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 از تقویت روابط غافل نمانیم
 

 

 
 

 

 

 

اقتصادى، به هر جهت، به ویژه  اینكه كشور از هر

بى سابقه یى را از سرر مرى  ن سخت ودلیل دورا

، گذراند، به نظر نمى رسد بر كسي پوشیده باشرد

 .یا زود پایان خواهد یافت دورانى كه دیر

دلیل این ادعا نیز به حكم علم ومنطر  رررور  

بهره گیرى ملى وبین المللى از مزیت هاى نسبى 

بالفعل كشوردرفرآیند امور ملري ، منطقره بالقوه ،

یي وجهاني مي باشد كه بي تردید دیر یازود فررا 

خواهد رسید. بنا براین نباید از ایجاد انواع هراس 

توسررب برخررى منفررى بافرران هراسررید.زیرا دوران 

استعماروكشورگشایى مرد  هاسرت روبره پایران 

نهاده، درحالى كه توسعه اقتصادى نسبى فراگیرر 

نبه درسطح جهان بره حركرت در آمرده وهمه جا

 است.

ازاین روباوجودكاستى های موجود، حفظ وتوسعه 

روابب فیمابین، در مسیر توسعه اقتصادى فراگیرر 

وهمه جانبهِ درپری  ، بره دور از هرگونره تنر  

نظرى وظیفه اصلى اتاق هاى مشرتر  بازرگرانى 

 مى باشد كه نباید به هیچ روى از آن غافل ماند.
 

 

 امیرهوشنگ امینیدکتر  
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بازرگانی خارجی کشور

 در

9318ال ماه اول س 

سهی  مرهرا ااهرا  براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا ا 
                     مههههاا او در خههههارش    ههههیر دربههههارا با رمهههها   

    هیر باابه ،  ه  و  فهب با رمها   خهارش9318سا  

مه  باده   ه  در  مق مات  میرد ادارا ب  درح زارش م
 درپ  ماعکس است.ها   و  ش 

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 9317-18های  ماه اول سال در

فعالیت

 9317 ماه اول سال 9318 ماه اول سال
درصد تغییرات نسبت به
مدت مشابه سال گذشته

وزن
هزار تن()

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

 وزن
ارزش
)دالر(

38083383329813338538.8.5.8.5اتوارد

-98835 ..8. 38995 8139. .3852 .8853 اتصادر
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 :صادرات( الب
 مهاا او  سها   یر ا   ظر ار د ، ط   صادراتبف تران سه  

 328بهیدا اسهت  ه  بهال  بهر  "ا ات مها  مفع"، مربیط ب  9318
درص  ا   ه  سهه  ار ده  واردات را دارا  ..938مفلفی  دالر و 

به   "ساار روغن ها  سبک و فرآوردا ها بجز بازان" بیدا است.
پروپها  "  درصه  سهه  ار ده ، ..58مفلفی  دالر و  .92ار ش 

درصهه  سههه   58.5مفلفههی  دالر و  922بهه  ار ش  "مههااش دهه ا

درص  سه   3812مفلفی  دالر و  900ب  ار ش  "متا ی " ار د ،
محصیالت  فر  ترام ا  آهن اا فهیالد غفهر مرهزوا بها » و ار د 

 3853مفلفهی  دالر و  10به  ار ش « سطح مقطش مربش اا مسهتطف 
، ب  ترتفب  رتب  ها  دوم تا پاج  را ب  خهید درص  سه  ار د 
 اختصاص دادا ا  .

بهه ر دورا مههیرد مههزارش بهه  ترتفههب عرهه ا   ههیر د صههادرات
مفلفهی  99.ههزار تهن و ار ش   38135بها  "چفن"( 9  یرها  

درصه ،  3.813درص  و سه  ار ده   32823دالر و سه  و    
مفلفهی  دالر و سهه  381 ههزار تهن و ار ش 120با  "عراق"( 3

( 3درصههه ،  .9583درصههه  و سهههه  ار دههه   99803و  ههه  
 مفلفی  دالر  350تن و ار ش هزار  285با  "شرهیر   را"

( 2درصهه ،  1883درصهه  و سههه  ار دهه   58.8و سههه  و  هه  
مفلفی  دالر  339هزار تن و ار ش  .3.با  "امارات متح ا عرب "

( 5درصهه  و  1805درصهه  و سههه  ار دهه   88.2و سههه  و  هه  
مفلفهی  دالر و سهه  920هزار تن و ار ش  239با  "افغا ستا "

درصه ، ا جهام پرارفته  5850ار ده   درص  و سه  2812و    
است.

کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 9318 ماه اول سال

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

درصه   در ار ش دالر  .3280 هاه  دالر بیدا     سبت ب  مه ت م هاب  سها  قبه  دارا   311 صادرات متیسط قفرت هر تن  اال  
 م  باد .

قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کاالها صادراتآمار 
 9317-18های  ماه اول سال در

نوع کاالی صادراتی

 9317 ماه اول سال 9318 ماه اول سال
درصد تغییرات نسبت به
مدت مشابه سال گذشته

وزن
 )هزار تن(

ارزش
 دالر()میلیون 

وزن
 )هزار تن(

ارزش
)میلیون دالر(

دالر وزن

-95891 .9883 98038 981.2 889 38332 پتروشیمی

-33839 -398.5 228 8.0 .32 .2. میعانات گازی

-91899 8828 98.30 .5801 98398 58531 سایر کاالها

-98835 ..8. 38995 8139. .3852 .8853 جمع کل

 عراق

92.51%  

 چین

57.15%  

 امارات متحده عربی

1..2%  

 افغانستان

2.2.%  
 جمهوری کره

1.85%  

 جمع سایر کشورها

.4235%  
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ب  تفکفک مفعا ات ما  ، محصیالت پترودفر  و ساار  االها دام   االها  صاعت ،   اور  ، معه   ، فهرش  صادرات تر فب  االها  
 و صاااش دست  ب  درح  ار م  باد . 

9318 ماه اول سالترکیب وزنی کاالهای صادراتی طی 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

9318 سال ماه اول ترکیب ارزشی کاالهای صادراتی طی

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

: وارداتب( 
به   "بهر  "در دورا مهیرد مهزارش، دهام   وارداته عر ا اقالم 

ذرت "درصهه  و  8838مفلفههی  دالر و سههه  ار دهه   .91ار ش 
درصه ،  .583مفلفهی  دالر و سهه  ار ده   933ب  ار ش  "دام 

 2830ر و سهه  ار ده  مفلفهی  دال 18به  ار ش  " اجال  سهیاا"

 500 را بست  با   د ا ب  صیرت بست  هها  بهف  ا  "درص ، 
درصه  و  3810مفلفهی  دالر و سهه  ار ده   19به  ار ش  "مرم
 3833مفلفهی  دالر و سهه  ار ده   5.به  ار ش « سهیاا لیبفا »

 درص  م  باد . 

هزار تن و  9.8با  "چفن"( 9  یرها   9318 ماا او  سا در 
درص  و سه  ار د  8853مفلفی  دالر و سه  و     232ار ش 
مفلفی   .32هزار تن و ار ش  333با  "تر ف "( 3درص ،  98851

( 3درص ،  92889درص  و سه  ار د   99839 دالر و سه  و   
مفلفی  دالر و  338هزار تن ار ش  ..9با  "امارات متح ا عرب "

با  "ها "( 2، درص .9282درص  و سه  ار د   8800سه  و    

 9.883مفلفی  دالر و سه  و     333هزار تن و ار ش  350
هزار تن  .33با  "هلا "( 5درص  و  93885درص  و سه  ار د  

درص  و سه   ..958مفلفی  دالر و سه  و     931و ار ش 
درص   ب  ترتفب مقام ها  او  تا پاج  صادرات ا   5852ار د  

 اارا  را  سب  رید  .

براساس سهم ارزشی کاال وارداتج کشور عمده طرف معامله در پن
 در

 9318 ماه اول سال

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

در ار ش دالر درصه    92831 هاه  دالر بیدا     سبت ب  م ت م اب  سا  مردهت ، دارا   98939واردات  متیسط قفرت هر تن  اال  
م  باد .  

 چین

59.77%  

 هند

93.82%  

 هلند

2.24%  

 جمع سایر کشورها

35.74%  

هترکی  

94.89%  

 چین

98.21%  

 میعانات گازی
7.1.%  

 محصوالت پتروشیمی
57.51%  سایر کاالها 

14.84%  

 میعانات گازی
93.17%  

 محصوالت پتروشیمی
34.27%  

 سایر کاالها
29.72%  

 امارات متحده عربی

94.47%  



 66فصلنامه ایران و انگلیس    شماره   مقاله      6

گزارش گمراه کننده

درباره

درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی

:اشاره
تهیه  "ها را داددخل خانوارهای شهری کفاف هزینهها/ وضعیت دخل و خرج خانوار "وان آمار ایران گزارشی با عن مرکز"        

داوری  و منتشر کرده است، گزارشی که خبرنامه الکترونیکی اتاق ایران وانگلیس آن را  به نقل از خبرگزاری مهر، برای آگاهی و
اظهار نظر ونقد کوتاهی  خوانندگان خود به عنوان گزارش ویژه مرداد ماه  خبرنامه انتخاب ومنتشر کرده است. نوشته در پی

"درباره آن است 

با گشت و گذاری حتا کوتاه در تهران و سایر کالنشهرها و مشاهده 
استاندارد زندگی برقرار درآنهاا، مالحظاه مای شاود کاه اساتاندارد 
زندگی مردم براساس قیمت های واقعی کاال وحدمات ماورد عرضاه 

و تصنعی  است،  و متوسط قدرت خرید مردم ، استانداردی ساختگی
به هیچ روی با متوساط قادرت خریاد ماردم  ی واقعیزیرا هزینه ها

خوانایی ندارد. اساتانداردی کاه بادون درنظار گاریتر  یاراناه هاای 
آشکار وپنهان پرداختی به کاال وخدمات که پرداخات آنهاا باه  اور 
قطااغ ریرقاباال دوام اساات، و بااه  ااور کلاای برقااراری آن از آراااز 

دی و سااامان براناادازبوده وماای باشااد،ان ام تصاامیمی ریراقتصااا
پذیریته است، اقدامی که بی توجهی به آن پایه و اساس تهیه و ارائاه 
گزارش مورد اشاره توسط مرکز آمار ایران درباه درآماد و هزیناه 
خانوار های شهری و روستایی بوده است و لذا خبرنامه اتاق ایاران 

خاود آن را باه عناوان و انگلیس بارای آگااهی وداوری خواننادگان 
 گزارش ویژه مردادماه انتخاب ومنتشر کرده است.  

الزم به یادآوریست که برخی یاراناه هاای آشاکار یاا پنهاان ماورد 
اشاره که به  ورنمونه عبارتناد از : یاراناه  هاای پنهاان ساوخت و 
انرژی که همچنان به قیمت قبل از اعمال آخریر کاهش قادرت خریاد 

ه هزارتومان عرضه می شود،قیمتی که درآن زماان ریال  به باالی د
نیز همراه با یارانه بود . یا احیاء م دد یارانه کاالهای اساسی که بنا 
به اظهار رئیس سازمان برنامه وبودجه،  برابر چهارده و نیم میلیاار 
دالر در نظر گریته شده است. یارانه های عاامی کاه  یلسافه اجارای 

ا، حذف آن از الیحه هاای بودجاه سااالنه  رح بهینه سازی یارانه ه
کل کشور بود که انحام پذیریت . اما باپذیرش واعمال کاهش قادرت 

درصد دولت م اددا ضامر حفا   033تا  033خرید ریال به میزان  
یارانه های خاص که تا حادودی و ناه صددرصاد باه صاورت عاام 
ا  پرداخت می شود تخصیص رقمی برابر رقم مورد اشااره در بااال ر
برای کاالهای اساسی درالیحه بودجه ساالنه کل کشور، اعاالم کارد 

پرداخت خواهد شد. تامیر و که روشر نیست از کدامیر منبغ

به هر روی، اکنون به دورازهرگونه تردیدو به حکم اصاول ومباانی 
دانش اقتصاد سیاسی یادآور می شود که جفا  و اداماه اساتاندارد 
تصنعی زنذگی، به ویژه در اندازه برقراردرکالنشاهرها، راساتینه باا 
واقغیتی که بار ها به مناست های گوناگون مورد اشاره  قرارگریتاه 

ر است، بلکاه هار اقادامی درایار مسایر زیاان است نه تنها ریرمقدو
 بخش، یسادبرانکیز و سامان براندازخواهد بود.

اما گاوئی کاارگزاران اقتصاادی کشاور بارای سارپوش نهاادن بار 
ناتوانی اداره امور اقتصادی کشور، توسل به آثار و پیامدهای ناشی 
از تحریم ها را عنوان مای کنناد کاه ناه پاذیریتنی اسات وناه ماورد 

 یه.توص

باید پذیریت که به یرض برقرار ماندن، یا حتا لغو تحریم به هر روی 
ها دیگر امکان مایه خوری که در هرحال من ر باه ورشکساتگی هام 
خواهدشد وجود ندارد.از ایر رو از آن ا که حف  استاندارد تصانعی 
زندگی موجود ،که در هرحال به نظر ریر ممکر می نمایاد باه ویاژه 

صادی مردم خارج است،بی تردید مساتلزم درکالنشهرها، از توان اقت
پرداخت هرچه بیشتر یارانه خواهد بود، که روشر نیست از  کدامیر 
منبغ بایدتامیر شود.در ایر صورت در وضعیتی قرارخواهیم گریات 
که هرچند نا ممکر،اما مناابغ ماالی ماورد نیااز را بایساتی ا ز محال 

ای بال عوض داخال تولید کاال وخدمات و مالیات و به احتمال کمک ه
و خارج تامیر کنیم .لذا تردید نیست که کاهش مصرف، تشدید تولید 
به ویژه کاالهای دارای مزیات نسابی و ماورد نیااز داخال و خاارج، 
برقراری انواع مالیات ازجمله مالیاات بار ثاروت واناواع مالیاات بار 
درآمدهای اتفاقی، حذف کلیه هزینه های زائد  وحمل بر تولیدبایستی 

اس برنامااه هااای اجرایی/اقتصااادی دولاات قرارگیاارد.وایر جااز بااا ر
برخورد صادقانه با مسائل ومشکالت ودرجریان قراردادن مردم ناه 

 مقدور است ونه مورد توصیه.

تهیه وارائه گزارش های ایر چنینی نه تنهاا داروی درماان گریتااری 
ه . حفا  و اداماگمراه کننده وخودمشکل آیریر است ها نیست ، بلکه

استاندارد تصنعی زندگی برقرار به ویژه در کالنشاهرها ناه مقادور 
است ونه حتی با بر رف شادن تحاریم هاا میسار و ماورد توصایه 
.شگویایی اقتصادی وبی نیازشدن از توسل به انواع یاراناه هاا تنهاا 
وتنها در گروی کار مضاعف ، کااهش مصارف و باه بیاان روشاتر 

بهبود تولید و صادرات است. 

 دکتر امیرهوشنگ امینی نوشته:    

https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
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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

بازرگانی و صنایع و مشترک هیات مدیره اتاق  ماهانه یاه هجلس
 00:11راس ساعت  اهههمه مدراین دوره  معادن ایران و انگلیس

ات یطبق روال معمول با حضور کلیه اعضاء هماه  هر سه شنبهاولین 
تشکیل و برگزار هیات مدیره  و مشاوران مدیره و اعضاء علی البدل

 گردید.
ارتباط با در نخست اخبار اقتصادی کشور به ویژه  ها جلسه کلیهدر 

ه و نه را ارایدکتر امینی گزارش کارکرد دبیرخا سپس، انگلیس مبادله
بیاناتی وضعیت اقتصادی کشور، مهندس خاموشی درباره درپی 

 . ایراد کرد
، مسائل ضاءگردهمایی فصلی آعدرباره برگزاری  ه هادر این جلس

هیات به انگلیس یک ن اعزام یبانکی و صنایع غذایی و دارویی، همچن

در کلیه دبیرخانه گردید و مقرر شد به تفصیل بحث و تبادل نظر 
 د اقدام نماید.موار
به ویژه مورد چک مسائل و مشکالت بانکی و مالیاتی  بارهدر سپس

که موجبات رکود کارها را  "ذینفع واحد"مورد مال اعهای برگشتی و
رئیس بانک عنوان  این باره در سبب شده است، مقرر گردید نامه ای

 داراییاقتصادی و امور  مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر
 و ریاست جمهوری، تهیه و ارسال شود.

درکلیه جلسه های دوره مورذ گزارش به تفصیل درباره کمک به 
گردید مورد در  رمقر ث وحب یانگلیس انتسهیل ویزا برای بازرگان

 تماس باوزارت امورخارجه پیگیری شو.د.

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

قبالیون، محمود کاظم اسدی کیا، ابوالفضل ا ر کمیسیون،رئیس ودبی
 پرویزاصفهانی، سید سیدرضیعلی حمزه نژاد،  مهندستوتونچیان، 

علیرضا محمد مبشر،  ان،سعید ضرابی مدشکرانی، مرسل صدیق، مح
و خانم ها نسیم توکل و سودا نژادی در  علیرضا هشترودیمناقبی، 

     .گردیدمحل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار 
شد.  مبادلهکشور اخبار اقتصادی نابه روال نخست ها ب جلسهاین در 

درباره برنامه  دوره مورد گزارشدر نخستین جلسه کمیسیون در 
اجرایی سال جاری کمیسیون مذاکره و مقرر گردید افزون بر انجام 
امور جاری کمیسیون گزارشی تفصیلی درباره بازرگانی خارجی 

ر انگلیس به نحو قابل انتشار، متضمن وضع موجود، کشور با تکیه ب

کمبودها، امکانات، همراه با پیشنهاد درباره چگونگی بهبود وضعیت با 
توجه به مزیت های نسبی مربوط، توسط نایب رئیس و 

کار  پژوهی تهیه و ارائه شود،که ایندبیرکمیسیون، آقای امیرحسین 
بازرگانی خارج  دیگری درباره انجام و قرارشذ گزارش مستقف

درباره مشکالت مربوط به واردات،  همچنینفیمابین تهیه و ارائه شود 
، اعزام هیات تجاری در نتقال وجه، و ترخیص کاالثبت سفارش، ا

زمینه خوراک دام و طیور، برقراری امکان نزدیک با سازمان توسعه 
 .صبحت شد تجارت و گمرک ایران به منظور همکاری هرچه نزدیکتر

وفق آئین نامه چگونگی تشکیل و برگزاری  شدین مقرر همچن
از اعضایی که سه جلسه غیبت غیرموجه داشته دیگر کمیسیون ها، 

 دراین دوره نیز کلیه عمل نیاید.ه باشند، دعوت حضور در جلسه ب
پایان یافت. 00:11در ساعت ها جلسه 

نییز  ماهانه کمیسییون غیذا و دارو های جلسه  کمیسیون غذا و دارو:
، با حضور آقایان هرماهدوشنبه  دومین 00:11ساعت رأس  همه ماهه
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حسیین بیییک  نیمییا احمییدخانی رئیییس کمیسیییون، علیرضییا منییاقبی،
محمود توتونچییان، محمید معمیاری ع یاء ار میرمعینیی، محمدزاده، 

 د.محمد علی موثقی و در محل دبیرخانه اتاق تشیکیل و برگیزار گردیی
 بر اساس دستور جلسه، نخست اخبار اقتصادی روزدرکلیه جلسه ها 

در حییوزه غییذا و دارو مبادلییه شیید. سییپس دربییاره مسییائل ارزی و 
مشکالت اقتصادی اخیر از جمله ارتباطات بانکی با خیارج از اییران و 
مشکالت نقل و انتقال پول، ثبت سفارش های جدید، هزینه حمیل کیاال، 

مسیایل مربیوط بیه انحصیار برخیی و ارز، نیر  قاچاق کاال، نوسیان 
کاالهییا، مشییکالت تییرخیص کییاال از گمییرک و نیییز مشییکالت تیی مین و 

همچنین مقرر گردید دو گیزارش مسیتقل  .گفت و گو شدواردات دارو 
و جداگانه جامع درباره وضعیت کنونی صنعت غیذا و دارو، بیه نحیو 

یس تهیه و ارائه شود، قابل انتظار و با تکیه بر امکانات همکاری با انگل
همچنین درخصوص برگزاری همایش در زمینه غذا و دارو با حضور 
کلیه اعضا،  اعزام هیاتی در زمینه های تولید و تجارت غذا و دارو بیه 

  انگلیس  نیزبه تفصیل بحث و تبادل نظر شد.
جلسه های کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان: 

 
راس سیاعت همه ماهیه  گزارش د موردوره ماهانه این  کمیسیون در 

شبنم بهرامیی، آخرین شنبه ماه با حضور خانم ها زهرا نقوی،  00:51
، علیی تر علیمردان شیبانی، رئیس کمیسییوندک: ودا نژادی و آقایانسِ

ضیرابیان، دکتیر علییی سیعید  ،محمدرضیا سیرمدیاکبیر خدابخشیی، 
رضا قائدی، سعید زالی محمد خانی، مهیدی رضیایی و محمد غمخوار،

اق تشیکیل و برگیزار گردیید. در ایین 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 
عالیییت در برخییی محییدود شییده اسییت و شییرکت هییای عمرانییی بییه ف

درخصوص برقراری راب یه بیین  کشورهای همسایه متمایل شده اند.
کمیسیون و سازمان میراث فرهنگیی مقیرر گردیید آقیای محمیدخانی 
اقدام و بروشورهای معرفی جاذبه های گردشگری را دریافت و ارائه 
دهنیید. همچنییین مقییرر گردییید تییدارک برگییزاری همایشییی در زمینییه 

هیات برای بازدید از نمیشیگاه برگیزار در میاه  یکگرشگری و اعزام 
به انگلیس توسط خانم ها نقوی و بهرامی اقیدامات الزم انجیام نوامبر 
 شود.

جلسیه ماهانیه کمیسییون  جلسه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی:

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

، رضا مهیدوی ناییب یب رئیس کمیسیوننامهدی نوروزی  ،کمیسیون
میدیرعامل شیرکت  ،محمودرضا ابریشم چیرئیس و دبیر کمیسیون، 
خداقلی حاجی حسین لو،  پناهی،دکتر علی  ،ایراتل، امیر حسین پژوهی
محمید کتیر طهماسیبی، داکبیر خدابخشیی،  امید علی حسن پور، علیی

مهدی رضایی و دکتر امینی تشکیل و برگزار  ،ع االه میرمعینیمبشر، 
بنا به روال معمول نخسیت اخبیار اقتصیادی  کلیه جلسه هاگردید. در 

کشور به ویژه مسائل و مشیکالت اقتصیادی از جملیه مسیتله تحیریم 
ر های یک جانبه و نقل و انتقال پول  و ترخیص کاال از گمرکات کشیو

شید و بیا بحیث  و گفیت و گیو و و همچنین ثبت سفارش کاال م یر  
توجه به شرایط اقتصادی برقرار مقرر شد یکیی از دییدارهای آزاد و 
فصلی اعضا با سخنرانی یک نفر از اعضا و یک نفر از خیارج از اتیاق 
در زمینه وضعیت موجود در بخش نفت و گاز، به ویژه در ارتباط بیا 

همچنین درخصوص اعزام هیات بیرای بازدیید از انگلیس همراه شود. 
 بحییث و مقییرر گردییید Aberdeen Offshore Euro 2019نمایشییگاه 

    عزام شود.آن کشور ا درصورت امکان هیاتی به
میورد دوره  کمیسیون عضیویت درجلسه های کمیسیون عضویت: 

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

پرونیده  ها  محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. در این جلسه
های درخواست تمدید عضویت پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت 

حقیقی و حقوقی  مورد تائید  شخصیت ده  عضویتدرخواست جدید .
قرار گرفت.

 

آزاد اعضاء اتاق ایران و انگلیس نخستین گردهمایی

نخستین جلسه گرد همایی آزاد اعضا اتاق بازرگانی ایران و انگلیس 
که برطبق روال معمیول ودر اجیرای برنامیه اجراییی اتیاق مصیو  

، در پایان هرفصل انجام می پیذیرد ،مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق
 و هشتم خرداد بیستروز  ظهر از در سال جاری با دعوت قبلی بعد
وخانم مدیر کیت ویلینگزت مدیره ،اماه با حضور تعدادی از اعضا هی

سفارت انگلییس  یملللمریم نجفی مشاور ارشد بخش بازرگانی بین ا
 ICCو مهمانان ویژه خانم تذهیبی دبیر کمیسیون بانکی در تهران 

در محیل  .ICC شمس اردکانی رییس کمیسیون انیریی غلیدکتر ،و
آمیدگوئی وادای  بیا خیوشگانی و صنایع و معادن تهیران اتاق بازر
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خیر مقدم به حضارتوسط دکترامینیی ناییب رئییس ودبیرکیل اتیاق 
 برگزارشد. وتشکیل 

اقیدامات و  بعد از ادای بیاناتی توسط آقای کامران رشییدی دربیاره
بیه برای تشکیل سیازمان اینسیتکس  0+0الزامات کنونی کشورهای 

بیه دعیوت دبیرکیل  ،بین ایران و اروپیاالی تسهیل مبادالت م منظور
 معییاون داوود  اتییاق سییخنران اصییلی کردهمییایی آقییای امیرمحمیید 

 پشییت میکروفییون قرارگرفییت و بانییک پاسییارگادامییوربین الملییل 
های دولتی و خصوصی کشور اقدامات تعدادی از بانکدرخصوص 

ه که منتج به تشکیل و ثبت سازمان متناظر اینستکس در ایران گردید
ا یرد نمود. توضیحات مبسوطی

سپس خانم تذهیبی الزامات روز بانکداری بین المللی بیرای حضیور 
سیسیتم بیانکی  :د کیرها در مبادالت مالی را عنوان و تصیری  بانک
ملیزم بیه  جهیانی بانکیداری عرصیه در میوثر حضیور بیرایایران 

 پیذیرش میورد شیده وضیع قوانین و آشنایی و رعایت این الزامات 
 تخلفیات از بسیاری .وی اضافه کرد که باشد می ، ها کشور ثریتاک

.است  شناسایی واعالم شده بانکی جرایم عنوانه ب امروزه بانکی

زییر  دکتر شمس اردکیانی از نییاز تیامین میالی پیرویه هیای پیدر 
.بیاناتی ایراد کردساخت انریی در کشور 

در پیشیبرد امیور  ابریتانینقش  دربارهبا توجه به ابهامات م روحه 
مرتبط به اینستکس ، و تعهیدات پذیرفتیه شیده در برجیام مبنیی بیر 

 انگلسیتان تسهیل مبادالت مالی فیمیابین کیه توسیط نماینیده دولیت 
 همکیاری عیدم بیر تاکیید با)  محسوسی رفت پیش،اما  شده پذیرفته
باشید، میدیر بخیش نمیی  مشیهود زمینیه ایین در( خصوصی بخش

لیس بیر اقیدامات میداوم ایین کشیور در قالیب بازرگانی سفارت انگ
 .دکر تاکید موجود موانع رفع و اجرایی نمودن اینستکس 

جلسه با سخنان دکتر امینی نایب رییس اتاق در تشکر از سیخنرانان 
 اتیاق عالقمندی و محترم و مدعوین و آرزوی پیشبرد م لو  امور 

فیمیابین خاتمیه  بازرگیانی امیور ارتقیا بیه انگلیس و ایران بازرگانی
 00ومیدعوین بیه سیالن پیذیرایی هیدایت  شیدند و تیا سیاعت  یافت

.رودررو به تبادل نظر پرداختند

دومین گردهمایی آزاد اعضاء اتاق ایران و انگلیس

گردهمائی آزاد اعضاء در نیمه دوم سال جاری دراجرای برنامه 
سیون اجرایی اتاق مصو  مجمع عمومی عادی اتاق،ویژه کمی

برنامه ریزی شهری ،گردشگری وساختمان ،با تکیه بر مزایای 
، با دعوت اعضاء گردشگری درتحصیل توسعه ی متعادل اقتصادی

حضور تعداد شهریوربا 72ومهمان های ویژه، بعدازظهرچهارشنبه 
زیادی ازاعضاء اتاق و هیات مدیره انجمن تورگردانان کشور در 

 و برگزار گردید.  سالن طبقه اول اتاق تهران تشکیل
در این گردهمایی پس از ادای خوش آمد گوئی توسط  دکتر امینی 
و اشاره کوتاهی به صنعت توریسم، دکتر غمخوار سخنران مدعو 

  جایگاه یتشر تشکر ضمن عضو کمیسیون مورد اشاره ضمن و
گردشگری در توسعه ی اقتصادی کشور به تفصیل بیاناتی جامع ، 

صنعت گردشگری درجهان و سهم آن در  هرچند کوتاه درباره
 اقتصاد جهانی با اشاره به سهم هریک از کشورها در این فرآیند

در  ی عنوان شده توسز حضار. در پایان به پرسش هاایراد گرد
سپس ،زمینه مسائل و مشکالت گردشگری در ایران پاسخ داد

ی مهمانان برای دیدار رو در رو و پذیرایی از خود به سالن پذیرای
هدایت شدند. مهمانان پس از دیدار رو در رو و پذیرایی از یکدیگر 

 جلسه را ترک کردند.  00:11کمی قبل از ساعت 
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دیدار با رئیس جدید اداره سوم غرب اروپا و همکاران ایشان

، دکتر امینی با حضور در 01/10/0530پیش از ظهر روز یکشنبه 
آقای حجت ار فقانی، رئیس دفتر ریاست اداره سوم غر  اروپا با 

اداره سوم غر  اروپا و همکاران ایشان آقایان رسولی، مستول میز 
ضمن طر  مسائل فیمابین  وانگلیس و انوری جانشین ایشان، دیدار،

به تفصیل درباره مسائل و مشکالت صدور ویزا برای بازرگانان 

به انگلیسی عضو اتاق انگلیس و ایران بحث و گفتگو و توافق شد 
منظور هماهنا سازی صدور ویزا برای اعضاء دو اتاق از هیچگونه 
اقدامی کوتاهی نشود. دیدار پس از طر  کلیه مسائل با امید به رفع 
مشکل صدور ویزا برای اعضاء اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران پس 

از یک ساعت و اندی مذاکره پایان پذیرفت.

اعزام هیات بازرگانی به لندن

ر همکاری بعمل آمده میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران د
و انگلیس، اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران و بخش بازرگانی بین 

مهر  75الملل سفارت انگلیس در تهران، روز پانزدهم اکتبر برابر با 
نفر عازم لندن خواهند شد  70ماه، هیاتی متشکل از حدود بیش از 

در لندن بسر خواهند برد و با همتایان انگلیسی  مهر 70و لغایت 
خود دیدار و گفت و گو خواهند کرد. اعضاء هیات بنابه دعوت اتاق 
بازرگانی بریتانیا و ایران پنجشنبه شب در مراسم شام ساالنه آن 

اتاق که در مجلس عوام برگزار خواهد بود شرکت خواهند کرد. 
گفته می شود هیات در طول اقامت خود در لندن از چند مرکز 

اقتصادي نیز بازدید بعمل خواهند آورد.  
هیات روز جمعه با همتایان انگلیسی خود از اتاق بازرگانی بریتانیا 
و ایران و دپارتمان بازرگانی بین الملل بریتانیا در جلسه اي که به 
دستور سفیر جمهوري اسالمی در سفارت ایران در لندن برگزار 

خواهد شد، شرکت خواهند جست. 

اقتصادی ایراناخبار کوتاه 

با تصویب حذف چهار صفر از پول ملی؛
هزار تومان امروز یک تومان خواهد شد

دولت کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد. این 
تعریف کرده است. طبق این  "تومان"طر  واحد پایه پول ایران را 

است. یک تومان جدید  "تومان جدید"یک  هزار ریال فعلی 01الیحه، 
.ریال خواهد بود 011هم معادل 

ها ابهام در مورد اصالحات در واحد پایه پول سرانجام پس از مدت
یوئیه( علی ربیعی، سخنگوی دولت،  50ایران، چهارشنبه نهم مرداد )

از تصویب کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت 
.دوازدهم خبر داد

طبق مصوبه دولت، واحد پایه پول از ریال به تومان تغییر خواهد 
.ریال خواهد شد 011یافت و یک تومان جدید هم معادل 

بر اساس این الیحه، چهار صفر از ریال و سه صفر از تومان حذف 
 01ترتیب پس از تصویب الیحه مزبور توسط مجلس، شده و بدین

.بودهزار ریال فعلی یک تومان جدید خواهد 

الیحه مصو  دولت باید برای نهایی شدن در مجلس شورای 
اسالمی نیز به تصویب رسیده و سپس در دستور کار قرار بگیرد. 

کنیم الیحه را با دو فوریت به مجلس سعی می»سخنگوی دولت گفت: 
«.ارسال کنیم

اجرای طر  حذف چهار "به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه 
لی موجب افزایش کارایی پول ملی و هماهنگی بیشتر صفر از پول م

حذف چهار صفر »، خاطرنشان کرد: "شودبا عرف جاری جامعه می
شود تا حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با از پول ملی باعث می

المللی مراعات شود و مسکوکات که مدتی است سایر ارزهای بین
الک کاغذ نیز کاهش اند، وارد چرخه شوند. همچنین استهحذف شده

سخنگوی دولت همچنین ارتباط حذف چهار صفر از پول  «.یابدمی
با اجرای این طر  »را رد کرد و گفت:  "تورم و قدرت خرید"ملی با 

«.صرفا به دنبال افزایش کارایی پول ملی هستیم
پیشینه طوالنی طرح

و در زمان ریاست  01بحث حذف صفر از پول ملی ایران از دهه 
نژاد از جمله به عنوان راهکاری برای مقابله ری محمود احمدیجمهو

های ها اما به دلیل بحرانبا افزایش تورم عنوان شده بود. این بحث
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ها که خود به تشدید تورم ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه
.نتیجه مانددامن زد، بی

طر  مزبور چند بار نیز در دولت حسن روحانی م ر  شد، اما 
ار سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، ضمن ت یید آن زمان ولی

ثبات "اجرای چنین طرحی را به فراهم شدن شرایط از جمله 
.موکول کرده بود "رقمی پایداراقتصادی و تورم تک

با قرار گرفتن عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی اما بحث 
زنگری در اق اع اصال  نظام پولی، تعریف واحد پول جدید و با"

با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت تا  "اسکناس و مسکوک
اینکه در نهایت به تصویب کلیات الیحه پیشنهادی بانک مرکزی برای 

.حذف چهار صفر از پول ملی در دولت دوازدهم انجامید

حال قرار است جزئیات این طر  در دولت بررسی شده و به 
ز الیحه مزبور در صورت ت یید و تصویب برسد. پس از آن نی

.تصویب مجلس شورای اسالمی، اجرایی خواهد شد

بر اساس طر  پیشنهادی بانک مرکزی که امروز در دولت تصویب 
 "تومان"شد، واحد پایه پول ملی ایران دیگر ریال نبوده، بلکه به 

هزار ریال فعلی  01نیز معادل  "تومان جدید"تغییر خواهد یافت. هر 
.خواهد بود "ریال جدید" 011و 

فرآیندی دو ساله
تر درباره زمان الزم برای اجرای این رئیس بانک مرکزی ایران پیش

لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر بر بهیک فرایند زمان»طر  گفته بود: 
مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول 

های د ورود اسکناسعبدالناصر همتی همچنین درباره رون« .کشدمی
بعد از قانونی »های قدیمی نیز گفته بود: جدید و حذف اسکناس

های تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناسهای جدید بهشدن، پول
شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه فرسوده قبلی وارد چرخه می

«.های فعلی نخواهد بودچاپ حجم زیاد اسکناس
اعتبار ایران ضمن ت کید بر ت ثیر حذف صفرها رئیس شورای پول و 

المللی، آن را اقدامی پول ملی ایران در صحنه بین "ارتقای وجهه"بر 
در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، "دانسته بود که 

  .شودمحسو  می "سرآغازی برای اصالحات جدی اقتصادی

صفر از پول  0با اجرای طر  حذف » گزارش خبرگزاری تسنیم: به 
ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت 

های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، پولی داخلی و کاهش هزینه
های آتی استمرار یافته و نر  کارآمدی نظام پولی جدید طی سال 

مدت آثار روانی برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه
 « .راه خواهد داشتهممثبتی به

ماه پیشنهاد  70از ریال به تومان را  "دوره گذار"بانک مرکزی طول 
های قدیمی ها و سکهکرده که قرار است در این مدت اسکناس

  .آوری و جایگزین شوندجمع
 شدید تورم. نیست جدیدی موضوع ایران پولی موضوع اصال  نظام

 ایران در پولی نظام اصال  پیش هامدت از ملی پول ارزش کاهش و
 ایران، پولی نظام اصال  ترین علت ضرورتمهم .بود کرده الزامی را

  و دیگر کشورهای ارز با قیاس در ایران پول واحد ارزش کاهش
 و کاالها بهای شاخص نمونه، عنوان به. شودمی اعالم تورم همچنین
افزایشی بیش  0532تا سال  0501 سال از ایران در مصرفی خدمات

.برابر داشته است 7211 زا

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا در اواخر 
چک ترین ق ع اسکناس با احتسا  ایرانبزرگ»ماه گذشته فروردین

بانک مرکزی در این مدت متناسب با نر  تورم تعدیل نشده و تنها 
«.هزار ریال( افزایش یافته است 011هزار به  01برابر )از  01
جود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ایران به عنوان از و

یکی از دیگر دالیل الزام اجرای اصال  نظام پولی ایران نام برده 
.شودمی

مستوالن ایران از افزایش حیثیت پول ملی، کاهش حجم اسکناس در 
های گردش، تسهیل مبادالت پولی ساده روزمره و رفع دشواری

شت دوباره سکه به چرخه مبادالت محاسباتی کنونی، بازگ
اقتصادی، استفاده از نام رسمی واحد پول کشور، کاهش هزینه 

های ناشی از استهالک چاپ و امحای اسکناس و نیز کاهش هزینه
شمار، به عنوان بخشی از های خودپرداز و پولباالی دستگاه

پیامدهای مثبت حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پایه آن 
.برندز ریال به تومان نام میا

 

رونق صادرات فرآورده های نفتی ایران به رغم تحریم ها

 به زبه نقل از خبرگزاری رویتر« دویچه وله  فارسی»به گزارش 
های نفتی رونق یافته است. هنفتی ایران، صادرات فرآوردرغم تحریم

صدی داشته در 01ها کاهشی صادرات نفت خام ایران بر اثر تحریم
 011های نفتی ماهانه است. حال آنکه ایران از محل صدور فرآورده

.کندمیلیون دالر کسب درآمد می

های نفتی ایران از سوی ایاالت متحده آمریکا و عدم تمدید تحریم
معافیت ناظر بر واردات نفت خام از ایران، تاثیری جدی بر میزان 

ن در حالی است که جمهوری صدور نفت خام ایران داشته است. ای
های نفتی روی آورده اسالمی برای کسب درآمد به صدور فرآورده

.است
شهریور )دوم سپتامبر( با  00خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 

های نفتی انتشار گزارشی پیرامون صادرات نفت خام و فرآورده
ها بر صنایع نفت و گاز ایران ایران، به بررسی تاثیرات تحریم

  .داخته استپر
بیش از  بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام ایران بر اثر تحریم

درصد کاهش یافته است. اما محاسبات صورت گرفته از آن  01

های نفتی در ماه یوئیه و اوت حکایت دارند که صادرات فرآورده
بر اساس آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری  .افزایش داشته است

میلیون دالر از طریق صادرات  011رویترز، ایران ماهانه حدود 
.کندهای نفتی کسب درآمد میفرآورده

«های نفتی نداریممشکلی با صادرات فرآورده»
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اوت( اعالم  72بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روز پنجم شهریور )
صادرات  درزمینه حال حاضر مشکلیکرده بود که ایران در 

  .های نفتی از نوع گاز مایع و همچنین نفت کوره نداردفرآورده
، جمهوری FGE بر اساس تخمین شرکت مشاوره امور انریی

هزار بشکه فرآورده نفتی  011تا  011روزانه بین  ایراناسالمی
کند. این در حالی است تحلیلگران میزان صادرات صادر می
هزار بشکه در  011ای نفتی ایران در ماه یوئیه را حدود هفرآورده

به عنوان نمونه ایران در ماه اوت روزانه  .کردندروز برآورد می
هزار بشکه نفت کوره به امارات متحده عربی صادر کرده است.  751

این در حالی است که میزان صادرات نفت کوره ایران به امارات 
هزار بشکه در روز بود. صادرات  771متحده عربی در ماه یوئیه 

میلیون دالر در  511نفت کوره به امارات برای ایران درآمدی معادل 
.کندماه ایجاد می

هزار تن گاز مایع )در حدود  000افزون بر این، ایران در ماه یوئیه 
هزار بشکه در روز( صادر کرده است. صادراتی که برای ایران  711

.دالر در ماه داشته است میلیون 001درآمدی بالغ بر 

درصد گذشت 03 مرزتورم در ایران از

بنابه اعالم مرکز آمار ایران نر  تورم در دو ماهه اول سال جاری 
کننده، شاخص قیمت مصرف .درصد گذشته است 51خورشیدی از 

ای از کاالها و خدمات است، ها برای مجموعهرشد قیمت که بیانگر
درصد باال  55ی به اردیبهشت سال جاری بیش از ماهه منته 07در 

.رفته است

بیست و  30درصدی فروردین، اردیبهشت  51با توجه به تورم 
از  .رودپنجمین ماه متوالی است که تورم در ایران باال می

.است بوده بیشتر قبل ماه از تورم ایران در ماه هر 0530 فروردین

ت قابل توجه در گزارش مرکز از نکا :درصد تورم ماهانه در ایران 
ها در آمار این است که در فروردین و اردیبهشت سال جاری قیمت

  .اندروستاها شدیدتر از شهرها باال رفته
المللی پول هشدار داده که احتمال دارد اقتصاد ایران در صندوق بین

.شود مواجه درصدی 01 سال جاری با تورم

 است، کرده تجربه را تورمی  نر چنین 0520 اقتصاد ایران در سال
 رفسنجانی، هاشمی اکبر بازار اقتصاد هایسیاست که ایدوره

.دش اجرا "اقتصادی تعدیل" به مشهور
انواع نر  تورم بر مبنای مجموعه یا سبدی از کاالها  تورم چیست؟

شود. قیمت این کاالها و خدمات، بسته به و خدمات محاسبه می
کننده، در یک سال مشخص )سال فنسبت سهم آنها در سبد مصر

شود و نر  تورم به پایه( با قیمت آنها در مقاطع بعدی سنجیده می
کننده در یک ماه  های سبد مصرفاگر رشد قیمت .آیددست می

مشخص با همان ماه در سال قبل مقایسه شود، تورم نق ه به نق ه 
ن رشداما اگر به جای مقایسه دو نق ه، میانگی  .آیدبه دست می

ماهه  07ماهه منتهی به یک ماه محاسبه شود، تورم  07شاخص در  
ماهه  07آید و معموال منظور از نر  تورم همین تورم به دست می

ماهه  07تورم نق ه به نق ه نوسان بزرگتری نسبت به تورم  .است
 .دارد
آن طور که مرکز آمار  است؟ چقدر باالخره ایران در تورم نرخ

کاال نسبت به سال قبل انواع قیمت برخی از  است  ایران اعالم کرده
.دو برابر شده است

که  می باشندمیوه و سبزیجات از جمله کاالهایی ، انواع گوشت
.است افزایش یافتهدرصد  011قیمتشان بیشتر از 

ماهه منتهی به هر ماه )خانوارهای شهری( 07ت مصرف کننده در درصد تغییر شاخص قیم

منبع: مرکز آمار ایران 

http://www.bbc.com/persian/iran-features-46419244
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طرح گردشگری آشوراده تهدید کننده زیستگاه فک خزر است

در بنابه گزارش ایستا قرار است 
آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای 

هکتار  ۲۲خزر در مساحتی حدود 
یک طرح گردشگری اجرا شود. 
فعاالن محیط زیست با اجرای این 

اند، زیرا به زیستگاه طرح مخالفت
 رساند.فک خزر آسیب خواهد 

پرونده به قوه قضائیه کشیده شده  
.است

های شدید فعاالن با وجود مخالفت
زیست محیطی و مردم محل با 
اجرای طرح گردشگری در جزیره 

 محیط حفاظت سازمان آشوراده،
 موافقت طرح این با ایران زیست
.است کرده

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر 
 ۲۲ حدود مساحتی در است قرار  گرفته، صورت  هایاساس توافق

 پی در. شود اجرا گردشگری طرح آشوراده، جزیره از هکتار
 به قضائیه قوه اخیرا ت واس شده طرح این اجرای به هاییاعتراض آن
 .است باز دادستانی در آن پرونده و کرده ورود موضوع این

آشوراه ده در مرکز شبه جزیره میان کاله در شهرستان بندر ترکمن، 
گلستان قرار دارد و تنها جزیره ایرانی دریای خزر است.استان 

امیر صیاد شیرازی، مسئول مرکز حفاظت فک خزری در مصاحبه با 
 گردشگری طرح که گویدخبرگزاری ایسنا در انتقاد به این پروژه می

 جدی هایآسیب معرض در را خزری فک زیستی قلمرو آشوراده
 از حفاظت کنوانسیون ادمف کننده نقض امر این و دهدمی قرار
.است مهاجر وحشی هایگونه

فک تنها پستاندار خزر
است  (phoca caspica) " فوکا کاسپیکا"نام علمی فک دریای خزر 

 هزار میان در هافک. نامندمی آبی سگ را آن نشینان شمالکه ساحل
. شوندمی محسوب دریا این پستاندار تنها خزر جاندار نوع

 با حتی که هستند ارزشمند جانورانی هافک ویند،گمی پژوهشگران
 و آورندمی وجود به خزر دریای در غذایی منبع یک خود مدفوع

 .اندازدها اکوسیستم خزر را به خطر میودی آنناب
ی نفتی های گذشته اجساد هزاران فک خزر در نزدیکی منطقهدر سال

میالدی بیش  ۲۲۲۲در قزاقستان یافت شدند. در سال « کاالما کاس»
هزار فک خزری در همین منطقه به دلیل مسمومیت با  ۰۲از 

 .های نفتی نابود شدآالینده
 به نزدیک خزری فک پیش از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، شمار

 شده معلوم ۲۲۲۲ سال سرشماری در اما رسیدمی رأس میلیون یک
.است یافته کاهش رأس هزار صد یک به تعداد این که است

فته امیر صیاد شیرازی، مسئول مرکز حفاظت فک خزری در به گ
شناخته سواحل ایران، دو نقطه به عنوان قلمروهای اصلی فک خزری 

شود، یکی آشوراده و میانکاله و دیگری بوجاق در استان گیالن می
های است. سواحل میانکاله و آشوراده به دلیل نزدیکی به آب

.ترین زیستگاه فک خزری استترکمنستان مهم

به گفته امیر صیاد شیرازی فک خزری یک گونه ارشمند است که در 
های کنوانسیون معرض خطر انقراض است و کشورها بر اساس

.المللی متعهد به حفاظت از این گونه و قلمرو زیستی آن هستندبین

المللی حفاظت از )اتحادیه بین IUCN فک خزری در لیست سرخ
طبیعت( قرار دارد. از سوی دیگر دو سال پیش با پیشنهاد ایران، 

)حفاظت  CMS مفادی در مورد حفاظت از فک خزری به کنوانسیون
وحشی مهاجر( افزوده شده است که بر مبنای آن باید  هایاز گونه

های این گونه کشورها در حوزه حفاظت از فک خزری و زیستگاه
.اقدامات الزم را انجام دهند

تواند موقعیت ایران را در اجرای طرح گردشگری آشوراده می
 زیست مشکالت زنی با کشورهای دیگر خزر در ارتباط باچانه

 ساحلی کشورهای از بارها ایرانی مقامات زیرا. کند تضعیف محیطی
.اندکرده انتقاد آن به و اندداده هشدار نفتی هایآلودگی مورد در

مسئول مرکز حفاظت فک خزری هم اجرای طرح گردشگری آشوراده 
 و داندمی های وحشی مهاجررا مغایر مفاد کنواسیون حفاظت از گونه

حیات وحش را نابود  پناهگاه آشوراده گردشگری طرح اجرای
های گردشگری در کند. او همچنین گفته است که تأسیس سایتمی

.چنین مناطقی خالف قوانین مصوب کشور است

 مساحتی دربر اساس توافقات صورت گرفته،  ، قرار استبنابه اشاره
 ایجاد گردشگری یک مرکز گردشگری آشوراده، در هکتار ۲۲ حدود
یست مواجه است و اخیرا ز محیط النفعا مخالفت با همچنان که شود

 در آن پرونده و کرده ورود موضوع این به نیز حتا قوه قضائیه ایران
.است باز دادستانی



اقتصادی  جهاناخبار کوتاه 

تحادیه اروپاپیمان تجارت آزاد ا
 و 

کشورهای آمریکای جنوبی در آستانه لغو است

 

چهار حز  از پنج حز  پارلمان اتریش پیمان تجارت آزاد اتحادیه 
اروپا با کشورهای موسوم به گروه مرکوسور را رد کردند. به این 
ترتیب شورای اتحادیه اروپا هم برای تصویب این پیمان با مشکل 

.مواجه خواهد شد

سپتامبر( یک کمیته پارلمان اتریش  00شهریور ) 72نجشنبه، روز پ
 گروه که جنوبی آمریکای کشورهای  پیمان تجارت آزاد اروپا و

دهند رد کرد. در این را تشکیل می (MERCOSUR) مرکوسور
کمیته تمامی احزا  پارلمان اتریش شرکت دارند و به این ترتیب 

الیزابت کوستینگر، وزیر  .امضای پیمان از جانب پارلمان منتفی است
های مربوطه کشورش خانهپیشین کشاورزی اتریش، از وزارت

.خواست، این پیمان را در س   اروپایی نیز رد کنند

اکنون باید شورای اتحادیه اروپا در این باره تصمیم بگیرد ولی 
تصمیمات این شورا باید با توافق تمامی اعضا، از جمله اتریش 

گروه مرکوسور )آریانتین، اوروگوئه، برزیل و  کشورهای . .باشد
سال برای بستن این پیمان با اتحادیه اروپا  71پاراگوئه( بیش از 

 مذاکره کردند. 

توافق نهایی اواخر یوئن سال جاری حاصل شد، اما برای اجرایی 
شدن پیمان باید هم شورای اتحادیه اروپا و هم کشورهای عضو 

.اتحادیه آن را تصویب کنند

انتقادها به پیمان
ای برده را که در مجموع من قهبسیاری از کارشناسان توافقنامه نام

شود، یکی از میلیون نفر را شامل می 220با جمعیتی حدود 
های اقتصادی جهان نامیدند، دولت ترین پیمانترین و مهمبزرگ

خواند و سران کشورهای اروپایی  "تاریخی"برزیل آن را اقدامی 
.ه آن ابراز رضایت کردندنسبت ب

اما پیمان تجارت آزاد اتحادیه اروپا با گروه مرکوسورهمواره 
های بولسونارو یکی از ویژه سیاستمخالفانی داشته و دارد. به

گرای پوپولیست که از نکات مورد انتقاد است. این سیاستمدار راست
به منظر اقتصادی و سیاسی بیشتر به دونالد ترامپ نزدیک است تا 

کاری در مبارزه با نابودی اتحادیه اروپا، این اواخر به دلیل کم
المللی قرار گرفته های این کشور در تیررس انتقادهای بینجنگل
.است

بوریس جانسون را شکست دادند ،مخالفان برگزیت بدون توافق

الفان خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا موفیق شیدند بیوریس مخ
نسون را متحمل شکست کنند. جانسون تهدید به تجدید انتخابیات کیرده جا

است. این در حالی است که او برای پیشبرد این سیاست اکثریت الزم را در 
.اختیار ندارد

های بریتانییا بیر سیر برگزییت بحث داغ در پارلمان و همچنیین در رسیانه
یت یا خروج بریتانییا وقفه ادامه دارد. اختالف نظر پیرامون برگزهای بیماه

از اتحادیه اروپا باعث سیقوط دولیت تیرزا میی شیده بیود. اکنیون، همیین 
 .های دولت بوریس جانسون را نییز بیه لیرزه انداختیه اسیتاختالفات پایه

شهریور )چهارم سپتامبر( با انتشیار  05خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه 
ن و مخالفان برگزییت گزارشی از لندن به فصل دیگری از رویارویی موافقا
گییری پییش از رای .و برگزیت بدون توافق )برگزیت سخت( پرداخته است

شیینبه سییوم سییپتامبر، بییوریس جانسییون، در واپسییین سییاعات روز سه

وزیر بریتانیا، اکثریت پارلمانی خیود را از دسیت داده بیود. ایین در نخست
گزیت بدون گیری بر سر طر  یا عدم طر  برحالی است که در جریان رای

کاران بریتانیا نیز به جانسون عضو دیگر محافظه 70توافق با اتحادیه اروپا، 
.پشت کردند و علیه او رای دادند

هایی همچون فیلیپ هموند، وزییر حزبی جانسون چهرهدر بین مخالفان هم
شیود. جانسیون پییش از دارایی بریتانیا در دولت تیرزا میی نییز دییده می

کار که علییه رده بود که هر یک از اعضای حز  محافظهگیری تهدید کرای
 در شیکاف کیه تهدیدی. شود اخراج حز  از تواندسیاست او رای دهد، می

.کار را بیشتر کردظهمحاف حز 

موضوع چیست و گام بعدی کدام است؟
طرفداری بوریس جانسون از برگزیت موضوع جدیدی نیست. او گفته است 

 .شیوداکتبیر از اتحادییه اروپیا خیارج می 50وز که بریتانییا طبیق قیرار ر
 کشیورهای بیا تیوافقی جانسون بر این باور است که حتی اگر تا آن زمیان

پا کسب نشود، بریتانیا باید این اتحادییه را بیدون توافیق ارو اتحادیه عضو
جانسون  .شودیاد می "برگزیت سخت"ترک کند. چیزی که از آن به عنوان 

این  .مجدد مهلت خروج بریتانیا، تنها اتالف وقت استمعتقد است که تمدید 
کار سیاست مخالفان زیادی دارد. حتی بسیاری از اعضای حیز  محافظیه

بریتانیا نیز که موافق برگزیت هستند، با خروج بدون توافیق ایین کشیور از 
  .اتحادیه اروپا مخالفند

بیر سیر  روز چهارشنبه چهارم سپتامبر قیرار اسیت در پارلمیان بریتانییا
گییری شیود. در صیورت شکسیت برگزیت بدون توافق و یا با توافق رای

شیود و در صیورت جانسون، این طر  به مجلیس اعییان نییز ارسیال می
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شود. قانونی که راه را بر برگزیت تصویب در آن مجلس به قانون تبدیل می
 در چنین حالتی، دولت بریتانیا باید در صورت .بدون توافق سد خواهد کرد

لزوم از اتحادیه اروپا فرصت بیشتری طلب کرده و موعد خروج بریتانیا از 
این اتحادیه را یک بار دیگر به تعویق بیاندازد. جانسون مخالف چنین اقدامی 

  .است و از تجدید انتخابات سخن گفته است
مشکل اینجاست که جانسون برای تجدید انتخابات نیاز بیه دو سیوم آرای 

چنین چیزی بدون جلیب آرای اپوزیسییون بریتانییا ممکین پارلمان دارد و 
  .نیست

جرمی کوربین، رهبر حز  کارگر بریتانیا همراه با دیگر نمایندگان مخیالف 
 حیال در انتخابیات تجدیید موضیوع که است کرده اعالم "برگزیت سخت"

 "توافق بدون برگزیت" از مانع باید ابتدا نیست؛ برخوردار اولویت از حاضر
.گرفت تصمیم انتخابات تجدید درباره نگاهآ و شد

الزام تجدید انتخابات

بوریس جانسون نیز گفته است که خواستار تجدید انتخابات نیست. اما اگر 
پارلمان به برگزیت سخت رای مخالف بدهد، چاره دیگری مگر درخواسیت 

.تجدید انتخابات برای او وجود ندارد

الزامی است. به این علیت کیه جانسیون تجدید انتخابات بریتانیا به هر روی 
اکثریت خود را در پارلمان بریتانیا از دست داده است. اکنون دولت بریتانیا 
برای جبران پیامدهای ناشی از برگزیت دو میلیارد پوند )معادل دو میلیارد 

 میلیون یورو( بودجه اضافه اختصاص داده است.  711و 
پیامدها و عوارض ناشی از برگزیت  این در حالی است که محاسبه دقیقی از

  .ویژه برگزیت بدون توافق وجود نداردو به
اوضاع اقتصادی بریتانیا به ویژه در سایه ناروشن بودن فرجیام برگزییت 

ای میداوم کیاهش رو به وخامت نهاده است. بهای پونید بریتانییا بیه گونیه
آمریکا رسییده سنت  71یابد. اکنون بهای هر پوند انگلیس به یک دالر و می
 .است

میلیارد دالر از دست داد 011آرامکو در یک شب 

حمله به ت سیسات شرکت ملی نفت عربستان ل مات وسیعی بر جا گذاشته 
است. قرار است که این شرکت تا چند هفته دیگر وارد بازار بورس شود. 

میلیارد  011"زنند که ارزش این شرکت با این حمله گران تخمین میتحلیل
."دالر افت کرده باشد

و  "بقییق"در عربسیتان بعید از حملیه بیه دو پاالیشیگاه  "آرامکو"شرکت  
.سرنوشت نامعلومی در بازار بورس پیدا کرده است "خریص"

 قصید ،"آرامکو" ساله سعودی و مدیرعامل شرکت 00امین ناصر، مهندس 
 بیازار وارد را نجهیا نفتی شرکت ترینبزرگ این آینده هفته چند ظرف دارد

صیبرانه انتظیارش را بیی بیورس المللییبین بازارهای که اتفاقی کند؛ بورس
ترین ورود ییک شیرکت بیه بیازار کشند، چرا که قرار بوده که این بزرگمی

 قلیم بیه گزارشیی در "ویتییان"شبکه . بورس از نظر حجم سرمایه باشد
ز ا بییش شیرکت ایین شارز که دارد امید ریاض نویسد،می "وایمر ولفرام"

 "هیانزالوفت"دو هزار میلیارد دالر تعیین شود. با نگاهی بیه ارزش شیرکت 
 "آرامکیو" ارزش بیافتد اتفاقی چنین اگر فهمیممی است دالر میلیارد هفت که

های اما حمالتی که بیه پاالیشیگاه .شد خواهد "هانزالوفت" برابر 511 حدود
نظامیان حیوثی ین که عامیل آن شیبهصورت گرفته صرفنظر از ا "آرامکو"

یمن مورد حمایت ایران باشند یا یک گروه دیگیر، عربسیتان را چیه از نظیر 
ایین حمیالت  .نظامی و چه از نظیر اقتصیادی تحیت تی ثیر قیرار داده اسیت

 "آرامکییو"انیید کییه بییر ارزش هییای اقتصییادی عظیمییی بییه بییار آوردهزیان
گوینید، روشییمی در لنیدن میگران پتسرعت ت ثیر گذاشیته اسیت. تحلییلبه

گذاری در ایین شیرکت را گذاران جهان از این پس ریسیک سیرمایهسرمایه
 خ یر بیا فعلی شرایط در "آرامکو"دانند و ارزش سهام باالتر از گذشته می

هییا، حتییی اگییر اوضییاع در اییین از نظییر آن .روبروسییت شییدید ریییزش

 بایید شیرکت نایی درازمدت ارزش بازگردد عادی حال به سرعتبه شرکت
پذیری آرامکیو ها، اکنون دیگیر آسییببه گفته آن . از نو ارزیابی شودکامال

بر همگان روشن شیده و کسیی ارزش درازمیدت ایین شیرکت را بییش از 
تیوان گفیت کیه کند. با این وصف میونیم هزار میلیارد دالر ارزیابی نمییک

دالر پیایین آمیده میلییارد  011شب دست کیم ارزش این شرکت تنها در یک
.است

 اتفیاق نیوامبر اواییل در بیورس بازار به "آرامکو"قرار بود که اولین ورود 
 چنید عربسیتان، انیریی جدیید وزییر سلمان، بن عبدالعزیز شاهزاده. بیافتد
 ترسیریع چه هر را "آرامکو" است صدد در کشور این بود، گفته پیش هفته
ارد بیازار داخلیی و فقیط ابتیدا "مکوآرا" بود بنا حتی .کند بورس بازار وارد

( لنیدن احتمیاال) بیورس المللییبین بازار وارد  7171بورس شده و در سال 
فیروش  .اسیت افتیاده مخیاطره به هاطر  این همه حمالت این با اینک. شود

طر  برجسته محمد بن سیلمان، ولیعهید عربسیتان  "آرامکو"سهام شرکت 
ایین فیروش را در صینایع جدیید  است. او قصد داشت که درآمد حاصل از

گذاری کند تا اقتصاد عربستان را چندوجهی کرده و از وابستگی بیه سرمایه
درصید از ارزش کیل عایدات نفتی برهانید. طیر  او ایین بیود کیه ابتیدا پنج
میلیارد دالر درآمید  011شرکت به صورت سهام وارد بازار بورس شده و 

میلییون دالر سیود بیه بیار  011هیر روز  "آرامکو"شرکت  .به دست بیاید
کند کیه سیه میلیون بشکه نفت استخراج می 01آورد. این شرکت روزانه می

حملیه بیه دو پاالیشیگاه  .است "موبیلاکسون"های نفتی نظیر برابر شرکت
این شرکت باعث شد که حدود نیمی از تولییدات نفتیی و گیازی آن متوقیف 

 نشیده روشین آن ابعاد جزئیات هنوز ولی شده گزارش وسیع ل مات شود.
 . است
 هیایخرابی تیرمیم و بازسیازی کیه باورنید ایین بیر کارشناسان از برخی
 .بکشید طیول میاه چنیدین توانیدمی "بقییق" پاالیشیگاه بیه حملیه از ناشی
انید. امیا نظامیان حوثی در یمن مستولیت این حمالت را بر عهیده گرفتهشبه

در ایین حمیالت  "دسیت داشیتن اییران"هایی نیز از ها و اظهار نظرگزارش
.انتشار یافته است

دونالد ترامپ، رئیس جمهیوری آمریکیا، اعیالم کیرده کیه کشیورش آمیاده 
مسیتول ایین  "تعییین ق عیی"حمایت از عربستان سعودی است اما منتظیر 

ترامپ تاکید کرده که ماییل نیسیت وارد ییک درگییری جدیید  .حمالت است
 ،"بکنید را کیار ایین بایید آدم اوقیات بعضی" شود اما در عین حال گفته که

 کیه اسیت "بیزرگ خیلیی حمله یک" سر بر موضوع که زمانی خصوصبه
.اشدب داشته "تریبزرگ خیلی خیلی" پیامدهای تواندمی

 فصلنامه ایران و انگلیس    شماره 66  اخبار    15 



 66فصلنامه ایران و انگلیس    شماره  46    پیروزي سبزها، لیبرل ها و احزاب محافظه کار در انتخابات پارلمان اروپا 

پیروزی سبزها، لیبرل ها و احزاب محافظه کار 

 در انتخابات پارلمان اروپا

مشارکت باالی مردم، شکست 
ها و دموکراتسخت سوسیال

های پیروزی سبزها شگفتی
انتخابات اخیر اروپا بود. به گفته 

شناس در پارلمان آینده یک کار
ها در درصد کرسی ۰۸اروپا 

مجموع در اختیار احزاب طرفدار 
شگفتی بزرگ    .اروپا خواهد بود

انتخابات پارلمان اروپا، میزان 
مشارکت باالی شهروندان این 

درصد واجدان  ۱۵اتحادیه بود؛ 
شرایط در این انتخابات شرکت 
کردند. این میزان هشت درصد 

ن انتخابات اروپا بیشتر از آخری
 .در پنج سال پیش است

مرکز "به عقیده یانیس امانوئیلیدیس، متخصص علوم سیاسی از 
در بروکسل، مخالفت با تغییرات اقلیمی، اعتصاب  "سیاست اروپایی

آموزان و دفاع در برابر اروپاستیزی و احزاب پوپولیست، دانش
.مردم را در این انتخابات به حرکت واداشت

ها و سبزهاالبرد لیبر
ها و سبزها بودند. در برنده اصلی انتخابات پارلمان اروپا لیبرال

درصد آرا حتی از سوسیال  ۰۸آلمان سبزها با به دست آوردن 
ها نیز پیشی گرفته و در جایگاه دوم پس از دموکرات
 حزب برای نتیجه بهترین این. نشستند مسیحی کارمحافظه احزاب

.سراسری تا کنون بوده استسبزها در یک انتخابات 

بزرگترین  -ها در پارلمان اروپا دموکراترییس فراکسیون سوسیال
وله گفت که حزبش موضوع تغییرات به دویچه -بازنده این انتخابات

.کم گرفتاقلیمی را دست

گرت کرامپ کارنباوئر رییس حزب دموکرات مسیحی نیز آنه
ترین دلیل شکست همنپرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی را م

حزبش دانست. او اما علیرغم پایین آمدن محسوس آرای این حزب 
ترین فراکسیون اروپا شده کار قویاز اینکه ائتالف احزاب محافظه

.ابراز رضایت کرد

و عضو  EVP مانفرد وبر، سرلیست نامزدهای حزب مردم اروپا
 ما پیروزی»حزب سوسیال مسیحی آلمان نیز شب گذشته گفت: 

«.ترین گروه هستیمبزرگی به دست نیاوردیم اما قوی

او از سایر احزاب موافق اتحادیه اروپا خواست تا همکاری بیشتری 
با یکدیگر کنند و به طور خاص حزب سبزها را نیز خطاب قرار داد. 

سبزها نیز برنده امروز هستند و به همین دلیل آنها نیز »او گفت: 
 مدون برنامه یک و  باید با هم بنشینیمهمکار بالقوه ما هستند. ما 

«.کنیم تهیه آینده سال پنج برای
ترین گروهها قویدموکرات مسیحی

کرسی را در  ۵۰۸حزب مردم اروپا بر اساس آخرین بررسی آرا 
کرسی کمتر از  ۲۰پارلمان اروپا به دست آورده است. این میزان 

دوره پیش است. سوسیال 
ها نیز با کمتر دموکرات

کرسی  ۵۲۱دن آرایشان ش
.به دست آوردند

ها با احتساب آرای لیبرال
حزب جدید امانوئل مکرون 

کرسی  ۵۸۱در فرانسه به 
دست پیدا کردند. تعداد 

 ۷۱به  ۱۰کرسی سبزها از 
.صعود کرد

های راست در پوپولیست
برخی کشورها مثل ایتالیا و 
فرانسه بسیار قدرتمند 

اند اما در مجموع کمتر شده
های اولیه رأی بینیپیش از

کرسی در  ۵۱۸اند به اند. مجموع این احزاب توانستهبه دست آورده
های پارلمان اروپا دست پیدا کنند اما این احزاب در فراکسیون

.شوندمختلف پخش می

آنطاور کاه  AFD آلماان برای آلترناتیو حزب آلمان، هایپوپولیست
کساب کنناد اماا در ایالات  رفات نتوانساتند آرای ماردم راانتظار می

اناد، حتای بیشاتر از براندنبورگ آلمان بیشاترین آرا را کساب کرده
.حزب دموکرات مسیحی

های راستآرای بیشتر برای پوپولیست
مرکاز سیاسات "یانیس امانوئیلیدیس، متخصاص علاوم سیاسای از 

 ۰۸دهد کاه احازاب طرفادار اروپاا در بروکسل هشدار می "اروپایی
» گویاد: اناد. او میای پارلماان را در اختیاار گرفتههدرصاد صاندلی

های راست باه عناوان یاک گاروه در مجماوع آنطاور کاه پوپولیست
دانستیم که آنهاا اکثریات را رفت قوی نشدند. ما از قبل میانتظار می

تر از آن اسات کاه به دست نخواهند آورد. این گروه احتماال ضاعیف
«.کردیمما فکر می
وزیر مااتو ساالوینی، بیشاترین گروه نخستهای همستدر ایتالیا را

.اندآرا را کسب کرده

شده جناا  راسات در فرانسه حزب مارین لوپن، سیاستمدار شناخته
بیشترین آرا را کسب کرد. مکرون نهایت تالش خود را کرد که وزن 

پایش افتاادن  از و ببارد بااال قادرت تارازوی در را سیاسی حازبش
.جلوگیری کند اما موفق نشد مارین لوپن و حزبش

کشاور اروپاایی تااکنون احازاب  ۰۰گویند در بسیاری از ناظران می
هاا، سابزها و احازاب دسات اند، لیبرالتر شادهبزرگ میانه ضاعیف

 تر. راستی اما قوی
 هاا باهکاران و سوسایال دموکراتدر پارلمان آیناده اروپاا محافظاه

سااابق را نخواهنااد اکثریاات عنااوان ائااتالف باازرگ غیررساامی دیگر
 هاا وشایدسابزها فراکسایون تشاکیلداشت.آنها بایداحتماالبا لیبرال

هاا، سوسایال تشکیل یاک اکثریات  اپ میاناه باا ائاتالف  پ.دهند
تواناد عملای هاا از نظار محاساباتی نمیها، سبزها و لیبرالدموکرات
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ات های میانه نیز عملی نیست  را که دماوکرباشد. اکثریتی از راست
ها و ها در هاایح حااالتی حاضاار نیسااتند بااا ناسیونالیسااتمساایحی
ولاه هاا باه دویچهسرلیست لیبرال.های راست ائتالف کنندپوپولیست

شود  را که هایح حزبای بادون از االن اوضاع پیچیده می»گوید: می
کمک احزاب دیگر اکثریت ندارد. در روزهای آینده این که  اه کسای 

«.جالب خواهد بودزند با  ه کسی حرف می
نتخابات پارلمان اروپا بایش از هماه در بریتانیاا :استثنا در بریتانیا

غیر معمول بود؛ کشوری که تا پنج ماه دیگر اتحادیاه اروپاا را تار  
نتوانست برگزیت را تا پیش از انتخابات اروپاا عملای خواهد کرد اما 

یخ ه تااروزیر بریتانیا به هماین دلیال روز جمعاکند. ترزا می نخست
حازب  .کار را اعاالم کاردریاسات حازب محافظاهاز استعفای خاود 

 اروپاسات مخاالف کاه فاارا،، نایجال رهباری باه "برگزیت"نوپای 
  .شد پیشتاز آرا درصد نیم و ۱۵ با شدمی بینیپیش که همانطور

. 

        شکساات سااختی بااه دارنااد، دساات در را دولاات کااه کارانمحافظااه 
وزیر آلکسیس سیپراس، پوپولیست  اپ ستدر یونان نخ  .خوردند

کار باخت. به همین دلیل اعالم کرده عرصه را به اپوزیسیون محافظه
.که در این کشور انتخابات زودرس برگزار خواهد شد

که  "رسوایی ایبیزا"آمده معروف به در اتریش علیرغم رسوایی پیش
منجر به استعفای معاون صادراعظم شاد، حازب ماردم باه رهباری 

کار این کشور پیروزی  شمگیری به دست آورد. صدراعظم محافظه
 ۷این در حالی است که کورتس، صدراعظم اتریش بایستی دوشانبه 

.خرداد در پارلمان ملی اتریش دوباره رأی اعتماد بگیرد

که این هفته مجبور به تر   "آزادی"گرای حزب پوپولیست و راست
وایی ایبیزا تنها کمی از آرای دولت ائتالفی در اتریش شد، پس از رس

 .دست دادازخود را 

پوزش خواهی

نظر به اشتباهی که در شماره پیش در چاپ تصویر مطلبی کوتاه درباره آدام اسمیت رخ داده است، با پوزش از خوانندگان 
 گرامی تصویر وی همراه با همان مطلب تجدید چاپ می شود.

بنیانگذار اقتصادی سیاسی؛
 3271ژوئن  5

سال پیش در  نین روزی آدام  ۰۹۷
اسمیت در بندر کِر  کالدی در 

 .اسکاتلند زاده شد
  الت نکنند،دخهاحکومتاگر گفتمیاو

 شخصی باعث خاطرنیازهای مردم به
.شد  بازار خواهندبرد شرفت وپی شپی

 ناظر، آدام اسمیت ”Adam Smith” پدر
 دارزمین مادرش از یک خانواده و گمر 

دند.توانگر بو
را از دست داد،  شپیش از تولد پدر وی

پایان  تا و هرگز ازدواج نکرد
یعنی شش سال پیش از ش عمرمادر

.او رندگی کردمرگش همیشه با 

های فلسفه و رشته بعدسه سال  شد.دانشگاه  واردبود که  هسال ۵۲
.اخالق را به پایان رساند

فلسفه اخالق در  ساله بود که استاد رشته منطق و سپس ۰۱
 .دانشگاه گالسکو شد

 "نظریه احساسات اخالقی"ساله بود که یکی از آثار ماندگارش  ۱۱ 
جهان را هماهنگ " ورا نوشت که به بنیادهای اخالقی اشاره دارد 

ساله بود که از دانشگاه کناره گرفت تا به همراه  ۲۸ ."دارندنگه می
ا بزرگان فلسفه و یک دو  جوان به سفر دور اروپا برود و ب

ساله بود که ماندگارترین اثرش  ۱۱ .های دیگر آشنا شوددانش

پژوهشی در ماهیت و علل ثروت "
را منتشر کرد که به دو اصل  "ملل
تقسیم کار و "کننده در اقتصاد تعیین

.اشاره دارد "رقابت آزاد

مت برخورد آدام اسمیت با دخالت حکو
 بت،رقا در کار اقتصاد به ویژه در کار

 وسوداگر  های برخورد با حکومت
مخالفت  نه ، وبود زمانخودکامه آن 

.هادخالت حکومتبا اصولی

ساله بود که مانند پدرش ناظر  ۱۱
هایش هنوشت هر ند در ،گمر  شد

 خودکامه قا اق را واکنشی به نظارت
.ها بر صادرات و وردات ارزیابی کرده بودحکومت

ر تنگدستی و رنج زندگی کنند هرگز کشوری که مردم آن د»گفت: می
.«رشد نخواهد کرد

به مسائل اقتصادی  اش جیمز استوارتهر ند پیش از او همشهری
اش را سر شمه پدید آمدن "ثروت ملل"پرداخته بود، اما او و کتاب 
  .داننددانش اقتصاد سیاسی می

رفت اقتصادی ارزیابی  او که سود شخصی را سر شمه پیش
اش را پیش از مرگ، پنهانی میان تنگدستان ه داراییکرد خود هممی

سالگی در ادینبورگ  ۷۱آدام اسمیت در  .و نیازمندان تقسیم کرد
.مرکز اسکاتلند درگذشت
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(Oliver Todd)الیور تاد  پیام

مدیر جدید بخش بازرگانی بین الملل سفارت بریتانیا در تهران

 

مددیری  بشدب برزرندربی بدلن ا   د   دار شدن از این که برای عهده
به تهران آمدده ا،  ررسدمد،ا ایدران  بدر تدرریشی زمدد  د ار سفررت 

که از دریری ر ر تر ر لج فررس نسترده اسد    سر ه  و بجغرافلریی
بر مله رن بوازی مشهورش  بقب بسلرر مه ی در ممطقده بده عمدوان 

 کمدایک اقتصرد محوری و قدرت فر مگی برزی می 

شد ر اعادری ایدن اتدر  از رابطده دیدرین ایدران و اط لمرن دار، که 
د ری مدر پلوب مدز ربه ویژه در برزرنربی و صمع ا بریتربلر آنر لد  

در  ایرابلدرن سدرکن بریتربلدر  حادور ابودوه اسد افراتر از اقتصدرد 
ایران از فر لشتگرن   مرممدان و شهروبدان عردی در بریتربلر  بتلجه 

فته من املدوار، این پلوبد ر در آیمده توسعه یر بهره فراوان می بردا
رسدتوران  دری  ی ازنسدترش طلفد سدو شکوفر شود )به ویژه انر 

 در  مدن شود!(ایرابی 

ح رید  از برزرندربی تحد   موضع رود را درپلوسته دو   بریتربلر 
توافق  سته ای و تعهد پربرجری رود را به آن قدرارداد تککلدد کدرده 

  فرابسه و آ  رن  کرمالً متعهد به ایجرد شریکرب رناس ا مر    راه بر 
م ایدری  مکربل ، پردار  ایمستکس برقی می مربلم تر ایران بتوابدد از

اتدر  را از  در نوبده مدن اقتصردی این قرارداد بهره ممد شودا ا وته 
 رف   ری حرص  آنره روا م سرر ا پلب

بقب من و تلم من در تهدران تسدهل  برزرندربی تدر حدد م کدن  بدلن 
بریتربلددر و ایددران اسدد  بددرای ایددن  دددیا مددر ملشددوا لم از طریددق 

 لکت به بریتربلدر اع ا، ی رابطه مر بر اتر   سرزمربد  مربمد  مشررک 
و از بریتربلر به ایران  بر ارائه مشروره برای ابجدر، کسد  و کدرر در 

 ر دو کشور  به این  دی دس  یربلما

برای ممتظدر مربددن  زمربیدر کس  و کرر   لشه این نوبه اس  که 
وجددود بددداردا بددر رددروی بریتربلددر از اتحردیدده اروپددر  ت رکدد  مددر در 
برزرنربی بلشتر روا د شد و مر بر توسعه روابط برزرنربی رود بدر 

 دا شت رک  روا لم مبرزار ری بوظهور مربمد ایران 

بریتربلر زل  ری زیردی برای عرضده دارد  از فمدروری بوآورابده در 
نرفته تر ردمرت مر ی و بشب  ری ررده فروشی و  وش مصموعی 

جهدربیا در حدرح حرضدر تدلم مدر ایمجدر در ایدران در  سطحرال  در
ش رری از بشب  ری او وی  دار در حرح تشصصدی سدرزی اسد   
بظلر ردمرت سالم   فمروری کشرورزی  غذا  ررده فروشی  ای مدی 

 زشاو اممل    وابوردی و زیرسرر   ری فرودنر ی  آب و آمو

بلن دفرتر مرک ی مر در  مدن و تلم مر در ایران  صدری بظدر از ایدن 
 که کس  و کرر ش ر زه برشد  مر ایمجر  ستلم تر به ش ر ک ک کملما 

زمربچه به دبورح تکملن کممده ای در بریتربلر  ستلد یر می روا لدد در 
کدمم بدر مدر در ت درس  بریتربلر سرمریه نذاری کملد  من توصدله مدی

 شدا بسلرر روشحرح روا لم   واره از ک ک به ش رلد  مر برش

برای شمرسرئی و نسترش فرص   ر در  اندر طوح اقرمتم در ایرمن 
 اابتظرر   کرری بر ش ر می برشم



آکسفوردشهر و دانشگاه 

City & university of Oxford

نمایی از شهر آکسفورد

جذاب  و قدیمی ترین یکی از (Oxford) آکسفوردشهر دانشگاهی 
شهر  این انگلیس از هر نظر به ویژه فرهنگی می باشد. شهرهایترین 

می  معروفیتش بیش از همه ناشی از وجود دانشگاه آکسفورد در آن
 .باشد

بر اساس ا، شهری که شایر آکسفوردمرکز شهرستان آکسفورد  
وجود  معروفیتش ناشی از جمعیت دارد، نفر 000111منتشره آمار 

جنوب  سرزمینی هموار در در این شهر است،در ه آکسفورد دانشگا
 این شهر در تایمز رود از کیلومتر 0۱ .است انگلستان واقعشرقی 

 نامیده می شود. (The Isis) آیسیسدر این منطقه  جریان دار و
جنگ هایی  اما بیشتر آکسفورد در جنگ های داخلی که اگر نه کلا 

 ان شهرت داشت.به پایتخت سلطنت طلب مذهبی بود،
جنبش دینی  01نوشته های تاریخی آمده است که در سده ی  در

شد که  ایجاد این شهر آکسفورد به دست گروهی از روحانیان در
در تحول جنبشی که  ،هدفش تجدید حیات کلیسای رسمی بود

از عمده ترین آثار تاریخی  ر بوده است.کلیسای انگلستان اثر گذا
گانه دانشگاه آکسفورد که در پی  83های آکسفورد علوه بر کالج 

شد، باید به رصدخانه یا مرکز دیده  فهرست وار به آنها اشاره خواهد
مسافرخانه های  و کلیساها بانی رادکلیف کمرا، تئاتر شلدونین و

. اشاره کرد که هرکدام به تنهایی راد کلیف و..زندان  قلعه و قدیمی و
 از اهمیت ویژه برخوردارند.

های معماری انگلیسی نشانگر همه دوره کل که در آکسفورد بناهای
، به این سرزمین می باشند تاکنون هاآنگلوساکسونورود ی از ابتدا 

 رادکلیف کمرا )تاالردیده بانی  رصد خانه یا مرکز گنبدی مانند بنای
در میلدی می باشد هجدهم  سده یکه مربوط به میانه  )آکسفورد

  شده اند.مرکز شهر واقع 
به مشهور و یاد شده در منابع مربوط از جمله دانشنامه آزاد بنا
ها مسکونی زمان ساکسون درآکسفورد نخستین بار ، "ویکی پدیا"

 بارکشیا نر  به معنای گذرگاه گاو« آکسنافوردا»در آغاز با نام شد و 
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در ، میلدی 0111در سال آکسفورد  د.ششناخته می
 00۱۱در  اما  ها سقوط کرد.برابر حملت دانمارکی

بازسازی شد. هر چند شکوفایی  مجدداَ حصار شهر
دوازدهم زودگذر بود اما رشد سده  بازرگانی شهر در

کرد. ود فعالیت بازرگانی را جبراندانشگاه آن رک
موقعیت استراتژیک این شهر و محصور بودن آن  ضمناا

به  این شهر سبب شده است که های طبیعی میان خندق
شهرهای انگلستان در -صورت بخشی از سامانه دژ

 آید.ها به این سرزمین در برابر حملت مجدد دانمارکی
 University of» دانشگاه آکسفورد

Oxford»   همانگونه که پیش از این
آکسفورد  اشاره شد معروفیت شهر

 دانشگاه آکسفورد دروجود  ناشی از
، لذا با توجه به شهر استاین 

تعلق  دانشگاهی بودن شهر  آکسفورد و
عمده این شهر به  بیشترین بناهای تاریخی و

یی با این برای آشنا اه آکسفوردگمعرفی کوتاه دانش لذا ،دانشگاه
 کافی به نظر می رسد. شهر

و  قراردارد آکسفورد شهر در به اشارهبنا، انشگاه آکسفوردد 

دقیق  . با اینکه تاریخ استجهان  زبان انگلیسیترین دانشگاه قدیمی
مانده ترین اسناد باقینیست اما قدیمی آن به درستی روشنتأسیس 

د فرایند آموزش ردر آکسفو 011۱دهد که از سال از گذشته نشان می
آکسفورد  دانشگاه به همین دلیل، .است جریان داشته

 دانشگاه و بعد از  انگلیسی زبانترین دانشگاه قدیمی
 است.دومین دانشگاه قدیمی جهان  ی ایتالیایابولون
آکسفورد زمانی شروع شد  و گسترش دانشگاه رشد
تحصیل دانشجویان انگلیسی را در  ومهنری دکه 

پس از اختلفی اما  کرداعلم ممنوع  دانشگاه پاریس
در سال که بین دانشجویان و مسئولین آکسفورد 

این دانشگاه به علمی از کادر  گروهی، ایجاد شد0۱11
و دانشگاهی را که امروزه به نام ند رفت کمبریجشهر 

.شناسیم تأسیس کردندمی دانشگاه کمبریج
و  سه ها، کالج هامؤس زدانشگاه آکسفورد ا

 توجه به بااست.  تشکیل شده گوناگونهای بخش
، این دو را دانشگاه کمبریجقدمت این دانشگاه و 

.نامندمی  آکسبریج

 باید یادآور تاریخ تأسیس دانشگاه آکسفورددرباره 

بنا به اشاره  اما است. حل نشده یتا امروز  معمای شد که این مقوله
در  011۱که از سال است جا مانده ثابت شده بهتاریخی  طبق اسناد

چه تاریخی خود  درکه  تدریس وجود داشته ولی این فرآیند این محل
دست نیست. دراطلعاتی  تاسیس شددانشگاه 
در پی اخراج دانشجویان انگلیسی از  00۱۱در سال 

که در  ی، تعداد بسیاری از دانشجویاندانشگاه پاریس
ه کشور خود ال داشتند بغاشتتحصیل به جا آن

بازگشتند و در شهر آکسفورد ساکن شدند. اولین 
سخنرانی را برای این گروه از دانشجویان، جرالد 

، انجام داد  0033ولزی تاریخدان بریتانیایی در سال 
به  01۱0از حدود سال  که وی شودو گفته می

 «چنسلر» به انگلیسی که رادانشگاه آکسفورد  یتمدیر
(Chencellor) برعهده داشته است. گفتندمی 

برای اولین  هاتدریس و آزمون خانم :هاحصیل خانمت
در دانشگاه آکسفورد حالت رسمی  03۱0در سال بار

و  033۱، 03۱1، 03۱3های در سال نخستپیدا کرد. 
 زیرا.ها تشکیل شدخانمویژه چهار دانشکده  0318

 هایی بود کهاز دانشگاه دانشگاه آکسفورددرآن زمان 
همین  شد و بهمردانه بودنش شناخته می سبب به تنها

این  درها حق عضویت کامل خانم 01۱1دلیل تا اکتبر 
های براسنوز، فقط مردانه به نام کالج چهارتنها  دانشگاه را نداشتند.

هایی بودند که شروع به کالج اولین  ازجیزز، وادهام و سنت کاترین 
 تکنیز تنها دانشکده  ۱113در سال  .ها نیز کردندخانمپذیرش 

کالج مگدالیه که در سال 1458 میالدى ساخته شده است

باغ گیاه شناسى آکسفورد

کلیساى جامع مسیح (کالج الهیات)
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ویژه   فقط از نظر جنسیتی که هیلدا سنت نام به آکسفورد جنسیتی
 بعد به سال این از که کرد آقایان پذیرش به شروع نیز بود هاخانم
.درآمد مختلط شکل به هاکالج تمام

 ودانشگاه آکسفورد دانشگاهی شهری است. 
در چیز را که همهمی باشد عنا به این ماین 
ها و و دپارتمان کالج ها جا ندارد  یک

.است امکاناتش در سرتاسر شهر پراکنده

دانشگاه آکسفورد مالک بزرگترین  :کتابخانه
. بیش می باشد بریتانیاکتابخانه در سرتاسر 

 31111میلیون جلد کتاب )شامل  00از 
کتابخانه این  81نشریه الکترونیکی( در 

.است مجموعه گردآوری شده

تعدادی موزه و گالری نیز از اموال  :موزه
ها و دانشگاه آکسفورد است. این موزه

موزه ست. ها برای بازدید عموم آزاد اگالری
در که در این مجموعه قرار دارد،  اشمولین

ترین و قدیمی شده استتأسیس  0۱38سال 
ترین موزه موزه در بریتانیا و قدیمی

هان است. در این موزه آثار هنری و دانشگاهی در سرتاسر ج
و  لئوناردو دا وینچیای چون باستانی بسیار زیادی از هنرمندان نامی

 .شودنگهداری می پیکاسو

آکسفورد نیز از  طبیعی تاریخموزه 
های بسیار ارزشمند این مجموعه است موزه

 حشره، جانورشناسیکه آثاری در مورد 
 جای داده آن ا در شناسیزمینو  شناسی

.است شده

منطقه های دانشگاه نیز که در پارک :پارک
از اموال  دارند قرار شهر شرقیشمال

ها در . این پارکمی باشنددانشگاه آکسفورد 
روی عموم باز طول روز به شکل مجانی به

های زیبا و گیاهان نادر و و شامل باغ است
.دباش زیبا می

دانشگاه آکسفورد  :سازمانیتشکیالت 
سیستم مدیریت، دارای  را بودن دا برافزون 
 به اینکالج های خود مختار است  سیستم

این دانشگاه  کالج ۰1که بیش از  معنا
کنند. دانشگاه یک رئیس خودمختار عمل می

است.  کریس پاتنرسمی دارد که در حال حاضر مسئولیتش بر عهده 
رئیس و  می باشدعنوان ریاست معموالا تشریفاتی و افتخاری 

ها به شکل ریز و دقیق )که در جریان امور روزانه و فعالیت دانشگاه
ها درگیر آن هستند( نیست. رئیس دانشگاه رؤسای سایر دانشگاه

اکنون برای خود یک معاون نیز دارد که هم
.دار این سمت استاندرو همیلتون عهده

اعضاء تمام دانشجویان و بیشتر  :هاکالج 
الج ک دانشگاه باید عضو یک هیات علمی

 دانشکده یا کالج 83باشند. دانشگاه آکسفورد 
مالکیت  در) آموزشی مؤسسه ۱ و گوناگون

آکسفورد( دارد که هرکدام از این مراکز 
طبق ساختار  مربوط را دانشجویان و کادر

.کنندداخلی خود کنترل می

درآمد  ۱10۱و  ۱100ر سال د :مالیامور
 میلیون 0۱میلیارد،0دانشگاه آکسفورد برابر 

میلیون یوروی  ۰11از این مقدار  .یورو بود 
های پژوهشی، آن مربوط به تحقیقات و طرح

میلیون یورو مربوط به درآمد تدریس و  ۱1۰
میلیون یوروی آن مربوط به درآمدهای  0۱8

ها نیز معموالا کالج آکادمیک دانشگاهی بود. 
.دارند اختصاصی میلیون یورو درآمد 8۱0تا 

کالج کیبل

کتابخانه بودلیان

کلیساى سنت مرى
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دانشگاه آکسفورد در تمام ادوار تاریخ خود یک  :زندگی دانشجویی
دانشگاه تمام شُمول برای ارتقاء سطح دانش 

.است دانشجویان بوده

طول  دانشگاه آکسفورد در :دانشجویان سابق
 زیادی برایکسب شهرت هد شا هاسال

برای  .بوده استدانشجویان این دانشگاه 
جایزه نفر از اشخاصی که تا کنون  ۰۱ نمونه
 اینآموخته اند یا دانشدریافت کرده نوبل

.ندا کرده تدریس اینجا در یا اندبوده دانشگاه

 نماینده 011وزیر انگلیس، بیش از نخست ۱۱
 المپیک مدالبرنده  01، بیش از مجلس عوام

نفر از رهبران سیاسی  81و بیش از  ورزشی
بین  دنیا از دیگر کشورها نیز در

 .می باشندآموختگان این دانشگاه دانش
آکسفورد بیشتر به دلیل دانشگاه ه کاین باوجود

با اما  است معتبر آکسفورد مشهور شده
 وگشتی در گوشه و کنار این شهر تاریخی 

 دانشگاه بزرگ و طلیی رنگ آن، مشاهده
که « چرول»ی رودخانهوهای سنگفرش ها و کوچهکتابخانه گرفته تا

دیدنی تبدیل  و مکانی زیبا را به  گذرد، آکسفوردیان شهر میاز م

 کرده است.
در « گرونوبل»در آلمان، « بن»با شهرهای  آکسفورد
در « پرم»نیکاراگوئه و « لئون»هلند، « لیدن»فرانسه، 

 روسیه خواهرخوانده است. 
درپی برخی دیدنی های این شهر از نظر خواهد 

 گذشت.
آکسفورد  شناسی یاهباغ گ :شناسی باغ گیاه

Botanic Garden of Oxford University»،  قدیمی
در سال می باشد که  ترین باغ گیاه شناسی بریتانیا

.در ین باغ گلخانه های زیادی  تأسیس شد 0۱۱0
وجود دارد که مملو از انواع گیاهان از سراسر  جهان 

جهان وجود  است. به نظر می رسد کمتر گیاهی در
نمونه یی از آن در یکی از گلخانه های  داشته باشد که

 متعدد این باغ وجود نداشته باشد. شیشه یی و
زیبایی طبیعی منحصر  سرسبزی و افزون بر غاین با

آسایش  به فرد  مکانی فوق العاده مناسب، آرام و
آن برای همه های بازدید از گلخانه ضمناا بخش است،

آزاد و رایگان است.

 (Christ Church Cathedral) «الهیات الجک»: کلیسای جامع مسیح
تا  00۱1که در سال  استدانشگاه آکسفورد  بنای ترینقدیمی واقع در

در اکنون  ه است. ومیلدی ساخته شد 0۱11
. سبک معماری فوق العاده مرکز شهر قرار دارد

جالب بنای این کلیسا گوتیک است. 
بازدید از کلیه بخش ها و سالن  های این  

مرکز آموزش عالی  سای جامع  که درواقعکلی
از این  برای همگان آزاد است. الهیات می باشد

های مختلف آن، از جمله کلیسای قسمت رو 
ر ، سالن اصلی و چمنزار خوش منظآن  باشکوه

 از دور و ه هاییدنبازدید کنهمواره مملو از  آن 
به برداشت  دانشنامه آزاد . نزدیک  است

 خوری بزرگ فیلم هری پاتر غذا، سالن ویکیپدیا 
ت.اسبوده  بنااز سالن بزرگ این ملهم 

با استفاده از یک تور  :قلعه آنالکد آکسفورد
 «ی آنلکد آکسفوردقلعه»توانید از راهنما می

(Oxford Castle Unlocked) بازدید و از
ر تاریخ آن اطلع پیدا کنید. قدم زدن د

له زندان و جمی آنلکد، ازهای قلعهساختمان

پل هرتفورد

سالن تئاتر شلدونیان

رادکلیف کمرا

 فصلنامه ایران و انگلیس    شماره 2211    شهر و دانشگاه آکسفورد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7


ی باستانی آن، شما را به همان دوران اوج این قلعه سردابه
«برج ساکسون سنت جرج»توانید از گرداند. علوه بر آن، میبرمی

(Saxon St George's Tower) نیز باال
 8۱1بروید و به دورنمای حیرت انگیز 

د.ی شهر دسترسی داشته باشیدرجه
 Keble)« کیبِل کالج» :کیبل کالج

College)های ترین کالجیکی از بزرگ
آید. معماری دانشگاه آکسفورد به حساب می

گوتیک و آجرهای قرمز رنگ -نئو
های دیگر ساختمانش، آن را از ساختمان

از دور، به راحتی قابل  کند ومتمایز می
توانید کل دانشکده را زیر میست. تشخیص ا

ید، این پا بگذارید؛ اما اگر به همین قانع نیست
های امکان وجود دارد که در یکی از اتاق

ی دانشجویان بمانید، روی تخت دراز مطالعه
بکشید و برای صبحانه آماده شوید تا برای 
مدتی هر چند کم، زندگی دانشجویی در این 

د.دانشکده را تجربه کنی
« نادلیوی بکتابخانه»: نادلیوکتابخانه ب

Bodleian Library))  ترین قدیمییکی از که
بدون شک، یکی از زیباترینِ  ،شودمحسوب می اروپاهای کتابخانه

ن، ادلیوی بباشد. کتابخانهها نیز میآن
ی تحقیقاتی اصلی دانشگاه کتابخانه

«میدان رادکلیف» آکسفورد است که در
(Radcliffe Square)   قرار گرفته و یکی

از  معماری زیبا با سبکاز بناهای قدیمی 
به  .درواین شهر به شمار می جاذبه های

ن بخش ای بودلیاحتمال زیاد، کتابخانه
ی آکسفورد را تشکیل معروفی از منظره

ی ترین کتابخانهدهد؛ چرا که قدیمیمی
ی ورد استفادهاروپاست و امروزه م

 گیرد.دانشجویان و استادان قرار می
هایی که همچنین این مکان برای توریست

خواهند یکی از ذهنی کنجکاو دارند و می
معروف قدیمی را ببینند، ه های موسس

. معماری می باشد برای آنها مقصد جالبی
ن، هیچگاه ای بودلیابخانهتباشکوه ک

 شد. فراموش نخواهد
 که در (Radcliffe Camera)«  رادکلیف کَمِرا»بنای  :رادکلیف کمرا

دانشگاه آکسفورد « ی علوم رادکلیفکتابخانه»محل  بود آغاز قرار

 .تبدیل شده است ودلیانی بی کتابخانهامروزه به اتاق مطالعه ،باشد
ای بنا در قیاس با سایر بناهای این شهر  معماری این

 مراتب زیبا تر که هرکدام به خودی خود بی نظیرند به
ارزنده تر است. و

 «کلیسای سنت مِری» :کلیسای سنت مری
(University Church of St Mary the Virgin)  از

معماری زیبا و دکور خاص ویژگی های این کلیسا 
یکی از دوست کلیسای سنت مری  می باشد.منارش 
. می باشدهای دانشگاه آکسفورد ترین ساختمانداشتنی

برج  با رفتن به باالی این کلیسا می تواند ده ازبازدیدکنن
چشم انداز  ،است سیزده میلدی  سده یکه متعلق به 

 . دیدنی مرکز شهر را نظاره کند
پل هرتفورد: پل »هرتفورد« (Hertford Bridge) ننام 
پل هوایی زیبایی است که دو بخش کالج هرتفورد را به 

«سایزبریج آف »کند. اگر جایی اسم هم متصل می
(Bridge of Sighs)  را شنیدید، تعجب نکنید؛ ظاهراا

 ونیزشهر  «بریج آف سایز»این پل، شباهت زیادی به 

کالج کلیساى حضرت مسیح

کالج کیبل

قلعه آنالکد آکسفورد
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شود. لیل، با این نام نیز شناخته میدارد؛ به همین د ایتالیا را در
می توان دید که  کنار این پل زیبا همواره تعداد زیادی توریست را در

از این بنا می یادگاری برداری عکس سرگرم 
.داشته باشند باشند.

« یانشلدون تئاتر سالن» :شلدون تئاترسالن 
(The Sheldonian Theatre)  بناهای ازجمله 

دارای منظری است که  دآکسفور شهردرجه یک 
ترین کارهای اولین و اصلی واز زیبا می باشد،

 Sir)«رِنوسِر کریستوفر »معمار معروف، یعنی 

Christopher Wren).این ساختمان  می باشد
برای دانشجویان دانشگاه آکسفورد، مکان مهمی 

رود؛ زیرا در اینجا، دانشجوی این به شمار می
جا نیز، مدرکشان را  شوند و از همیندانشگاه می

های موسیقی گیرند. علوه بر آن، کنسرتمی
شود و ین سالن برگزار میکلسیک نیز در ا

ی بلیط، عظمت و شکوه داخل این تهیه با توانمی
 .دیدساختمان را به چشم 

 :موزه تاریخ طبیعی دانشگاه آکسفورد
ی تاریخ طبیعی دانشگاه موزه»ساختمان 

 (Oxford University Museum of Natural History)«آکسفورد
گوتیک ساخته شده است. داخل این ساختمان، -به سبک نئو

مجموعه ی وسیعی از آثار مجموعه
مربوط به زمین شناسی وسیعی از آثار 

های مختلف مانده از گونهو آثار باقی
شود. در این میان، حیوانات، نگهداری می

انگیز دایناسورها و های اعجاباسکلت
جزو  (Dodo)  «دودو»ی بقایای پرنده

.پرطرفدارترین آثار این موزه هستند
طلیی که با آینه و  یمکان :گرند کافه

 است. سنگ مرمر تزیین شده
که در « ساموئل پپیس»خاطرات  ا بهنب

نوشته شده، گرند کافه  0۱01سال 
ی انگلستان با خانهترین قهوهقدیمی

های دودی ساندویچ وبهترین چای 
.ماهی سالومون است

ی زیبای رودخانه: ی چرویلرودخانه
گذرد یکی از چرویل که از وسط شهر می

های دانشگاه آکسفورد ترین بخشنمادین
یا اجاره کردن یک  ؛یک نیک تابستانی در کنار رودخانهاست. پ

و قایقرانی در رودخانه، چیزی نیست که بتوان به راحتی   (punt)قایق

قایق سواری سرگرمی خیلی خوبی است، اما اگر فکر گذشت.  از آن
کردن مشکل است می توان یک قایق می کنید که ایستاده قایق سواری 

 پارویی اجاره کرد.
که  ماگر بخواهی: کالج کلیسای حضرت مسیح

، بدون مفقط از یک کالج در آکسفورد دیدن کنی
ا کلیسای مسیح خواهد بود. این مشک انتخاب 

میلدی بنا شده است،  00۱۰که در سال مکان 
بزرگترین کالج شهر است. وقتی قدم داخل این 

، گویی که به گذشته سفر مگذاریساختمان می
ای که . سالن بزرگ، اتاق غذاخوری دیدنیمایکرده

های ی مجموعه فیلمالهام بخش طراحان صحنه
هری پاتر برای سالن غذاخوری بود و قدم زدن 

ی محصور در گوشه ی چهارحوطهبزرگترین م در
د. دااز دست بتوان آکسفورد، چیزهایی نیست که 

وقت کافی برای اکتشاف در کلیسای جامع باید 

.داشتقرن دوازدهمی حضرت مسیح 

کتابخانه بودلیان

رودخانه چرویل

گرند کافه
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ساسانیان در گرجستان و آتشکده ای که مسجد شد

 پژمان اکبرزاده 

نکا   در تارنماهای گردشگری تفلیس، پایتخت گرجستان، بنایی با یک 
. پیشینه این ساختمان آجکری بکه "آتشگاه"خورد: ایرانی به چشم می

زمان ساسانیان بازمیگردد اما بسکیاری از بازدیککننککگان ایرانکی در 
.خبرنکتفلیس از وجود آن بی

در نهایکت آنککه در خطکر ویرانکی بکود تکا  ۷۰۰۲تکا سکا   "آتشکگاه"
 قکرار گرفکت و "برنامه بازسازی آثار میراث فرهنگی تفلیس قکیم"در

با پشتیبانی مالی وزارت خارجه نروژ مرمت و با ی  سکف  ففکایتی 
.پوشانکه شک

در بیرون از مرزهای کنونی ایران، آتشککه های تاریخی که تا امکروز 
بر جای مانکه باشنک بسیار کمیابنک. آتشکگاه تفلکیس در دامنکه ککوه و 

د. بککه ن ککر )دژ مشککرب بککه شککهر  قککرار دار "نککارین قل ککه"پکایینتر از
رسک این بنا شمالی ترین آتشککه زرتشتی باشک که در طو  تاریخ می

.ساخته شکه است

گورا  قیچیانی، استاد باستانشناسی دانشگاه دولتی ایلیا در تفلیس 
ماننک  -میگویک از این آتشگاه در سفرنامه های سکه هفکهم میالدی 

وان یکی از به عن -آنچه از شاردن و تورنفور به یادگار مانکه 
بررسی الیه های "های مشهور تفلیس نا  برده شکه است: ساختمان

ساخت آتشگاه به خوبی نشان میکهک که ساختمان نخستین به شکل 
)شیوه رایج برای ساخت آتشککه در زمان ساسانیان  "چهارطاقی"

".بنا شکه ولی ب کها در آن تغییراتی پکیک آمکه است

انه قکیمی در بافت تکاریخی شکهر قکرار آتشگاه اکنون در فیاط ی  خ
گرفته است. برای وارد شکن به آن بایک از پلکه هکا بکاال برویکک، زنک  
بزنیک تا صافبخانه در را بگشایک. بسیاری بکه دلیکل ناآگکاهی از ایکن 

کننکک آتشکگاه ت طیکل موضوع، با مواجه شکن با در بسته تصکور می
ما ساکنان خانه همراه بکا است و دیکار از آن ناممکن. اگر زن  بزنیک ا

.کننکس  مهربانشان، بازدیککننکگان را راهنمایی می

در عکسهای بر جای مانکه از سکه نکوزدهم، گنبکک آتشکگاه هکم دیککه 
شود. گنبک در سالهای ب ک فرو ریخت و دیگر از نکو سکاخته نشکک. می

متر  ۸/۵در  ۸/۷اکنون تنها اتاق اصلی و مربع شکل آتشککه در انکازه 
 ۲رجای مانکه است. بلنکی دیوارهای بیرونکی سکاختمان نیکز فککود ب

متر است. آتشککه روی سکن  ککوه سکاخته و اکنکون کک  آن دارای 
ناهمواری است. به همین خاطر ی  جایگاه چوبی با پایکه هکای فلکزی 

.روی ک  اصلی ت بیه شکه تا بازدیککننکگان روی آن بایستنک

شد مسجد که یئها هآتشکد 
نخستین آتشکگاه تفلکیس در دوره اسکالمی دگرگکونی هکایی  در بنای

هکای شکسکته دیککه قوس -برای نمونکه  -ایجاد شکه است. درون بنا 
های م ماری در دوران پس از اسال  است. در  شود که از ویژگی می

پی یورش اعراب به ایران و قففاز در سکه هفتم میالدی، ککاربرد ایکن 
.بنا به عنوان آتشککه متوق  شک

گورا  قیچیانی، استاد باستانشناسی دانشگاه دولتکی ایلیکا در تفلکیس 
در سکه هشتم میالدی که اعراب ککامال در ایکن منطفکه که م تفک است 

های بنا را پُکر  ه به مسجک، طاقکدر جریان تبکیل آتشگ"مستفر شکنک،
".و ی  نمای تزیینی هم برای آن درست کردنک

خاورشناسی دانشکگاه گرجسکتان، الکسانکر چولوخادزه، مکیر بخش 
اعراب فکود چهار سکه در تفلیس مانکنک. از "در این زمینه می افزایک: 

سرنوشت زرتشتیان تفلیس در این دوره اطالعی در دست نیست. امکا 
ه بککه کمککیالدی آتشککگ ۱۷-۱۱برپایککه منککابع تککاریخی، در سکککه هککای 
ونی در بنکا ها تغییکرات گونکاگرصکخانه تبکیل شک. در تما  این دوره

های اصککلی آجککری از دوره ساسککانی همچنککان داده شکککه، ولککی الیککه
".وجود دارنک

در "مکیر بخش خاورشناسی دانشگاه گرجستان همچنین مکی گویکک: 
سکه هجکهم میالدی، پس از سفوط صفویان، ترکان عثمانی به تفلیس 
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فملککه کردنککک و آتشککگاه را بککه یکک  
اگکر مسجک تبکیل کردنک. افتما  دارد 

کتیبه ای در سکاختمان بکوده در ایکن 
".زمان از بین رفته باشک

عثمانیان کمی ب ک بکا فملکه نادرشکاه 
افشککار از گرجسککتان بیککرون رانکککه 
شکنک و آتشگاه هم ککم ککم متروککه 
شک. ساختمان فتی مککتی بکه عنکوان 
انبار مورد کاربرد قرار گرفت و دیگر 

  .برای مرمت آن اقکامی نشک
خککادزه م تفککک اسککت الکسککانکر چولو

یکی از دالیل بی تکوجهی بکه آتشکگاه 
در آغاز سکه بیستم فضکای موجکود 

ها کمونیسکت"در زمان استالین بود: 
بسیاری از م ابک و مساجک را از بین 
برده بودنک در نتیجه تاریخنگکاران و 

بردنک تا توجهی به شناسان گرجی به عمک نامی از آتشگاه نمیباستان
سیبی نبینک. در این دوره از آتشگاه تنها بکه عنکوان آن جلب نشود و آ

بردنک که از نیاکان ی  خانواده به آنهکا ی  ساختمان شخصی نا  می
م مکاری یک  آتشکککه  -به روشکنی  -رسیکه، فا  آنکه م ماری بنا 

".ایرانی است که در سنت م ماری گرجی م مو  نیست

گویکک،  مکیر بخکش خاورشناسکی دانشکگاه گرجسکتان همچنکین مکی
مالکیت آتشکگاه نسکلها در دسکت ایرانیکان مفکیم تفلکیس بکوده و ایکن 

اگکر ایکن "موضوع در فاف ه مرد  مسیحی شهر مانککه بکوده اسکت: 
سککاختمان بککه دسککت مسککیحیان افتککاده بککود روی آن یکک  کلیسککا 

ساختنک ولی اتفاقی برایش نیفتک چکون در دسکت ایرانیکان بکود تکا می
".غا  کردزمانی که روسیه منطفه را اش

یکککی از م کککود آثککار سککاخته شکککه توسککر ایرانیککان در  "آتشککگاه"
رود. بنا بر اعال  منکابع رسکمی، دولکت اتحکاد گرجستان به شمار می

آتشگاه را جزو آثار شاخص ملی بکه  ۱۸۸۱جماهیر شوروی در سا  
ثبت رسانک. سالها پس از فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جکیک 

را در فهرسکت  "آتشکگاه"دولت گرجسکتان  ۷۰۰۲در منطفه، در سا  
.میراث فرهنگی کشور جای داده است

ساسانیان در گرجستان
مکیالدی  پادشکاهی ایبریکا  ۷۴۰-۷۲۰در دوره پادشاهی شاپور یککم )

بخشی از ایران شک. در کتیبه ک بکه زرتشکت در  -)گرجستان شرقی  
ی از خکرا  )ایبریا  بکه عنکوان یکک "ورژان"نفش رستم، نا  سرزمین 

پردازان به امپراتور ساسانی آمکه اسکت. ایبریکا محکل رقابکت شککیک 
 ۷۸۸ایران و رو  )سپس بیزانس  برای فکمرانی بر آن بود. در سکا  

میالدی نَرسه، امپراتور ساسانی از رومیان شکست خورد و با بسکته 
شکن پیمان نامه نصیبین، دستکم شصت سا  نفوذ سیاسکی رو  بکر 

ر شککک. در ایککن دوره پادشککاه و بسککیاری از بزرگککان ایبریککا برقککرا
.گرجستان مسیحی شکنک

مککککیالدی، ارتککککش  ۳۱۳در سککککا  
ساسککانی رومیککان را در تیسککفون 
شکست داد. بکر پایکه یککی از مکواد 
پیمکککان نامکککه صکککل ، ایبریکککا بکککه 
ساسانیان بازگردانکه شک. در سککه 

بککه ویککژه دوران  -پککنجم مککیالدی 
 -  ۴۳۸-۵۲فکمرانی یزدگکرد دو  )

موبکان بکرای تبلیکگ گسکترده آیکین 
بکه عنکوان دیکن رسکمی  -زرتشتی 

به ایبریا گسیل شککنک.  -امپراتوری 
کِیت هیچینس در دانشکنامه ایرانیککا 

در پککککی فراخککککوان "نویسککککک: می
شاهنشکککاه، بسکککیاری از بزرگکککان 
گرجی زرتشتی شکنک. اما بکا توجکه 
بککه ریشککه دار بککودن مسککیحیت در 

هکک چنککانی منطفه، روشن شک که ت 
به آیکین تکازه نکارنکک. تکالش بکرای 
زرتشتی کردن مرد  عادی هم کمتر 

".موفق بود

فضککور ساسککانیان در منطفککه بککا 
یورش مسلمانان به قففکاز در سککه 

.هفتم میالدی پایان یافت
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فهرست اعضاء جدید

 اعضای حقوقی 

نمایندگی کشتیرانی و  :کشتیرانی دریای شادیشرکت 
تهران، ، آدرس: مهدی فالحتی، حمل و نقل بین المللی

، 4، طبقه 76خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پالک 
-01، تلفن: 0676607004 ، کدپستی:00و  01واحد 

، +60( 70) 77707102 +، فکس:60( 70) 77101061
. info@seaoghappoinessco.comایمیل: 

تولید فیلم های  :پوشش های مصنوعی فن آورشرکت 
، آدرس: کریم عطاریان، بهداشتی و کاغذ مصنوعی

ز بلورا کشاورز، بن تهران، جمالزاده شمالی، باالتر ا
، تلفن: 0400670620، کدپستی 6بست خسرو، پالک 

+، ایمیل: 60( 70) 77647127 +، فکس:60( 70) 77647122
info@actmco.com . 

خدمات  :جراه و ساختمانی و معدنی گدار یاسوشرکت 
یاسوج، ، آدرس: جبار کیانی پور، فنی و مهندسی

راهنمایی، خیابان ستارخان، خیابان علیزاده، ساختمان 
، تلفن: 6260600000، کدپستی 0سپهر، طبقه اول، واحد 

+، ایمیل: 60( 640) 0776626 +، فکس:60( 640) 0776626
yasoujccim@yahoo.com . 

، ن کک نفتیردکلسینه ک پخت کک سبز:شرکت 
تهران، جردن، باالتر از پل ، آدرس: مصطفی کالنتری

، کدپستی 0، واحد 07میرداماد، کوچه آناهیتا، پالک 
 +، فکس:60( 70) 00661467، تلفن: 0606740602

. info@gccco.net+، ایمیل: 60( 70) 00600072

حسابرسی  :موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تهران، ، آدرس: محمدرضا نادریان، و خدمات مالی

خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، 
تلفن: ، 0406000260، کدپستی 4، طبقه 04پالک 

ایمیل:  +،60( 70) 77466006+، فکس: 60( 70)77410777
fater_iacpa@yahoo.com.

فعالیت مشاوره ای  موسسه تندیس پارس افق روشن:
کسب و کار و مدیریت، اکرم روزبه، آدرس: تهران، 
خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، خیابان سعیدی، 

ن: تلف، 0676620064، کدپستی 0، واحد 24پالک 
ایمیل:  +،60( 70) 77716604+، فکس: 60( 70)77716707

mailroom@ts-associates-counsel.com.

قی:یاعضای حق

صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و  امیرحسین ذوالعطا:
 دشت، قصر عصر، ولی خیابان بهداشتی، آدرس: شیراز،

، تلفن: 6000020260 کدپستی دوم، طبقه ،067 پالک ،00کوچه
ایمیل: (+، 600) 7761026فکس: +، 60( 600) 7761026

arshia.holding@yahoo.com.

جهرم، میدان ، آدرس: موادغذایی و خشکبار :سعید مصلی نژاد
، دفتر پیشخوان 2مصلی، خیابان فرد اسدی، نبش کوچه 

 4004201فکس: +، 60( 602) 4001626، تلفن: دمصلی نژادسعی
 .mosalanejad_trading@yahoo.comایمیل: (+، 602)
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خاورمیانهمنبع: بانک 


	1
	2
	3
	4
	4-1

	5
	5-2
	6
	8
	10
	11



