گفت: از نظر ما این اقدام 
 غیرقابل توجیه و محکوم است و با خانواده

.های بازماندگان همدردی می کنیم

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:             

 اندهزار خودرو احتکار کرده 7۶۱ایران خودرو و سایپا 

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی  رئیس
خودرو توساط دو  "احتکار"مجلس ایران از 

ساااز باازرخ داخلاای ایااران؛ سااایپا و وخودر
.ایران خودرو خبر داده است

ایاان اظهااارات در پاای افاازایش شاادید قیماات 
هااای اخیاار خااودرو در بااازار ایااران در ماه

ایااران "اساات. امیاار خجسااته گفتااه اساات: 
هزار خودرو را احتکار  562سایپا خودرو و 

 32اند کاه کرده اند و به تازگی راضای شاده
".هزار خودرو را وارد بازار کنند

خودروسااازان ورشکسااته تااالش "او گفتااه 
دارند ورشکستگی خود را از این طریق حال 

".کنند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ایان کاار ناوعی "مجلس همچنین گفته است: 

 0022اساات کااه بااا دالر دولتاای  ! الساخاات
کنناد تومانی قطعات خودرو را خریداری می

اما با قیمت دالر آزاد خودروها را به فاروش 
".رسانندمی

آقااای خجسااته خواسااتار اعااالم موجااودی 
های خودروساااز در انبارهااا شااده شاارکت

است. پیشتر مدیران دو خودروسااز بازرخ 
احتکاار کشور )سایپا و ایران خودرو( اتهام 

.را رد کرده بودند

خودرو بیش زارع، مدیرعامل ایرانهاشم یکه
از دو هفته پایش در یاک برناماه تلویزیاونی 

از نظر ما، احتکار خودرو کاری "گفته است: 
زشت و کثیف است و اینکه برخی انبارهاا و 

ها مملو از خودرو هستند، دلیال آن، پارکینگ
 بر اساس آمار گمرک ".کسری قطعات است

( 5931جاااری )ماااه اول سااال  1ایااران در 

واردات خااودرو کاااهش شاادیدی نساابت بااه 
سال پیش داشته 

 12حدود ده روز پیش شرکت ساایپا حادود 
صاورت ه هزار خاودروی ایان شارکت را با

آنالین پیش فروش کرد کاه هازاران نفار در 
این طرح ثبت نام کردند و عده بسیاری البتاه 

.موفق به ثبت نام نشدند

اناد قارار اسات والن ایران خاودرو گفتهمسئ

هازار دساتگاه ازمحصاوالت  02هفته جاری 
باا افازایش قیمات  .خود را پیش فروش کنند

هااای اخیاار، تقاضااا باارای خریااد ارز در ماه
خودرو در ایران افزایش یافته و بسایاری از 
متقاضیان خرید خودرو با توجه باه کااهش 

ای هارزش ریال به دنبال حفظ ارزش دارایی
.خود هستند

بعضاای از فعاااالن بااازار خااودرو معتقدنااد 
خودروسازان عرضاه را باه باازار محادود 
کردند که این باه گرانای خاودرو دامان زده 

.است

حاادود دو ماااه پاایش دولاات ایااران واردات 
قلم کاال به این کشور را ممناوع  5022حدود 

اعااالم کاارد. ایاان اقااالم شااامل خااودرو هاام 
ر قیمت خودرو در شد و به افزایش بیشتمی

.ایران دامن زد

ماه نخست  1بر اساس آمار گمرک ایران در 
( واردات خاودرو کااهش 5931جاری )سال 

.شدیدی داشته است

ماه اول امسال مجموعاا،  1بر این اساس در 
 02دستگاه انواع خاودرو از  150هزار و  50

کشور دنیاا باه ایاران وارد شاده اسات کاه 
لیون دالر بارآورد می 901ارزش آنها حدودا 

  .شده
این در حالی است که در مدت مشاابه ساال 

دسااتگاه  609هازار و  91پایش، در مجمااوع 
میلیون دالر به ایاران  396خودرو به ارزش 

.وارد شده بود

با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، 
بخشی از تحریم های پیشین این کشور از 

ن از جمله تحریم صنایع خودروسازی ایرا
.مرداد امسال مجددا از سرگرفته است 51

منش، رئیس انجمن صنایع محمدرضا نجفی
سازی در ایران گفته است که همگن قطعه

تحریم های آمریکا و مسائل مرتبطی که 
صنایع خودروسازی با آن درگیر است 

درصدی تولید خودرو در  92موجب افت "
 "مرداد ماه شده است.
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طر احسان یارشا درگذشت

 بود وطنش فارسی زبان که مردی

 گذار مرکز ایراناحسان یارشاطر، بنیان
 دانشنامه شناسی در آمریکا و مدیر تدوین

سالگی در کالیفرنیا در  32در سن  ایرانیکا
گذشت. او استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک 

زبان ایرانیکا به  لیسیبود و دانشنامه انگ
ترین کار او و یکی از  شده عنوان شناخته

 های ایرانترین پروژهبزرگترین و جامع"
در همین دانشگاه در حال تدوین  "شناسی
  .است

یارشاطر، به نوشته خود، در شب سیزدهم 
در همدان چشم به جهان گشود  5033نوروز 

یکصد سال، زندگی خود را وقف آنکه تا 
به  .فارسی و فرهنگ و تاریخ ایران کندزبان 

شناس پدرش نام خانوادگی گفته این ایران
خود گرفته بود که در  "مراد"یارشاطر را از 

 .خطاب کرده بود «شاطریارِ»ای او را نامه
که  گفته می شد افرادیبه شاطر در قدیم 

اسب بزرگان یا ارباب عمائم برای "پیشاپیش 
ز نانوایی که با و نی "دویدندراهنمایی می

باید  .گذاشتچاالکی نان را درون تنور می
واژه شاطر به معنای چابک و  یادآور شد که

  .می باشد نیز چاالک
به گفته یارشاطر زندگی او در کودکی همراه 

اش و سختی سپری شد. خانواده "قناعت"با 
به کرمانشاه و سپس به تهران 5921ر سال د

.کنندنقل مکان می

سال  مادر و یکنخست ین کودکی در سنوی 
. به این ترتیب، را از دست دادبعد، پدرش 

یارشاطر، برادران و خواهرش هر کدام به 
  .ن سپرده شدندوندایکی از خویشا

اظهار  فارسی سی بی بی با گفتگو در وی
سیزده ساله بود که یک روز به داشته است 

رود می )آموزش و پرورش( وزارت معارف
می ایستد و ئیس بازرسی میو جلوی میز ر

خواهم تحصیل کنم، ولی وسیله می"گوید: 
 ؟تو کی هستی :می پرسداز وی او  وندارم. 

کی از شما  :را گفتم. گفت ماسم خود
گفتم هیچکس. پدر و مادرم  ؟کندنگهداری می

از خویشان تو  :اند. پرسیدهر دو فوت کرده
رئیس  ".گفتم نه ؟کسی نیست که به تو برسد

رسی با ذکر اینکه کاری از دستش باز

 نوشتای نامه مهربانیآید اما از روی برنمی
د. افرست "موسسه تربیت عشایر"به  او راو 

نگهداری و تحصیل  برایاما این موسسه 
در این موسسه هم  و ،فرزندان عشایر بود

اما مدیر  .وجود نداشت اوجایی برای 
محلی موسسه به خاطر آن نامه، یک شب 

.خواب در اختیار یارشاطر گذاشت برای

قانون تأسیس دانشسراهای "از آنجا که 
همان سال تصویب شده بود و  "مقدماتی

تشکیل اولین کالس در همان محل موسسه 
 می شود، یارشاطر به دانشسرا معرفی بود
چون تصدیق کالس نهم نداشت دانشسرا  اما

 ااما ب زند، میهم از ثبت نام او سر باز 
می مهلت  ویبه او شش ماه درخواست 

 و واجد تصدیق کالس نهم را بگیرد تاد هند
 بود که یارشاطر به این ترتیب شرایط شود.

به او بورس تحصیل و  شددانشسرا  وارد
دکترای ادبیات فارسی سپس  .گرفت تعلق

که به او و با بورسی  کردخود را دریافت 
لندن داده شده بود برای ادامه تحصیل عازم 

 «گوالتر برونو هنین»زیر نظر آنکه تا  شد
 آلمانی در رشته ایران مشهورشناس ایران

جویی شناسی در مقطع دکترا عطش دانش
  .خود را سیراب کند

یارشاطر پس از بازگشت از لندن سال ها به 
عنوان استاد در دانشگاه تهران به کار 

در کنار  تدریس و تحقیق اشتغال داشت. وی
بزرگان ایران  آثار تحقیق و ترجمه برخی

در زمینه فرهنگ و تاریخ ایران، از  شناس
مهمترین کارهایی که انجام داد، تاسیس 

بعد از  بود که بنگاه ترجمه و نشر کتاب
سفری به ترکیه و مالحظه اقدامات چشمگیر 

بر آنان در ترجمه آثار بزرگان علم و فرهنگ 
آن شد که برای ترجمه و نشر آثار بزرگان 

دب جهان به زبان فارسی موسسه فرهنگ و ا
ای با عنوان بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
 تاسیس و با بهره گیری از اساتید ایرانی آثار
ارزنده جهانی را به فارسی ترجمه و در 

اقدام و دیگر  اختیار عالقمندان قرار دهد
در  بنیاد ایرانیکا تاسیسدرخور اهمیت او 

قه که وی با وجود عال بوددانشگاه کلمبیا 
مفرط به کار در دانشگاه تهران اما به لحاظ 
عدم هماهنگی با رئیس دانشگاه تهران 
پذیرش درخواست دانشگاه کلمبیا پذیرفت و 
 لذا بنیاد را در دانشگاه کلمبیا تاسیس و از

برنامه و بودجه سازمان با کمک  5919سال 
هزینه مالی این طرح در و  به کار کرد زآغا

شد که تا وقوع انقالب  بودجه تامین و برنامه
اما پرداخت هرگونه وجهی از  .ادامه داشت

آن زمان به این بنیاد قطع شد. بنابراین پس 
تشکیل جمهوری اسالمی چون بودجه از 

، ه بودقطع شد این بنیادکار  ادامهالزم برای 
مجبور شد به بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا 

شود.متوسل 
، مبلغ ویت بنیاد پس از توضیحااین مدیر 
ایرانیکا اختصاص داد تا  بنیاد دالر به 51122

.نیکا در آن ایام خود را سرپا نگه دارداایر

های سالطول کند در تمام یارشاطر تاکید می
از انقالب و چه  پیشاشتغال در ایرانیکا چه 

حقوقی برای خود در گونه بعد از انقالب هیچ 
نظر نگرفت و حتی برای تامین بودجه 

هنری و تاریخی  مجموعه نیز های بعدسال
آنکه بتواند از  خود را فروخت تاشخصی 

.جلوگیری نمایدایرانیکا  تعطیل ادامه کار

شناس قرار به گفته این استاد ممتاز ایران
  .تکمیل شود 0202است ایرانیکا تا سال 

شادروان احسان باید پذیرفت که به جرئت 
فرهنگ گزار بی همتای  یارشاطر، این خدمت

تاسیس بنگاه ترجمه و با و زبان فارسی 
به جا گزاردن مجموعه ایرانیکا نشر کتاب و 

و سایر آثاری که در زمینه فرهنگ و زبان 
به عنوان فارسی از خود به جای گزارده 

چهره ی ماندگار در تاریخ فرهنگ و ادب 
 ایران باقی خواهد ماند. روانش شاد.

http://www.iranicaonline.org/
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 اقتصادی جهاناخبار کوتاه 

حریم آمریکا علیه چین به خاطر خرید تسلیحات از روسیهت

آمریکا یک سازمان دولتی چین و مدیر آن را 
به خاطر خرید جنگنده های پیشرفته و 
موشک های پدافند هوایی از روسیه تحریم 

  .کرده است
دولت آمریکا اعالم کرده است که چین با 
خرید تسلیحات از روسیه تحریم های اعمال 

علیه مسکو به خاطر الحاق کریمه را  شده
.نقض کرده است

و  91-چین ده فروند جنگنده سوخوی
از روسیه  022-سامانه پدافند هوایی اس

در واکنش به خرید   .خریداری کرده است
این تسلیحات دولت آمریکا اعالم کرد 

سازمان توسعه تجهیزات چین و لی شانگفو، 
 .رییس این سازمان را تحریم کرده است

تحریم های جدید ارتباط سازمان توسعه 
تجهیزات چین و رییس آن را با بازار آمریکا 
 .و شبکه بانکی این کشور قطع می کند

فرد و  99تحریم های جدید آمریکا همچنین 

موسسه مرتبط با ارتش و نیروهای امنیتی 
چین از تحریم  .روسیه را شامل می شود

لیه های آمریکا و متحدان غربی واشنگتن ع
روسیه که از چهار سال پیش به اجرا 

روابط  .گذاشته شده، پیروی نکرده است
میان واشنگتن و مسکو پس از جدایی کریمه 
از اوکراین و الحاق آن به روسیه رو به 

.وخامت گذاشت

متهم شدن روسیه به دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و اختالف بر سر 

دو کشور  جنگ سوریه نیز به تنش میان
 .افزوده است

عانات گازی در تابستانیهای چین از خرید و تصفیه مخودداری پاالیشگاه  

فزایش نفت فروش نرفته ایران نتیجه فشار ا
ناشی از تهدید آمریکا در مورد متوقف کردن 
صادرات نفتی این کشور است مگر اینکه 
حکومت جمهوری اسالمی آماده مذاکره در 

ای و موشکی برنامه هستهمورد موضوع 
براساس گزارش منابع نفتی، یکی از  .باشد

ها در اوایل ماه اوت در عسلویه نفتکش
بارگیری کرد و برای تحویل کشتی به کشتی 
عازم جبل علی در دوبی شد و نفتکش دوم 
نیز ده روز بعد با بارگیری در عسلویه به 
همین محل رفت اما این دو محموله هنوز 

  .اندافتهخریداری نی
ای خریدار میعانات گازی های کرهشرکت

ایران در ماه ژوئیه و پس از توقف ارتباط 
موسسات بانکی و بیمه آن کشور با 
جمهوری اسالمی خریدهای خود از این 

ند. در مورد چین هم، ه اکشور را متوقف کرد
های سپتامبر به  این کشور معموال در ماه

گازی از خاطر بوی ناخوشایند میعانات 
کند. این ماده حاوی خرید آن خودداری می

مقدار قابل توجهی گوگرد است که جداسازی 

است. نبود مشتری  آن مستلزم پاالیش ویژه
های  آماده خرید به معنی آن است که کشتی

حامل این مواد باید تا دریافت سفارش از 
مشتری دیگری احتماال از هند، در انتظار 

  .باشند
نابع نفتی، شرکت ملی نفت امارات به گفته م

نیز که از خریداران میعانات گازی ایران 
بوده به دلیل نزدیک شدن زمان تحریم 
آمریکا، از دولت آن کشور خواسته است تا 
جایگزینی برای صادرات ایران بیابد. دولت 
امارات تالش دارد تا پیش از اجرایی شدن 

ا ها از هرنوع ارتباط نفتی و مالی بتحریم
ایران و در نتیجه، قرار گرفتن در معرض 

شرکت  .های آمریکا جلوگیری کندمجازات
ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت امارات در 

.اندمورد این گزارش اظهار نظری نکرده

با کاهش خریداران نفت ایران، بر تعداد 
های متوقف در جزیره خارخ و میدان نفتکش

اس نفتی سروش افزوده شده است. براس
آمار منابع نفتی، صادرات نفت خام ایران در 

میلیون بشکه کاهش یافت  61٧1ماه اوت به 
که کمترین میزان صادرات از ماه آوریل 

.بوده است 0251سال 
المللی انرژی حال، آژانس بین در همان

کاهش صادرات نفت هشدار داده است که 
بایستی به ها، تا زمان آغاز تحریم ایران

زین برای نفت صادراتی ایران و منابع جایگ
صورت،  در غیر این دست یابد، زیراونزوئال 
افزایش سریع بهای نفت خام در  دارد احتمال

. رئیس جمهوری ایجاد شودبازار جهانی 
های آمریکا ملزم است قبل از اجرای تحریم

نفتی به کنگره اطمینان دهد که چنین اقدامی 
آن کشور باعث افزایش زیانبار بهای نفت در 

.نخواهد شد
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 خریداران هندی نفت به روپیه با ایران معامله خواهند کرد

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع در 
گوید که خریداران هندی صنعت نفت هند می

نفت ایران پول نفت را به روپیه به طرف 
.ایرانی خواهند پرداخت

یکی از این دو منبع به رویترز گفته است که 
گزینه "یداران هندی خود را برای خر

خواهند به کنند و نمیآماده می "احتمالی
ها از پرداخت پول نفت به واسطه تحریم
.ایران باز بمانند

درصد  01قبال "منبع دوم هم گفته است: 
تواند تجارتمان به روپیه بود، اما حاال می

درصدش به روپیه باشد. باید با  522
".یم بگیریمهمدیگر در این باره تصم

هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران 
هایی از توقف خرید نفت است و گزارش

ایران از طرف چندین شرکت نفتی هندی 
گوید گزارش رویترز می. منتشر شده است

های یو.سی.او و آی.دی.بی.آی در هند بانک
ها به ایران در نظر برای انجام پرداخت

.اندگرفته شده

ن خریداران هندی نفت ایران از پیش از ای
بانک تجارتی ایران و اروپا، در آلمان و 
 همچنین بانک دولتی هند برای پرداخت

.کردندهایشان استفاده می

های هند خرید نفت از ایران را پاالیشگاه
یک شرکت نفتی هند گفته  ،اندکاهش داده

است که به خاطر تحریم نفتی ایاالت متحده 
ید نفت خام ایران را متوقف علیه ایران، خر

.خواهد کرد

خبرگزاری رویترز و نشریه هندی 
اکونومیک تایمز به نقل از منابع آگاه نفتی 

اند که شرکت هندی چنای گزارش کرده
ده روز  -پترولیوم از ماه اکتبر سال جاری 

خرید و تصفیه نفت خام ایران را  - دیگر
متوقف خواهد کرد. دلیل این تصمیم نزدیک 

های آمریکا علیه دن زمان اجرای تحریمش
ایران و تمایل این شرکت به حفظ پوشش 

این شرکت  .ای خود گزارش شده استبیمه
دارای دو پاالیشگاه تصفیه نفت در هند با 

 51٧0هزار بشکه است و  092ظرفیت روزانه 
درصد سهام آن به شرکت بازرگانی نفت 

های از شرکت -ایران مستقر در سوییس 
د.تعلق دار  - ع شرکت ملی نفت ایرانتاب

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
خرداد سال جاری از برجام خارج شد و 

ای علیه ایران های هستهاعالم کرد که تحریم
در دو مرحله به اجرا گذاشته خواهد شد. 

ها که بر قطع صادرات مرحله دوم این تحریم
با نفت و ارتباط مالی جمهوری اسالمی 

آبان به اجرا  59خارج متمرکز است، از روز 
ها گذاشته خواهد شد. اجرای این تحریم

برای شهروندان و موسسات آمریکایی الزم 
االجراست و ایاالت متحده هشدار داده است 

های کشورهای ثالث هم در که شرکت
ها از دسترسی صورت تخطی از این تحریم

ده به امکانات تجاری و مالی ایاالت متح
وزیر ان دفاع و خارجه  .محروم خواهند شد

 -آمریکا در کنار وزیران خارجه و دفاع هند 
مشخص نیست که آیا آمریکا معافیتی از 

  .تحریم به هند داده است یا نه
شرکت چنای پترولیوم گفته است که شرکت 

به اطالع آن رسانده  "یونایتد ایندیا"بیمه 
که از ای این شرکت است که قرارداد بیمه

ماه اکتبر باید تجدید شود شامل بیمه در 
برابر جریمه یا ضرر و زیان ناشی از خرید 
و تصفیه نفت ایران نخواهد بود. در نتیجه، 
چنای پترولیوم تصمیم گرفته است قرارداد 
با ایران برای بارگیری یک میلیون بشکه نفت 

به گزارش  .در طول ماه اکتبر را لغو کند
شرکت چنای پترولیوم به  رویترز، با تصمیم

توقف خرید نفت از ایران، کل واردات نفتی 
 52هند از ایران در ماه اکتبر به حدود 

میلیون بشکه تقلیل خواهد یافت که کمتر از 
  .شدبینی میمیزانی است که قبال پیش

این شرکت که زیر مجموعه شرکت ایندیان 
اویل، بزرگترین شرکت تصفیه نفت در هند 

ردادی را برای خرید تا دو میلیون است، قرا

امضا کرده  5202/53تن نفت در سال مالی 
.بود

هم  "هندوستان"پیش از این شرکت دولتی 
خرید نفت از ایران را به خاطر مشکالت 
مربوط به بیمه ضرر و زیان ناشی از 
همکاری با جمهوری اسالمی متوقف کرده 
بود و شرکت بهارات پترولیوم هم که اوایل 

جاری خرید نفتی خود از ایران را  سال
افزایش داده بود در نظر دارد با آغاز 

ها میران خرید را به شدت کاهش تحریم
.دهد

چند شرکت دیگر هندی نیز آماده توقف 
  .شوندخرید نفت از ایران می

اخیرا مقامات آمریکایی برای مذاکره با 
ها و مقامات هندی به آن کشور سفر شرکت

هایی از احتمال معافیت رشکردند و گزا
های هندی از تحریم نفتی ایران برخی شرکت

تایید  ها رسما منتشر شد اما این گزارش

نشده و جزئیاتی در این زمینه در دست 
نیست. همزمان با خبر توقف خرید نفت 
توسط شرکت چنای پترولیوم، نشریه 
اکونومیک تایمز هند به نقل از سخنگوی 

ور گزارش کرد که وزارت خارجه این کش
به منظور حفظ امنیت انرژی و تامین "هند 

نفت مورد نیاز خود با آمریکا در تعامل 
".است

براساس این گزارش، سخنگوی وزارت 
خارجه هند با اشاره به طرح توسعه بندر 

چین، این طرح را با مشارکت  درچابهار 
 برای همه طرف های قرارداد و همچنین

ر مهم توصیف کرده افغانستان بسیا اقتصاد
این انجام است که دولت هند  اظهار داشتهو 
با مقامات آمریکایی در هماهنگی را  وضوعم

و مورد اقدام قرار داده درمیان گذاشته 
است.
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 فهرست اعضاء جدید

 اعضای حقوقی

محمد ، CCTV :مهندسی بازرگانی اهتمامشرکت 
 مجتمع -ولیعصر میدان -تهران، آدرس: نیلفروشان

 کدپستی -3 واحد -هفتم طبقه -ایرانیان تجارت
 55555588 +، فکس:55( 57) 55398، تلفن: 7953533951

.info@ehtemam.com+، ایمیل: 55( 57)

واردات دارو، مواد اولیه  :مرتع سبز دشتشرکت 
 -تهران، آدرس: نیما احمدخانی، خوراک دام و طیور

 افروز، دل کوچه ششم، کوچه اسالمبولی،خالد خیابان
، تلفن: 7977135953 کدپستی ،71 واحد ،57 پالک

+، 55( 57) 55993511+، فکس: 55( 57) 55993178
 .info@msd.co.irایمیل: 

، آدرس: مریم قاسمی، دارویی :نیکان فارمدشرکت 
 پالک -شمالی سرسبز خیابان -مرزداران بلوار -تهران

 55538738، تلفن: 7515573779 کدپستی -5 واحد -5
، ایمیل: +55( 57) 55538738+، فکس: 55( 57)

info@nikanpharma.com . 

اله حامدی ه ،تولید داروی بیولوژیک :شرکت سیناژن
-ایران سیمای خیابان-غرب شهرک-تهران، آدرس: فر

، تلفن: 7511555157 کدپستی -5 پالک - هفتم کوچه
+، ایمیل: 55( 57) 55917919+، فکس: 55( 57) 55579

export@cinagen.com. 

تولید لوازم پالستیکی خانه و  :شرکت ونوس پالستیک
 -وردآورد -تهرانآشپزخانه، مجید محمدی، آدرس: 

( 57) 55553353تلفن: ، 15 پالک -ولیعصر خیابان

+، ایمیل: 55( 57) 55558555+، فکس: 55
majidmo44@yahoo.com. 

تولید گچ ماشینی ساختمانی و  :شرکت سپید گچ ساوه
فرآورده های گچی، ابوالفضل اقبالیون، آدرس: 

 شهید خیابان -سیدخندان پل -رسالت بزرگراه -تهران
 -سپید خیابان -محمودی آریان خیابان انتهای -کابلی
+، 55( 57) 55811تلفن:  ،7137111191 کدپستی -55 پالک
  .info@sepidgas.com+، ایمیل: 55( 57) 55515197فکس: 

صنایع غذایی، تولید پاستا،  :شرکت زر ماکارون
شیخ بهایی  -مالصدرا -محسن امینی، آدرس: تهران

گدپستی  -ساختمان زر -735پالک  -شمالی
+، فکس: 55( 57) 55899591تلفن: ، 7553535131

 .info@zarmacaron.com+، ایمیل: 55( 57) 55855581

خرید و فروش و واردات و  :شرکت بوژان طب
صادرات و تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی، 

کوچه  -قیطریه -فاطمه کسروی قشالق، آدرس: تهران
 -طبقه پنجم -59پالک  -خیابان قیطریه -محمدی

+، 55( 57) 55537553، تلفن: 7535131155کدپستی 
+.55( 57) 51591155فکس: 

صادرات و  :مهر جنوب شرکت جوجه مرغ آمین
، مرغ مادر، واردات کلیه اقالم در صنعت طیور

کوچه  -خیابان گاندی -آدرس: تهرانعطارضا خضری، 
تلفن:  ،7971155153کدپستی  -79واحد  -1پالک  -هفتم

ایمیل:  +،55( 57) 11555518+، فکس: 55( 57) 11555558
jojemorqaamin.co@gmail.com . 

 قی:یاعضای حق  

صادرات مواد غذایی، آدرس: رشت،  :احمد صدر ممتاز
خیابان سعدی، خیابان سهیل دبیری، کوچه پیشور، 

: از، تلفنساختمان ایلیا، شرکت بازرگانی صدرممت
+.55( 375) 5555557+، فکس: 55( 375) 5555557

 خرداد پانزده -تهرانبازرگانی، آدرس:  :علیمحمد خلیلی
+، 55( 57) 99157317تلفن:  ،77پالک -عدالتخواه خیابان -غربی
. khalilitradingco@gmail.comایمیل: 
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 منبع: بانک مرکزی 
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