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 این نیز بگذرد          

آرام بخشى ، گفته  كهن و پر بهاى "این نیز بگذرد "
ارزشى ابددى  كه همچون سایر مثل هاى ماندگار از
ژه آنكه بندا بده و انكار ناپذیر  برخورداراست، به وی

هركجا جلوى زیان گرفتده شدود "گفته كهن دیگرى 
."سود است

اینكه كوتاه زمانى است جدوى زهدرآگین ومودموم 
برجهان، به ویژه به گونه یدى جددى برمنه ده كننده 

 فعالیددت هدداى ادت دداد سدد ر ركددودسددایه افكنددده، 
به نظرنمى رسد بركوى  ، خارجى كشور شده است

اینكدده برخددى منه دده را آبوددتن  پوشددیده باشددد.اما
خانمان سوز  كه فرزندآن جنگى حوادثى مى پندارند
اسدددت  ، هرچندددد ناخواسدددتهو سدددامان براندددداز

ستى است كه ناشى از عدم تحمل شدرای  درپندارنا
كه هر از گاه ناخواسته  یشرایه ،حاكم است ناگوار
ونخواهدد پیوسدته نبه وددو   هرگز ، اماگشتهایجاد 
پیوست.

است كه اكندون بدیا از هدر زمدان بدر  نروشزیرا 
همگان آشكار گشته كه دیگر هیچ جنگدى برندده بده 

در هر جنگدى ردرب بده  ومعناى وادعى كالم ندارد. 
برنده هدم بازندده اسدت. از ایدن رو بدا اندد   ظاهر

 ."این نیز بگذرد"ارى سرانجام خویشتن د

 دکتر امیرهوشنگ امینی 
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 بازرگانی خارجی کشور

 در

 7931دوازده ماه سال 

سهی  مرهرا ااهرا   براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا ا 
           مهههاا دوا دادر خهههارک  ر هههیر دربهههارا با رمههها   

بنابه   ، ره  و رفهب با رمها   خهارک  ر هیر7931سال 

مه  باده  ره  در  مق مات  میرد ادارا ب  درح زارش م
 درپ  منعکس است.ها   ول ک 

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 7936-31ه سال های ما وازدهد در

 فعالیت

 7936دوازده ماه سال  7931دوازده ماه سال 
درصد تغییرات نسبت به 

 مدت مشابه سال گذشته

 نوز
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

ارزش 
 )میلیون دالر(

 وزن
ارزش
 )دالر(

 -47018 -71089 820283 9.0.83 240374 940.23 اتوارد

 -8033 -.7701 2303.4 4..7940 .22097 .771044 اتصادر
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 :صادرات( الب
دوا دا مهاا ر یر ا   ظهر ار ده ،  ه   صادراتبف تران سه  

بهیدا اسهت ره  بهال  بهر  "مفعا ات ما  "، مربیط ب  7931ال س
درص  ا  رل سه  ار د  واردات را  77072مفلفی  دالر و  20389

مفلفهی   70342به  ار ش  "ما   بفع  مااع د ا" دارا بیدا است.
به  ار ش  "پروپا  مااع ده ا"  درص  سه  ار د ، 2092دالر و 

ساار روغنهها  " ار د ،درص  سه   90.3مفلفی  دالر و  .7017
مفلفهی  دالر و  70283به  ار ش  "سبک و فرآوردا ها بجز بنهزان

مفلفهی   .7098به  ار ش « متها یل» و درص  سه  ار ده  9043
، به  ترتفه   رتبه  هها  دوم تها درص  سه  ار د  90.8دالر و 

 پنج  را ب  خید اختصاص دادا ا  .

بهه ترتفهه   عرهه ا ر ههیر در دورا مههیرد مههزارش بهه  صههادرات
مفلفی  .3047هزار تن و ار ش   .94073با  "چفن"( 7ر یرها  

درصه ،  ..4.0درص  و سه  ار ده   41022دالر و سه  و    
مفلفهی  دالر و  0337. ههزار تهن و ار ش .73013بها  "عراق"( 4

( 9درصهه ،  4.044درصهه  و سههه  ار دهه   730.3سههه  و  هه  
  80388و ار ش  هزار تن 790187با  "امارات متح ا عرب "

 79022درصه  و سهه  ار ده   77019مفلفی  دالر و سه  و    
مفلفی   40341هزار تن و ار ش  80314با  "افغا ستا "( 2درص ، 

( 8درص  و  3037درص  و سه  ار د   20.2دالر و سه  و    
مفلفی  دالر و  .4083هزار تن و ار ش  20378با  "کرهیر  ررا"

درصه ، ا جهام  ..80سهه  ار ده  درصه  و  2073سه  و  ه  
 پذارفت  است.

 کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 7931دوازده ماه سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

درصه   در ار ش دالر  3037ش افهزاادالر بیدا ر   سبت ب  مه ت م هاب  سهال قبهل دارا   .91 صادرات متیسط قفرت هر تن راال  
 م  باد .

 قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کاالها صادراتآمار 
 7936-31ه سال های ما ده در

 نوع کاالی صادراتی

 7936دوازده ماه سال  7931دوازده ماه سال 
درصد تغییرات نسبت به
 مدت مشابه سال گذشته

 وزن
 )هزار تن(

 رزشا
 )میلیون دالر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون دالر(

 دالر وزن

 -4094 -74031 7202.3 .93041 .72078 920711 پتروشیمی

 -9.074 -..220 10.39 710718 20398 302.7 میعانات گازی

 -4.. -9018 480299 130293 480448 .19081 سایر کاالها

 -8033 -.7701 2303.4 4..7940 .22097 .771044 جمع کل

 عراق

22.22%  

 چین

22.02%  

 امارات متحده عربی

79.11%  

 افغانستان

6.67%  

 جمهوری کره

1.73%  

 جمع سایر کشورها

91.31%  
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ب  تفکفک مفعا ات ما  ، محصیالت پترودفر  و ساار راالها دامل راالها  صنعت ، ر اور  ، معه   ، فهرش  صادرات تررف  راالها  
 و صنااع دست  ب  درح  ار م  باد . 

 7931دوازده ماه سال ترکیب وزنی کاالهای صادراتی طی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 7931دوازده ماه سال  رکیب ارزشی کاالهای صادراتی طیت

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

 : وارداتب( 
ب   "ذرت دام "در دورا میرد مزارش، دامل  واردات عر ا اقالم 

 "بهر  "درصه  و  .203مفلفی  دالر و سه  ار د   .40.3ار ش 
قطعات "درص ،  9011مفلفی  دالر و سه  ار د   ..703ب  ار ش 

بنزان  بها حجه   1.9.منفصل  کهت تیلف  اتیمبفل سیار  رداب 
به   .9تها ررتهر ا   72سه  سه  بها سهاخت داخهل  ...4سفلن ر 

مفلفهی  دالر و سهه  ار ده   ..709به  ار ش  "استثنا  الستفک
مفلفی  دالر و سهه   70737ب  ار ش  "لیبفا  سیاا"درص ،  9042

مفلفهی  دالر  387ب  ار ش « سیاا ل رنجا»درص  و  4014ار د  
 درص  م  باد .  7089و سه  ار د  

هزار تن  90292با  "چفن"( 7ر یرها   7931دوا دا ماا سال در 
درص  و سه   7.014مفلفی  دالر و سه  و     7.0978و ار ش 
هزار  .90.4با  "امارات متح ا عرب "( 4درص ،  42047ار د  

درص  و  77038 دالر و سه  و    مفلفی  30831تن و ار ش 
هزار تن ار ش  .7093با  "تررف "( 9درص ،  78027سه  ار د  

درص  و سه  ار د   2092مفلفی  دالر و سه  و     40371

مفلفی   40838هزار تن و ار ش  40.77با  "هن "( 2درص ،  3072
( 8درص  و  30.3درص  و سه  ار د   .304دالر و سه  و    

مفلفی  دالر و سه   40214هزار تن و ار ش  3.4 با "آلرا "
درص   ب  ترتف  مقام  ..80درص  و سه  ار د   4079و    

 ها  اول تا پنج  صادرات ا  اارا  را رس   رید  .

 براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 7931دوازده ماه سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

در ار ش دالر درصه    8079رهاهش دالر بیدا ر   سبت ب  م ت م هاب  سهال مذدهت ، دارا   .7099واردات  متیسط قفرت هر تن راال  
م  باد .  

 چین

27.11%  

 هند

6.23%  

 آلمان

0.02%  

 جمع سایر کشورها

12.90%  

هترکی  

6.71%  

 چین

21.27%  

 میعانات گازی
0.23%  

 محصوالت پتروشیمی
23.70%  سایر کاالها 

62.16%  

گازیمیعانات   
77.71%  

 محصوالت پتروشیمی
97.39%  

 سایر کاالها
06.39%  

 امارات متحده عربی

70.17%  
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 افزایش حقوق و دستمزد

 خدمت یا خیانت

*امینیگ دکتر امیر هوشن

یا  سا و  فراگیری که به عمد وبه دوراز اَدای هرگونه سخن فریبنده 
کمک به گروه ه ی کم درآمدعنوان مای شاودو وان ن اه باه  ب رهدر

ن جز تشدید تورم به معن ی واقعای ح صل آو فرض مح ل روی دهد
باود   کالم همراه ب ایج د ب زهم فس دبیش تر و گسترده تار نخواهاد

ضارورت  توجاه باه  ب رت دراین صو و فرآیندی که به عکس تصور
روشان ترکا هش  به بی نتشدید تورم وافزایش نقدینگی و به تبع آن 

قار فارا ب رآور گساتر  فاقدامی قدرت خرید پول ملی و یعنی ری لو 
  بودگیر و همه ج نبه خواهد 

کمک به ب باود زنادگ نی نظر راستی  به به کوت ه سخن اینکه ان ن ه
گروه ه ی کم درآمدِ آسیب دیده وآسیب پذیر ازک هش با ورنکردنی 

گرانی یا  شاع ر ب شدو و ناه "ری ل"یعنی  درصدی قدرت خرید 033
 قطع نمای توانادافزایش قیمت دالر و درست تر انواع ارزو که به طور

 داناشوتجربی ک رکرد  ومب نی جزاین ب شدو بن براین به حکم اصول
همه ی تصمیم گیران امور اقتصا دی کشاورو و بر اقتص د سی سیو 

اکنون  هم  کهشورای اسالمی در راس آن   نم یندگ ن محترم مجلس 
بررسی الیحه ی بودجه سا ل آیناده کال کشاور مای ب شاند  ک ر در

یفای تا ریخی و فراماو  نشادنیو و آن اینکاه ما نع تکلیف استو تکل
حقااوو و هزینااه هاا ی جاا ری از جملااه تصااویب هرگونااه افاازایش 

دستمزدبرای مدت دست کم سه ت  پنج س ل گشتهو ک هش ی  مجا نی 
س زی برخی هزینه ه ی زندگی گروه ه ی ماورد نظار را کاه هم نا  

تصاور ف زیر خط فقر قراردارند و باه خاالافرادی می ب شند که در 
همه ی ی  آن دسته از ک رگزاران اداره امور اقتص دی کشور کاه باه 
 دست آوردن شم ر آن ن را اگرنه غیر ممکن ام  مشاکل مای پندارنادو

برعکس بسای ر سا ل و باه فوریات که می ب شد راستینه ی  واقعیتی 
  زیرابخش درخورتوج ی ازا ین گروه زیر پوشش خواهد بودشدنی 

یته امدادمی ب شند و ما بقی نیاز هماهو حقاوو س زم ن ب زستی وکم
بگیرانی می ب شند که حقوو ودستمزد آن   ازهر رقمی که به عناوان 

   نه جز این وو ست شودکمتر ا اعالمو خط فقر تعیین

وو و دستمزد ب  کا هش دراین صورت ب  ج یگزین کردن افزایش حق
کاه آن هام تن ا  درماورد گاروه ها ی ماورد اشا ره و هزینه زنادگی

تکرارمی کنم منظور فقط افراد و خ نواده ه ی زیرپوشاش سا زم ن 
 که حقوو ودستمزد آن     ب زیستی وکمیته امداد و حقوو بگیرانی

را  و ازپرداخات م ییا ت معا ف مای ب شاند زیر ی  در خط فقر اسات
دربرخواهد گرفتو و نه به طور ع مو و به گونه یی که اگار نخاواهیم 

در  و آن انا ن کاه ام  شات   زده و ن آگ ه ناه به گوئیم غرض آیودو
تشادید  منا بع وب ینه س زی ی راناه ها  سابب اتاالف اندیشه اجرای 
 .هستیم بوده و ح صل آن را همه به روشنی ش هد شدیم وتورم 

تن   دراین صورت است که می توان قطع ویقین  به طوربه هر رویو 
ب  ب ره گیری از انواع ک رت ه ی رایگا ن تا مین اجتما عی در ماورد 

و بیماهو تخفیاف  %03بارون شا ری ابا   رفت و آمد درون ش ری و
سطوحو ازآما دگی ت پ یا ن  درکلیه فرزنددارو و درم ن و تحصیل دو

پرداخت خواهد شدو بای  پذیرفت که تن   هزینه ه ی واقعیوو  دانشگ ه
 .آنکه امک ن بروز فس د به س دگی فراهم ب شد

که عنوان هر دییل و بره نی  به  جز اینو پ ی ن سخن اینکه هر اقدامی
قادرت منجر به تورم وکا هش ودرن  یت افزایش نقدینگی  بهد و شو

رویادادی کاه ح صال آن جاز فقار  وشود  خرید پول ملی یعنی ری ل
باود  باه حکام  نخواهد و ب ر آور فس د گسترده بهفراگیر و همه ج ن

داناش اقتصاا د سی ساای وتجربااه ها ی تاا ریخی بااه عنااوان خیاا نتی 
ائین ه ی مورد احترام ماردم در تا ی   غیرق بل بخشش به افتص د و

   ثبت و به ج  خواهد م ندتحول اقتص دی کشور 

 براین ب ید اطمین ن داشت که افازایش حقاوو و دساتمزد و سا یربن 
به استثن ی آن ه مربوط به ک هش هزیناه  ومرتبط ری جهزینه ه  ی 

زندگی می شودو آن هم در ح ل ح ضرو دست کم و بی گم ن ن شای 
از ن آگا هی و نادانم کاا ری تصامیم گیااران وکا رگزاران اداره امااور 

 نمای تاوان آن رااقتص دی کشور خواهدبودو که بن  به اش ره نه تن   
ظر نویسانده ایان ی دداشات خیا نتی غیرق بال بلکه از ن ون مید خدمت

درتا ری  تحاوالت   باه اشا ره بنابخشش به اقتص د کشور است که 
هشادار بیش از هماه اقتص دی کشور ثبت و به ج  خواهدم ند  واین 

لاس اسات کاه هام اکناون سارگرم جتارم مروشنی به نم یندگ ن مح
 .بررسی بودجه س ل آینده کل کشور می ب شند

   توییدی وزیربن یی س زم ن برن مه وبودجه امور س بق مش ور* 
 2031اسفند   21برگرفته از ج  ن صنعت یک شنبه 
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Aberdeen 

 بردینا

 Grampian)ابردين مركز استان  :جغرافيایی و شهری ویژگی های
سومين شهر بزرگ ، بورگ بعد از گالسكو و ادين م پی ين(،اگر

به  و می باشد،ه نهمين شهربزرگ پادشاهی متحدبيست وواسكاتلند
بين دو اين شهر  شهرت دارد.   granite cityيا  "سنگ خارا"شهر 
از شمال و جنوب قرار گرفته و به دو بخش  "دی"و "دان "رود 

. بيشترين بناهای قديمی شهر مانند شده استقديمی و جديد تقسيم 
د. تدانشگاه، كليساها، موزه و قلعه ها در قسمت قديمی شهر قرار دار

شهری و اداری قرار گرفته است. در قسمت جديد بيشتر تاسيسات 
ذبه های عمده گردشگری اين ازجا" دی"و "ان د"رودخانه دو

 دی مراكز جالب ماهيگيریدر كناررودخانه  باشند.شهرمی 
ريتايم اموزه م نظر گردشگری قراردارد. نقطهی ازارزشمندبسيار

(Aberdeen Maritime Museum كه )تاريخچه طوالنی  نمايشگر

شهر  مركزدر  Ship rowدر خيابان تاريخی وشهر ابردين است، 
 .می باشداز جاذبه های اصلی شهر  استگرفته ين قرار ابرد

در  (Gordon Highlanders Museum)موزه گوردون هايلندرز 
بنای اين موزه . گرفته استشهر ابردين قرار  غربی ترين بخش

و  می باشد معروف اسكاتلند، سِر گوردون رِيدمنزل پيشين هنرمند 
وهائی از ارتش بريتانيا( )نير گوردون هايلندرها های يادآور داستان

شهر بندری ابردين  .فعال بودند 4771تا  4971كه از سال  می باشد
از هشت  كه  ارتفاعات گرام پی ين در درساحل شرقی اسكاتلند،

. ابردين به دليل قرار گرفته است بوده، هزار سال پيش محل سكونت
حضور فعال شركت های نفتی  و نزديكی به مخازن نفتی دريايی

همچنين پايگاه اصلی اسخراج نفت از دريای شمال كه از  آن ودر
دراين شهر آغاز شد به پايتخت نفتی اروپا نيز  شهرت 4791سال 

ساحل ابردین
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بندر اصلی و مركز تجاری  يافته است،و
 ميباشد.شمال شرقی اسكاتلند 

عمده ترين صنعت اين شهر صنعت نفت 
كه به واسطه ذخاير نفتی برنت  است 

ين شهر شكل گرفته دريای شمال در ا
است. به همين دليل سطح زندگی در اين 

 اسكاتلندبا شهرهای ديگر قياسشهر در
، به درسطحی به مراتب باالتر قراردارد

خصوص از حيث هزينه های مواد غذايی و مسكن. شهر ابردين از 
(، Tayside( مركز استان تی سايد )Dundeeجنوب به شهر داندی )

 & Highland( مركز استانInvernessينورنس )ا از غرب به
Islands  واز شمال و شمال شرقی به سواحل دريای شمال و

و  با  برخی مراكز شهری و روستايی حاشيه شمالی محدود است
مايل مربع، جمعيتی بالغ بر سيصد و دوازده  62پهنه ای در حدود 

 جمعيت كل استاندرحالی كه  ،هزار نفر را در خود جای داده است
 است.هزار نفر  011حدود  پی ينگرام 

 .دين بندر اصلی و مركز تجاری شمال شرقی اسكاتلند استابر
اولين دانشگاه آبردين؛ كينگز كالج،  :های کينگز و ماریسکالکالج

توسط ويليام الفينستون، در مقام اسقف  4170در فوريه است كه 
 گالسكو دانشگاه آموختهدانش و آبردين، صدراعظم اسكاتلند،

سوی نويس درخواست را به نمايندگی ازشد. وی پيش تأسيس
صدور  با جيمز چهارم به پاپ الكساندر ششم ارائه كرد و در نتيجه

 .پاپ اين دانشگاه آغاز به كار كرد وزمج
، كارشناس ارشد، هكتور بويسنخستين رئيس اين دانشگاه 

لفينستون بود كه از نزديک با ا دانشگاه پاريسآموخته و استاد دانش
كرد. با وجود اين تاريخ اندازی دانشگاه همكاری میدر توسعه و راه

نشد، و از  آغازتأسيس، در واقع شروع آموزش تا ده سال بعد

رو دانشگاه آبردين مراسم پانصدمين سال اين
.جشن گرفت 6110تأسيس را در سال 

در سال ، «اصالحات مذهبی اسكاتلند»پس از 
كاتوليک رومیكاركنان  ، كالج كينگز از4021

آن پاكسازی شده بود، ولی در بسياری از 
برابر تغيير  در زيادیجهات ديگر تا اندازه 

 407۱ر آوريل هايی وجود داشت. دمقاومت
ماريسكال كالج به عنوان دانشگاه دومين در شهر تأسيس شد. در 
آن زمان برای داشتن دو دانشگاه در يک از شهر بسيار غيرمعمول 

ها در قرن بيستم نشان گونه كه بروشورهای دانشگاهبود: همان
دهند، برای آبردين به همان اندازه كه در انگلستان در آن زمان می

های آكسفورد و دانشگاه كمبريج( دانشگاه وجود داشته. )دانشگاه
« فريزبورو»اين، يک دانشگاه ديگرهم در شمال آبردين در  عالوه بر

د.اما بعد از حدود يک دهه تعطيل ش اندازی شد،راه 4070در 
نزديكترين قدمی كه ميان اين دو كالج : تشکيل دانشگاه آبردین

دانشگاه كارولين »ان پيشنهادی شد عنوبرای ادغام كامل برداشته
های سه جنگبود. بعد از  4214، توسط چارلز اول در «آبردين

هايی برای ايجاد های داخلی، تالشگرفتن جنگو پايان ادشاهیپ
 تصويب بنابهنتيجه درتری ميان اين دو نهاد انجام شد و اتحاد كامل

بود.  4201در  حكومت موقت انگلستاندر ايام  اليور كرامول مجلس
تمام قوانين  چارلز دومفرمان ؛ كه بهبازگردانیاين دانشگاه تا زمان 

كرد  حفظ را خود پارچگیيک كرد،می لقو را پيش دورهساخته شده 
لج دوباره به وضعيت مستقل پيشين خود پس دو كا ولی از آن

گذاران اين بازگشتند. چارلز اول هنوز هم به عنوان يكی از بنيان
دانشگاه شناخته شده، او سهم خود در ايجاد دانشگاه كارولين و 

است. خيرخواهی خود را نسبت به كالج كينگز انجام و ابراز داشته

رودخانه دون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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طول قرن هجدهم و پيشنهادهای ناموفق بيشتری در مورد اتحاد در 
در نهايت دو دانشگاه شهر آبردين  .گرفتاوايل قرن نوزده صورت

ها دانشگاه 4۶0۶مطابق با قانون  4۶21سپتامبر سال  40در 
)اسكاتلند( در هم ادغام شدند، كه همچنين ايجاد يک مدرسه پزشكی 

قانون جديد در كالج ماريسكال هم در همين زمان انجام شد. در اين 
های دانشگاه متحد در ميان دانشگاه»گفته شده كه  4۶0۶ پارلمان

« شود.بندی میز تاريخ تأسيس كالج و دانشگاه كينگز رتبهاسكاتلند ا
ترين در اسكاتلند و پنجمين در نتيجه اين دانشگاه سومين قديمی

.ترين دانشگاه بريتانيا استقديمی
در شمال شهر ابردين قرار دارد، « ابردين»رک علم و فناوری پا

ه ساخته شده و شامل سه محوط 47۶7اولين تاسيسات آن در سال 
های رفته در حوزه های مبتنی بر فناوری پيش برای توسعه شركت

: زير است

 افزار و فناوری اطالعات؛نرم *
 طراحی الكترونيک و مخابرات؛ *
 ابزار دقيق و مهندسی؛ *
 علوم زيستی؛ *
 .پزشكی و فناوری زيستی *
 شركت در اين پارک فعاليت دارند. شركت 0۱ رنفر د 901اكنون هم

نفر  601تا  6د در اين پارک از نظر اندازه متفاوتند و از های موجو
ای گيرند. تمامی آنها از تسهيالت محوری ويژهشاغل را در بر می

 Scottish«رپرايزنتِاسكاتيش اِ »برند و توسط موسسه بهره می

Enterprise  كه مديريت پارک را بر عهده دارد، پشتيبانی تجاری
اصلی توسعه اقتصادی اسكاتلند را  شوند. اين موسسه مسئوليتمی

بر عهده دارد و توسط دولت اين كشور تاسيس شده است. هدف 
آفرينی موثر در اصلی اين موسسه، ايجاد شرايط مناسب برای نقش

 .سطح اقتصاد جهانی است
ه هكتار ديگر ب 1زودی هكتار است و به 61پارک در حدود  پهنه ی

تسهيالت پشتيبانی اين پارک  شود. برخی خدمات ون افزوده میآ
 :عبارت است از

شبكه محلی فناوری اطالعات، امكانات مذاكره تلويزيونی و  *
 اينترنت؛

 تايپ، فتوكپی، فكس و خدمات ديگر؛ *
 های علمی و رايزنی؛ امكانات و تجهيزات برگزاری نشست *
 امكانات بهداشتی و غذايی؛ *
 های تجاری؛ اليتتحليل بازار و پشتيبانی بازاريابی و فع*

 گذار؛حمايت از طريق شناسايی پشتيبان تجاری و سرمايه *
 د.حمايت از طريق استخدام و آموزش تخصصی افرا *

عالوه بر خدمات باال، برخی خدمات ويژه نيز به متقاضيان ارايه 
های فعال در اين پارک از جاهای مختلفی شناسايی  شركت .شودمی

دانشگاههای  ه مهمترين آنها عبارتند از:وند كشو به پارک معرفی می
پژوهشی، بانک ها،  ه هایهای بزرگ و موسس محلی، شركت

 ی ازيگذاران، صاحبان صنايع و كسب و كار. مجموعهسرمايه
های  واحدهای رشدبرای كمک به پاگيری و توسعه تدريجی شركت

درصد فضای قابل  71اكنون بيش از هم  د،كوچک وجود دار
.های فعال در اين پارک قرار دارد استفاده در اختيار شركت

*مركز نمايشگاهی شهر ابردين كه همه ساله درآن نمايشگاه ها و 
 ،Subsea Expo & Conferenceجمله  از كنفرانس های بين اامللی بنامی

كه درسال جاری  برگزار می كند "سی  ساب كنفرانسنمايشگاه و "
از شهرت زيادی برخورداراست وقرار است با مركز جديدی  هياتی

 .كه دردست ايجاد است توسعه داده شود
حدود يک ساعت وپانزده دقيقه *فاصله لندن تا ابردين با هواپيما 

روزانه حدود هفت پرواز از لندن به ابردين و بالعكس توسط  است.
انجام مبدأ  فرودگاه هيترو از   Airways  Britishشركت هوايی 

 و Air UKعالوه بر اين چندين شركت ديگر از جمله  می پذيرد.
Easy Jet  از فرودگاه های ديگر لندن به مقصد ابردين پرواز نيز

رودخانه دى

خیابان یونیون

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 دارند. 
فرود گاه ابردين در فاصله چند مايلی شمال شرقی شهر واقع است 

دقيقه به طول  60حدود  شهرو تردد با تاكسی ازفرودگاه به مركز
است، پوند  41-۶كرايه تاكسی در اين مسيرحدود می انجامد. 

سرويس اتوبوس شهری نيز از مركز شهر به فرودگاه وبالعكس در 
طول روز و به فاصله هر يک ساعت برقرار و كرايه آن حدود يک 

 پوند و نيم است.
تا  ۶1هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما از لندن به ابردين از حدود 

 ست.پوند متغير ا 611باالی 
 تعويض در مسافرت با قطارازلندن به ابردين معموال با يكی دو 

مسير راه و بعضا مستقيم وجود دارد. زمان مسافرت با قطار حدود 
ساعت طول می كشد. كرايه رفت و برگشت قطار برای اين  9-0/۶

 سال به قرار زير است:  42مسير در مورد افراد باالی 
  پوند 71 - ۶1بليط معمولی :حدود 

  ند پو(  01 – 21بليط با كارت قطار ) دانشجويی : 
 ند. ( پو family card) : 65-60 خانوادگی قطار كارت با بليط

سال با ارائه كارت خانوادگی قطار، بليط هر  42برای بچه ها ی زير 
نفر دو پوند می باشد. ايستگاه مركزی قطار در ابردين در ناحيه 

 واقع شده است.  Guild Streetمركزی شهر و در 
درمجاورت ايستگاه قطاردرابردين ايستگاه  مسافرت با اتوبوس:-ج 

-44 دهای بين شهری وجود دارد و اين مسيرتا لندن حدو اتوبوس
نقليه ارزانتر از قطار  ساعت به طول می انجامد. هزينه اين وسيله 46

پوند می باشد كه با ارائه  01-11)بليط معمولی حدود  می باشد.
 تخفيف داده می شود(. ۱/4اتوبوس دانشجويی  كارت

به دليل فعاليتهای اقتصادی نفتی و تعداد زياد متقاضيان مسكن  
كرايه واحدهای مسكونی نسبتا خصوصی نسبتا باالست. برای مثال 

پوند در ماه يا بيشتر می  011كرايه يک آپارتمان دو خوابه حدود 
 Councilشهرداری) باشد. در اين شهر ساختمان هايی متعلق به

flat وجود دارد كه با ثبت نام و قرار گرفتن در ليست نوبت پس از )
حداقل شش ماه از تاريخ ثبت نام و از زمان اقامت در ابردين قابل 
تحويل است كه نسبت به منازل و آپارتمان های خصوصی بسيار 

 ارزانتر است. 
طقه ای ديگر مساكن دانشگاه :دانشگاه در منطقه خود و در من-الف

خوابه دارد كه كمی ارزانتر  ۱ و 6دور از دانشگاه تعدادی آپارتمان 
از واحدهای خصوصی است و برای اسكان موقت مناسب است. 
برای دانشجويان مجرد، خوابگاه های 

و به  Hill Headدانشگاه در منطقه ای به نام 
دقيقه پياده روی تا دانشگاه وجود  41فاصله 

 01اتاق برای دانشجو هفته ای دارد. كرايه هر 
پوند مقرر  611پوند و يا هر ماه حدود 

 گرديده است. 
مهمانخانه هايی نيز  هتل و مهمانخانه ها: -ب

در سطح شهر وجود دارد )تخت به همراه 
ابردين نسبت به شهرهای  صبحانه( كه در

ديگر گرانتراست وبرای مدت موقت يک يا دو 
ک گرفتن از شب مناسب است. بهترين كار كم

احيانا  دوستان ايرانی مقيم شهرمی باشد كه
مسكن يابی كمک مؤثری  در هماهنگی و

 خواهند بود. 
مواد غذايی : خوراكی و ميوه از  -الف

و  Safewayفروشگاه های بزرگی مانند 
Tesco قابل خريداری است. البته فروشگاه 

 ( و ازداLidle) های ديگری مانند ليدل
(Asdaنيز ) كه تاحدودی دورتر دارند وجود 

 & Cash.. فروشگاه های ديگر هستند از

قلعه کریتس

نماى شهر ابردین
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Carry  نيز يكی ديگر از مراكزی است كه در آن می توان به طور
 كرد.عمده خريد 

برای خريد مواد گوشتی حالل مانند گوشت و مرغ تعداد محدودی  
مغازه های مسلمان درسطح شهروجود دارد از جمله يک مغازه 

. سفارش George stو يكی در خيابان  Kingبان بنگالدشی در خيا
گوشت و مرغ و يا مواد ديگر از طريق فروشگاه های پاكستانی 

( نيز ممكن است و قيمت آنها در مقايسه با Alison stگالسكو )
 ابردين ارزانتر است.

: لوازم و ظروف نو نسبتا گران لوازم خانگی برقی، ظروف -ب  
 House ofو  Curryروف از جمله است. البته فروشگاه های مع

freezer  وDixon  و... در سطح شهر وجود دارند. برای خريد
برخی از لوازم كه دست دوم آنها بال اشكال است مانند لوازم برقی، 

تصويری و آشپزخانه ای از جمله اجاق و ماشين  - صوتی
لباسشويی را می توان از طريق روزنامه ها و آگهی های موجود 

رده و با قيمت مناسب خريداری كرد. مراكز و مغازه هايی نيز پيدا ك
 وجود دارند كه اينگونه وسايل را به فروش می رسانند.

 Spitalدر ابردين تنها دو مسجد وجود دارد ، يكی مسجد اسپيتال ) 

mosque  )و ديگری مسجد  می باشد كه مربوط به اهل سنت است
محدوده ساختمان های متعلق  كه در little mosqueدانشگاه به نام 

.اين مسجد كوچک، ولی مورد استفاده  قرار دارد.به دانشگاه ابردين 
باشد. مراسم مذهبی و برنامه های  میها و سنی  يانمشترک شيع

عمدتا به همت دانشجويان  كههای جمعه در اين مسجد  هفتگی شب
ز ل سال، اغلب ابرگزار می شود. جهت برگزاری ساير مراسم در طو

ها و سالن های دانشگاه با نوبت گرفتن قبلی استفاده می نساختما
شود. عالوه بر انجمن اسالمی دانشجويان، تشكل ديگری به نام 

Islamic student society وجود دارد كه زير مجموعه ای از 
USRC (Aberdeen university student representative council)

ل را كليه دانشجويان ايرانی و لی اين تشكصاعضای ا .باشد می
بعضا غير ايرانی تشكيل می دهند. تعدادی اعضای افتخاری نيز 
وجود دارند كه اعم از ايرانی ) غير دانشجو ( ، برادران و خواهران 
عرب و اردو می باشند. به ا عتبار اين تشكل، اماكن، وسايل نقليه و 

نگی قبلی مورد بعضی از تسهيالت ديگر مربوط به دانشگاه با هماه
دانشگاه ابردين يكی نشجويان و تجمعات قرار می گيرد. استفاده دا

از قديمی ترين دانشگاه های بريتانيا است كه پانصدمين سال 
پشت سر گذاشت. قديمی و اصيل  4770تأسيس خود را در سال 

در منطقه قديمی شهر بنا  -ترين ساختمانها و بناهای اين دانشگاه 
ها به غير از دانشكده  دانشكده ها ودپار تمان شده است. بيشتر

پزشكی و انستيتو علوم پزشكی در همين منطقه واقع است. كتابخانه 
مركزی دانشگاه و ادارات كل دانشگاه از جمله اداره ثبت نام و فارغ 

 .ين منطقه قرار دارندهمدر  نيز التحصيلی
نام دانشكده پزشكی و انستيتو علوم پزشكی در منطقه ای به 

Forest hill  و در مجاورت بيمارستان اصلی و مركز شهر
Aberdeen Royal Infirmary Hospital عالوه تواقع شده اس .

 Robert Gordon، دانشگاه ديگری به نام بر دانشگاه ابردين
University  وجود دارد كه عمر آن از دانشگاه ابردين كمتر است

در ابردين وجود دارد كه  Rowell Instituteانستيتوهايی از جمله 
يكی از مراكز تحقيقی، پژوهشی فعال در زمينه كشاورزی و امور 

 . ذيه استدامی به خصوص تغ
مركز شهر برای بزرگساالن و كودكان كتابخانه عمومی وجود  در

، دوربين عكاسی ،لی از جمله ويدئودارد كه عالوه بر كتب وساي
 .امانت می دهدبه  های فيلمبرداری و تجهيزاتی ديگر دوربين

، مدرسه ايرا نی وجود ن به دليل جمعيت نسبتا كم ايرانیدر ابردي
ندارد و دانش اموزان ايرانی به به مدارس انگليسی می روند. بعضی 
از دانش آموزان، خود دروس ايرانی را در طول سال به كمک 
والدين خود مطالعه و در پايان سال تحصيلی به طور متفرقه در 

. اين كار با هماهنگی و كمک شركت می كنند مدارس ايرانی تامتحانا
های قبل  مدارس ايرانی در منچستر و نيو كاسل يا گالسكو در سال

 .است می پذيرفتهانجام 
. مهد كودک هد كودک دولتی و خصوصی وجود دارددر ابردين م

های دولتی بچه های باالی سه سال را به طور پاره وقت )از ساعت 
. به ندرت جاهايی دبعد از ظهر( می پذيرن 1الی  4ظهر و يا  46الی  7

نگهداری كودكان  هنيز وجود دارد كه برای ساعات بيشتری آماد
شهريه و هزينه ای از يا . اين مراكز )مهد كودک های دولتی( باشند

 اولياء دريافت نمی كنند و يا مبلغ ناچيزی دريافت می كنند.
دارند كه بچه های زير سه سال را تعدادی مراكز ديگر نيز وجود  

برای مدت محدودی در طول روز نگهداری می كنند. 

 Hidden Aberdeen برگرفته از ماهنامه تدبير، ویکی پدیا، کتاب
  Images of Scotlandو کتاب Dr. Fiona-Jane Brownنوشته 
 Karen Firtzpatrick نوشته

قلعه بالمورال
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شورای پول و اعتبار در مصوبه ای پرداخت  ستود رومشت ار بته حهتا  هتای  -ایرنا به گزارش 
   سپرده کوتاه مدت را م نوع کرد تا در سایه آن هم سیالی  نقدینگی که در ماه های اخیر بته ست

 .پول حرک  کرده کم شود و هم شبکه بانکی ام پرداخ  هزینه های بیشتر رهایی یابد

سال  2در « سپرده کوتاه مدت»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
اخیر به یکی از راه های درآمدزایی صاحبان سرمایه تبدیل و بین 

شهره شده بود؛ بسیاری از فعاالن « پارکینگ پولی»بانک ها به 
قتصادی برای حساب های سپرده کوتاه مدت خود یک حساب جاری ا

نیز به عنوان پشتیبان استفاده می کردند و به این ترتیب به ازای 
گردش منابعی که به دلیل معامالت روزانه آنها در حسابشان جابجا 

 01روز رسوب پول سود  01می شد، آخر هر ماه به میزان حداقل 
 .درصدی می گرفتند

ر این بود که حساب های کوتاه مدت قابلیت برداشت توسط اشکال کا
ه مشتری را دارد یعنی از سویی منابعی ناپایدار برای بانک ها ب

وجود می آمد که هر لحظه ممکن بود از حساب مشتری خارج و به 
بانک دیگری برود اما در عین حال بانک مجبور بود بابت همین 

نک برای پرداخت سود و اصل نقدینگی سیال سود هم بدهد؛ الزام با
سرمایه در حساب های سپرده سبب افزایش برداشت بانک ها از 

 .منابع بانک مرکزی شده بود
با این اوصاف مصوبه شورای پول و اعتبار را بیش از هر چیز می 
توان به نفع نظام بانکی تعبیر کرد که ماهانه از پرداخت هزاران 

 .وتاه مدت خالص کردمیلیارد تومان سود بابت حساب های ک
های کوتاه مدت عادی نرخ سود سپرده 0۸۳1های البته تا اوایل سال

های گذشته شد که در سالبر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه می
و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به کمترین مانده در 

ر به روز تغییر کند؛ اما بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبا
 .بازگشت ۳1سیاست های دهه 

با اینکه انتظار می رود برخی صاحبان سرمایه با شیوه جدید حساب 
خود را به سمت سپرده بلندمدت هدایت کنند اما خروج بخشی از 
سرمایه از بانک ها و رفتن به بازارهای موازی هم دور از انتظار 

مدت به  نیست اما بانک مرکزی انتظار دارد این سیاست در کوتاه
 .ها کمک کندافزایش نقدینگی بانک

 زنگ خطر سیال تر شدن نقدینگی**
نگاهی به آخرین وضعیت اجزای نقدینگی نشان می دهد که زنگ خطر 
سیال شدن آن از مهرماه امسال به صدا درآمده است؛ برپایه 

تریلیون  01نقدینگی در پایان مهر امسال حجم آمارهای بانک مرکزی 
 0101میلیارد ریال بوده که از ابتدای امسال  011 هزار و 8۸۳و 

اما مهمترین تغییر مربوط به اجزای نقدینگی  است، درصد رشد داشته
در شرایطی که روند رشد پول به عنوان بخشی از نقدینگی  .می باشد

درصد محاسبه شده، این میزان در مدت مشابه  200۸از ابتدای امسال 
برابر نیم درصد  81تا مهر  0۸81سفند پارسال یعنی در بازه زمانی ا

 0100بوده است؛ یعنی در یکسال منتهی به مهرماه امسال رشد پول 
 0۸برابر  81تا مهر  81درصد بوده در حالی که در بازه زمانی مهر 

 .درصد بوده است
این ارقام به این معنی است كه رشد پول در جامعه در یكسال 

حالی که شبه پول که همان برابر شده است در  ۸01حدود گذشته
 .حساب های بانکی است، روند کاهنده داشته است

درصد  ۳01برپایه آمارهای بانک مرکزی، شبه پول از ابتدای امسال 
 0۸01رشد کرده در حالی که در مدت مشابه پارسال میزان رشد آن 

درصد بوده است؛ همچنین در یکسال منتهی به مهرماه امسال شبه 
رصدی تجربه کرده در حالی که در یکسال منتهی به د 0102پول رشد 

درصد از  101درصد بوده است یعنی  200۳این رشد به میزان  81مهر 
پولی که در شبکه بانکی کشور حبس بوده، کاسته شده و به نقدینگی 

 .سیال اضافه شده است
ردپای این حرکت نقدینگی را در یکسال گذشته به وضوح می توان 

ارز، طال و سکه، خودرو و حتی بازار سرمایه  در بازار مسکن،
 .مشاهده کرد که سبب تالطم در این بازارها شد
درصد در پایان  0101نکته قابل تامل دیگر، رسیدن پایه پولی به 

مهرماه امسال است که طبق برآوردهای بانک مرکزی سهم مطالبات 
رشد درصد بیشترین تاثیر را در  0۸0۸بانک مرکزی از بانک ها با 

 .پایه پولی داشته است

 هانگرانی بانک مرکزی از افزایش سیالیت سپرده**
های مدت و یکساله از کل سپردههای کوتاهنگاهی به سهم سپرده

بانکی گویای چرایی نگرانی سیاستگذار از افزایش سیالیت سپرده 
 .های بانکی و به دنبال آن مصوبه شورای پول و اعتبار است

غ بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در شهریور تا پیش از ابال
درصدی برای  01پارسال که بانک ها را ملزم به رعایت نرخ سود 

درصدی برای حساب های کوتاه مدت می  01حساب های یکساله و 
درصد از کل حساب های بانکی  ۸001کرد، سهم سپرده های بلندمدت 

ای که بانکها  روزه 01بود که این رقم با این بخشنامه و در دوره 
درصد  0۸01مهلت تمدید یا تغییر حساب های مشتریان را داشتند به 

در بهمن ماه و به دنبال نوسان در بازار ارز، بانک  .افزایش یافت
درصدی را  21مرکزی به شبکه بانکی مجوز انتشار گواهی سپرده 

داد تا بخشی از نقدینگی را مهار کند و بنابراین سهم سپرده های 
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درصد رشد کرد اما پس از این تاریخ و به دنبال  1000دت به بلندم
شدیدتر شدن نوسان ها، از حجم سپرده های بلندمدت بانکی کاسته 
شد به شکلی که سهم این سپرده ها در پایان مهرماه امسال دوباره 

با این اوصاف همه نقدینگی هایی که در قالب  .درصد رسید 0۳0۳به 
بانک ها محبوس شده بود، بی اثر شد و  سپرده های گواهی ویژه در

سهم حساب های بلندمدت به زمان پیش از انتشار این گواهی ها 
هزار  02تریلیون و  2بازگشت در حالی که نقدینگی در همین مدت 

نگاهی به سهم سپرده های کوتاه مدت  .میلیارد ریال رشد کرده است
ابالغ بخشنامه بانکی در همین مدت خالی از لطف نیست؛ تا پیش از 

درصد  0100نرخ سود در شهریور پارسال، سپرده های کوتاه مدت 
حساب های بانکی را در اختیار داشتند که این رقم با اجرای این 

با ابالغ انتشار گواهی سپرده  .درصد کاهش یافت ۸101بخشنامه به 
درصدی در بهمن پارسال، سهم سپرده های کوتاه  21های ویژه 

درصد کاهش  2100رصد از کل سپرده های بانکی به د 2801مدت از 
 080۸یافت و به این ترتیب سال گذشته با دو تصمیم بانک مرکزی 

درصد از سهم سپرده های کوتاه مدت بانک ها کم شد. با این وجود 
در سال جاری سهم حساب های کوتاه مدت بانکی باز هم رو به 

 .درصد رسیده است ۸101افزایش نهاد و اکنون در پایان مهرماه به 
براین اساس تلفیق کاهش سهم سپرده های بلندمدت بانکی و در 
مقابل افزایش سهم سپرده های کوتاه مدت از سویی با افزایش سهم 
پول، زنگ خطر سیال شدن نقدینگی را به صدا درآورد که در نتیجه 
در دو ماه اخیر شاهد ابالغ بخشنامه هایی برای مدیریت ریال در 

تعیین سقف برای تراکنش های بانکی از پایانه  .های پولی بودیمبازار
های فروشگاهی، ممنوعیت ظهرنویسی چک های تضمینی و مصوبه 
اخیر شورای پول و اعتبار برای ممنوعیت پرداخت سود روزشمار 

های کوتاه مدت از تصمیم هایی است که برای مدیریت  برای سپرده
 .نقدینگی و جلوگیری از سیالیت آنها اتخاذ شده است

البته در کنار این بخشنامه ها نباید از انعطاف و مماشات بانک 
مرکزی با بانک هایی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را به 

را طبق بررسی های شکل های مختلف دور می زنند، نادیده گرفت زی
بانک مرکزی و آنگونه که عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بیمه 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است، تنها سه بانک مسکن، سپه 
و کشاورزی نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت 

 .می کنند

 آل انسال اتحاد دو  ۰۳فاصله اقتصادی میان شرق و غر  پس ام 

های زیادی چنان تفاوتدیوار برلین، هم پاشیسال پس از فرو  ۸1
آلمان وجود دارد. این فاصله خود را  های غربی و شرقی میان ایالت

در موارد مختلف از جمله دستمزدها و میزان رشد و پیشرفت 
.کنداقتصادی آشکار می

رس( نتایج ما 0اسفند ) 0۸موسسه تحقیقاتی الیبنیتس روز دوشنبه 
دهد با گذشت سه دهه از فرو پژوهشی را منتشر کرد که نشان می

چنان میان های شرق این کشور همریختن دیوار برلین، ایالت
این  .زنندو مشکالت ساختاری دست و پا می "شکوفایی اقتصادی"

 اقتصادی رشد و ثروت در تفاوت که دهدمی نشان چنینهم پژوهش
 شمال میان بلکه نیست، آلمان غرب و شرق یمرزها محدوده در تنها

 111از  010 اصلی مقر. خوردمی چشم به نیز کشور این جنوب و
شرکت بزرگ آلمانی در شهرهای غربی این کشور است. این یکی از 

 به تنها را علت گویندمی اقتصاددانان اما است ماندن شرق دالیل عقب
.کرد خالصه تواننمی بزرگ هایکنسرن مرکزی دفاتر حضور عدم

کارشناسان به میزان نازل قدرت تولید به عنوان یکی از دالیل اصلی 
 در کنند. میزان این بازدهی تولیدهای شرقی آلمان اشاره میدر بخش

درصد  ۳2 متوسط طور به( شودمی هم برلین شامل که) آلمان شرق
های فعال در بازدهی در غرب این کشور است. به عبارتی شرکت

اقتصاددانان  .تری دارندوری کمدرصد بهره 21رق آلمان ش
قی شر هایایالت به دولتی هایسوبسید از تریکم میزان گویندمی

 بیشتر اشتغال ایجاد گیرد. سوبسیدهایی که به منظورآلمان تعلق می
 برابر در ترمزها از یکی تواندمی خود این و شوندمی داده آن حفظ یا

 مستقیم ارتباط در تولید توان میزان .باشند وریبهره میزان افزایش
 آلمان شرق شهروند یک دستمزد. گیردمی قرار دستمزدها تفاوت با
 .درصد دستمزد شهروند غرب این کشور است ۳0ور متوسط ط به

همین مسئله میان شمال و جنوب آلمان نیز صادق است. از شهرهای 
نوردراین وستفالن که  ثروتمندی مانند هامبورگ و مناطقی از ایالت

های تر از بخشبگذریم، دستمزدها در شمال به شکل فاحشی کم
جنوبی این کشور است. به عنوان مثال متوسط دستمزد در شهرهایی 

درصد درآمد متوسط  000،0مانند اینگولشتادت و ارالنگن )جنوب( 
گویند اگر قرار باشد این کارشناسان می  .در سایر نقاط آلمان است

ها از بین برود، باید ساختارهای شهری بخصوص در شرق اوتتف
آلمان تقویت شوند. در حال حاضر سه چهارم شاغالن در غرب 

کنند در حالی که در شرق این کشور تنها آلمان در شهرها زندگی می
 در کارآزموده نیروی کمبود. هستند شهرها نیمی از جمعیت ساکن

  .ستا مشکل یک حاضر حال در آلمان تمام
شمار نیروی کار متخصص در   20های آغازین سده کنونی تا سال

های شرق آلمان بیشتر از غرب آلمان بود. اما این پدیده در سال
 در افراد سرانه گذشته این از. رفت بین از و شد رنگکم آن از پس
 کرده پیدا کاهش آلمان غرب به نسبت مراتب به شرق در کار سن

 غرب در دهندمی ترجیح نیز خارجی صمتخص کار نیروی. است
 روند این در برلین شهر تنها. آن شرقی های بخش تا کنند کار آلمان

گویند شرق آلمان در یک دور شیطانی اقتصاددانان می .است مستثنی
گرفتار شده است. وضع اقتصادی شرق آلمان از غرب آن بدتر است 

است. احزاب ستیزی در آنهو این خود یکی از علل رشد خارجی
ها را عامل مشکالت اقتصادی جلوه گرا خارجیگرا و عوامراست

ار آنها نیاز دارد، ک به آلمان که مهاجرانی دیگر دهند. از سویمی
شان در تری از آشنایانگسترده روند که شبکهسراغ شهرهایی می

کنند سر و کارشان به کنند. آنها نیز غالبا سعی میآنجا زندگی می
کنند برای جذب نیرو در لمان نیفتد. کارشناسان توصیه میشرق آ

ستیزی در آنها مبارزه شهرهای شرقی باید نخست با رشد خارجی
 .کرد
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 آکسفام:                              
 

 ثروتمندان روزی دو میلیارد دالر ثروتمندتر می شوند

 
 

 

 ۲۱گوید دارایی ثروتمندان جهان سال گذشته موسسه آکسفام می
درصد بیشتر شده است. آکسفام خواستار وضع کردن مالیات بیشتر 

گذاری در هداران با هدف سرمایها و سرمایهبر درآمد کنسرن
 .آموزش و خدمات اجتماعی در سراسر جهان شده است

دهد موسسه خیریه آکسفام گزارشی منتشر کرده است که نشان می
 .شودتر میشکاف میان ثروتمندان و فقرا در جهان هر روز عمیق

دوشنبه اول  "ثروت عمومی یا شخصی"این گزارش که با عنوان 
 گذاران و تصمیمسرمایهژانویه( در آستانه نشست  ۱۲بهمن )

گیرندگان عرصه اقتصاد در داووس منتشر شده، حاکی از آن است 
که ثروتمندان بزرگ جهان روزانه دو میلیارد و نیم دالر ثروتمندتر 

  .شوندمی

کشور جهان  ۸۹سازمان در ۲۱آکسفام یک موسسه خیریه متشکل از 
نگی و کن کردن فقر، گرساست که در پی راهکارهای برای ریشه

 .عدالتی در سراسر جهان استبی

 ۲۱گوید دارایی ثروتمندان جهان سال گذشته میالدی این موسسه می
درصد  ۲۲درصد بیشتر شده است و همزمان نیمه فقیر جمعیت جهان 

 .فقیرتر شده است

آکسفام در گزارش خود تأکید کرده است که تمام کشورهای جهان 
آموزش، بهداشت و خدمات  هنگام ارائه خدمات عمومی در زمینه

 این دانندمی آنکه با هستند، "کمبود شدید بودجه"اجتماعی گرفتار 
 .دارند اجتماعی نابرابری و فقر کاهش در گیریچشم سهم خدمات

های تمام کشورهای جهان به هد که دولتدگزارش آکسفام نشان می
های ه سالدهند. در فاصلداران امتیازات مالی میها و سرمایهکنسرن

میالدی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای  ۱۱۲۲تا  ۲۸۹۱
 .درصد کاهش یافته است ۲۹درصد به  ۲۱ثروتمند جهان از 

بر اساس این گزارش، شمار میلیاردهای جهان از زمان بحران 
تا کنون تقریبأ دوبرابر شده است. از سوی  ۱۱۱۹اقتصادی سال 

اند خود را از فقر مطلق شدهدیگر هر سال شمار کسانی که موفق 
 .نجات دهند، کمتر و کمتر شده است

رس آکسفام به خبرگزاری آسوشیتدپ جورن کالینسکی، مدیر کمپین
شوند، در حالیکه ثروتمندان با سرعت نور ثروتمندتر می»گفته است: 

 «.وضعیت اقتصادی نیمه فقیر جمعیت جهان رو به سقوط است

شوند خود را از فقر مطلق میگوید شمار کسانی که موفق آکسفام می
 .شودنجات دهند، کمتر و کمتر می

 -خرین دهکدر برخی از کشورها، از جمله بریتانیا و برزیل، آ
فقیرترین ده درصد جامعه در مقایسه با دهک نخست جامعه بیشترین 

  کند.مالیات بر درآمد را پرداخت می

 را دختران و زنان زندگی ویژه به اجتماعی نابرابری گویدمی آکسفام
 .دهدمی قرار تأثیر تحت

 به مردان جهان، سراسر در که است آن از گزارش این موسسه حاکی
درصد  ۱۲سط دوبرابر زنان دارایی دارند و حقوق آنها طور متو

 .بیشتر از زنان است

وگو با آسوشیتدپرس تأکید کرده است جورن کالینسکی در گفت
 سیاستی نتیجه بلکه نیست، طبیعی قانونی" اجتماعی نابرابری که

 تغییر اروپا پارلمان انتخابات سال در باید که است خورده شکست
 ".کند

آکسفام پیشنهاد کرده است مالیات بیشتری بر درآمد  موسسه خیریه
و خدمات  داران وضع شود و در بخش آموزشها و سرمایهکنسرن

 .گذاری شودبهداشتی به شیوه مؤثرتری سرمایه
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 رکود افزایش ماهانه قیمت شکسته شد

در ، بانک مرکزیبه نقل از  مهر گزاریخبر گزارشبر اساس 
ستد دادوواحد مسکونی  ۲۱۱هزار و  ۲۱ جاری اردیبهشت ماه سال

ه میلیون تومان قیمت داشت ۰۹۹از که نیمی از آنها کمتر  ه استشد
است .

بانک مرکزی آخرین وضعیت تحوالت بازار مسکن در اردیبهشت 
براساس آمارهای سامانه ثبت را در شهر تهران  جاری  ماه سال

ه است امالک و مستغالت کشور اعالم کرد
هزار و  ۲۱، ریجابراساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال 

که  ه است شدتهران داد و ستد  شهرواحد مسکونی در ۲۱۱
درصد بیشترین تعداد را به  ۱۲سال ساخت با سهم  ۵واحدهای تا 

خود اختصاص دادند. این سهم در مقایسه با اردیبهشت سال 
.درصد کاهش داشته است .۱.۰گذشته 

یبهشت میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در ارد
هزار تومان بود که نسبت به فروردین ماه  ۰۷۹میلیون و  ۲۱ماه 

درصد  ۲۲۱درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته  ۲۱.۵امسال 
.رشد داشته است

 ۲۰.۰تهران با سهم  ۵گانه پایتخت، منطقه  ۱۱در میان مناطق 
درصد از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای فروش مسکن 

با  ۲ترین منطقه پایتخت نیز منطقه تصاص داد و گرانرا به خود اخ
.میلیون تومان بود ۱۰متری 

ترین منطقه پایتخت در معامالت مسکن اردیبهشت ماه به ارزان
هزار تومان اختصاص داشته  ۰۲۹میلیون و  ۵با هر متر  ۲۱منطقه 

بانک مرکزی در خصوص معامالت مسکن شهر تهران در دو .است
های فروردین و اردیبهشت اعالم کرد: در ماه ماهه نخست امسال

واحد مسکونی مبایعه نامه امضا  ۰۹۹هزار و  ۲۵، برای حدود ۰۱
درصد  ۶۵.۰حدود  ۰۰شد که در مقایسه با دو ماهه نخست سال 

دهد. همچنین در این بازه زمانی میانگین قیمت هر کاهش نشان می
هزار تومان بود که  ۰۷۹میلیون و  ۲۱مترمربع واحد مسکونی 

درصد افزایش نشان  ۲۹۱.۲نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته 
.دهدمی

همچنین در اردیبهشت ماه امسال بیشترین تعداد معامالت مسکن 
میلیون تومان در هر  ۰تا  ۷.۵به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 

متر و بیشترین سهم معامالت مسکن از نظر مساحت به واحدهای 
.متری اختصاص داشت ۷۹تا  ۰۹ونی مسک

درصد معامالت مسکن در  ۲۱.۱بنابر اعالم بانک مرکزی 
 ۱۵۹تا  ۶۹۹اردیبهشت ماه به واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی 

درصد از حجم معامالت  ۵۹.۱میلیون تومان تعلق داشته و 
میلیون  ۰۹۹های با ارزش کمتر از مسکونی ماه گذشته به خانه

داشته است. با این حساب حدود نیمی از  تومان اختصاص
.معامالت اردیبهشت ماه مربوط به امالک میلیاردی بوده است

این گزارش درباره اجاره بهای مسکن نیز اظهار داشت: اجاره 
 ۱۱.۰بهای مسکن در ماه گذشته نسبت به ماه فروردین امسال 

درصد رشد داشته  ۲۰.۷درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته 
 .ستا

https://www.mehrnews.com/
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 مند برتر جهان چه کسانی هستند؟توده ثر

مجله اقتصادی فوربس امسال هم در 
گزارشی فهرستی از میلیاردرهای 
برتر جهان در سال جاری میالدی 

.( را منتشر کرده است۹۱۰۲)

ارقام مربوط به دارایی این افراد تا 
حدود یک ماه پیش )هشتم فوریه( را 

.شودشامل می

مجموع  در این فهرست ارزش
های میلیاردرهای جهان در دارایی

امسال نسبت به پارسال کاهش 
میلیارد دالر د ۲۰۱۱داشته و از 

هایی که در فهرست تعداد بریتانیایی
نفر  ۲۹شوند به امسال دیده می

رسیده که بیشترین دارایی متعلق به 
برادران هندوجاست که شرکت 

را در اختیار  "هندوجا"ای زنجیره
های این شرکت طیف عالیتدارند؛ ف

وسیعی از امور تجاری نظیر واردات، 
 صادرات، خدمات بانکی و بورس

است.
نفر که  ۹۴۲در فهرست امسال 

پارسال در لیست میلیاردرها بودند 
 هتوان باند؛ از این افراد میحذف شده

دومنیکو دولچه و استفانو گابانا، دو 
دولچه "موسس شرکت مد و آرایشی 

.اشاره کرد "و گابانا

تعداد زنان میلیاردری که در فهرست 
نفر  ۹۲۹اند به امسال جای گرفته

نها وو آرسیده که ثروتمندترین 
های او که در زمینه امالک و یاجون چینی است؛ ارزش دارایی
میلیون دالر  ۴۱۱میلیارد و  ۲مستغالت فعالیت دارد امسال به 

یلی جنر آمریکایی ترین زن در این فهرست کاجوان. رسیده است
 "کایلی"سال سن دارد. او مالک شرکت لوازم آرایشی  ۹۰است که 

میلیون  ۰۶۱اندازی شد و سال پیش است که سه سال پیش راه
 .دالر هم فروش داشت

نفر دوم بیل گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت است که 
.میلیارد دالر بیشتر شده است ۲۱های او از پارسال ارزش دارایی

تعداد میلیاردرهای امسال در مقایسه با سال گذشته کمتر شده 
شود. این در حالی نفر دیده می ۹۰۲۰است؛ در فهرست امسال 

.نفر بود ۹۹۱۲است که پارسال تعداد این افراد 

مارکز برگ، مدیر و موسس فیس بوک، ازجمله افرادی است که 
یا حفظ کرده ولی هرچند جایگاه خود را در میان ده میلیارد برتر دن

 ارزش دارایی های او به نسبت پارسال کاهش یافت.
های حدود هزار نفر از این بر اساس گزارش فوربس ارزش دارایی
  .افراد در مقایسه با پارسال کم شده است

نفر است که در  ۶۱۲امسال تعداد شهروندان میلیاردر آمریکایی 
نفر در رتبه  ۰۹۴مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر بوده؛ چین با 

 .گیرددوم این فهرست قرار گرفته است را در بر می
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اخبار کوتاه اقتصادی

اخبار کوتاه اتاق ها

اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

اتاق ایران و انگلیس ماهانه هیات رئیسه های برگزاری جلسه

هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ماهانه یاه هجلس
سه اولین  00:11راس ساعت  همه ماههه دراین دور ایران و انگلیس

ات مدیره و یطبق روال معمول با حضور کلیه اعضاء هماه  هر شنبه
 تشکیل و برگزار گردید.هیات مدیره  و مشاوران اعضاء علی البدل

ارتباط با در نخست اخبار اقتصادی کشور به ویژه  ها جلسه کلیهدر 
ه و دبیرخانه را ارای دکتر امینی گزارش کارکرد سپس، انگلیس مبادله

بیاناتی وضعیت اقتصادی کشور، مهندس خاموشی درباره درپی 
 . ایراد کردند
، مسائل گردهمایی فصلی آغضاءدرباره برگزاری  ه هادر این جلس

بانکی و صنایع غذایی و دارویی، همچنسن اعزام هیات به انگلیس به 
کلیه موارد در دبیرخانه گردید و مقرر شد تفصیل بحث و تبادل نظر 

 اقدام نماید.

همچنین درخصوص مسائل و مشکالت بانکی و مالیاتی که موجبات 
رکود کارها را سبب شده است، مقرر گردید نامه ای عنوان مقام معظم 
رهبری، رئیس بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور 

 مالیاتی و دارایی و ریاست جمهوری، تهیه و ارسال شود.
د برگزاری مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تصویب و درمور

اصالح اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت، ارسالی از سوی اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، همچنین برگزاری 

الزم  اقدامدبیرخانه مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق، مقرر گردید 
رگانی و صنایع و درخصوص برگزاری جلسه مجمع در اتاق باز

 .به عمل آوردمعادن و کشاورزی تهران  

اتاق ایران و انگلیس ماهانه کمیسیون های تخصصیبرگزاری جلسه 

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

با  00:11رأس ساعت  ماه دوشنبه دومیندر همه ماهه ، مورد گزارش
، رییس کمیسیون، امیرحسین پژوهی نایب حضور آقایان علی نقیب
 ان،علیرضا مناقبی، محمد سعید ضرابی رئیس ودبیر کمیسیون،

قبالیون، اصفهانی، ابوالفضل اسید علیرضا هشترودی، سیدرضی
علی حمزه مهندس شکرانی، مرسل صدیق، محمود توتونچیان، پرویز

کاظم اسدی کیا، محمد مبشر، و خانم ها نسیم توکل و سودا نژاد، 
 .نژادی در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید

شد.  مبادلهکشور اخبار اقتصادی نابه روال نخست ها ب جلسهاین در 
در نخستین جلسه کمیسیون در سال جاری درباره برنامه اجرایی 

افزون بر انجام امور سال جاری کمیسیون مذاکره و مقرر گردید 
جاری کمیسیون گزارشی تفصیلی درباره بازرگانی خارجی کشور با 

تکیه بر انگلیس به نحو قابل انتشار، متضمن وضع موجود، کمبودها، 
امکانات، همراه با پیشنهاد درباره چگونگی بهبود وضعیت با توجه به 
 مزیت های نسبی مربوط، توسط نایب رئیس و دبیرکمیسیون، آقای

درباره مشکالت مربوط  امیرحسین پژوهی تهیه و ارائه شود. همچنین
، اعزام هیات نتقال وجه، و ترخیص کاالبه واردات، ثبت سفارش، ا

تجاری در زمینه خوراک دام و طیور، برقراری امکان نزدیک با 
سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران به منظور همکاری هرچه 

رر گردید وفق آئین نامه چگونگی همچنین مق  .صبحت شد نزدیکتر
تشکیل و برگزاری کمیسیون ها، از اعضایی که سه جلسه غیبت 

ها جلسه غیرموجه داشته باشند، دعوت حضور در جلسه بعمل نیاید. 
پایان یافت. 00:11در ساعت 

نییز  ماهانه کمیسییون غیذا و دارو های جلسه  کمیسیون غذا و دارو:
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، با حضور آقایان هرماهدوشنبه  میندو 00:11ساعت رأس  همه ماهه
حسن بیک محمیدزاده، محمید علیی  رئیس کمیسیون، علیرضا مناقبی،

موثقی، عطاء اهلل میرمعینی، محمود توتونچیان، محمد معمیاری و نیمیا 
درکلییه  در محل دبیرخانه اتیاق تشیکیل و برگیزار گردیید. احمدخانی
در  ی روزبر اساس دستور جلسیه، نخسیت اخبیار اقتصیادجلسه ها 

حوزه غذا و دارو مبادله شد. سپس درباره مسیائل ارزی و مشیکالت 
اقتصادی اخیر از جمله ارتباطات بانکی با خارج از اییران و مشیکالت 
نقل و انتقال پول، ثبت سفارش های جدید، هزینیه حمیل کیاال، قاچیاق 

مسیایل مربیوط بیه انحصیار برخیی کاالهیا، و ارز، نیر  کاال، نوسان 
خیص کاال از گمرک و نیز مشکالت تیممین و واردات دارو مشکالت تر

همچنین مقیرر گردیید دو گیزارش مسیتقل و جداگانیه  .گفت و گو شد
جامع درباره وضعیت کنونی صنعت غذا و دارو، به نحو قابیل انتظیار 
و با تکیه بر امکانات همکاری با انگلیس تهییه و ارائیه شیود، همچنیین 

نه غیذا و دارو بیا حضیور کلییه درخصوص برگزاری همایش در زمی
اعضا،  اعزام هیاتی در زمینیه هیای تولیید و تجیارت غیذا و دارو بیه 

 انگلیس  نیزبه تفصیل بحث و تبادل نظر شد.
 جلسه های کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان: 
راس سیاعت همه ماهه  گزارش د موردوره ماهانه این  کمیسیون در  

ودا نیژادی، ه ماه با حضور خانم ها زهرا نقیوی، سی  آخرین شنب00:51
تیر علیمیردان شییبانی : محمدرضا سیرمدی دکشبنم بهرامی و آقایان

ضیرابیان، دکتیر علیی غمخیوار، علیی اکبیر سیعید ، رئیس کمیسییون
خدابخشی، محمدرضا قائدی، سعید زالی محمد خانی، مهیدی رضیایی 

رگزار گردیید. در ایین اق تشکیل و بو دکتر امینی در محل دبیرخانه ات

جلسه ها نخست اخبار اقتصادی میرتبط بیا سیاختمان و گردشیگری 
در حوزه ساختمان عنوان شدکه فعالیت های عمرانی بسییار و مبادله 

محییدود شییده اسییت و شییرکت هییای عمرانییی بییه فعالیییت در برخییی 
درخصوص برقراری رابطیه بیین  کشورهای همسایه متمایل شده اند.

میراث فرهنگیی مقیرر گردیید آقیای محمیدخانی  کمیسیون و سازمان
اقدام و بروشورهای معرفی جاذبه های گردشگری را دریافت و ارائه 
دهنیید. همچنییین مقییرر گردییید تییدارک برگییزاری همایشییی در زمینییه 
گرشگری و اعزام هییاتی نییز بیه انگلییس توسیط خیانم هیا نقیوی و 

 .بهرامی اقدامات الزم انجام گیرد.
جلسیه ماهانیه کمیسییون  ت و گاز و پتروشیمی:جلسه کمیسیون نف

 00:11نفت و گاز و پتروشییمی همیه ماهیه  بنابیه روال راس سیاعت 
رئییس  ،اه بیا حضیور آقاییان محمدرضیا سیرمدیآخرین یکشنبه می

، رضا مهیدوی ناییب ،مهدی نوروزی تایب رئیس کمیسیون کمیسیون
رئیییس و دبیییر کمیسیییون، محمیید مبشییر، محمودرضییا ابریشییم چییی 

دیرعامل شرکت ایراتل، خداقلی حاجی حسین لیو، دکتیر طهماسیبی، م
اکبیر خدابخشیی، عطاالیه  امید علی حسن پیور، علیی پناهی،دکتر علی 
امیر حسین پژوهی مهدی رضایی و دکتر امینیی تشیکیل و  ،میرمعینی

 برگزار گردید. 
بنا به روال معمول نخست اخبار اقتصادی کشور به  کلیه جلسه هادر 

ائل و مشکالت اقتصادی از جمله مسیلله تحیریم  هیای ییک ویژه مس
جانبییه و نقییل و انتقییال پییول  و تییرخیص کییاال از گمرکییات کشییور و 

شید و بیا بحیث  و گفیت و گیو و همچنین ثبت و سفارش کاال مطیرح 
توجه به شرایط اقتصادی برقرار مقرر شد یکیی از دییدارهای آزاد و 

و یک نفر از خیارج از اتیاق فصلی اعضا با سخنرانی یک نفر از اعضا 
در زمینه وضعیت موجود در بخش نفت و گاز، به ویژه در ارتباط بیا 
انگلیس همراه شود. همچنین درخصوص اعزام هیات برای بازدیید از 

 بحث و مقرر گردید.  Aberdeen Offshore Euro 2019نمایشگاه 
میورد دوره  کمیسیون عضیویت درجلسه های کمیسیون عضویت: 

میزدا، آقیای فیروزه ، با حضور خانم ماه هرسه شنبه اولین  گزارش 
در رئییس گمیسییون مهندس حمزه نژاد و دکتیر امیرهوشینا امینیی 

 محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. 
پرونیده هیای درخواسیت تمدیید عضیویت پیس از  هیا  در این جلسه

هفیت   درخواسیت جدیید عضیویت.بررسی مورد تایید قیرار گرفیت 
 خصیت حقیقی و حقوقی  مورد تائید قرار گرفت.ش

 

ادامه فعالیت اتاق شایعه ی توقف  اطالعیه اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران درباره

"فعالیت اتاق بازرگانی انگلیس و ایران ادامه دارد" 

ها، برخالف برخی گزارشبه اطالع عموم اعضاء می رساند که 
 بریتانیا و ایران متوقف نشده است. اتاق بازرگانی فعالیت
گونه که اعضای اتاق و سایرین آگاهند، بودجه اتاق همان

بازرگانی بریتانیا و ایران ازمحل حق عضویت اعضاء تامین 
می شود، و اتاق هیچ گونه کمکی از دولت دریافت نمی کند، از 

حق عضویت به افزایش این رو برای جلوگیری از فشار 
ها کنترل هزینهدرپی ارائه خدمات خود ضمن حفظ اعضاء 
 . هستیم

ق هزینه اجاره دفتر در نجا که بیشترین رقم بودجه اتاآ از
های مؤثر و ارزانتر لذا با توجه به این که راه ،لندن  بود

های اتاق انگلیس و ایران وجود دیگری برای ادامه  فعالیت
به اعضای  دارد، تصمیم گرفتیم دفتر کاو نت گاردن را ببندیم.

های اتاق در همان اتاق اطمینان می دهم که ما به حفظ فعالیت

های کاری و مشاوره به اعضا، تسهیل شبکه ارائه سطح
های مختلف برگزاری جلسات و رویدادهای معمول در محل

 خواهیم پرداخت. 
آقای پاول ویلسون به عنوان مدیرکل و همسر ایشان، خانم 

، به فعالیت خود ی ایشانجرایآلیسون، به عنوان دستیار ا
 دهند. ادامه می

نخواهد شد؛ نگشته و  هیچ تغییری در ارائه خدمات اتاق ایجاد 
و فقط دو میز پرهزینه در مرکز لندن را حذف کرده ایم. 

کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره، با  بنابراین برای
 تماس شماره طریق ازیا خانم آلیسون ویلسون آقای پاول 

یکی نبه آدرس الکتروایمیل از طریق یا  و 10101600000
admin@bicc.org.uk تماس حاصل نمائید. 

mailto:admin@bicc.org.uk
mailto:admin@bicc.org.uk
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هیات نفت و گاز و پتروشیمی در ابردین

Subsea Expo 2019

براساس همکاری با بنابه گزارش 
سفارت  بخش بازرگانی بین المللی

هران و مدیریت نمایشگاه انگلیس در ت
اشاره در باال،  مورد و کنفرانس

اتاق  هیات بازرگانی نفت و گاز
در بازرگانی ایران و انگلیس، 
سال تاریخ شانزدهم بهمن ماه 

 شد، اسکاتلند -آبردین عازم 0506
به پایتخت نفت و گاز  که شهری

اروپا مشهور است و جمهوری 
 Rhumba  اسالمی نیز در پروژه

در آن ت اجرا می باشدکه دردس
درصد سرمایه  01شهر به میزان 

 .کرده استگذاری 
به هر روی هیات روز سه شنبه به 

از طریق به آبردین  مجرد ورود
محل و استقرار در هتل  لندن 

به طور دسته جمعی استقرار هیات ،
عازم نمایشگاه شد و در جلسه 
معارفه و آشنایی با اعضاء گروه 

اه و مقامات برگزار کننده نمایشگ
آقای کیت ولینگز رئیس بخش بازرگانی بین المللی  همچنین ومحلی از جمله شهردار آبردین و نمایندگان شرکت های نفت و گاز 

قنوعی مشاور محلی وی سفارت انگلیس در تهران و خانم غزاله 
 .حضور یافتند

در این میان ضمن پذیرایی و آشنایی طرفین با یکدیگر مهندس 
به نمایندگی از سوی شرکت مدیر عامل شرکت ارکان گاز دیده ور 

از شرکت های نفت و کوتاهی  گزارشهای ایرانی خاضر درهیات 
به ویژه شرکت های ایران ارائه داد و عالقه مندی آنان فعال درگاز 

یشگاه با شرکت هایی که در این نمارا به همکاری حاضز در هیات 
واز برگزار گنندگان نمابشگاه عنوان  وگنفرانس حضور یافته بودند

که همراه با چند شرکت ( (Dr.Fauziخصوصاُ دکتر فائوضی
از کاسل برای دیذار با هیات ایرانی به آبردین آمدده  اسکاتلندی
 د.و قذردانی کر کربودند تش

روز بعد، یعنی چهار شنبه گروه عازم نمایشگاه شد، در بخش 
یشگاه را که قبال تدارک پذیرش هریک از اعضاء کارت ورود به نما

شده بود دریافت کردند سپس، کلیه اعضاء هیات وارد محوطه 
ود از غرفه های خهریک به تناسب تخصص و  شدند نمایشگاه

 .مورد نظر بازدید و با مسلوالن مربوط به مذاکره پرداختند
با چندین شرکت مذاکره و ضاء هیات عا رخیببه گزارش بنا

د و بدل کردند و گفته شد این سفر برای قرارهایی برای همکاری  ر
 آنان فوق العاده مفید و ره آورد فراوان داشته است.  

برای ادامه مذاکرات عازم نمایشگاه شدند  نیز اعضاء هیات روز بعد
در نشست های کوناگون با همتایان شرکت کننده خود در  و

ه به نمایشگاه به مداکراه وتبادل نظر درباره توسعه روابط درآیند
همگی از طریق لندن و  هیات روز بعد اعضاء همفکری نشستند.

.عت کردندجمراتهران  بهپاریس 
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در هتل اسپیناس ایران و انگلیسگوشه ای از برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق 
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پاکستانسایمون پنی کمیسیونر بازرگانی انگلیس در خاورمیانه، افغانستان و 

اتاق ایران و انگلیس در  

 ،میاه اسفند 00روز سه شنبه 
کمیسیونر ارشید  سایمون پنی

بازرگانی دولت انگلستان برای 
منطقه خاورمیانه، افغانستان و 
پاکستان به اتفاق راب مک اییر 
سفیر بریتانیا در تهیران، کییت 
ولینگز میدیر بخیش بازرگیانی 
بین المللی سیفارت انگلییس در 

 یک ناهیار کیاری در تهران در
اتاق ایران و انگلیس با مهندس 
علینقی خاموشی، دکتیر امینیی 
و فیییروزه مییزدا رئیییس، نایییب 

رئیس و دبیرکل و عضو هیات مدیره اتاق دیدار و به تفصیل دربیاره 
روابط بازرگانی دو کشور به ویژه درباره مسائل و مشکالت بیانکی، 

و صدور وییزا بیرای بازرگانیان  واردات و صادرات ، سرمایه گذاری
انگلیسی به تبادل نظر پرداختند. در پایان درپی اظهار عالقه طرفین به 
مبادله هییات هیای بازرگیانی قیرار شید در تابسیتان در پییش اییران 

پذیرای یک هیات فعیال در زمینیه هیای 
سیایمون  غذا و دارو از انگلییس باشید.

پنی پیش از ترک نشسیت کیاری میورد 
هار داشت دولیت انگلییس بیی اشاره اظ

نهایت خواهان توسعه روابط اقتصیادی 
دو کشور است و در بازگشت بیه لنیدن 

شید،  خواسته های شما منعکس خواهید
اما آنچه بیش از همه مورد درخواسیت 
وی بییود تسییهیل صییدور ویییزا بییرای 
بازرگانان انگلیسیی و برقیراری امکیان 

 دریافت ویزا در فرودگاه بود.
ن پنی در این سیفر وایمبه گزارش سبنا

 خود به ایران افزون بر دیدار و گفیت و
معیاون  ،مشیترک بازرگیانی  اییران و انگلییس گو با کارگزاران اتیاق

اقتصادی اتاق ایران ،معاون امور بین الملل اتاق تهران، بانک مرکیزی 
یزد و  معدن و تجارت، در سفری کوتاه به اصفهان، و وزارت صنعت،

هر نیز بازدید به عمل آورد.شیراز از این سه ش

 تهران: در انگلستان سفیر

مکنیمی گیری پی را ایران با اروپا تجاری همکاری ابهامات          

وکار مالی حمایت از گفت: ساز سفیر انگلستان در ایران ایر راب مک
هایی از ابهاماتی دارد که گروه «ساحات»تبادالت تجاری با ایران 

بندی کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان در حال پیگیری و جمع
کمیسیونر ارشد بازرگانی دولت  سایمون پنی. نداین ابهامات هست

حسین انگلستان برای منطقه خاورمیانه، افغانستان و پاکستان با 
ار موضوع رییس اتاق ایران مالقات کرد. چهنایب ،ورزیسالح

های مرتبط با روابط گذاری، سیاست گذاریصادرات، سرمایه
تجاری بین دو کشور و تامین مالی، محورهای اصلی نشست بود. 

در این نشست گفت: در تالش هستیم روابط بین دو  سایمون پنی
های گذاری، سیاست گذاریکشور را در حوزه صادرات، سرمایه

کشور و تامین مالی پیگیری کنیم و مرتبط با روابط تجاری بین دو 
های انگلیسی به ایران وی تاکید کرد: صادرات شرکت دهیم. توسعه

همچنین امکان صادرات محصوالت ایرانی به این کشور، 
های مختلف همچون امالک، های ایرانی در حوزهنگاهبگذاری سرمایه

 ییهاراه و ضوابط تعریف حال عین در و انگلستان در ...صنعت و
ستند که دو کشور ه محورهایی جمله از تجارت تسهیل برای
کمیسیونر  توانند در قالب آنها با یکدیگر همکاری داشته باشند.می

ارشد بازرگانی دولت انگلستان در منطقه همچنین به موضوع تامین 
مالی اشاره کرد و گفت: انگلستان عالقه دارد روابط تجاری خود را 

برای همین سازوکار ساحات طراحی شد. حال با ایران توسعه دهد. 
توان هایی که میباید منتظر اجرای آن باشیم. پنی گفت: یکی از راه

از طریق آن اطالعات مورد نیاز تجاری را در اختیار افراد قرار داد، 
هاست. بر اساس اظهارات وی ها و حضور در نمایشگاهاعزام هیات

ماه( هیاتی در حوزه سالمت  قرار است در ماه ژوئن )تیر و خرداد
هایی از انگلستان با حضور در به ایران سفر کند. همچنین گروه

نمایشگاه صنایع غذایی که در دوبی برگزار شد توانستند با 
هایی از ایران دیدار کنند. نایب رییس اتاق ایران در ادامه این شرکت

ه نفت، نشست با اشاره به همکاری بین ایران و انگلستان در حوز
نساجی و خودروسازی، گفت: با خروج آمریکا از برجام اروپا اعالم 

کاری  و کی سازها و برقراری روابط بانکرد که برای تداوم همکاری
افزود: هرچند فرآیند تدوین  ورزیحسین سالح کند.را طراحی می

ای چارچوب این سازوکار طوالنی شده اما موضوع امیدوار کننده
تواند به توسعه سطح روابط رت اجرایی شدن میاست و در صو

ایران و اروپا کمک کند. وی با بیان اینکه تامین مالی اهمیت زیادی 
دارد، گفت: تا زمانی که چگونگی سازوکار تامین مالی و انتقال ارز 

ای بین ایران و اروپا مشخص و در واقع مناسبات بانکی و بیمه
های ارتباطی مانند تجارت، هیک از راتوان برای هیچنشود، نمی

راب مک همچنین در این نشست  ریزی کرد.گذاری و برنامهسرمایه
رییس سفیر انگلستان در ایران در واکنش به آنچه از سوی نایب ایر

https://jahanesanat.ir/1397/12/15/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7/
https://jahanesanat.ir/1397/12/15/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7/
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اتاق ایران مطرح شد، گفت: تمام این ابهامات و سواالت وجود دارد 
و انگلستان در هایی از کشورهای فرانسه، آلمان و برای همین گروه

بندی آن هستند. وی افزود: البته نباید تظاهر حال پیگیری و جمع
تواند همه مشکالت را برطرف کند یا ذهن کرد که این سیستم می

های خود با ایران نگران هایی که از تداوم همکاریهمه شرکت
هستند را تغییر دهد. اما راهی خواهد بود که در فازهای مختلف 

مناسبات  ساز توسعهتدریج زمینهبه به طور حتم طراحی شده و
 شود.می

اکنون فاز نخست این سفیر انگلستان در ایران اظهار داشت: هم
 شود.سازوکار به حوزه تامین کاالهای بشردوستانه مربوط می

از ابراز عالقه کشورهای متعدد برای استفاده از ساحات در  مک ایر
داد و افزود: هدف ما این است که کار را از ارتباط با ایران خبر 

وی تر برسیم. های بزرگتر آغاز کنیم و به حوزههای کوچکبخش
ادامه داد: با توجه به اینکه طراحی چنین سیستمی برای نخستین بار 

داریم، نکات و موارد جدیدتری شود، در هر قدمی که برمیتجربه می
 موزیم.آ را می

بینی آینده، سخت است. سفیر انگلستان پیشبرای همین تا حدودی 
در ایران همچنین تاکید کرد: از همان ابتدا که این سیستم در حال 
طراحی بود، حضور بخش خصوصی و همکاری آنها در کشورهای 

 مختلف با ایران مورد توجه بود.

برگزاری مراسم افطار در سفارت انگلیس در تهران

به دعوت سفیر بریتانیا در تهران عصر روز چهار شنبه هشتم بنا
تعدادی از نمایندگان سازمان  ماه اردیبهشت 00 ماه می برابر با

های دولتی و خصوصی از جمله وزارت امور خارجه، اتاق 
بازرگانی ایران و انگلیس  و تعدادی شرکت های فعال و همکار با 

ایران در مراسم برگزاری افطاری که  شرکت های انگلیسی در
توسط سفیر انگلیس و با ادای اذان و حفظ کلیه آئین های مربوط 

تدارک شده بود شرکت جستند.
واکنش سفیر انگلیس به انتقادها از ضیافت افطاری سفارت

ایر نوشت: انتقادهای بسیار عجیبیی علییه به گزارش ایسنا، راب مک
هیای رت مطرح شده اسیت. دیپلماتبرنامه افطاری رسمی اخیر سفا

های مشابهی در کشورهای دیگر ایرانی و غیر ایرانی هر هفته برنامه
دهند. مراسم افطار به نشانه احترام به اسالم و با توجه بیه انجام می

هیا اسیت، برگیزار های برجسیته ایرانینوازی از خصلتاینکه مهمان
هییا و ل دیپلماتوی ادامییه داد: مییا تعییدادی میهمییان کییه شییام .شیید

اشییخاص ایرانییی بودنیید را دعییوت کییردیم و بییا هییدف بییه اشییتراک 
گذاشتن و شفافیت در مورد آن توییت کردیم. من خبرنگیاران منتقید 

 شان را با ما در میانکنم تا نظراترا به یک مراسم افطار دعوت می

به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی نماینده میردم محیالت و  .بگذارند 
شنبه در صحن علنیی مجلیس از شیرکت تعیدادی از روز یکدلیجان 

مسلوالن دولتی در ضیافت افطار سفارت انگلیس انتقاد کرده و گفته 
بود اگر این آقایان توان میالی نداشیته و نییاز بیه ییک وعیده غیذای 

آوری گفتنید در مجلیس برایشیان صیدقه جمیعانگلیسی داشیتند، می
در مجلس افزود: به یاد دارییم نماینده مردم محالت و دلیجان  .کنیم

هایی را دیا پلوی سفارت انگلیس در عصر مشیروطه چیه مصییبت
برای کشیور بیه وجیود آورد؛ برخیی کیت و شیلوار و پییراهن یقیه 

پوشند، اما فکرشان قجیری اسیت. آییا ایین افیراد هدییه آخوندی می
 انید؟ دراند؟ باید توضیح دهند مذاکره کرده ییا نکردهگرفته یا نگرفته

همچنیین ییک رسیانه منتقید در  .این رابطه نیز بایید توضییح بدهنید
باره نوشت: هرچند همیشیه جیای سیوال داشیته اسیت کیه چیرا این
های خارجی کامالً خصوصیی و بیدون های سفارتگونه مهمانیاین

شود اما کاش اگر به زعم سفیر انگلییس ها برگزار میحضور رسانه
ه، الاقیل بیه احتیرام ملیت اییران شان افتخیارآمیز بیودسفره افطاری

کردند تا مردم بدانند کیه چیه شان را نیز منتشر میتصاویر مهمانان
.اندکسانی سفیر انگلیس را مفتخر کرده

اقتصادی ایراناخبار کوتاه 

کنندسکه مالیات پرداخت می ۰۲خریداران بیش از 

سازمان امور مالیاتی ایران در 
 01ن بیش از ای خریدارابخشنامه

سکه طال در ایران در سال گذشته 
( را ملزم به پرداخت مالیات 0506)

این بخشنامه مشمول  .کرده است
خریداران سکه از بانک مرکزی است 

های خود را که طی سال گذشته سکه
بانک مرکزی تا  .انددریافت کرده

پایان سال گذشته در چند مرحله 
اقدام به فروش سکه کرده بود؛ بر 

ساس این ابالغیه خریداران زیر ا
بر اساس اعالم  .بیست سکه مشمول پرداخت مالیات نیستند

 01سازمان امور مالیاتی ایران، کمترین میزان مالیات به خریداران 
هزار تومان مالیات برای هر  001گیرد که باید سکه تعلق می 01تا 

ها  براساس گزارش .سکه پرداخت کنند
سکه به  011یزان سکه تا م 01خریداران 

ازای هر سکه دویست هزار تومان مالیات 
سکه  011تا  011خریداران بین  .باید بدهند

هزار تومان  001هم باید بر همین اساس 
 .مالیات برای هر سکه پرداخت کنند

خریداران زیر بیست سکه نیازی به ثبت نام 
سازمان  .و تشکیل پرونده مالیاتی ندارند

ست این مالیات مقطوع امور مالیاتی گفته ا
است و در خرداد ماه امسال یا باید یکجا و 
یا حداکثر طی چهار ماه به اقساط پرداخت 

بیش از  06بر اساس این بخشنامه، اشخاصی که در سال  .شود
اند مشمول این دستورالعمل نیستند و باید سکه خریداری کرده 011

ارز در ایران در سال با افزایش قیمت  .اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند
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قیمت سکه هم رو به افزایش گذاشت و همین باعث شد عده  0506
 زیادی از شهروندان ایرانی برای فرار 

قیمت سکه طرح  .از کاهش ارزش ریال، اقدام به خرید سکه کنند
 011جدید )امامی( در فروردین ماه سال پیش حدود یک میلیون و 

باالی پنج میلیون تومان هم هزار تومان بود که در دو مقطع به 
در مهر ماه و زمانی که نر  دالر به آستانه بیست هزار  .رسید

میلیون و صد هزار تومان  0تومان رسید، قیمت سکه هم به باالی 
( هم برای مدتی قیمت 0500از اواخر فروردین ماه امسال ) .رسید

مت قی .سکه به باالی پنج میلیون تومان رسید ولی بعدا فروکش کرد
هزار تومان  001میلیون و  0خرداد( به باالی  05سکه )روز دوشنبه 

با افزایش قیمت سکه و هجوم خریداران، بانک مرکزی  .رسیده است
هم در چند مقطع اقدام به پیش فروش سکه زیر قیمت بازار کرد؛ در 
 0مرداد ماه بانک مرکزی اعالم کرد هنگام تحویل سکه، تخفیف 

خرید درصد برای پیش 0ماهه و شش خریددرصد برای پیش
های ثبت نام شده در طرح پیش تعداد کل سکه .یکساله، لحاظ شود

هزار  011میلیون و  6فروش بانک مرکزی در تیر ماه پارسال حدود 
( سازمان 0506در تابستان پارسال )تیر ماه  .قطعه اعالم شد

 ساله ایرانی در طرح پیش 50شهروند بازرسی اعالم کرد یک 
این فرد "سکه خریده است و  001  هزار و  50فروش سکه طال، 

میلیون  011میلیارد و  05ها بیش از برای برای خرید این سکه
بر این اساس این باالترین تعداد  ".تومان پول پرداخت کرده است

 .خرید سکه توسط یک نفر بود که نام او اعالم نشد

اقتصادی  جهاناخبار کوتاه 

مریکا برای جلوگیری از همکاری با ایراناقدام نامانوس سرکنسول آ

های آمریکا علیه ایران روابط کالن آلمان و جمهوری اسالمی تحریم
های متوسط با ایران در ارتباطند. را فلج کرده است. تنها شرکت
باره بورگ به راه افتاده و با آنها دراکنون سرکنسول آمریکا در هام

مه( مجله  50خرداد ) 01همکاری با ایر روز جمعه،  "مشکل"
باره )هفته اقتصاد( در "یرتشافتز ووخهو"زبان  اقتصادی آلمانی

های آمریکا و فشارهای جانبی این کشور برای قطع تاثیر تحریم
در این مقاله  .ای منتشر کردارتباطات بازرگانی ایران با آلمان مقاله

ح شده و های یک بازرگان آلمانی با نام مستعار تشریابتدا فعالیت
های تنش بین ایران و ایاالت جبهه"اینکه این فرد ناخواسته میان 

در ادامه مقاله تاکید شده است که دونالد  .گرفتار آمده است "متحده
و  "گروگان گرفته"ترامپ در جریان این بحران، اقتصاد اروپا را 

های کالن کند. در این راستا به شرکتهمواره موفقیت کسب می
اند و ایران اشاره شده که فعالیت خود را تعلیق کرده آلمانی در

.اندکارکنان خود را به آلمان بازگردانده

(۰۲۰۲گشایش نخستین مرکز تجارت آلمان در تهران )نوامبر 
 011صادرات آلمان به ایران به » نویسد:می "ویرتشافتز ووخه"

ی میلیون یورو در ماه رسیده است، که نسبت به سال گذشته کاهش

شود که مجله آلمانی یادآور می« .رودشمار می درصدی به 01
حدود چهار  0110های آلمانی به ایران در سال صادرات شرکت

میلیون  611ل گذشته به دو میلیارد و سا در میلیارد یورو بوده و
.یورو کاهش یافته بود

"نیمه قانونی"های فعالیت

د در ایران را تعلیق های خوهای کالن فعالیتدر حالی که شرکت
دهند و های متوسط به همکاری با ایران ادامه میاند، شرکتهکرد

بخش قابل توجهی از آنان نسبت به تهدیدهای دولت ترامپ 
درباره ارتباطات بازرگانی این  "ویرتشافتز ووخه" .اعتناستبی

تجارتی مخفیانه، تجارتی که از »نویسد: ها با ایران میشرکت
 مدیر اشتاین،بون داگمار فون« .گیردیمه قانونی صورت میهای نراه
 در ماندهباقی آلمانی هایشرکت شمار ایران، خارجی بازرگانی اتاق
فون بون اشتاین از بردن نام  .زندمی تخمین واحد 01 را ایران

کند و در پاسخ به اینکه تبادالت مالی چگونه ها خودداری میشرکت
« .اندها برای این کار راهی پیدا کردهشرکت» گوید:شود میانجام می

مدیر اتاق بازرگانی خارجی ایران مایل نیست در این باره 
.توضیحات بیشتری بدهد

: زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان در "دورانی خوش"یادگار 
(۰۲۰۲تهران )اکتبر 

میشاییل توکوس، مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران  یک مهمان سرزده
های متوسط آلمانی با لمان در تهران، درباره اینکه چرا شرکتو آ

دهد که کنند توضیح میترس و لرز در رابطه با ایران عمل می
تازگی سرکنسول ایاالت متحده در هامبورگ به سراغ این به

معامله با ایران صحبت  "مشکالت"ها رفته و با آنان درباره شرکت
رگانان آلمانی اقدام سرکنسول گوید که بازتوکوس می .کرده است

سخنگوی سفارت آمریکا در  .اندآمریکا را یک هشدار قلمداد کرده
های آلمانی ادامه به شرکت "سرزدن"این رابطه تاکید کرده است که 

مرکزی در ایران دریافت مالیات از خریداران سکه از بانک

تعداد سکه  میزان مالیات هر سکه )تومان(

زیر بیست سکه  معاف از مالیات

سکه 01-01  هزار تومان 001

سکه 01-011  هزار تومان 011

سکه 011-011  هزار تومان 001

منبع: سازمان امور مالیاتی ایران
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ما سیاست تحریمی خودمان را »خواهد داشت، زیرا از این راه 
.«دهیمبرایشان توضیح می

دن آلمانفعالیت یک ایرانی در شهر ویسبا
های متوسط به این ترتیب شرکت»نویسد: می "ویرتشافز ووخه"

هایی که اغلب در ویالیی در کنند، راههای پرپیچ و خم را طی میراه
جایی که یک ایرانی به نام  «شوند.مرکز شهر ویسبادن آغاز می

زاده دفتر مشاوره برای همکاری اقتصادی با ایران داوود نظیری
التحصیل رشتۀ فارغ"زاده، در وبسایت نظیری .دایر کرده است

های المللی از دانشگاهشناسی اقتصاد و مدیریت بینجامعه
آمده است که او تجربیات تلوریک خود  "هامبورگ، نیوکاسل و لندن

 Ernst & Youngو Roland Berger های مشاورهرا در شرکت

نی آمده است: های این ایرادر ادامه معرفی فعالیت .کسب کرده است
های متعدد اقتصادی و سیاسی، از جمله با هدف ارائه به پروژه»

ریزی در این شرکت طراحی، برنامه (NGO) نهادهای مردمسازمان
اند. تمرکز ما عمدتاً بر صنعت خودرو، نفت، گاز و و اجرایی گردیده
عالوه بر این «. های پزشکی و راه و ساختمان استانرژی، فناوری

های متعدد در زمینه»ساله  55شده است که این واسطه  تاکید
مذهبی مانند مجموعۀ اسالمی شهر ویسبادن و همچنین -اجتماعی

بر اساس مقاله  «.فدراسیون شیعیان آلمان فعالیت مستمر دارد
های کوچکی که با زاده از طریق بانک، نظیری"ویرتشافتز ووخه"

در  "بانک خاورمیانه"د ایاالت متحده همکاری کالن ندارند، مانن
تبادالت مالی خود را  "بانک سامان"یا  "ورن گولد بانک"مونیخ یا 
زاده گفته است که بخشی از تبادالت ارزی از نظیری .دهدانجام می

ما این اقدام هم مخارج اشود. طریق یک صرافی در ترکیه انجام می
را با اتهام  تواند بازرگانان آلمانیقابل توجهی دارد و هم اینکه می

متهم سازد. "پولشویی"

مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است

گوید مواضع کشورش در مورد ایران در بسیاری موارد مکرون می
خرداد  00ژوئن/ 0آقای مکرون روز پنجشنبه  .با آمریکا یکسان است

رماندی در جنا در پاریس در حاشیه مراسم سالگرد عملیات ن
  .جهانی دوم میزبان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود

ای بین قدرتهای رئیس جمهور فرانسه خواستار حفظ توافقنامه هسته
جهانی و ایران موسوم به برجام و مذاکرات همزمان با ایران در 

خواهند مطملن مکرون گفت قدرتهای غربی می .ها شدسایر زمینه
  ".یابدمی ای دست نبه سالح هسته" شوند که ایران

رئیس جمهور فرانسه با اشاره به برجام تاکید کرد که براساس این 
وجود دارد و  0100ابزاری برای این کار تا سال "توافقنامه چنین 

خواهیم بیشترش کنیم و ضمانت کامل در دراز مدت داشته حاال می
رنامه موشکی آقای مکرون در اظهارت خود همچنین به ب ".باشیم

آنها ایران را  خواهیم توانمندی موشکیمی"ایران اشاره کرد و گفت 
ای آنها را محدود خواهیم فعالیتهای منطقهکم کنیم و همچنین می

گوید که هدف مشترک قدرتهای رئیس جمهور فرانسه می ".کنیم
.است "صلح در منطقه"غربی 

اصالح "ف آنچه رئیس جمهور آمریکا سال گذشته میالدی و با هد
 "ای و وادار کردن جمهوری اسالمی به تغییر رفتارتوافق هسته

این اقدام آمریکا با مخالفت  .خواند، کشورش را از برجام خارج کرد
.روسیه و چین و دیگر کشورهای اروپایی عضو برجام روبرو شد

آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود برجام را توافقی بد 
رده بود که مانع از دستیابی جمهوری اسالمی به تسلیحات توصیف ک

وی همچنین حکومت ایران را متهم  .اتمی در بلندمدت نخواهد شد
های آزاد شده را به جای بهبود شرایط اقتصادی کرده بود که دارایی

های برون مرزی و، به گفته او، حمایت از مردم این کشور، به فعالیت
.منطقه اختصاص داده بود سازیثباتتروریسم و بی

در ماه مه سال گذشته، رئیس جمهور آمریکا رسما خروج کشورش 
ای علیه های هستهاز برجام را اعالم کرد و از ماه اوت، تحریم

جمهوری را به تدریج بازگرداند. اوایل ماه نوامبر، بخش انرژی شامل 
صادرات نفت و همچنین بخش خدمات مالی و بانکی ایران مورد 

 .حریم قرار گرفتت

ها را افزایش دهدخواهد تعرفهجنگ تجاری چین و آمریکا؛ چین می

ترین دور جنا تجاری بین چین و آمریکا بر سر افزایش  در تازه
های بیشتری بر صادرات ها، چین گفته است قصد دارد تعرفهتعرفه

.متحده آمریکا اعمال کند کاالها از ایاالت
میلیارد دالر دستخوش این تصمیم خواهد شد.  01ش کاالهایی با ارز

هزار کاالی آمریکایی طبق  0گوید که از اول ژوئیه بیش از چین می
این اقدام چین در پی تصمیم دونالد  .های جدید خواهد بودتعرفه

 01مه/ 01متحده آمریکا روز جمعه )جمهور ایاالتترامپ رئیس
وارض گمرکی کاالهایی با اردیبهشت( صورت گرفت که بنا به آن، ع

آقای ترامپ  .ارزش بیش از دویست میلیارد دالر افزایش خواهد یافت

خواهد دید مگر اینکه  "بدجوری صدمه"تاکید کرده است که چین 
.توافق تجاری با آمریکا را بپذیرد

گوید این کشور تسلیم فشارهای وانا یی، وزیر خارجه چین می
مذاکرات تجاری چین و آمریکا،  پیش از آغاز .خارجی نخواهد شد

 "توافق عدول"آقای ترامپ گفته بود چین در مذاکرات تجاری از 
کرده است. این در حالی بود که اختالف دو کشور قبل از مذاکرات 

آقای ترامپ این اظهارنظر را زمانی بیان .رو تشدید شده استپیش
ی را افزایش های کاالهای چینکرد که چین گفته بود اگر آمریکا تعرفه

.جویانه وجود داردتالفی "اقدامات ضروری"دهد، احتمال 
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اردیبهشت(  01مه/ 01جمعه ) آقای ترامپ وعده داده بود که روز
میلیارد دالر کاالی چینی را دو برابر  011تعرفه اعمال شده بر 

اردیبهشت( در توییتری از این  00مه/ 0کند. او روز یکشنبه )می
های دیگری را نوشته بود ممکن است تعرفه موضوع خبر داده و

  .اعالم کند
همچنین رابرت الیتیزر نماینده تجاری آمریکا، چین را به عدول از 
تعهداتش متهم کرده بود اما پافشاری کرده بود که توافق بین دو 

آقای الیتیزر گفته بود  .ها هنوز ممکن استطرف در زمینه تعرفه
ل مالیات تازه بر صادرات چین بعد از تهدید آقای ترامپ برای اعما

 .ش تجدید نظر کرداهای قبلیآن بود که چین در قول

شودتر میبای که محبوسوم ژوئن روز جهانی دوچرخه؛ وسیله

دوچرخه یک وسیله نقلیه ارزان، 
سالم و سازگار با محیط زیست 
است. برگزاری جشن روز جهانی 

ژوئن هر سال  5دوچرخه در 
آور اهمیت نقش این ابزار نقلیه یاد

شدن کیفیت زندگی و  در بهتر
 .محیط جهان ما است هوای

ینده دی دوچرخه از میزان آال
  می کاهد.اکسید کربن 

نقش دوچرخه را نباید در کاهش 
دست کم گرفت. به ویژه  (CO2)میزان آالینده دی اکسید کربن 

ترین مسائل اکنون که حفاظت از آب و هوا و محیط زیست از مهم 
مطرح روز است. حدود نیمی از مسیرهای خودروهای شهری کمتر 

کیلومتر است بنابه برآورد وزارت  0از 
ترابری آلمان اگر دوچرخه جایگزین خودرو 

 0درصد از یک مسافت  51شود و تنها 
 6.0کیلومتری را در شهر بپیماید، ساالنه 

 میلیون تن از میزان آالینده ها کاهش می یابد.
سازمان ملل برآن شد تا  0100ر سال د

روزی را به روز جهانی دوچرخه اختصاص 
دهد، با این هدف که آگاهی عمومی نسبت به 
اهمیت کاربرد این وسیله نقلیه ارزان، سالم و 
سازگار با محیط زیست در سراسر جهان 

 محیطیزیست افزایش یابد. دوچرخه گزینه بایسته ای برای مشکالت
 آلودگی نقل، حمل مشکل به توان می آنان میان زا که است جهان
ره کرد.ش اشاآموز و بهداشت فقر، هوا، اقلیمی تغییرات هوا،

 

نفت اشتراک نظر ندارند« منصفانه»پوتین: روسیه و اوپک درباره قیمت 

والدیمیرپوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که این کشور با 
فت، اوپک، نظر مشترکی درباره این سازمان کشورهای تولیدکننده ن
است. آقای پوتین گفته « منصفانه»ندارند که چه قیمتی برای نفت 

البته که عربستان سعودی خواهان باال باقی ماندن قیمت نفت »است: 
است، اما ما چنین نیازی نداریم، چون منابع اقتصادی روسیه متنوع 

 «است.
دالر  01 ایبنای نفت بشکهمریزی اقتصادی روسیه برامهاو گفته برن
های فعلی روسیه حاشیه سود قابل توجهی شود و با قیمتتنظیم می

رئیس جمهور روسیه در عین حال تاکید کرد که کشورش به  .دارد

روسیه و اوپک پاییز گذشته  .همکاری خود با اوپک ادامه خواهد داد
.برای کاهش سطح تولید نفت توافق کردند

ریزی شده است. برخی ژوئن برنامه 00 ینشست بعدی اوپک برا
اعضا خواهان تعویق این نشست به مدت چند هفته بودند اما رویترز 
دو روز پیش گزارش داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با تعویق 

  .نشست وزیران مخالفت کرده است
 ای که روز پنجشنبه با مدیران خبرگزاریوالدیمیر پوتین در جلسه

لمللی داشت، درباره احتمال توافق برای کاهش بیشتر تولید اهای بین
هایی برای من االن به شما نخواهم گفت که چه ایده"نفت گفت: 

کارهای الزم در نیمه دوم سال داریم. اما ما به تصمیم قاطعی 
 ".نیازمندیم

الکساندر دیوکف، مدیر شرکت روسی گازپروم، روز پنجشنبه گفت  
در شکل دادن به بازار جهانی نفت موثر بوده، توافق روسیه و اوپک 

.اما برای تمدید توافق این چنینی نباید عجله کرد

های او گفت باید به بازار فرصت داد و افزود ثبات در بازار از قیمت
.باالی نفت مهمتر است

اویل، دیگر شرکت نفتی عمده روسیه، در واگیت الکپروف، مدیر لوک
.همکاری این کشور با اوپک شد ای خواهان ادامهمصاحبه

او گفت پیشنهاد این شرکت آن است که توافق درباره سطح تولید با 
اوپک حفظ شود و نظارت بر سطح تولید و صادرات کشورها ادامه 

د.یاب
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 بنیانگذار اقتصاد سیاسی؛

 3271ژوئن  5

سال پيش در چنين روزی آدام اسميت در بندر كِرك كالدی در  ۶۹۲
 .اسكاتلند زاده شد

ها دخالت نكنند، مردم به خاطر نيازهای گفت اگر حكومتمیاو 
.برد بازار خواهند شد رفت و پيش شخصی باعث پيش

 ،آدام اسميت ”Adam Smith” پدر
 مادرش از يك خانوادهو كناظرگمر

.دار توانگر بودزمين

را از  شپيش از تولد پدر وی
دست داد، هرگز ازدواج 

يعنی ش نكردوتاپايان عمرمادر
شش سال پيش از مرگش هميشه 

.او رندگی كردبا 

دانشگاه  واردبود كه  هسال ۴۱
های از رشته بعدسه سال  شد.

.فلسفه و اخالق را به پايان رساند

بود كه استاد رشته منطق و سپس فلسفه اخالق در ساله  ۶۲
 .دانشگاه گالسكو شد

 "نظريه احساسات اخالقی"ساله بود كه يكی از آثار ماندگارش  ۷۲ 
جهان را هماهنگ "را نوشت كه به بنيادهای اخالقی اشاره دارد كه 

."دارندنگه می

ان ساله بود كه از دانشگاه كناره گرفت تا به همراه يك دوك جو ۱۴
های ديگر آشنا به سفر دور اروپا برود و با بزرگان فلسفه و دانش

پژوهشی در ماهيت و "ساله بود كه ماندگارترين اثرش  ۳۷ .شود
كننده در اقتصاد را منتشر كرد كه به دو اصل تعيين "علل ثروت ملل

.اشاره دارد "تقسيم كار و رقابت آزاد"

كار اقتصاد به ويژه در مت در برخورد آدام اسميت با دخالت حكو
 های برخورد با حكومت كاررقابت،

 نه ، وبود زمانخودكامه آن  وسوداگر
.هادخالت حكومتبا مخالفت اصولی

ساله بود كه مانند پدرش ناظر  ۳۳
هايش هنوشتهرچند در ،گمرك شد

 خودكامه قاچاق را واكنشی به نظارت
ها بر صادرات و وردات حكومت

.ارزيابی كرده بود

كشوری كه مردم آن در »گفت: می
تنگدستی و رنج زندگی كنند هرگز 

.«رشد نخواهد كرد
به مسائل اقتصادی  اش جيمز استوارتهرچند پيش از او همشهری
اش را سرچشمه پديد آمدن "ثروت ملل"پرداخته بود، اما او و كتاب 

.داننددانش اقتصاد سياسی می

رفت اقتصادی ارزيابی  او كه سود شخصی را سرچشمه پيش
اش را پيش از مرگ، پنهانی ميان تنگدستان كرد خود همه دارايیمی

.و نيازمندان تقسيم كرد

.سالگی در ادينبورگ مركز اسكاتلند درگذشت ۲۲آدام اسميت در 

وزارت دادگستری آمریکا ؛ 

م کردها متهبه نقض تحریم را  ، ساکن ترکیهیامیری الریجانی؛ شهروند ایران

و يك شركت مستقر  یوزارت دادگستری آمريكا يك شهروند ايران
های آمريكا عليه ايران متهم در تركيه را به تالش برای نقض تحريم

.و عليه آنها اقامه دعوا كرده است

خرداد وزارت دادگستری  ۴۱شنبه طبق بيانيه منتشر شده روز سه
ساكن  یساله ايران ۷۷، شهروند «پيمان اميری الريجانی»آمريكا، 

به تالش برای ارسال قطعات   تركيه، و شركت كرال هاواچيليك
 .اندهواپيما به ايران متهم شده

پيمان اميری الريجانی و شركت كرال هاواچيليك متهم به ارسال 
های هواپيمايی ماهان اير، سهند اير و قطعات هواپيما برای شركت

در صورت محكوميت، پيمان  گويدكيش اير هستند. اين بيانيه می
 .سال زندان روبرو شود ۶۴اميری الريجانی ممكن است با 
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 فهرست اعضاء جدید

 اعضای حقوقی 

واردات  :طب گستران سروش ایرانیانشرکت 
، تجهیزات پزشکی، دارویی و ملزومات دارویی

 خیابان -تهران، آدرس: حمیدرضا حق پناهان
ساختمان  -بین طالقانی و سمیه -ایرانشهر جنوبی

، 2312121151کدپستی -21واحد -سوم طبقه-201
، +61( 12) 11523833 +، فکس:61( 12) 88535516تلفن: 

. haghpanahan@tebsoroush.comایمیل: 

مواد اولیه، ماشین آالت، اجزا و  :گاندو تجارتشرکت 
حسن  -ری -تهران، آدرس: محسن آهنگری، قطعات

، تلفن: 112قطعه  -22کوچه  -ر بوعلی سینابلوا -آباد
+، ایمیل: 61( 12) 88126318 +، فکس:61( 12) 88126318

gando.tejarat.co@gmail.com . 

طراحی، تولید و اجرای  :خطوط لوله تواناشرکت 
های کنترل خوردگی، حفاظت کاتدی و پوشش سیستم 

، آدرس: محمدرضا احمدی بشکانی، های عایقی
پالک  -بین جمالزاده و قریب -بلوار کشاورز -تهران

( 18) 88601503، تلفن: 2326163812کدپستی  -531
-info@tavana+، ایمیل: 61( 18) 88618182 +، فکس:61

cps.com . 

تولیدی و صادرات، حسین قالیچه باف  ایلکین:شرکت 
 -شهرک صنعتی عالی نصب -وثوقی، آدرس: تبریز

 +، فکس:61( 32) 58506313، تلفن: شرکت ایلکین
.info@ilkinco.com+، ایمیل: 61( 32) 58506313

ماشین آالت چاپ و بسته  :آرادجم خاورمیانهشرکت 
بزرگراه  -تهران، آدرس: علی اصغر خلیلی عصر، بندی

نبش کوچه  -باالتر از مجتمع کوروش -ستاری
، 2315821255کدپستی  -1واحد  -32پالک  -اسدی
ایمیل:  +،61( 12) 11818232+، فکس: 61( 12) 11818232تلفن: 

a.khalili@aradjam.com.

تولید لوله  :مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرمشرکت 
، حسین غالم زاده، (GRP)و اتصاالت فایبرگالس 

 -بلوار شهید رجایی -شیراز -استان فارسآدرس: 
ساختمان سفر  -13کوچه  -خیابان فرهنگ شهر

-5، تلفن: 1213653616کدپستی  -3طبقه  -آپادانا
+، 61( 12) 58513611 +، فکس:61( 12) 58513610

 . h.gholamzadeh@iranpipeco.vom ایمیل: 

تولید مواد  کیمیا پیشرو صنعت نانوی ایرانیان:شرکت 
خیابان  -اصفهاننانو، پیمان رازقی خسرویه، آدرس: 

واحد  -ساختمان صبا -(12بن بست صفوی ) -بزرگمهر
+، فکس: 61( 52) 51831323، تلفن: 1231823331کدپستی  -5

.peyman.razeghi@gmail.com+، ایمیل: 61( 12) 16113111

استخراج و صادرات مواد  آپادانا کاوش ایرانیان:شرکت 
، محمودیه، ی، آدرس: تهرانمعدنی، امیرعباس میرشکرائ

، واحد یک، 3نرسیده به پمپ بنزین ولنجک، خیابان ج، پالک 
فکس: +، 61( 12) 11831116تلفن:  2613835232کدپستی 
.peyman.razeghi@gmail.com +، ایمیل:61( 12) 11831111

 قی:یاعضای حق  

صادرات فرش و صنایع دستی و چای، آدرس:  :حسن عطفیان
 55151618، تلفن: 3218185535 کدپستی الهیجان، خیابان رشت،

 .hassanatfian47@gmail.com+، ایمیل: 61( 52)

 3885255: ، تلفنمحصوالت زنبور عسل :حسن خضری
(355) 61.+ 

mailto:gando.tejarat.co@gmail.com
mailto:gando.tejarat.co@gmail.com
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منبع: بانک خاورمیانه 
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