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 زاد روز عیسا مسیح   

 و                            

 سال نو میالدی خجسته باد             
 

 با  فرارسیدن زاد روز عیسا مسیح و سال نو میالدی را
ویروس کرونا به  امید رهائی از گسترش بالی جان گیر

 هردین وآئین به ویژه مسیحیان عضو همه جهانیان از
 ایران و بریتانیا کشور اتاق های مشترک بازرگانی دو

 شادباش می گویم.
 

 با رها شدن از بالی جان گیربی تردید سال درپیش، 
این خواهد  سال های پیش از متفاوت از ویروس کرونا

 بود.
 

آثار  اران جامعه های انسانی براساسکارگزسالی که 
رویکرد و گسترش کرونا ملزم به  به جا مانده از بروز

برقراری تناسب میان هزینه  و مصرف، تولید وکاهش 
ی رفاه تصنعی جایگزین سازدرنتیجه  درآمدها و و ها

میزان نسبی بدهی  رفاه راستین، کاستن از با برقرار
خروج سرمایه  مالیات از ثروت و اخذ کلیه جامعه ها با

 و موجود ژرفای شکاف طبقاتیبه تبع آن کاهش  و
 خواهند بود. تنش های اجتماعی

 

یفه یی که پی گیری دست یابی به آن در سراسر ظو
تاق های بازرگانی ا یفهظاجهان می تواند ازجمله و

 باشد.

 
 دکتر امیرهوشنگ امینی 
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بازرگانی خارجی کشور

 در

9311ال ماه اول سسه  

سهی  مرهرا ااهرا  براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا ا 
                     مهههاا او سههه  در خهههارک  ر هههیر دربهههارا با رمههها   

خهارک  ر هیر ببابه  ، ره  و رفهب با رمها  9311سا  

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

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 9318-11های  ماه اول سالسه  در

فعالیت

 9318 ماه اول سالسه  9311سه ماه اول سال 
درصد تغییرات نسبت به

گذشته مدت مشابه سال

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
ارزش 
)دالر(

-6206. -7204 972873 42113 026.7 421.8 اتوارد

-83214 -.8129 992311 .31216 62368 921.1. اتصادر
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 :صادرات( الب

بهه   عرهه ا ر ههیر در دورا مههیرد مههزارش بهه  ترتفهه  صههادرا 
مفلفههی  د ر و سهه    92487بهها ار ش  "چههف "( 9ر ههیرها  

مفلفی  د ر و  92841 با ار ش "عراق"( .درص ،  4219.ار د  
 با  "امارا  متح ا عرب "( 3درص ،  3287.س   ار د  

( 8درصهه ،  912.7مفلفههی  د ر و سهه   ار دهه   160ار ش 
 0248مفلفههی  د ر و سهه   ار دهه   811بهها ار ش  "افغا سههتا "

مفلفی  د ر و سه   ار ده  17.با ار ش  "تررف "( 1درص  و 
 درص ، ا جام پذارفت  است.3213

کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 9311سه ماه اول سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

: وارداتب( 

 92131با ار ش  "چف "( 9ر یرها   9311س  ماا او  سا  در 
امارا  متح ا "( .درص ،  1231.مفلفی  د ر و س   ار د  

 237..مفلفی  د ر و س   ار د   92077با ار ش  "عرب 
 97207مفلفی  د ر و س   ار د   491با  "تررف "( 3درص ، 

 6218مفلفی  د ر و س   ار د   1.1با ار ش  "هب "( 8درص ، 
مفلفی  د ر و  8.9با ار ش  " راسفی  روسف ف"( 1درص  و 

درص   ب  ترتف  مقام ها  او  تا پبج   .121س   ار د  
 صادرا  ا  اارا  را رس   رید  .

براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 9311سه ماه اول سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 عراق

03.32%  

 چین

08.19%  

 امارات متحده عربی

92.02%  

 افغانستان

4.83%  

 ترکیه

3.13%  

 جمع سایر کشورها

02.43%  

 چین

09.44%  

 هند

4.13%  

 فدراسیون روسیه

2.20%  

 جمع سایر کشورها

01.94%  

هترکی  

92.42%  

 چین

02.31%  

ت متحده عربیامارا  

00.32%  
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مررا اعالم ررد:

ماه سال قبل 99انگلیس در و ایران بازرگانی آمار 

ماه  سا  مذدت   99 با رما  آمار 
.اارا  و ا گلفس تیسط مررا اعالم د 

بر بیرس پرس، ب  مزارش پااگاا خبر  
ماه  مررا، مجریع  99اساس آمار 

صادرا  در سا  مذدت  تیا ست رق  
لفارد د ر را ثبت رب  و مفزا  مف 87

مفلفارد د ر  3421واردا   فز ب  ح ود 
ها و م کال  رسف . در اا  مفا  تحرا 

داگر  ر  پفش پا  تجار  خارک  قرار 
دادت، باعث د  تا دررا  تجار  تا 

.ح  معبادار  تغففر ربب 

ها  با ک  و م کال  ر تفرا   تحرا 
 در سا  مذدت  باعث د  تا تجار 
تر خارک  با ر یرها  دورتر سخت

دید و در اا  مفا  تیک  ب  ر یرها  
هرساا  ر  دارا  مر  م ترا با اارا  

.هستب  ب  هرف   سبت افزااش ااب 

اما با اا  وکید، س  ر یر آلرا ، 
فرا س  و ا گلفس ر  در ماکرا  برکام 

طرف مذاررا با اارا  بید  ،بع  خروج آمراکا ا  برکام و اعرا  
ها علف  اارا ، قی  دادا بید   تا اکا ا   هب  اا  مج د تحرا 

ها اثربخش دید و راهکارا  برا  مقابل  با آ  ارائ  دهب ، تحرا 
    ااتاً ب  اک را ا  مال  میسیم ب  اابستکس مبت   راهکار  ر

.د 

ول  ب  رغ  هر  اا  قی  و قرارها،  گاه  ب  مفزا  تجار  اا  س  
ده ،   تب ا در عرل ب    ا  م  10ماا  خست سا   99ر یر در 

ها برا  در ربار اارا  ما     ارام بید  ، بلک  خید ه  سطح وع ا
.را  را ب  مفزا  قابل تیک   راهش داد  با اا مراودا  اقتصاد 

حج  تجار  اا  س  ر یر با اارا  در اا  م   ه  ا  لحاظ و    
 828و ه  ا   ظر ار د  با راهش میاک  بیدا و در مجریع ب  

مفلفارد د ر  اا  س   829.3مفلفارد د ر رسف ا اعب  صادرا  

  اا  س مفلفی  د ر .4.ر یر ب  اارا  و در عیض، واردا  
ر یر ا  اارا . ب  عبار  داگر صادرا  اا  س  ر یر ب  اارا 

ماه  اارا  99ها ا  اارا  بیدا و ترا  تجار  برابر واردا  آ  9821
.مفلفارد د ر بید 324با اا  س  ر یر مبف  

مفلفی  د ر بیدا و مفزا   .13مفزا  واردا  اارا  ا  ا گلفس 
مفلفی  د ر بیدا است اا  در  0.تب ا  صادرا  اارا  ب  اا  ر یر

، مفزا  صادرا  اا  ر یر ب  16حال  است ر  در م   م اب  سا  
 83مفلفی  د ر و مفزا  صادرا  اارا  ب  اا  ر یر  141اارا  

، صادرا  ا گلفس ب  10ماا سا   99مفلفی  د ر بیدا است اعب  در 
 34  ر یر ا  اارا ، درص  راهش دادت  و واردا  اا 126اارا  تب ا 

درص  ر  د ا است. در اا  م  ، مفزا  راهش واردا  را ها  
اارا   ب  اا  ر یر، بسفار 
بف تر ا  مفزا  راهش صادرا  

بر اساس اعالم  .آ  بیدا است
اتاق با رما   ت را ، ف رست 

قل  را ا  ر  بف ترا  س    97
ا  صادرا  ا گلفس ب  اارا  را 

ح  ار است ت کفل دادا ب  در
بر اساس اعالم اتاق با رما   

قل  را ا  97ت را ، ف رست 
ر  بف ترا  س   ا  صادرا  
ا گلفس ب  اارا  را ت کفل دادا 

ت.ب  درح  ار اس
ها  حاصل ا  استخراج  مالس 

اا تصفف  قب  تا خرما و فرش و 
.دید  جبفل م 
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جهانِ دَر اِنتظار

 مخور  در حوودد قِ رغَ ،جهان درتب وتابی ناخوشایند
فردگیور و همه جانبه ، سرعتی سرسام آور ، باناخودسته

بیم آن می رود که بوا کوکوت توری  و  به پیش ددرد ور
عیتی دست به گریبوان ضبشریت با کنان و ،غفلت آدمی

مکوان درکوتاه مود  د که رهائی دزآن به سادگی و شود
 دیو  حظهوه توا دز گسوتر  فردکیور بیموار  پذیر نباشد.

درمان پذیر ویروس کرونا گرفته تا تشدید شوکا   کمتر
کشور  در جامعه ها  دنسانی دز جمله در برقردر طبقاتی

 ئوحوژیت منطقه یوی وتنش ها  دید یت سو، دز خودمان،
 ،کاحش ها  دقتصاد  دبرقدر  هوا  دقتصواد  جهوان 

 تشودید مصور  گردئویِ پوحی ناشوی دز  تنگناهمرده با 
حقوووقی  بووارآور بوودهی هووا  کوو ن دشووخا  حقیقووی و

به گوادر  دیسونا بوه خصوصی و دوحتی و ودبسته که  
بووا تووددوم رونوود صووعود  بوودهی  ":نقووا دز رویتوورز

کشورها  جهان، به طور متوسط هر دنسوان رو  کوره 
دالر بوودهی ددرد و دیوو  بووددن  ۰۵۵هووادر و  ۲۳زمووی  
دقتصواد خوود  کاجهان به دنددزه سه بردبر که معناست 

عو م یکوی دز زیرموموعوه هوا  بنا بوه د. "بدهکار دست
میادن  ۳۵۰۲بانت جهانی، تنها در سه ماهه نخست سال 

ها، شرکت ها و دشخا  بدهی جهان شاما بدهی دوحت
.تریلیون دالر دفادیش ددشته دست ۲ی یقحق

رکوا  ا  مهدی  موسسه، کاهش نرخ بهره توسط بانت
ها رد یکووی دز دالیووا دصوولی دفووادیش قابووا توجووه بوودهی

دسوت کوه توا پایوان سوه ماهوه  برآورد کورده ددنسته و 
ها  جهوانی بووه رقووم میوادن بوودهی ۳۵۰۲نخسوت سووال 

. کوی  یکوی دز سویدخودهدرتریلیون دالر  ۳۰۲سابقه بی
کشورهایی دست که میادن بدهی آن بوه سورعت رو بوه 

دوحوت بورد  مهوار ت   هوا  و با وجود  دستدفادیش 
ها، نسبت بدهی بوه توحیود ناخواح  روند صعود  بدهی

.درصد رسیده دست ۲۰۵ددخلی دی  کشور دکنون به 

موسسه ماحی بوی  دحملوا در بخوش دیگور  دز گوادر  
خود دع م کرده دست که میادن بدهی خانودرهوا نیوا بوا 
شیب تند  رو به دفادیش بوده و بیشتری  دفوادیش طوی 

در بلژیت، فردنسه، حبنان، نیوزحند، نیوریه، سال دخیر یت 
.نروژ، سوئد و سوئیس به ثبت رسیده دست

کشورها  نوظهور در حوال حاضور میوادن دسوتقرد  
خود رد به دحیوا کواهش نورخ بهوره در دروپوا و آمریکوا 
دفادیش ددده دند و موسسوه مواحی بوی  دحملوا بوه آن هوا 

د در ه موی تودنورویوکه دسوتقرد  بیدست هشددر ددده 
هوا رد دکوار بظوردن صور  دفادیش مودد نرخ بهره، آن

درز  و شوک دقتصاد  کند. دالر کماکان مظبو  توری  

مورد تقاضا برد  دریافت ودم بواقی مانوده دسوت و درز 
دالر دسوواس درصوود ودم هووا  خووارجی جدیوود بوور  ۵۰

 .ستدریافت شده د
توور دز هوور آمریکووا و کووی  کشووورهایی هسووتند کووه بیش

 ۰۵ه کشور دیگر  در جهان بدهی ددرند به گونوه د  کو
ها  جهوان مربووب بوه دیو  دو کشوور درصد کا بدهی

.دست

بوا  باید پوذیرفت کوه به هر رو  به دوردزهرگونه تردید،
 ۰۲کشف و توحید دنبوه آنوود  ودکسو  هوا  آنتوی کویود

-پوویش رفتووه آمریکووائیتوسووط شوورکت هووا  ددروئووی 
دروپائی که به تازگی دطو   رسوانی  شوده دسوت، سوال 

سوال  سال و گرفت. نام خودهد "پسا کرونا" آینده، سالِ
هائی که مصر  گردئی و رفاه عمومی تصونعی برقوردر 

کشورهائی که حفو  رفواه  سردسر جهان به ویژه در در
متقبوا  رد زندگی روزمرهِ دشوان آنهوا در تصنعی برقردر

ینه هائی بیش دز متوسط درآمدشان ساخته دست. دز ها
دحادم آنوان بوه رویکورد کواهش  می رسد دی  رو به نهر

هی خوود ،هاینه وبرقردر  تعادل میان درآمد و مصر ،
سبب برقردر  رفاه ودقعی زندگانی دیر یا زود نخودهی، 

به بیان روش  ترآنان رد با سفره به مردتوب متناسوب  و
 ان همرده خودهد ساخت. شتر  با متوسط درآمد
 گووروه بارگووی دزکنووی  شووردیطی  روشوو  دسووت کووه در

 کشوورها دزجملوه کشوور جمعیت  جامعه هوا   بیشوتر
حددقا نیاز ها  دوحیه گذردن زندگی مظوروم  خودمان دز

دز  دوحوت هوا وکوه دی  صوور  دسوت  خودهند ماند. در
ندگی زکاهش هاینه  بایستی باجمله در کشور خودمان 

ستی ها   معیشتی دی  گوروه رد بورد  دوردنوی کا ،آنان
 دست یوابی بوه شوکوفائی توحیود تاودست کم مشخ  

کوواال و خوودماتی کووه کشووور درآنهووا دز مایووت نسووبی 
و برخورددر دست دز طریق توزیع موودد درآمود توامی  

  برطر  سازد.
 نتهوار بوادر دِپایان سخ  دینکه به نهر می رسود جهوان ِ 

ر گذردندن خطرد  ناشوی دز س و۰۲ید کشف ودکس  کو
بوه دو  رسویدن خطردتوی کوه برآینود  ،دز آن، دز یت سو

دفوادیش  تصونعی، هبرقردر  رفوا تشدید شکا  طبقاتی،
جهانی، دنباشوت  خصوصیِ فردگیر عمومی و بدهی ها 

کوارگادردن دددره دموور رد در  ،ثرو  و... دز سو  دیگور
 صر ، ثورو  وم سردسر جهان با تکیه بر تعدیا توحید،

همورده خودهود  برقردر  صلح و آردمش نسبی همگوام و
 ساخت. 

 دکتر دمیرهوشنگ دمینی  
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اَبِردین
Aberdeen

نشان شهر ابردین

نمایی از شهر ابردین

است،  واقع ، در شمال شرقی کشور اسکاتلند( معروف استGranite Cityکه  به شهر سنگ خارا  ) شهر بندری ابردین
تی اروپا شهرت یافته های نفتی در آن، به پایتخت نفو به دلیل نزدیکی به مخازن نفتی دریایی و حضور فعال شرکت

است. ابردین افزون براین که از دیر باز همواره  شهری دانشگاهی و تفرج گاه اشراف شکارچی اکاتلند و انگالند  بوده 
است. بندر اصلی و مرکز تجاری شمال شرقی اسکاتلند است، 

ویژگیهای جغرافیایی و شهری:

است و  ، شهری دانشگاهی، تجاری و گردشگریشهربندری ابردین
سال  0888حدود  از یی قرار گرفته است که بنا به مشهور درمنطقه

ابردین با پهنه یی  .پیش درآن زندگانی انسانی وجود داشته است
 شمال و در ."دی"و  "دان"کیلومترمربع ، بین دو رود 601،81برابر

و از  کشور اسکاتلند واقع شده است شمال شرقیجنوب در کرانه ی 
(، Tayside( مرکز استان تی ساید )Dundeeندی )جنوب به شهر دا

 & Highland( مرکز استان )Invernessاز غرب به اینورنس )

Islands و از شمال و شمال شرقی به سواحل دریای شمال و )
  برخی مراکز شهری و روستایی کناره شمالی اسکاتلند محدود است.

جمعیت را نفر  885718براساس آمار رسمی  8860سال  ابردین در
نفر در کیلومتر 6888در خود جا داده بوده است که نشانگر تراکم 

این شهر دارای یک ساحل طوالنی ، شنی و آب و هوای  مربع است.
دریایی است که دومی منجر به تابستان های سرد و زمستان های 
معتدل می شود. دو دانشگاه این شهر یعنی دانشگاه آبردین که در 

ده است و دانشگاه رابرت گوردون که در سال تأسیس ش 6847سال 
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درجه دانشگاه اعطا شده است ، آبردین را به مرکز  آن به 6448
 .کرده استآموزشی شمال شرقی اسکاتلند تبدیل 

طوالنی دارد و ماسه ای  یساحل آبردین بین دو رودخانه ، دی و دون
ا ت و که به تپه های ماسه ای بلند در شمال دون تبدیل می شود

 یجنوب دی صخره هایکرانه های . در می یابدفریزربورگ امتداد 
در گذشته تعدادی از حواشی گرانیتی در امتداد . شیب دار وجود دارد

 امکان سواحل جنوبی گودبرداری شده است که مناظر دیدنی و

صخره نوردي خوبی را ایجاد می کند.

پرجمعیت  شهر گالسگو و ادینبورگ، سومین شهر بعد از دو ابردین 
اسکاتلند، و بیست و نهمین شهر پر جمعیت پادشاهی متحده بریتانیا 

شورای محلی اسکاتلند است. افزون  28و ایرلند شمالی ویکی از 
ی تجاری براین که از دیرباز شهری دانشگاهی بوده است ، بندر اصل

آنجا که کلیه بناهای این شهر از  از شمال شرقی اسکاتلند است.
با سنگ های خاکسری رنگ گرانیت)خارا( برپا  60 اواسط سده ی

معروف  "سنگ خارا" گرانیت یا شده است ، از این رو ابردین به شهر
است . به علت میکای زیاد گرانیت ها و درخشندگی نقره یی آن، شهر 

 ،آبردین عبارتند از:نایع سنتیصنقره یی هم نامیده می شود 
اکنون  اما تو . . .ات جمنسوماهیگیری ، کاغذ سازی ، کشتی سازی و 

پیشی گرفته است.  از سایر انواع صنایع  بندر آبردین درصنعت نفت 
آبردین هلی پورت یکی از شلوغ ترین هلیکوپترهای تجاری جهان 
است و بزرگترین بندرگاه در شمال شرقی اسکاتلند .آبردین میزبان 

 مهم ویدادر یک،  می باشد که جشنواره بین المللی جوانان آبردین
با استعدادترین شرکتهای  از  شرکت 6888حدود و  است المللی بین

 .جوان هنرهای نمایشی را به خود جذب می کند

به دو بخش قدیمی و جدید تقسیم شده است.بیشترین  شهرآبردین
بناهای قدیمی شهر مانند: دانشگاه، مراکز فرهنگی، کلیساها، موزه ها 

درحالی که بیشتر  ،دارند، قرار ها در بخش قدیمی  شهرو قلعه
 .ایجاد شده است تأسیسات شهری و اداری در قسمت جدید

آب و هوا:

است، به این معنا که بر دریائی آب و هوائی   آب و هوای آبردین،
خالف تصور در زمستان معتدل است  و  بسیار خنک تر از مورد 

سردترین آن هم در نقطه یی شمالی ، هرچند از نظر آماری  انتظار،
شهر انگلیس است. در زمستان طول روز ، به خصوص در ماه 

 دقیقه 86 و ساعت 1دسامبر ، بسیار کوتاه است ، به طور متوسط 
 ، زمستان پیشرفت با اما. است خورشید غروب و آفتاب طلوع بین

 88ساعت و  0ایش می یابد و تا پایان ژانویه به افز نسبتاً روز طول
بین طلوع  ساعت است و 60ها در تابستان حدود روز .دقیقه می رسد

دقیقه است. درجه حرارت در این  77ساعت و  65و غروب خورشید 
منطقه های  شهری در طول  زمان از سال به طور معمول در بیشتر

 درجه سانتیگراد است.  6578روز در حدود 

اهمیت روزافزون اقتصادی آبردین و توسعه صنایع کشتی  :اقتصاد
ویکتوریا داک  ماهیگیری منجر به احداث بندر فعلی از جمله سازی و

و گسترش بندر شمالی شد. روشنایی خیابان و موج شکن جنوبی 
با پمپاژ آب دی به مخزنی در 6028و در سال  6088گاز در سال 

Union منبع آب پیشرفته ایجاد شد. سیستم فاضالب زیرزمینی در ،
 Oldاینکه وجود شد.. باجایگزین فاضالبهای باز  6017سال 

Aberdeen باستانی دارای تاریخ جداگانه ای است و هنوز منشور
.خود را در اختیار دارد ، اما دیگر به طور رسمی مستقل نیست

باره اقتصاد ابردین مورد اشاره قرار گرفت باید توجه افزون برآنچه در
های داشت که برگزاری برخی کنفرانس های بین المللی ونمایشگاه 

منحصر به فرد به ویژه در زمینه های نفتی، خدمات مالی و حفظ و ارائه 
سنت های فرهنگی  دیرین به این شهر چنان ویژگی خاصی بخشیده 

 است که پرداختن به آن در این مختصر امکان پذیر نمی باشد.

که درشمال وجنوب این شهر  "دی"و  "دان" رودخانه های
های توریستی نه تنها این ترین  جاذبه قرارگرفته اند در واقع  اصلی

باشند. مراکز ماهیگیری بسیار جالب و شهر بلکه منطقه می
ارزشمندی که درکرانه های دوسوی رودخانه دی قرارداراند افزون 
بر جنبه تجاری، به ویژه بازرگانی خارجی این شهر از نقطه نظر 

 جایگاهی درخور توجه برخوردارند. جذب توریست از

فعالیت های در بنا به اشاره ترین فعالیت صنعتی در این شهر، عمده 
ارتباط با صنعت نفت است که به سبب  وجود ذخایر نفتی برنت 
دریای شمال در این شهر شکل گرفته است. به همین دلیل سطح 
زندگی در این شهر در قیاس با سایر شهرهای اسکاتلند بسیارباال می 

 .ای مواد غذایی و مسکنهباشد به خصوص از حیث هزینه

ابردین با دارا بودن ساحلی شنی وبسیار طوالنی از دیر باز در 
فعالیت های مرتبط با صنایع دریائی ، ازجمله کشتی سازی و حمل 
ونقل دریایی در اقتصاد اسکاتلند دارای جایگاهی ویژه بوده است و 

ی هابه دلیل نزدیکی به مخازن نفتی دریایی و حضور فعال شرکت
نفتی در آن و همچنین پایگاه اصلی اسخراج نفت از دریای شمال که 

ه پایتخت نفتی اروپا شهرت در این شهر آغاز شد، ب 6458از سال 
 بندر اصلی و مرکز تجاری شمال شرقی اسکاتلند است. و یافته

 حمل و نقل:

ابردین بنا به ا شاره شهری بندری است  و دسترسی  به آن از کلیه 
ارتباطی هوائی، دریائی زمینی )جاده ئی و ریلی( ازدیرباز  راه های

 ست.افراهم بوده 

نمایى از رودخانه دان

نمایى از رودخانه دى
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سفر هوائی:

سفر هوائی  از لندن به ابردین حدود یک ساعت و پانزده دقیقه به 
انجامد و روزانه حدود هفت پرواز از لندن به ابردین و طول می

گیرد. صورت می British Airwaysبالعکس توسط شرکت هوایی 
باشد.افزون براین ، ابردین  فرودگاه هیترو می-أ پروازهای لندنمبد

-نیز از فرودگاه Easy Jetو  Air UKچندین شرکت دیگر از جمله 

یک های دیگر لندن به مقصد ابردین پرواز می کنند. فرودگاه ابردین 
در در فاصله چند مایلی شمال شرقی شهر فرودگاه همگانی است که 

متر  6484طول باند آن  .استشدهواقع  سطح دریامتری از  11ارتفاع 
دقیقه به  87تردد با تاکسی از فرودگاه به مرکز شهرحدود  .است

از  انجامد. افزون برتاکسی. سرویس اتوبوس شهری نیزطول می
و به فاصله هر یک مرکز شهر به فرودگاه و بالعکس در طول روز 

. هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما از لندن به ساعت برقراراست
 .پوند متغیر است 888تا باالی  08ابردین از حدود 

ینی:مسافرت زم

های خط آهن از لندن به ابردین معموال با سرویسمسافرت با قطار: 
ر سیر راه و بعضاً مستقیم وجوددارد. زمان یکی دو تعویض د

ساعت به طول می انجامد.. ایستگاه  7/0-5مسافرت با قطار حدود 
 Guild Streetمرکزی قطار در ابردین در ناحیه مرکزی شهر و در 

واقع شده است. 

ر دهای بین شهری در ابردین ایستگاه اتوبوس :مسافرت با اتوبوس
د دارد. پیمودن فاصله ابردین  تا لندن مجاورت ایستگاه راه آهن وجو

انجامد. هزینه اتوبوس ارزانتر از ساعت به طول می 68-66حدود 
های بزرگ رنجیره ئی فروشگاهپوند است.  78تا  88رن ا و حدود ت

( Lidleهای دیگری مانند لیدل )و فروشگاه Tescoو  Safewayمانند 
ه تا حدودی دورتر از ( نیز در ابردین  وجود دارد کAsdaو ازدا )

نیز یکی دیگر از مراکزی  Carry & Cash های دیگر هستند.فروشگاه
 آن خرید کرد. ز توان به طور عمده ااست که می

ابردین از لحاظ تاسیسات پذیرئی  اقامت: تاسیسات پذیرائی و
پانسیون های خصوصی  متل و هتل،بودن  توریستی افزون بر دارا
 تخت و" (Bed & Breakfastئی با عنوان)مناسب به مهمانخانه ها

که البته نسبت به شهرهای دیگر کمی گرانتر است، اما برای  "صبحانه
باوجوداین  اقامت موقت یک یا دو شب مناسب است مجهز می باشد.

متقاضیان مسکن های اقتصادی نفتی و تعداد زیاد به دلیل فعالیت
هزینه اقامت در واحدهای مسکونی خصوصی نسبتاً باالست.اما در 

( هم Council flatهایی متعلق به شهرداری )این شهر ساختمان
وجود داردکه با ثبت نام و قرار گرفتن در فهرست  متقاضیان منازل 

 های خصوصی بسیار ارزانتر است.و آپارتمان

می شهر ابردین که ورود به آن برای کتابخانه عمو: کتابخانه عمومی
همه آزاد است  درمرکز شهر قرارگرفته است. این کتابخانه عالوه بر 

های کتاب، وسایل دیگری هم از جمله ویدئو، دوربین عکاسی، دوربین
 ..  نیز به امانت می دهد.فیلمبرداری و .

ابردین از دی باز به سبب دارا بودن دانشگا و  :آموزش وپرورش
 آموزش وز آموزشی متعدد به عنوان یکی از مراکز عمده مراک

درحال حاظ نیز دارای دو دانشگاه عمده  پرورش اسکاتلند بوده است.
 اس که درپی به شرح آنها خواهیم پرداخت.

University of Aberdeen

آبردین دانشگاه

به  ( وUniversity of Aberdeenکه به انگلیسی)7دانشگاه ابردین 
شگاهی ننامیده می شود دا   (Universitas Aberdonensi)التین

 ابردین  واقع است، بخش قدیمی شهر پژوهشی است که در/ عمومی
را دارد. از لحاظ قدمت  دانشجو 68888ظرفیت پذیرش این دانشگاه 

گالسگو که به ترتیب در سالهای  انشگاه های سنت مری وبعد از د
 شگاه قدیمی اسکاتلند وتاسیس شده اند سومین دان 6876و  6862

و ایرلند شمالی است که  پنجمین دانشگاه پادشاهی متحده بریتانیا
شد  با تاسیس کینگز کالح که درپی به آن اشاره خواهد6847درسال 

 قرار دارد.684رده   پایه گذاری شد. از نظر رتبه بندی بین المللی در

ن به شرح رشته های گوناگو دانشگاه ابردین دارای سه دانشکده با
 زیر است:

رشته های: ده الهیات و علوم اجتماعی باکشدان – الف

فلسفه تاریخ والهیات،  – 6

پرورش و  آموزش – 8

ادبیات و زبان– 2

حقوق – 8

تماعیاج علوم – 7

بازرگانی علوم– 1

علو زیستی و پزشکی با رشته های: دانشکده –ب 

شناسی زیست علوم – 6

  پزشکی علوم – 8

اروسازید– 2

علوم فیزیکی  با رشته های  دانشکده –پ 

فیزیکی علوم و مهندسی – 6

 شناسی زمین علوم – 8

 میلیتک علوم – 2

اولین تاسیس  برایمی شود که نخستین گام  یادآور بنابه اشاره
توسط  6847، در فوریه کینگز کالج است کهتاسیس دانشگاه آبردین 

نمایى از بندرگاه ابردین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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آموخته دراعظم اسکاتلند، و دانشویلیام الفینستون، اسقف آبردین، ص
درخواست تاسیس این  نویسپیش وی.شد تأسیس گالسکو دانشگاه

سوی جیمز چهارم به پاپ الکساندر ششم  را به نمایندگی ازدانشگاه 
 این دانشگاه آغاز به کار کرد. ،پاپارائه کرد و با صدور مجوز 

و ، کارشناس ارشد، هکتور بویسنخستین رئیس این دانشگاه 
بود که از نزدیک با الفینستون  دانشگاه پاریسآموخته و استاد دانش

 کرد. با وجود این تاریخِاندازی دانشگاه همکاری میدر توسعه و راه
رو نشد، و از اینآغازتأسیس، شروع آموزش در واقع ده سال بعد 

 8887مراسم پانصدمین سال تأسیس دانشگاه آبردین را در سال 
« اصالحات مذهبی در اسکاتلند»، پس از 6718سال  در. فتندجشن گر

آن پاکسازی شده بود، اما  کاتولیک رومی کینگز کالج که از کارکنان
هایی وجود داشت. یادی در برابر تغییر مقاومتدر درزمینه های  ز

ماریسکال کالج به عنوان دومین دانشگاه در ابردین  6742در آوریل 
تأسیس شد. در آن زمان  دو دانشگاه در یک شهر بسیار غیرمعمول 

های آکسفورد وکمبریج( بود، هرچنددر انگلستان آن زمان )دانشگاه
وجود داشت. 

های داخلی بنا به گرفتن جنگبعد از پایان تاسیس دانشگاه آبردین:
پیشنهاد  چارلز اول دو دانشگاه مورد اشاره با کوشش هایی که 

وفق 6018سپتامبر سال  67دراین زمینه به عمل آمد، سرانجام در 
در هم دودانشگاه مورداشاره ها )اسکاتلند( دانشگاه 6070قانون 

نیز در کالج  ادغام شد. در همین زمان یک مدرسه پزشکی جدید
» است که  گفته شده پارلمان  6070قانون در   شد.ماریسکال ایجاد 

 در ترینهای اسکاتلند سومین قدیمیاین دانشگاه در میان دانشگاه
یادآور می  «.بریتانیا می باشد ترین دانشگاه دراسکاتلند و پنجمین قدیمی

پژوهشگران این دانشگاه می  شود که پنج برنده جایزه نوبل از اساتید و
حقوق و  کی،پزش زمینه های علوم مالی، در باشند.  دانشگاه ابردین 

.توریسم از جمله دانشگاه های سرآمد در پادشاهی متحده است

میالدی  6621در سال  بندرگاه ابردین کزدیدنی:اها  و مرجاذبه
توسط شاه دیوید اول اسکاتلند به عنوان یک کسب و کار تأسیس 
شد. طبق کتاب رکوردهای گینس، این بندرگاه، اولین کسب و کار 

سال  488است، با تاریخچه ای که در حدود  موجود در بریتانیا
وسعت دارد. این بندرگاه، امروزه به یک بندرگاه مدرن و پیشرفته 

 ت.تبدیل شده اس

دریایی ابردین که بازگوکننده داستان  موزه :موزه دریایی ابردین
 Shiprowتاریخی  در خیابان رابطه طوالنی شهر ابردین با دریا است

ار گرفته است. موزه دریایی ابردین مجموعه در مرکز شهر ابردین قر
های سرعت باال، ماهیگیری و سازی، کشتینظیری از صنعت کشتیبی

تاریخچه بندر را در خود جای داده است. این موزه همچنین تنها 
توانید نمایشی مکان در کل پادشاهی متحده است که در آن شما می

ه دریایی ابردین، نمای از صنعت نفت و گاز دریای شمال ببینید. موز

کند. نظیری از بندرگاه شلوغ ابردین به بازدیدکنندگان عرضه میبی
ها بعد از ظهر، و یکشنبه 7صبح تا  68این موزه از دوشنبه تا شنبه، 

بعد از ظهر به روی بازدیدکنندگان باز است. تسهیالتی  2ظهر تا  68
کسب  برای نظیر فروشگاه و کافه نیز در این موزه موجود است.

-های و گالریبه وبسایت موزه توانمی دراین زمینه  اطالعات بیشتر

 .کرد هبردین مراجعاهای هنری 

-)یا آنگونه که معموالً به اشتباه در فارسی تلفظ می : 1قلعه بَلمارِل

 6078ای است نزدیک شهر ابردین که از سال قلعه،شود: بالمورال
توریا خریداری شد، به عنوان توسط شاهزاده آلبرت برای ملکه ویک

-منزل خصوصی خانواده سلطنتی بریتانیا در تعطیالت استفاده می

شده است. در حال حاضر، این قلعه به روی عموم بسته است. در 
شنبه دوم آگوست، قلعه به ، از چهارشنبه اول آوریل تا یک8888سال 

روزه از  ها، فروشگاه سوغاتی، و کافه، همهها، نمایشگاههمراه باغ
مندان باز خواهد بعد از ظهر به روی عموم عالقه 7صبح تا  68ساعت 

های سه ستاره و چهار ستاره برای اجاره در کلبهبه بود. بلمارل، 
است. مجهزتعطیالت 

مین 75، از آبردین به عنوان  8867مرسر در سال  :افتخارات آبردین
توا در انگلیس شهر پرمحتوا در جهان و همچنین چهارمین شهر پرمح

ک کسب و کار یاز آبردین به عنوان  HSBC،  8868نام برد. در سال 
خبر داد که اقتصاد انگلیس را ” سوپر شهرها“کی از هشت یپیشرو و 

برای دریافت این سکاتلند اهدایت می کرد و آن را به عنوان تنها شهر 
، آبردین بهترین مطالعه در انگلیس  8860رفی کرد. در سال جایزه مع

 Paymentبود تا در مطالعه ای که توسط شرکت پرداخت کارت

sense .انجام شد ، تجارت خود را آغاز کرد

تا  6188در طول جنگهای سه پادشاهی : تاثیر جنگ ها بر این شهر
، این 6188غارت شد. در سال  ین جنگ، این شهر توسط طرف 6185

ارتش پس از نبرد آبردین توسط نیروهای سلطنتی دستگیر و مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت و دو سال بعد توسط یک نیروی سلطنتی به 

،  6185فرماندهی مارکسی هانتلی مورد حمله قرار گرفت. در سال 
سرمایه گزاری  بدی یک چهارم جمعیت را کشته است.شیوع طاعون ک

منجر به  6065در سال شهر  بنایی زیرائل در مسگران قیمت  های 
رکود  سبباز جنگ های ناپلئونی  ناشیافسردگی  شد. ورشکستگی

 رونقبا کار .کوشش همگانی باز دوباره اقتصادی شد. اما بعدها 
.بازگشتشهر  اقتصادی و اکتماعی به 

1 Balmoral Castle 

نماى موزه دریائى ابردین

منظر قلعه بلمارل

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/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://cutt.us/yBwXz
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پ
ی

گردد. خاستگاه اولیه درخت پسته به دوره هخامنشی و باز می پیش سال 0444تا  0444به در ایران پسته دایش
 .نواحی خراسان در ایران نیز نسبت داده شده است

 

گردد. خاستگاه اولیه درخت پسته به دوره هخامنشی و نواحی سال پیش برمی 0444 تا 0444پیدایش پسته در ایران به 
های یونانی، التین، اروپایی، عربی، ترکی، روسی، ژاپنی خراسان در ایران نیز نسبت داده شده است. درخت پسته در زبان

بود و سپس به  "پیستاکو"پارسی ها از نام ایرانی آن گرفته شده است. نام درخت این محصول در زبان و دیگر زبان
 .پسته تبدیل شده است. باغ های پسته در ایران از همان زمان ایجاد شدند

گونه است. براساس  044جنس و  50پسته دارای 
آمارهاى به دست آمده از میان کشورهاى مختلف 
تولیدکننده پسته، تنها محصوالت هفت کشور جنبه 

تن پسته تولیدى هزار  400تجارى دارند و از کل 
درصد تولید  05در جهان ایران با دارابودن حدود 

درصد مقام دوم و  75در مقام اول، آمریکا با 
درصد در مقام سوم قرار دارد.  71ترکیه با 

 4710اکنون استان کرمان در ایران با دارا بودن 
درصد از کل سطح زیرکشت درختان بارور، بزرگترین منطقه 

کرمان شامل  جهان است. ارقام مهم پستهپسته کارى ایران و 
قوچى، فندقى، اکبرى، سفید پوسته، امیرى، شستى و اوحدى، کله
.باشدجندقى می

پسته ایرانى براساس پیشینه تاریخى و منطقه تولید به نام همان 
اند پسته دامغانى، قزوینى، راورى، محل نیز نامگذارى شده

البته قابل ذکر است عالوه سبزوارى و قمى از این جمله هستند. 
هایى بر موارد ذکر شده پسته براساس شکل نیز تقسیم بندى

دارد. ارقامى نظیر بادامی، احمداقایی، اکبری، فندقی، کله قوچى، 
توان بر اساس شکل سفید پسته، سبز پسته، خنجری و... را می

.م بندی کردیتقس

رند و به هاى رسیدن متفاوتى دااین ارقام مختلف پسته زمان
شوند. انواع زودرس اواخر انواع زودرس و دیررس تقسیم می

میوه  یک رسند. پستهمرداد و دیررس در اوایل مهر می
و گردو  بادام درختان برخالف پسته است. درخت گرمسیری

از یکدیگر جدا هستند.  و نر و ماده آن است دوپایه جزو درختان
بارتر بعد کم بارور و سال سال یک که است هاییاز میوه پسته
ترین اثری که از پسته در جهان به دست آمده، قدیمی  .است

ای است مربوط به عصر حجر که در قطعه چوب نیم سوخته
حدود هزار سال پیش در اطراف شهرستان فسا )استان فارس( 

شود. پیدا شده و هم اکنون در موزه پاریس نگهداری می
های خود اشاراتی مشهور یونانی نیز در نوشتههرودوت مورخ 

به کشت پسته ایران کرده است. بنابراین درخت پسته در ایران 
سابقه تاریخی دارد و گمان می رود که این محصول از چهار 

شده است. ایرانیان از هزار سال پیش در ایران کشت می
دورترین ایام تاریخ خواص خون ساز و حیات بخش و هوش 

اند. فی المثل به روایت محصول پسته را به فراست دریافتهافزای 
های پیروزمند را منابع باستانی ضحاک مغلوب ایرانیان ، پارس

اند ها مردانی وصف شدهخطاب کرده است و پارت« پسته خوار»
ته را به عنوان خوراکی نیرو بخش، مقوی و کم که از کودکی پس

.اندحجم همواره به همراه داشته
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 104444حال حاضر سطح زیر کشت پسته ایران بیش از در 
 054444باشد که استان کرمان با مجموع بیش از هکتار می

درصد محصول کل کشور  55هکتار باغ های بارور وغیربارور 
را تولید و به عنوان مهمترین منطقه پسته کاری ایران و جهان 

 شود. محسوب می
های یزد، استان های پسته خیز ایران شاملسایر استان

خراسان، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، 
هکتار سطح زیر  04444باشند که بیش از اصفهان و قم می

 .کشت باقیمانده در ایران را به خود اختصاص داده اند
در اواسط دهه اول  :آمریکا-تاریخچه پسته در ایالت کالیفرنیا

 و رسید آمریکا به پسته  صولقرن نوزدهم میالدی بود که مح
مهاجرانی بودند که از خاورمیانه  آمریکا در پروپاقرص مشتری

 7040 سال در آمریکا با پسته به نیویورک آمده بودند. رابطه
 کاشته آمریکا خاک در پسته بار اولین برای چون شد، ترعمیق

 دنیا در پسته تولید رقیببی پیشروی ایران زمان آن در. شد

شروع شد یعنی زمانی که  7000 سال از بازار در غییراتت. بود
 آوریجمع برای هوس وایت ویلیام شناس آمریکایی به نامگیاه
 وزارت کارمند او. کرد سفر ایران به پسته، مختلف بذر

 تا گذاشت پا زیر را پارس سرزمین بود، آمریکا کشاورزی
 شش از پس. باشند کشتقابل آمریکا در که کند پیدا هاییپسته

کیلو نمونه  74 بتواند بود امیدوار و بازگشت آمریکا به او ماه
 ای که از ایران آورده بود را در آمریکا بکارد. پسته

های های خشک و طوالنی و زمستانکه تابستان پسته در اقلیمی
کند. پس قرعه به نام دره ساکرامنتو مالیم داشته باشد رشد می

رزی خاک حاصلخیزی داشت و میزبان افتاد که از لحاظ کشاو
ها طول کشید تا وایتهوس های آقای وایتهوس شد.سالپسته
هایش را آزمایش کند. وی با دقت به درختان رسیدگی نمونه

های پسته را از سبز کمرنگ دانهکرد و تغییرات تدریجی رنگمی
ای که وی کرد اما از هزاران دانهبه زرد و صورتی مشاهده می

رده بود فقط یکی با اقلیم آن منطقه سازگار بود و آن دانه جمع ک

هایی بود که از باغات متعلق به خانواده آقای پسته یکی از پسته
 .بود برداشته ایران رفسنجان در پسته آگاه تولیدکننده سابق

شده نه تنها زادگاه که در فالت مرکزی ایران واقع رفسنجان
دهد. وایت را پرورش می ام پستهارق ترینپسته است، بلکه متنوع

 در موفق رقم آن دارد را آمریکا پسته هوس که لقب پدر صنعت
 7050 سال در بعد قرن نیم تقریباً. نهاد نام کرمان را آمریکا
 در و رسید ثمر به ه آمریکاپست رقم یتجار محصول اولین
 هم امروز که کرمانی پسته رقم. شد برداشت پسته تن 044 حدود

 پرمغز و خندان درشت، شودمی محسوب آمریکا در پسته اصلی رقم
.دارد است ایران در که آن اصیل نوع با هایی تفاوت اما است

ز نظر تنها پسته ایران است که ا :مقایسه پسته ایران و آمریکا
شکل، رنگ، هیبت ظاهری، اندازه، ابعاد و همچنین مشخصات 
مغز آن، ارقام بسیار متنوعی دارد. محصول پسته سایر 
کشورها عموماً یکنواخت است و تنوع چندانی ندارد. اغلب این 

تر ندارند، حتی ارقام پسته محصول کشورها یک رقم پسته بیش
تفاوت چندانی برخی کشورها مشابه است و از نظر مشخصات 

ندارد. در آمریکا به جز رقم کرمان )نام استان پسته خیز ایران 
رقم دیگر بر اثر پیوند به  0تا  1و یک رقم پسته در آمریکا(، 

ای بر رقم دست آمده است. اما این ارقام نه تنها امتیاز برجسته
کرمان ندارند بلکه در مقایسه با آن اختالفات منفی غیر قابل 

ای نداشته و رقم کرمان ز دارند، به همین دلیل توسعهاغماضی نی
بر سایر ارقام غالب است. رقم کرمان محصول کالیفرنیا صرف 
نظر از تفاوتی که در ماهیت با رقم مشابه آن در شهر کرمان 
دارد، مغز آن نیز از نظر ظاهری با ارقام پسته ایران تفاوت هایی 

الیفرنیا با چاقوی دارد. اگر مغز پسته رقم کرمان محصول ک
تیزی از کمر به دو نیم با دو لپه مغز از یکدیگر جدا شوند، در 

خورد. این نوع حفره در داخل مقطع مغز حفره ای به چشم می
مغز پسته محصول کالیفرنیا تقریباً بدون استثنا وجود دارد و 

 شرایط تردید بدون .کندتنها کوچکی و بزرگی آن تفاوت می
کالیفرنیا موجب ایجاد این پدیده )حفره هوای  خیز پستهاقلیمی

شود. چون کالیفرنیا شرایط اقلیمی نواحی پسته درون مغز( می
های کویری( را ندارد تا بتواند مغز پسته خیز ایران )کرانه بیابان

را به مرحله کمال )رسیدن کامل میوه( برساند. 
در واقع پسته کالیفرنیا به ظاهر مطلوب است اما 

های الزم پسته مرغوب را د باطن قابلیتدر نها
تحت آن شرایط کسب نکرده است. یکی از نکات 
جالب در رنگ آمیزی طبیعی ارقام پسته ایران 
دایره قرمز رنگ روی پوسته نازک مغز آن است. 
این دایره از تداخل چند رنگ به وجود آمده است. 
جای این دایره بر روی پوسته نازک مغز در 

پسته ایران ثابت و یکنواخت و در تمامی ارقام 
قسمت زیرین مغز که برجسته تر است قرار 
دارد. در حالی که این دوایر بر روی مغز پسته 

کالیفرنیا این زیبایی را ندارد.
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درخصوص انتشار سند اطالع رسانی کمیسیون اروپا

 وضعیت یارانه های خارجی در بازار واحد اروپایی

های اروپایی از سوی های اخیر روند کسب مالکیت شرکتطی سال
یافته است. این های خارجی بخصوص از ناحیه چین افزایشطرف

به دست از مقامات اروپایی نسبت  امر موجب شده تا بسیاری
گرفتن منابع اقتصادی اروپا از سوی کشورهای خارجی احساس 

 خطر کرده و خواستار اقدامات حفاظتی در این زمینه شوند. 
های خارجی )آمریکایی و چینی( در  شرکتهای حضور یکی از روش
های اقتصادی از طریق اعطای کسب مالکیت بنگاه اقتصاد اروپا،

ها( است. ازآنجاکه در اتحادیه اروپایی های مالی )یارانهیتحما
های خارجی که دارای قانون مشخصی در خصوص کنترل یارانه

باشند، وجود ندارد، کمیسیون اثرات انحرافی در بازار واحد می
رسانی کمیسیون اروپا در اروپایی اخیراً اقدام به انتشار سند اطالع

جی در بازار واحد اروپایی نمود های خارخصوص وضعیت یارانه
هایی را برای پر کردن خألهای قانونی برای مواجهه با و مدل

های خارجی پیشنهاد نمود. در این گزارش به وضعیت یارانه
 .شودبررسی اجمالی این سند پرداخته می

)White Paper) (1)هفته گذشته کمیسیون اروپا گزارش سفید

های خارجی در بازار واحد اروپایی را مربوط به وضعیت یارانه
 تصویب نمود. 

های خارجی در هدف این اقدام، رسیدگی به اثرات انحرافی یارانه
بازار واحد اروپایی و ایجاد یک بستر برابر و منصفانه برای 

و خارجی است. کمیسیون اروپایی با  های اقتصادی داخلیبنگاه
تصویب و انتشار این سند به دنبال کسب نظرات و پیشنهادهای 

فع مرتبط با این موضوع در اتحادیه اروپایی تا نتمامی نهادهای ذی
.است 3232سپتامبر  32

در حال حاضر قوانین رقابتی اتحادیه اروپا، ابزارهای دفاع تجاری 
خریدهای دولتی نقش مهمی در  اروپایی و قوانین مربوط به

ها در بازار واحد اروپایی ایفا تضمین شرایط منصفانه برای شرکت
های اعطایی از سوی کشورهای عضو نیز موضوع یارانه .کنندمی

 (State Aid Rules)های دولتیدر قالب قوانین مربوط به کمک

شوند؛ اما موضوع اعطای در سطح اتحادیه تنظیم و مدیریت می
های غیراروپایی که اثرات منفی زیادی بر ها از سوی دولترانهیا

های دولتی پذیری در بازار واحد را دارد مشمول قوانین کمکرقابت
اتحادیه نسبت و از همین رو خأل قانونی در این خصوص در 

های بسیاری زیادی در اخیراً نمونه .شوداتحادیه اروپایی دیده می
های خارجی، شده که طی آن یارانه دهبازار واحد اروپایی مشاه

های مربوط به های اروپایی را تسهیل و یا تصمیماکتساب شرکت

های نفعگذاری ذیهای قیمتگذاری، عملیات بازار یا سیاستسرمایه
اند و یا در خریدهای دولتی منجر به ضرر خود را به انحراف کشانده

 .ده استکنند گردیهایی که یارانه دریافت نمیشرکت
 

بنابراین هدف اصلی این گزارش سفید، ارائه پیشنهادهایی برای 
ایجاد ابزارهای جدید جهت مقابله با این خأل قانونی است. در این 

مدل را برای رسیدگی به اثرات انحرافی که  2بستر، این سند 
 :شود را پیشنهاد کرده استهای خارجی ایجاد میتوسط یارانه

 

های خارجی برای گرفتن یارانهابزار عمومیمدل اول ایجاد یک 
شود که یک مرجع نظارتی است که طی آن این امکان فراهم می

موردنظر )مثالً در کمیسیون و یا در کشور عضو( بتواند در مورد 
 موضع تحقیق و اقدامات جبرانی را صورت دهد. 

هایی تواند در خصوص یارانهصالح میمثال آن مرجع ذیعنوانبه
توسط یک کشور خارجی به شرکت یا نهادی که در سطح  که

گذاری و یا کسب کند اقدام نموده و مانع سرمایهاتحادیه اعطا می
های جبرانی از سوی آن مالکیت شده و یا خواستار پرداخت

 شرکت گردد. 
این مکانیسم بسیار شبیه به رفتار کمیسیون اروپایی در رابطه با 

کشورها عضو در قالب قانون  شده از سویهای ارائهکمک
.های دولتی اتحادیه استکمک

های خارجی که کسب مالکیت برخی براساس مدل دوم )یارانه
گذار خارجی کنند( از سرمایههای اروپایی را تسهیل میهدف

شود تا هرگونه کسب مالکیت یک شرکت اتحادیه خواسته می
رسی شود که آیا رسانی نمایند تا این موضوع براروپایی را اطالع

این روند براساس قوانین بازار صورت گرفته است یا خیر؟ طبق 
این مدل نهاد قانونی اتحادیه اروپایی این حق را دارد تا دست به 

های عمیق در خصوص کسب مالکیت یک بنگاه اقتصادی و بررسی
.کند بزندیا شرکت از سوی شرکتی که یارانه خارجی دریافت می

های خارجی در روند خریدهای دولتی س مدل سوم یارانهبراسا
 گیرند. موردتوجه قرار می

شود تا در این مدل از خریدار دولتی اتحادیه اروپایی خواسته می
اند را از های انحرافی دریافت کردهاپراتورهایی اقتصادی که یارانه

ای روند خریدهای دولتی کنار بگذارد. طبق این سند، میزان و حوزه
بایست منطبق بر تعهدات مندرج که این اقدام باید صورت گیرد می

نامه خریدهای دولتی در مقررات سازمان تجارت جهانی و موافقت
آن و همچنین توافقات دوجانبه که دسترسی به بازار خریدهای 

 نماید، باشد. دولتی اتحادیه اروپایی را مجاز می
شتن اپراتورهای اقتصادی از دیگر هدف این مدل، کنار گذاعبارتبه

های خارجی خریدهای دولتی در اتحادیه اروپاست که یارانه
دهد این اوراق سفید درنهایت پیشنهاد می .کنندانحرافی دریافت می

های اقتصادی توان قوانینی را ایجاد نمود که دسترسی بنگاهکه می
کنند میهای خارجی انحرافی استفاده هایی را که از یارانهو شرکت

های سیاست مشترک های اروپایی ازجمله در زمینهبه صندوق
اروپاگذاری و ساختاری های سرمایهکشاورزی و صندوق

(European Structural and Investment Funds)  مورد
.رسیدگی و توجه قرار دهد

های اقتصادی زیادی از سوی ها و بنگاههای اخیر شرکتطی سال
خصوص از طرف چین از طرق مختلف اقدام به متحده و بایاالت
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اند و حضور خود را در های اروپایی کردهکسب مالکیت شرکت
 اند. بازار واحد اروپایی تقویت کرده

این امر موجب شده تا اروپا نسبت به این موضوع حساس شده و 
استریت و فاینانشال تایمز اقدام بنا به نوشته نشریاتی چون وال

های خارجی را هایی که یارانهمقابله با شرکتحفاظتی همچون 
کنند را در دستور کار خود قرار دهد. این امر دریافت می

گیر رشد کرونا ویروس و کاهش چشمبخصوص با باندمی
های اروپایی اقتصادی در اروپا اهمیت بیشتری یافته و شرکت

ز تایمز هدف ا اند. به نوشته نیویورکپذیرتر از گذشته شدهآسیب
اقدام اخیر کمیسیون اروپایی در تصویب گزارش سفید اخیر، 

 .مقابله و کنترل نفوذ چین در بازار سرمایه اروپاست

مارگارت وستگار معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا در امور 
های رقابت اخیراً از کشورهای عضو خواسته بود تا سهام شرکت

های چینی و کتاروپایی را که در معرض تهدید کسب مالکیت شر
برخی کشورهای عضو نظیر  .آمریکایی هستند را خریداری نمایند

ای در اروپا و چین در آلمان از اینکه شرایط برابر و منصفانه

مندند. اخیراً ها وجود ندارد گلهخصوص خرید سهام شرکت
مقامات اتحادیه اروپایی چین را رقیب سیستمی خود خوانده و 

منصفانه متقابل میان دو طرف شده  خواستار برقراری شرایط
های پیشنهادی مندرج در گزارش سفید کمیسیون مدل .است

های اروپا تدوین و مکمل یکدیگر بوده اروپایی باهدف تأمین نگرانی
 .و جایگزین یکدیگر نخواهند بود

سپتامبر  32نفع تا تاریخ های اقتصادی ذیها و شرکتبنگاهتمامی
رات و پیشنهادهای خود را نسبت به این فرصت دارند تا نظ 3232

 3202مارس  33تر شورای اروپایی در جلسه سند ارائه دهند. پیش
خود از کمیسیون خواسته بود تا در خصوص اثرات انحرافی 

های خارجی بر بازار واحد اروپایی را پیشنهاد خود را ارائه یارانه
های احتمالی ازنظر برخی تحلیلگران این سند ارتباط و تداخل .دهد

شده با قوانین موجود ازجمله قوانین مربوط به های ارائهمیان مدل
خریدهای دولتی اتحادیه اروپایی را مشخص نکرده است و لذا 

 .شودبرخی کمبودها در این زمینه دیده می

 
 

 : پی نوشت
های عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپایی به نهادهای اروپایی مانند پارلمان و شورا و همچنین سایر ترجمانگزارش سفید کمیسیون اروپایی سندی است که به :(1)
یشنهاد رسمی خود برای آن شود. پس از دریافت نظرهای مختلف، کمیسیون پنفع دولتی و خصوصی باهدف کسب نظر در خصوص موضوعی خاص منتشر میذی

 .موضوع را جهت تصویب به شورا و پارلمان ارائه خواهد کرد
 

 مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با مهر؛                 
 

 رشد اقتصادی ایران مثبت شد/ ثبت رشد دورقمی در برخی تولیدات

 
مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در  یک مقام

زودی آمار آن اعالم خواهد شد، گفت: در  بخش نفت مثبت شده و به
ها ارزی، رشد برخی از بخش یبخش رشد صنعتی نیز علیرغم تنگناها

رئیس کل بانک مرکزی از  ،خبرنگار مهر به گزارش .دو رقمی است
اعالم کرده که  مثبت شدن دوباره رشد نفتی اقتصاد ایران خبر داده و

 رشد اقتصادی از ماه جاری مثبت خواهد شد. به گفته عبدالناصر
های رو به رشد در اقتصاد ایران آغاز شده و کارگاههمتی، روند 

اند. این سخنان او های تولیدی راه خود را پیدا کردهمجموعه صنعتی و
، تولید فصلی بخش 2۹که برای اولین بار بعد از سال  به این معنا است

شده است و به تبع آن، قطعاً درآمدهای نفتی  نفت و گاز کشور بیشتر
 .اهد شدکشور نیز بیشتر خو

با بیان  خبرنگار مهر یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با
 ها قابل توجه و دواینکه به رغم تنگنای ارزی، نرخ رشد برخی بخش

رقمی است، گفت: این امر نشانگر آن است که علیرغم کاهش 
واردات به خوبی اجرایی  سیاست جایگزینی درآمدهای ارزی کشور،

اند به دلیل جلوگیری از توانسته شده و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی
وی که  .جایگزین واردات کنند واردات کاالهای مشابه، تولیدات خود را

خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: باال رفتن تولید در بخش 
های مختلف بخشو گاز از یک سو و باال رفتن میزان تولید  نفت

صنعت و معدن از سوی دیگر، هر کدام اثر متفاوتی  اقتصادی از جمله
گذارند؛ این در حالی است که طی جا می را بر رشد اقتصاد ایران به

هایی ارزی اتفاق افتاده، در بخش مدتی که اثر نرخ ارز و کاهش منابع
ولیدات نمونه آن برخی ت از اقتصاد ایران کار به خوبی پیش رفته که

است که رشد  منتخب صنعتی و معدنی از جمله فلزات و لوازم خانگی
اند؛ پس رشد بخش صنعت بر کل رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده

به  .شود، اثر مثبتی خواهد داشتبه زودی جزئیات آن اعالم می که
های اثرگذار بر رشد اقتصادی گفته این مقام مسئول، در برخی بخش

حوزه تولیدات صنعتی، رشد دو رقمی را تجربه  خصوص در و به
بر عدد رشد اقتصادی بدون نفت تأثیرگذار  خواهیم کرد که این خود

تولید داخلی است؛ ضمن اینکه رشد  خواهد بود و نشانگر افزایش عمق
 .شوداقتصادی کل از حالت منفی حالت خارج می

وی اظهار داشت: افت تولید نفت طی امسال و سال گذشته کامالً 
اما بر اساس عملکردها، از این به بعد انتظار افت تولید  مشهود است،

تولیدات نفت به یک ثبات رسیده است که دیگر اثر  نفت را نداریم و
جا نخواهد گذاشت؛ ضمن اینکه در  منفی در کل رشد اقتصادی به

را به رشد مثبت  است جایگزینی واردات مابخش غیرنفتی نیز سی
مثبت  مناسبی خواهد رساند؛ اما در مجموع، کل رشد اقتصادی کشور

 .خواهد شد و عدد آن البته کوچک و کمی باالی صفر است

مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعالم کرده که  ،خبرنگار مهر به گزارش
 0٫۹گروه کشاورزی مثبت  رشد 0222ماهه نخست سال ششدر 

خدمات منفی  درصد و گروه 2٫۹درصد، گروه صنایع و معادن منفی 
 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. همچنین در 2٫۵

رشد محصول ناخالص داخلی )رشد اقتصادی( با نفت به  22تابستان 
 .رسیده استدرصد  2٫3بدون نفت به منفی  درصد و 2٫3

https://www.mehrnews.com/news/5090505/رشد-اقتصادی-ایران-مثبت-شد-ثبت-رشد-دورقمی-در-برخی-تولیدات
https://www.mehrnews.com/news/5090505/رشد-اقتصادی-ایران-مثبت-شد-ثبت-رشد-دورقمی-در-برخی-تولیدات
https://www.mehrnews.com/news/5090505/رشد-اقتصادی-ایران-مثبت-شد-ثبت-رشد-دورقمی-در-برخی-تولیدات
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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شیوع بیماری کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد بریتانیا 

و 

ی انگلیسئخطوط حمل و نقل و صنعت هوا

شنن د مننث مننثیوعا شننو   وویننثر     ینن  در ایننگ انن ارش منن ش   
گ وننع وطنن د  ینن و نیننه   ی ننه ینن ای  ای  ننو    یی  ننو 91

 .وعو   عا     ص ثیع  عو طه،   رد وعرس  قعار اوعد

شننع ه ی امویننثی  وننعی و  :شرررکت هرروایی بررریتیی ایرویرر 
فننع ردیگ  ننثو سننثاعثر  ا نن    ننعد  ننه  91ایع ینن  در مننثری  

میننث  مع اایننث  ونن د در فع داننثو ا  یننب ا نن   را وننه داوننه 
 ح  دیه سنرع در دیونث من  اا شنو    ینع ن  ع ینث ونه نثانه 

ونند درر ردو اسننها وننعایگ اسننثن، وننعی و  ایع ینن  وننث م  ننه مع 
یث  قثونننه م  نننه   ف نننث  منننع  نننثا  ونننثاار ونننه  حننن  دیه

یث  ینن ای ، وطنن ر   قننه میننث  مع اایننث  ونن د را اا  سننثفع 
فع داننثو ا  یننب مع ونند  ننعدا سننم    شننع ه  نن   ر وننث ا نن  
ایگ وبع اف  د  نه مع ااینث در فع دانثو یو نع  ا ن   ونه صن ر 

.  د ادا ه دارد ح

وع نن ا  شننع ه  (IAG) اننع و وطنن د ینن ای  وننوگ اای  نن 
اسنننیثیوثی   نننه مع ااینننث   -ی اننن ی و ی اموینننثی  ای  وسننن  

 1شننع ه وننعی و  ایع ینن  را ایعننث   نن  دینن ، یونن  در مننثری  
اردیبهشننه  ننثو  ننثر  ا نن    ننعد  ننه ونن اوه    دا     

ر ،  دا   یننب مع م ننه شننعایا ا ننطعار  اسننه  ننه وننه    نن 
افنننعاد اا ونننثرا شننن   اا  ح ننن   نننه در ر  قنننعار داریننن    نننع 

ینن ار  91شنن ی و     ننعوه یثشنن  اا وویننثر   ع یننث معنن اد   
  ن ا اینگ شنع ه ا ن   یین دو یرع اا  ثر  نث  ون د را اونعاا   
 و ون   ین ر   ۵۳۵ونثا  ونع  1۲1۲ ه در سنه  ثینه یمسنه سنث  

  ا شنن ه  ننعر  ننعدو اسننه، در نننثا   ننه در  نن    شننثوه سننث
 و و   ین ر  سن د  نعدو ون دا سنهث  اینگ انع و در ون رن،  9۳۵

م  اا ری ه   ئونثم  اا وعیث نه معن یه یونع   ون د اا  ی نه ینب 
.درص   ثی  یثفه 1.2 هثر  اا و بثیث  را ا     عد، 

، در شننهع (IAG) اای  نن   ننع اصنن   اننع و وطنن د ینن ای  ووگ
 سنن  ع   ثدرینن قننعار داشنن ه   دف ننع  ی وننثم  ر  یونن  در  ا نن  
اا ادغنننث  د  شنننع ه  1۲99وثشننن ا اینننگ شنننع ه، در  ای ینننه   

موینننثی  ،  ننه وطنن د ی ای امویننثی  ایبعیننث   وننعی و  ایع ینن 
اسننها وعی ثیوننث   اسننیثیوث یسنن   ، مشنن وه شنن و  نث ننه مننع  

شنع ه اع و وطن د ین ای  ونوگ اای  ن  درننث  نث نع یر ینوگ 
 حسنن   ار مننث هننث    سنن  وگ شننع ه ی امویننثی   ی امویننثی 

 ونعا  ایع ین  ونعی و   نثدر شنع ه وع ن ا  انع و اینگ ش دا   
 اسنننیثیوث د انننه نیثینننه ونننث  ا  م یننن   و وننن   1۲۲ دریثفنننه

ا یع  ن  ا ن   شن و اسنه  نه اینگ اسنه  نعدو ا  ث قعاردادیثی 
م ای  ونعا   ینب ونه ایبعینث  ن رد اسن رثدو قنعار و ونعد  م     

.اع و   و ر اا د اه ای  و  درو اسه  ا  ی عدو اسه

 و  یر ننه قبننه یونن  ا نن   اعدینن   ننه شننع ه ی امویننثی  وننعی
ایع ینن  ان یننث  دارد فعثاوننه یننث  ونن د در فع داننثو ا  یننب 
ا ننن   را یی  نننث  اا سنننع ی ونننعدا را ننن   نننع ا، رئنننو    
 ننن یع ث ه ونننعی و  ایع یننن  در یث نننه ا  ونننه  ثر  ننن ا  وننن د 
ی شنه  فعنن  یو   یننه  یننب  نثا  د ا نن  وننعا  وننعی و  ایع ینن 

.   د ی ارد

 وگ شنننع ه ی اموینننثی   ینننع:شررررکت هواایمرررایی ویرررر ی 
ینننث  یثشننن  اا وحنننعا  رم ی ونننب وعی ثیونننث، ونننعا   بنننعا  ایث 

اردیبهشننه  ننثو  16 ع یننث   ا   ننث  اا  رش سنن   ، در مننثری  
 ننثر  ا نن    ننعد  ننه قینن  دارد یننب سنن   اا  ثر  ننث  ونن د را 
اوعاا ییثین ا اینگ شنع ه وع ن ا  رقون  ونعی و  ایع ین  یی  نوگ 

ث  ونن د را اا ا نن   داشننه  ننه میننیو  اعف ننه اسننه مننث مع ااینن
فع داننثو ا  یننب، وننه و را ننعیگ فع داننثو ا نن   یع نن  یو ننع  

یرننع اا  ۳9۵۲    ننه   نن ا وننع ایننگ اسننثن، قننعار اسننه وننثا  وننع 
ینن ار و بننث ، و  ننه مننع اا   معسنن ه ادار  شننع ه  9۲ عینن   

 یننع وگ رم ی وننب وثیننه یشننوگ شنن ی ا امحثدیننه صنن   و بثیننث 
دی نع  ونع صن عه  ای  و  ا ن   داشن ه  نه اینگ مینیو   نعوه

انن اردا ینن ای   شنن ر اسننه  ننه د را  سننم   را مشننه سننع   
درصنن   2۲ یننع وگ رم ی وننب ا ونن  ار اسننه مننث مثیننث  سننثاعثر  

اا مع اایننث  ونن د را اا سننع و وننعدا وننث ایننگ نننث  ایننگ شننع ه 
ی امویثینث   فع ین  اا  9۲مییو  اعف نه اسنه منث د  سنث  دی نع 

  ینننع وگ موینننثی ی ا شنننع ها دیننن   نننثی  را وننن د یث انننث 
 نعد  نه  ن رد نیثینه قن ایوگ  درخواسرت قبنه  نثو یون  اس عااوث

 . رش س    قعار اوعد

 ننه در شننع ه ی امویننثی  ای  :شرررکت هرروایی ایرر ی  ررت
فننننع ردیگ  ننننثو سننننثاعثر  ا نننن    ننننعد  ننننه  99مننننثری  
مع اایننث  ونن د را وننه نثاننه مع ونند درر ردو اسننها ایننگ میث  

 ۳۳۳در ووثیوننه ونن د ر ردو  ننه  قویننه، شننع ه ی امویننثی  اراا 
فع ینن  ی امویننث  ونن د را وننه نثاننه مع ونند   و  ننه مننع اا را 
ونننعا    ننن اوع  اا وسنننثر   نننثا ، ونننه  عویننن  ا بنننثر 

.فعس ثدو اسه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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اسننه  ننه دف ننع  وعی ثیوننثی  ی امویننثی  شننع هاینن    ننه یننب 
وثشنن ا ایننگ  سنن  ع    فع داننثو انن مگ ا نن   ع نن   ر  در 
مننعیگ شننع ه ی امویننثی  وعی ثیوننث وننه احننث  معنن اد شننع ه و ر 

 9۲۲۲اای  نن ، وننث وننو  اا ای  ننث   سننثفع   معنن اد مع اایننث  ووگ
  رفعی ننث اسننها شننع ه  شنن ر ار مننثی    شننیث ۵۲ سننوع در 

مثسنننو  شننن    در طننن    911۵ نننه، در سنننث  یننن ای  ای  
یث  رغننثا فعثاوننه اا طعینند وعینن ار    ادغننث  وطنن د سننث 

سننع ه موشننعفه یینن دو   درنننث  نث ننع وننث ی ی ننه، وهینن ای    
ی امویننث    ی  ننث اا  ۳۲۲وعونن ردار  اا یث اننثی  وننث وننو  اا 

اسننه،  ننه  ار مننث رشننوثیه در سعاسننع 1۳ینن   ایعوننثن، دارا  
وثشنن ا شننع ه   ا نن    فع داننثو ا  یننبیننث یونن  و را ننعیگ ر 

 و ونن    سننثفع در سننث  ا شنن ه،  12 ننه وننث ای  ننث  وننو  اا ای  
در  قویننهشننب ه مننع اا  اراا دارا  د  ننوگ  ایعرایننث منن  اا 
 عث  ننه  ونن رن ا نن  گ شننع ه در وننثاار اسننها سننهث  اینن ار مننث
.ش د  

شننع ه ی امویننثی  فنن   ونن  ای  ننو  :شرررکت هرروایی برر ی برری
 ننه وننه داوننه اوهث ننث  اق یننثد  یثشنن  اا وننع ا ایننگ  شنن ر اا 

 ینهو    شن     نثا ، سنث  ا شن ه در  نعا امحثدیه ار منث  وعا
اسننر   سننث  ا شنن ه  9۵ رش سنن    قننعار اعف ننه ونن د، در مننثری  

  وننه دیبننث   ننثی  م ث ننث   سننثفعا  وننع ایننع شننو    یننع ن 
 ع یننث ا نن    رش سنن     ننعدا ایننگ وننا ینن ای   ننه  نن   یننث 
د نننثر  شننن    وننن د، ا انننوگ شنننع ه وننن ر  قعونننثی  شنننو   

شنن دا  رش سنن    ایننگ حسنن      یننع ن  ع یننث در ای  ننو   
 نعد، وا ین ای   نه وعی ثیونث را ونه ی نثد  ین و ار منث   ینه   

 ثر  نن  را در وطننع وو ننثر  قننعار دادا فنن   ونن ،  1۳۲۲ننن  د 
منن  اا اییننعال د اننه وعی ثیوننث اا ارائننه وسنن ه یعننث   ننثا   ننه 
در  ننثو  ای یننه وننث ر    اف ننه  ننعدو ونن د ا نن   داشننه  میننث  

ع اا   نع شن و این     سن     نثر اینگ شنع ه در ی امویثیث اا من
شنن دا او نن ا د اننه وعی ثیوننث وننث وعی ثیوننث وننه ف ریننه    قنن    

سننثاه   اف ننه  ننعدو   ار ننه ونن د  ۳9یعننث   ننثا  ایننگ شننع ه 
 و وننن    سنننثفع  ۸نرننا ارمبثطنننث  در سعاسنننع  شننن ر ونننعا  

 اننو گ سننی  ا نن    ننعد  ننه  ننثر  وننو  اا ایننگ  .اییوننه دارد
عننث  دینن ا فنن   ونن ، وع نن ا  و را ننعیگ وننا ینن ای  م اینن  اییی 

فع دانننثو فعثاونننه  ۸9ی اموینننث ونننوگ  2۸ سننن  ه در ار منننث، ونننث 
 ننعد     ع نند وننه شننع ه یننث   یننع وگ رم ی وننب، اسنن  وثر   

اع پ   سنثیع ن  یو نث  ون دا اینگ شنع ه ینث ا ن    نعدو این  
 و ونن   م ینن    شننث ه  9۳۵ ننثو ا شنن ه وننو  اا  9۳ ننه طنن  
 و ونن   م ینن  ف ننا در  ننثو  ای یننه وننه ایننگ شننع ه  1۵ننن  د 

م ریند  ننعدو و دینن ا د اننه وعی ثیوننث در  ننثو  ای یننه سننثاعثر  وننث 
معداوننه  یننب  ننثا  د ا نن ، یننب  ا  وننثا  و،  ننثی   ثاوننث    
وننثاوو     ننعرا   ثاوننث  مع اایننث  داو نن    اف ننه  ننعدو ونن دا 

ینن  درنثاو ننه، وطنن د ینن ای  رقونن  شنن ثیه  عدینن   ننه د اننه یبث
شننع ه یننث   رش سنن ه را سننعمث ی ننثو دارد   فعننث   نرننا 

وعا   ننثی   حننوا ایسننه یونن  ا نن    عدینن   ننه یننع اقنن ا  
یث  مننع اا وننث اینن ال د انه وننعا   ننثی  اثایننث  ا مثیننه ی ی نه

ا  مطننثود ینن اردا وهعنننث  شننع ه یننث  اسنن  وثر  اننع پ   
 یننع وگ رم ی وننب وننث اوننعاا مثسنن   یونند ا نن    ننعدو اینن   ننه 

وننع فنن   ونن ، وننه ایننگ  ع نن  اسننه  ننه ایننگ  91ثیوعا     ینن  منن
م اینن  وننه نیثیننه  ننثا  ونن د اا شننع ه   سعسننو   دی ننع یی 
.ی ای  ف   و  ادا ه دی 

ایرلوگان
وحعا  یثشن  اا شنو   ووینثر   ع ینث یی  نوگ    ن  اعدین  منث 
مع اایننث  وطنن د ینن ای  ا اننث  ایننع، وخوننع اا د  وننا مننع اا  

ینننث  شنننهع و رثسنننه   در  در ایعا ننن  اثوا ننن    نننه اا فع د

   نن ، وننه نثاننه مع ونند دررینن ا ا اننث  ایننع یننب شننیثا  فعثاوننه   
مثسننو  9121 وعی ثیوننثی  اسننه  ننه در سننث  شننع ه ی امویننثی 

اای  ننن  ا سننن  فع دانننثو ووگاعدیننن و اسنننه     نننع ر  در 
.    قعار دارداس ثم

د اننه وعی ثیوننث وننعا  نرننا د  وننا ینن ای  فنن   اانن  ع ایننگ 
 و ونن   م ینن   ا نن    ننعدو  ۵.5شننع ه، یننب وسنن ه نیننثی   

اسننها ایننگ  یننب  ننثا   ننه مننث وگ ر  وینن ر   شنن ع  اا سنن   
د اننه ای  ننو      ث ننث  ا عاینن  ایعا نن  شننیثا  معهنن  اعدینن و، 

اننث  ایننع  قننعار اسننه وطنن ر  شنن ع  وننه شننع ه یننث  ینن ای  ا 
.ایعاو  ثن  وا ی ای   یه ر  ایعا  و او یثص یثو 

اعایننه شننوی   ایننع نیننه   ی ننه وعی ثیوننث در ایننگ ارمبننثد ا هننثر 
داشننه   ننث وثینن  ایننگ اطیو ننث  را ایعننثد   ننو   ننه  سننثفعا  

م ای   ونه منع اا ون د ونع فنعاا درینث  ایعا ن  ادا نه دی ن ، ان ا   
گ سننع ی  ونن  ثم  را سننع ثیه انن ار  در ایننگ ا و ننه نرننا اینن

 و ون    سنثفع  91  ن ا ار  ن  اسنه سنثاوثیه ونثا  ونع م یوگ   
 و ونن   مننگ  ننث ،  وننث  وعی ثیوننث   ایعا نن   ثوعننث  95  یی  ننوگ 

شنن ی ا وعاینن    انن ئو   ایننع ایعا نن  شننیثا  در  ثوو ننه د اننه   
ای  ننو  یونن  ا هننثر داشننه  د اننه وعی ثیوننث قنن   دادو اسننه  ننه 

 ع یننث   نرث ننه اا  ننعد ،  شننثغه   وننعا  ش سننه  یننع ن 
 عوشننه در سعاسننع وعی ثیوننث منن ش   نن ا    افنن  د   ننث وننث 
  ث نننث  ا عایننن  ایعا ننن  شنننیثا    یی  نننوگ  اار  اق ینننثد 
ای  ننو ، وننعا  مح یننه ایننگ وسنن ه نیثیننه اا منن ا   ارمبثطننث    

یننث  ری نن و وننث ریهننث یث    ثو  ثو ننه وننث ایننگ وویننثر ، در یر ننه
. ایو   عدیی ثر  ی دی   و

 ثیثمننث  یو   نن   نن یع ا عاینن  ا اننث  ایننع در ایننگ ارمبننثد ا هننثر 
داشننه  ننه ایننگ شننع ه قینن  دارد  سننوع ا سنن   را  عنن دا راو 
اینن اا  یینن دو   ونن  ث  ا نن   وننعا  فع داننثو شننهع در  در 
ایعا   شنیثا ، یی  نث  ونث ا ن   اسن عامل  د انه ای  نو  ونعا 

اسننه ونن  د     شننع   نن وننع ا اا شننعایا    دا    ننه قننعار 
 .را وعقعار ییثی 

برودگاه هیترو لندن
 نننث   ننن یع ث ه فع دانننثو یو نننع  ا ننن   وع ننن ا  - نننث  ی  ننن 

اردیبهشننه  95اای  نن  ای  ننو  در مننثری  و را ننعیگ فع داننثو ووگ
یث ری   نننثو  نننثر  ا ننن    نننعد  نننه در نننثر    وعیث نننه
  اعیننثیصنن ر  اعف ننه وننعا   بنن ر اا شننعایا    دا  ، ن 

  نن  مننث  سننثفعا   بنن   وننه   ئنن را در ایننگ فع داننثو یینن    
 ع یننث ش ثسننثی  شنن ی ا    در سننم ثی  در  یو ننه مثرایننثی 

ا  اا منن اووع صنن ر نیننه   ی ننه  ع نن   نن ا  ای  ننو   عی  ننه
اعف ننه وننعا    نن اوع  اا اسنن عش  یننع ن  ع یننث در فع داننثو 

ونث اسن رثدو اا یو ع  را ونعا  ییثی ن اث  مشنعیم یین دو   افن  د  
اعینننث  ینننث  فننن   موشنننعف ه ش ثسنننثی   هنننعو   ن د رووگ

نعارمننن ، ووینننثرا  اا راو د ر ش ثسنننثی  و ای ننن  شننن ا اینننگ 
ف ننث ر  د  یر ننه دی ننع وننه صنن ر  را ثیشنن  در مثیثیننه د  

یث یث   سننثاگفع داننثو راو اینن اا    سننی  در سننثیع مثیثیننه
و یو ننع  فع داننثو یینن  و ای نن  اعدینن ا  نن یع ث ه فع داننث

یی  نننوگ اا د انننه و اسننن ه اسنننه منننث ونننث فعارسنننو   فینننه 
اای  نن   شنن ع  مثوسنن ث ، موعا نن   رسننو   وننه راو نننه ووگ

.یث   یع   ش دقثوه ا عا وعا  فعث   عد  فع داثو

برودگاه گتویک لندن
فننع ردیگ  ننثو  91وطنن د ی امویننثی  وننعی و  ایع ینن  در مننثری  

یننث  ونن د در فع داننثو سننثاعثر  ا نن    ننعد  ننه میننث  مع اا
ونث   عثقن  شنو   ا  یب ا ن   را ونه داونه  حن  دیه سنرع در دی

 یننع ن  ع یننث وننه نثاننه مع ونند درر ردو اسننها وننعایگ اسننثن 
یث  قثونه م  نه   ف نث وعی و  ایع ی  ونث م  نه ونه  حن  دیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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یث  ینن ای ، وننه طنن ر   قننه میننث مننع  ننثا  وننثاار  سننثفع 
.مع اایث  و د را اا فع داثو ا  یب مع ود  عدو اسه

 نن  اا شننع ث  شننع ه ی امویننثی   یننع وگ رم ی وننب یونن   ننه ی
ر د ا نن    ننعدو شننیثر  نن معننثر  قنن یی  فع داننثو ا  یننب وننه 

 ننه قینن  دارد وننث  ننثی  یث اننث  ینن ای  ونن د وننعا  معنن یه 
یث   ننثا  یثشنن  اا  ع یننث، مع اایننث  ایننگ شننع ه اا وسننثر 

شننع ه ی امویننثی  سننث   1ایننگ فع داننثو را    قنن    نن ا ایننگ 
وننه  فع داننثو ا  یننب و ونن    سننثفع را اا  ۳2ا شنن ه وننو  اا 

  . ث  عدو ای ار مث   ر عی ث  ثوه

ینث   ننعییگ   نن   یو ننه مثرایننثی  نیننه   ی ننه مثرایننث  ای  ننو 
ا هننثر داشنن ه اسننه  ا ونن  ار  فع داننثو ا  یننب اا ایننگ وحننعا  
 ننث  سننثا  وننه در وننعد،  اننو گ ا ننث   ننع صنن ثیع ینن ای   شنن ر 

 ا هننثر  ننیگ یونن  ا  یننب سننها رئننو  فع داننثو وسننوثر وخننعی  ا
ثیث  ی سنن اا  بنن ر وننعا  فع داننثو ری نن و وننه یسننبه وو نن  ونن ش

وحننعا   ع یننث، ا  ننث   ننعدو اسننه  ننه شننو   ایننگ  یننع ن وننه 
صنن ثیع ینن ای   شنن ر  ننعوه سنن  و    ارد  ننعدو   شنن   ر  

شنن دا وعون   ثرش ثسننث  ا   نثد دارینن   نه فع داننثو انسنثن   
د دراا  ن   ون د را مخوونع دادو   ونعا  ادا نه ا  یب وثین  رایبنع

ا ار  فعثاونننه ر   وطننن د ی اموینننثی  اراا  قوینننه سنننع ثیه
 فع داننثو وحننعا  معیگمننثاو  ع یننث  یننع ن شننو   ااب ننه   نن ا

سننث  قبننه یونن  1ا ر د نن  شننیثروه ا شنن ه سننث    نن  در ا  یننب
مننع اا ی امویثیننث  ونن    سعیشننوگ در ی دی نن  نننعی  ینن ای  

ثو، صننن یث یننن ار م یننن  اینننث  ونننه ر   ارد ییننن دا اینننگ فع داننن
یی  ننوگ  رش سنن    شننع ه ی امویننثی  وعی ثیوننثی    یننثر  

  یی  نننوگ مع ونند مع اایننث  شنننع ه  1۲95ایع ی نن  در سننث  
 نننعوه سننن  وگ دی نننع  را ونننه  1۲91م  نننثن  ننن   در سنننث  

  ننعوه درر نن اای  ایننگ فع داننثو محیوننه  ننعدو اسننها   ث ننث 
ر دادینن   ننه ایننگ فع داننثو وننعا  ا  یننب  ننثو ا شنن ه یشنن ا

وثااشه ونه سنطم معافونب ین ای  منو  اا وحنعا  شنو    ع ینث، 
یننث، وننه  هننثر سننث  ا ننث  یوننثا داردا وعاسننثن وعونن  ا ارش

درصننن   1۸معننن اد مع ااینننث  اینننگ فع دانننثو درننننث  نث نننع، 
یسننبه وننه  نن    شننثوه ا شنن ه  ننثی  یثف ننه اسننها فع داننثو 

فع داننثو  هنن    مننع مننعدد  ا  یننو، قبننه اا وحننعا   ع یننث د  ننوگ
.ا    و دو اسه

برودگاه سیتی لندن
فنع ردیگ  نثو سنثاعثر  ا ن    2فع داثو سنو   ا ن   در منثری  

 ننعد  ننه وننه داوننه شننو   وویننثر   ع یننث، مننث مثیننث  ر ریننه 
سثاعثر  معطوه و این  شن ، یع  ن  اینگ معطو ن  در  نثو  نثر  

   عدینن   ننه یونن  یی  ننث  مثوع ثسننها   ث ننث  ایننگ فع داننثو ا نن 
مع ااینننث  معنننثر    وی صننن  اینننگ فع دانننثو وطننن ر میث  

  قننه    قنن  اعدینن و، در ننوگ نننث   ثر  نن ا  یی  نننث  در 
اسن م ا  و ای نن  ون د   فع داننثو اا وعیث نه د اننه ای  نو  وننعا 

 ا  نیثیه    91و ه     وث    ی    ث
وننعا  م  وننه ایننگ معطو نن ، در ر  ا ننث  ا نن   اعدینن   ننه وننو  

یننب سنن    ننع     وعیننث  ای  ننو  یثشنن  اا وویننثر   ع یننث، اا 
در ا نن   وننه یبننه رسننو و اسننها فع داننثو ا نن   سننو    ثی ننثو 

یننث  وعی ثیوننث را وننه ونن د او یننثص دادو د اادینن  در فع داثو
 و ونن    سننثفع اا ونن  ث  ر  ۵.9وننثا  وننع  1۲91اسننه   سننث  
 اای وهعو     ش و

ه در   ط ننه شننع  ا نن     ونن اوه   قعوننه  خعافوننثی  فع داننثو  نن
معننثر    ننثر   ارل وع نن ا  د  ننوگ  -ی دیننب وننه   ط ننه  ننثا 

معننثر  ا نن    منن  اا   ط ننه سننو  و  اقننع شنن و  - ع نن   ننثا 
اسننه، ایننگ فع داننثو  نن رد   قننه معننثر    ننعمبطوگ وننث شننع ه 

وثشنن ا ار  نن  اسننه مع اایننث یننث  ونن ر   ننثا    معننثر    

وثشنن  ، اا و ینن ر    معننثر  وننعی و  ایع ینن   ننه وننه   ینن  ی
.ش دایگ فع داثو ایعث    

اسنن  ارد  ی  وننه  نن یعا عای  ایننگ فع داننثو یی  ننث  وننث ا نن   
 درصنن  1۲  ایننگ وبننع ا هننثر داشننه  ننه یننث بعدو   مننو    ،  ب نن 

 دریثفننه اا فع نن ،  ننثا  سننث  در   دادو  ننثی  را ونن د ن نن   اا
 .یی د و ای   و ددار   ثا  مثداش یعا یه
بلفاست ایرلند شمالیبرودگاه 

وعایننث  ر بننع ا  نن یع ا عاینن  فع داننثو و رثسننه در  ع نن  ایعا نن  
شننیثا ، وننث قنن ردای  اا   ث ننث   ننثا  وعی ثیوننث وننعا  او یننثص 

 و ونن   م ینن    هننه وعقننعار   عنن د    ۵.5یننب وسنن ه نیننثی   
ا ن   ا هنثر داشنه  نه ریهنث ونث اینگ  - نرنا مع ااینث  و رثسنه
  ط نه ونعا  ونثا ی نثو داشن گ ارمبثطنث   اق ا ، اییوه اسن عاملیب

 و رثسه وث ا    را وه رسیوه ش ثو ه ای ا 
در ننوگ نننث ،    یشنن ار داد  ننه ریننثر وهبنن د  یثشنن  اا وننع ا 

وطنن    1۲11م اینن  مننث سننث  اا    دا   در ایننگ فع داننثو،   
 وو عث  ا 

منع اا در ر ا ونه ینب منع اا  9۲۲ایگ فع دانثو ونث  نثی  نن  د 
  ینن  وننعا  افننعاد فعننث  در ا و ننه وه اشننه   در ننث ، ر اایننه   ر

یث  اووننع ونن دو اسننها شننثی   ننثی   شننی وع معافوننب در یر ننه
رقننث  ر بننع ا سننه  عن ننه اا وثااشننثی  فع داننثو را ای   یننه 
ووننث   ننعد  سننه  ننثو ری نن و    دا   و اینن  ونن د، فعثاوننه وسننوثر 

یو   حنن  د ونن دو   وننعا  راو اینن اا   عنن د فع داننثو ر ننثدو ونن ا
شنن ا اا  ننثو را سننه سننثاعثر  مننث وهننثر ری نن و، ر ینن  وهبنن د 
منن ریع  ونن ایو  داشننه   وعننث  ایعننث  یرننه مننع اا در ر ا   
وه ینب   ین ،  ی نگ اسنه ینب ینث د  منع اا ایعنث  و این  شن ا 

  و وننه سننیه  ننثد  شنن   نع ننه  نن  1۲19سننی  اا ر ریننه 
ینث طن   و این   شنو  منث فعثاونه  1۲11 او گ ان یث  منث سنث  

وننثااعددا فع داننثو وننوگ اای  نن   1۲91فع داننثو وننه سننطم سننث  
و رثسننه، شنن  ی مننعیگ فع داننثو ایعا نن  شننیثا    د  ننوگ فع داننثو 

وثشنن ا در معمننعدد در   یننعو ایعا نن  منن  اا فع داننثو د و ننوگ   
 و ونن    سننثفع اا طعینند ایننگ فع داننثو  2.1وننثا  وننع  1۲9۸سننث  

 5.۳سننث  قبننه اا ر   ثوعننث شنن ی   ننه ایننگ رقنن  در   ثیسننه وننث 
.درص  اف ای  داش ه اسه

رول  رویس
شع ه  ه  س  صن ثیع ین ا ف نث  ر ان  ر ین  وعی ثیونث ا ن  

یننث  اق یننثد   ننعدو اسننه  ننه قینن  دارد وننعا   ننثی  ایث 
یننن ار  ۵1یننن ار یرنننع اا  ۸یثشننن  اا وحنننعا   ع ینننث، ونننثا  ونننع 

فثی  شننث  ر ایث ننه انن ارش وننه  ثر  ننث  ونن د را اوننعاا   نن ا
ر ینن  ر انن  م سننا یوننع  معنن یه  ونن ا  مننعیگو ر  ایننگ یی ،مننث
 ر دا سث  ا ش ه وشیثر    ۳۲در 

وبعا ار  ر ی نعا یر نه ا شن ه وبنع داد  نه ونث اخن  سرثرشنث 
اوننع شنن   ی امویثیننث  وطنن د ینن ای م اونن  ی امویننث   ا وگ

 م  نن  وننه داوننه شننو    هننثی   ع یننث، شننع ه وعی ثیوننثی  ر انن 
م اونن  ونن در ، م او    نن و   م ریننث ر ینن   ننه  نن  و وننع 

 9۵وثشنن ، در ی ننع دارد ی امویثیننث اا ی ننه و ئو ننو   ایعوننثن   
درصنن  اا یوننع    ننثر ونن د را اوننعاا   نن ا ایننگ معنن یه ن نن  

مننع اا  نننثی  یوع ینننث  ایسنننثی  اینننگ شنننع ه در ا نننث  و ر 
سننی ث بع و اینن  ونن د  ننه  ننه در ر  ی  ننث ، ر انن   99نثدیننه 

ار اا یوع یننث  ون د را   ننثر ا اشننها  ار  ینن  ۵ر ین  وننثا  ونع 
ایسننه،  نن یع ا عاینن  شننع ه ر انن  ر ینن ، اووننعا ا هننثر داشنن ه 

یث  شنع ه اسنه  نه اسه  ر ا  ر ین  ونه دیبنث   نثی  ی ی نه
درصنن   ن نن    ثر  ننث  شننع ه در  9۲ایننگ ا ننع شننث ه  ننثی  

.ش دسعاسع  هث    

http://shafaonline.ir/
http://shafaonline.ir/
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: معبندی
وطنننن د  اوننننع شنننن   وسننننوثر  اا ی امویثیننننث ا وگ و وننننث9

ی امویننثی     حنن  دیه سننرعیث  ینن ای  در دیوننث   عثقنن  شننو   
یث  ی امویننثی  در وویننثر   ع یننث،   ننعوه اق یننثد  شننع ه

ینن ار  ثر  نن   1۲شنن د ننن  د ای  ننو   سننثد اعدینن و   ار ننه   
ایعینگ  .این در اینگ صن عه، منث     شنخه ون د را اا دسنه دادو

ایننع یگ اا  11۲ یه   ی ننه ینن ای   یثمننثو وننث   نن اای  نن  نیننهووگ
 شنن ر، در ا ارشنن   ننه ا ایننه فننع ردیگ  ننثو سننثاعثر  91۲

یث  ی اموینننثی وو ننن  ییننن د  نننه شنننع ه   شنننع اعدیننن  مو 
 و وننثرد م ینن     ننعر و ای نن   9۸ای  ننو  در سننثاعثر  ننن  د 

یننننث، معافوننننب ینننن ای  در شنننن ا وعاسننننثن وعونننن  ا ارش
 1۲  وننن ا  ونننه  ع ینننث شنننو   ینننث  ای  نننو    عثقننن  فع داثو

 .درص   ثی  داش ه اسه

وو نن اای  نن  نیننه   ی ننه ینن ای   یثمننثو اووننعا مو ایعیننگ ووگو 1
 ننعدو اسننه  ننه وننث ااسننعاوع  مع اایننث   عثقنن  وعطننعل شنن   
   دا   شنننهعیث    شننن ریث، ی ی نننه سنننرعیث  یننن ای  او ننن ا 

درصنن  افنن ای  یثونن ا ایننگ ایعیننگ  ۵۲ ننثی    سننی  ننن اقه 
د ینن ای   شنن ریث وسنننوثر یی  ننوگ ا نن   داشنن ه  نننه وطنن 

  قی   یسن     نه ونه سنع ه مع ااینث را اا سنع اوعین   نه اینگ 
م اینن  ونه افنن ای  معن اد صنن  ا  ونثا  در مع اایننث   عننع ا نع   

شنن دا انن ا وننه ا   ننثد وعونن  مح و  ننعا ، درنننثا   ننه ای  ننثر  نن 
ر د ومننثطع شننعایا اق یننثد  ایعننثد شنن و   یی  ننوگ ی عاینن  

ر   ع یننث در سننرعیث  ینن ای     سننث  ه،  ننعد  اا ای  ننث  وویننث
م ث ننث وننعا  سننرعیث  ینن ای  ننن اقه در  ثیهننث  رمنن  در سننطم 
مننثئو   یی  ننث  وننثق  ویثینن ، ان یننث  دارد فشننثر وننع وطنن د 

 اننو گ اا سنن    .ینن ای  وننعا   ننثی  وهننث  و ننوا ایننثد شنن د
  ثوننه،   ثی ننه شننع ه یننث  ی امویننثی  ومننثطع ر ثیننه قنن ایوگ 

یث   ه ا  یننث    عبنن ر شنن ی  صنن  ا  عونن د وننه ر ثیننه فثصنن
 سننا را وننثا  و  ارینن ، ایننگ ا ننع در یهثیننه وننه افنن ای  قثوننه 
م  ننه وهننث  سننرع ینن ای    عننع و اینن  شنن ا  ثی ننه ا اوننع  
رئو  شع ه رایث  اینع در اینگ ارمبنثد ار نه اسنه  نه ونثا  ی نه 
داشنن گ صنن  ا   سننا ی امویننث انی ثیننه اسننها یثمننث یونن  وننعر رد 

وننا ینن ای   نن رد  911 هننثر  نن د اا   ننعدو اسننه  ننه ف ننا
م ای نن  محننه ایننگ شننعایا  وننث  دوننه  وعرسنن  ایننگ ایعیننگ   

وعا و د م اا  وعقنعار    ن ا ان ا،   نث  ینث  یثمنث ونعایگ اسنثن 
ا هننثر داشنن ه اینن   ننه وننث  وننعد  قویننه وننعا  وطنن د ینن ای 
ا   ننث  یثمنن یع و اینن  ونن دا وعایننث  موننعن اق یننثددا  ارشنن 

مبننثد وننث موشنن هثد فثصنن ه اوننع  ا  یننث   ارننه ایعیننگ یثمننث درار
شن د ارنه  نه معن اد وطن د ین ای  قنثدر و ای ن وه ران   یی 

ون د وننث نرنا سنن د وننه فعثاونه ونن د ادا ننه دی ن ا صنن عه ینن ای  
  نن   ننه وو نن   نن    ع و اینن  شنن ا مننو  ا  یونن  اسنن       

یث  فثصنن ه اوننع  ا  یننث   اا طعینند وننثا  ا اشنن گ صنن  ا 
در وعاوننع شننو    یننع ن  ع یننث در ی امویننث   سننا، م ننیو  

اای  ن  نینه   ی نه ین ای  در یر نه  نثر یوسها ان ا، ایعینگ ووگ
وث صن  ر اط  ونه ا  ا ن    نعد  نه اسن رثدو اا  ثسنب صن ر 
م سننا  سننثفعا    و  ننه مننع اا، اییوننه قثوننه   ن ننه ا  در 
  ننن اوع  اا ای  نننث  ووینننثر   ع ینننث در ننننوگ منننع اا و ایننن 

یعیننگ  نن   ر  ننیگ نیثیننه اا اینن و  نن   ر ا نن   داشننها ا
داشننه  ننه اا اینن و  ننع ر  فثصنن ه انن ار  ا  یننث   در داوننه 
ی امویننث  ننه وننه یسننبه م شنن   ثسننب وطننع ای  ننث  وویننثر  را 
 ی ننع  ننثی  دادو     عننع وننه افنن ای   شننی وع ی ی ننه سننرعیث  

شنن د، نیثیننه یث  ی امویننث   ینن ای  ومننثطع  ننثی  صنن  ا 
   ع ننه اصنن   ای عثسننه  ننه و  ننع  نن  رسنن ،   نن ا وهعنننثیی 

م ای نن  قویننه و ننوا یننث را افنن ای  وطنن د ینن ای  ف ننا ا ننثی    
دی نن   ننه معنن اد  سننثفعا  وننه نثاننه  ننثد  وعاننعدد، درنثاو ننه 

امرننث  1۲19طبنند وعر ردیننث  یثمننث ایننگ ا ننع ا دمننع اا سننث  
.یم ای  اف ثد

  ری ننه  سنن   اسننه  وننث  شننو   وویننثر   ع یننث      دا و ۳
یثشن  اا ر  در وعی ثیوننث، وننث ر نن د ایعننثد شنن و در صنن عه ینن ای 
اینننگ  شننن ر، راوطنننه  سننن  و    ننن د داردا وننن ری   ثیسننن  
یمسننه  ایننع وعی ثیوننث وننعا   ننثی  فشننثریث  اق یننثد  یثشنن 

مع  را ونننعا ینننث   ننن  اا وحنننعا   ع ینننث قیننن  دارد منننث اث 
 ننعو  اق یننثد  شنن ر وعداشنن ه   قننعار اسننه در ر ایننث 

وعیث ننه د اننه وننعا   بنن ر اا قعیطو ننه   رسننث  یینن د  رمنن ،
وعونن    ننعرا   عونن د وننه    دا    شنن ر را مشننعیم   نن ا 
 اننو گ شننثی  ییننه ا نن ر وننه دسننه یمسننه  ایننع یبثشنن ، وع نن ا 
 ثث  یو   اس ع  گ سنع ایع اسن ثم    ونث م  نه ونه ر نثر ونث  

ا ینن   ننه فعنن    وننع یثشنن  اا  ع یننث در ر    ط ننه     ننع 
ا  وننعا   ننثی    ننعرا   عونن د وننه    دا   ینن اردا ا وعیث ننه

وثر و این  ع    اسنه  نه یعا ینه  ثیشن  در اینگ ا و نه فث عنه
ونن د   وثینن  اا  نن ا د   شننو    ع یننث   نن اوع  شنن دا  ننثر  

اردیبهشننه  91دری رنن رد سننع ایع   ط ننه  انن  یونن  در مننثری  
دی ننع می ینن یر ننه  ۳ ننثو  ننثر ،   ننعرا     دا   را وننه  نن   

 .یث    ئ  را یو  وعطعل  عدیی د،  ا  وعو   ح  دیه

اردیبهشه  ثو  ثر  در  9۸وثیب  ع    ای  و  در مثری  و ۳
معیگ ر  د اق یثد  مثری  ایگ  ش ر ا ارش  یسبه وه وع ا  یود

یث  وع ایع وحعا  شو    یع ن  ع یث یش ار دادا  یو ه سوثسه
 مسهوه فعض وث  ه اسه  وو    عدو م ا  وثیب  ع    ای  و  مو

 اق یثد ری  و،  ثو در  ش ر ایگ دا      وه  عو د   عرا 
درص  اا ق ر  و د را مث مثیث  سث   ثر  اا دسه  9۳وث وعی ثی

شیثر سث  ا ش ه وه 59و ای  داد  ه ایگ رق  ووش عیگ  و ا  در 
ای  یثفه ش   اف ای  و  ثر  وهر دا طبد ایگ ا ارش، ر ثر و   

ا  اا درر   و د را اا دسه و ای   دادا    عد  وم   ی و
و   ه د   ثو قبه وه ایگ سیه ای    ع    وثیب رئو  وو   ری ر 

ای مث  ش و اسه درایگ ارمبثد ا هثر داشه  وثیب  ع       ثس 
یبث  راس ث  در یوثا اسثن وع وث مح    د رییث  اق یثد   

 اق ا  اسه،  ع ر  ا ع  و       م سعه وعا   ه م ا     ثا 
ار  د و ایه  اار ا  عد و ای  مث وگ را  ش ر ایگ  عد  یث یوثا

 اا یثش  یث معطو   وث   ثو ه وعی ثیوث مو  اا ایگ، در م ش وعا 
 و وثرد م ی  در راس ث   9۲۲ اراش وه  ف ر  مییویثم  دا  ،   

ممث   عدو اسها  یو ه سوثسه یث   م اووع  ثاوثم ، ااف ای  ی ی ه
م ا  وثیب  ع    ای  و  ا     عد  ه یعخ وهعو را در مثئوگ معیگ 
سطم یع   یب دی  درص  ی ثو داش ه   وث وعیث ه وعی  ا را 

ش د، وع رق    یث  د اه وعی ثیوث را شث هقع ه  ه  ی مث و ی 
ع  و وثرد م ی  ی ل ا ار   عدو اسها ریش  س یث   ای 2۳۵

درص  1۵و ایه دار  وعی ثیوث یو  در  ع     ا  ا هثر داشه  ه 
یث  و د را    ق   عدو   شع ه یث  معثر  در ای  و ، فعثاوه

ی ار شع ه وعا  معداوه ن     ثر  ث  و د وه  یب  ۵۲۲
ای ا  ایع و ایه دار  ا  ث  اق یثد  یث  د اه    سه ش وی ی ه

  یش ار داد  ه  ی گ اسه   ش ر را وسوثر  وو  م صو   عد
  ع اا ری ه یسه، دش ارمع ش دا    اف  د  یع     سث    

یثی  را اا  عا  ثا  د اه ای  و  مث      شثغه   شع ه
 رش س    یعث  دادو اسه  او گ   ثوع د اه  ح  د و دو   قثدر 

.وثش وه یعث  میث   س     ثریث   ش ر یی 
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اخبار کوتاه اقتصادی

اخبار کوتاه اتاق ها

اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق ایران و انگلیس

صنایع  مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق مشترک بازرگانی ونشست 
 رئیسیر هوشنگ امینی دکترام انگلیس بنا به دعوت و معادن ایران و

 هی درروزنامهگآودرج یی رسانهبه صورت کتبی، ت مدیره اتاق أهی
 91شنبه سه 90022س ساعت أر9311 /02/20 اطالعات مورخ

شهریور ماه سال جاری در طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران واقع در 
 شرایط حضور در ثریت اعضاء واجدکخیابان طالقانی و با حضور ا

اله فتحی الملل و نعمتمهرانی نماینده امور بین ان فرزادمجمع، آقای
 .گردید برگزار ایران تشکیل و قنماینده امور حقوقی اتا

ت أاعالم رسمیت یافتن مجمع، بر طبق قانون هی پس از ،جلسه دراین
نایب رئیس  آقایان عالء میرمحمدصادقی رئیسه مجمع متشکل از

و مهندس  علیمردان شیبانی به عنوان رئیس، دکتر اول هیات مدیره
و اول  ان ظرابه عنوان ن اعضاء هیات مدیره اتافنژاد  علی حمزه

وآغاز به  به عنوان منشی انتخابدبیرکل اتاق دوم و مهدی رضائی 
 .کار کردند

مشتمل بر  -ت مدیره أنخست گزارش هی ،اساس دستور جلسه بر
از ادای  که پسمجمع قرائت  خطاب به 9311عملکرد اتاق در سال 

سپس گزارش مالی . به تصویب رسیدپاسخ به برخی پرسش ها 
 توسط خانم مطلب زاده از سوی منتهی به پایان سال 9311سال 

درپی از تصویب گذشت.  زاده ارائه وسسه حسابرسی مطلبؤم
و برنامه وبودجه سال جاری اتاق قانونی اتاق  بازرس گزارش

  تصویب گذشت. از مطرح ونیز
رسمی ثیراالنتشاراطالعات به عنوان روزنامه ه کروزنام درپایان
خانم مطلب زاده وموسسه ،   های اتاقبرای درج آگهیاتاق 

و آقای حسابرس ی به عنوان بازرس قانونی وأر 00 حسابرس با
البدل برای سال به عنوان بازرس علیرأی  99امیرحسین پژوهی با 

 شد.  به اتفاق آرا انتخاب .9022منتهی به 
 پایان یافت. 91032ساعت  جلسه در
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ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس های برگزاری جلسه

 ت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران وأماهانه هیهای جلسه 
روز  90022 س ساعت  أطبق روال ردر دوره مورد گزارش انگلیس 

انه محل دبیرخ در ءاعضا اکثریتا حضور بماه  هراول شنبه سه
 دستور جلسه برگزار شد.  براساساتاق تشکیل و 

تبادل اخبار اقتصادی، دکتر امینی به تفصیل  پس از جلسه ها  این در
 نیز درباره کاهش قدرت خرید ریال به پرسش اعضاء پاسخ گفت  و

  کرد. ادای مطلببه تفصیل 

برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس

 ماهانه های به گزارش جلسه بنا پتروشیمی0 کمیسیون نفت گاز و
د گزارش همه ماهه وردردوره مگاز و پتروشیمی  کمیسیون نفت و

مهران   مهندس هادی بافی، شرکت آقایان باراس ساعت مقرر  
هندس خداقلی ممهدی پناهی،  دکتر امیرحسین پژوهی،، پارسیان

 محمدرضا سرمدی، ه ور،مهندس محمدحسن دید  حاجی حسینلو،
 و هندس مهدی نوروزیمهندس رضا مهدوی، م اله میرمعینی،ءعطا

 شد. برگزار مهدی رضائی دبیرکل اتاق به صورت مجازی تشکیل و
به  گاز، پس از تبادل اخبار اقتصادی درباره نفت ودرکلیه نشست ها

ویژه کاهش قدرت خرید ریال که عقد قراردادهای ریالی را غیرممکن 
سرمدی ، ورمهندس دیده انآقایجمله  از هریک از اعضاءته،ساخ

دبیر کمیسیون  مهندس نوروزی نایب رئیس و،رئیس کمیسیون 
 ،ت ارزش افزوده امالی آخرین اطالعات درباره قوانین مالیاتی و

 المللی وضرورت ایجاد سیستم آموزشی جامع برای قراردادهای بین
به تفصیل کننده تکنولوژی تهای دریافانتقال تکنولوژی به شرکت

کنفرانس  آخرین نشست برگزاریپایان  در .بیاناتی ایراد کردند
که به  Virtual Energy Export Conference صادرات انرژی

 002با شرکت  و 0202اکتبر 9سپتامبر لغایت  01صورت مجازی از 
حال  های دردرباره پروژهوالمللی از کشورهای مختلف سسه بینؤم

 د.رسیبه بحث خواهند پرداخت به آگاهی اعضاء  انجام
های  جلسه ردشگری و ساختمان0گ ریزی شهری،کمیسیون برنامه 

شبنم و  ها زهرا نقویضور خانمحبا همه ماهه ماهانه این کمیسیون 
، یدابخشخاکبر علی بهرامی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی،

احمدعلی  خوار،غمسرمدی، دکتر علی  رضامدحم مدرضا قائدی،حم
انگلیس  بیرکل اتاق دردبیرخانه اتاق ایران ودکیانیان و مهدی رضائی 
تشکیل و بر گزار شد.

نخست اخبار کمیسیون به روال معمول این نشست های ماهانه  در 
مبادله   های گردشگریکروناوتوقف فعالیت با تکیه بر شیوع ویروس

 به علت شیوع کرونا WTMعنوان شد که امسال نمایشگاه  ضمناّ شد.

 ورود گردشگر به کشور در ،توجه به شیوع کرونا با .دهنخوا برگزار
 تنها افرادی که کار تجاری داشته باشند ممنوع شده است و دیح
های گردشگری را سسهؤکه م ای، مسألهتوانند به ایران سفر کنندمی

ه ب آخرین نشست  ساخته است.. در روبا زیان درخور توجه روبه
م نرخ ارز به گروهی که درآمد ثابت طالتلطمه یی که  بارهدر  تفصیل

 .بحث و گفت و گو شد ،دارند وارد ساخته
دوره مورد  ماهانه این کمیسیون درنشست  دارو0 کمیسیون غذا و

 و  مژده رضانیا ،انتظار ها پگاهبا شرکت خانم گزارش همه ماهه 
علیرضا  ،اسر قاسمیی احمد سکوند. ،توتونچیان آقایان محمود

و  اله میرمعینیءعطا محمدعلی موثقی، رئیس کمیسیون، ،مناقبی

ی دبیرکل اتاق در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس ئمهدی رضا
به روال معمول بعد از  در کلیه نشست ها  شد. تشکیل و برگزار

 تبادل اخبار اقتصادی به ویژه بحث در زمینه تشدید نرخ تورم، و
تعیین  مورد در دولتگذاریمورد نرخدر  رت خرید مردم،کاهش قد

دلیل به مراتب باالتر از  به هر که قیمت محصوالت غذائی صادراتی 
این امر به لحاظ ملزم بودن صادرکننده  شود ونرخ واقعی اعمال می

سبب ایجاد مشکل است و به برگشت دادن ارز حاصل از صادرات 
-گفت شده است به تفصیل بحث ودر زمینه صادرات تولیدات غذائی 

یی از جمله های زنجیرهبرخی فروشگاه رفتار ناخوشایند به. شدوگو 
کنندگان کاال و ورود مینأاخذ مبالغی بابت افتتاح هر شعبه جدید از ت

بخش صنعت غذا  به عنوان مشکالت جدید به تولید برخی انواع کاال
 . قرار گرفتاظهار نظر  مورد و اشاره

ماهانه  های  جلسه های نوین0آوریو فن بازرگانی، صنعتکمیسیون 
همه ماهه به روال معمول  دوره مورد گزارشدر نیز  این کمیسیون 

امیرحسین  ،محمود افشار شرکت خانم زهرا نقوی و آقایان با
سید رضی  ،محمود توتونچیان ،دبیر کمیسیون نایب رئیس و، پژوهی

مهندس علی نقیب  ا مناقبی،علیرض پرویز شکرانی، ،سید اصفهانی
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به  دبیرکل اتاق مهدی رضائی و علیرضا هشترودیرئیس کمیسیون، 
 شد. برگزار آنالین تشکیل و و  روال معمول

پس از تبادل اخبار و بحث و نشست های این کمیسیون نیز در ا
ها، وگو در مورد نوسانات ارز و مشکالت همکاری با صرافیگفت

نوسانات و به تفصیل  دبیر کمیسیونونقل دریائی، مشکل حمل
عدم همکاری ، بانک مرکزیتوسط تخصیص ارز ، تعهدات ارزی

مورد بحث  را ها، و همچنین ثبت سفارش و تعهدات ارزیصرافی
 .دادوگفت وگوقرار

دوره مورد ماهانه کمیسیون عضویت در  نشست ویت0ضکمیسیون ع
شرکت  با اول هرماه شنبهسه 90س ساعت أرگزارش همه ماهه 
ی رضائی دبیرکل نژاد و مهدمهندس علی حمزه، آقایان دکتر امینی

های  از بررسی درخواست بعدنشست ها این  در اتاق برگزار شد. 
 های جدید عضویت بررسی وید آنها درخواستأیتمدید عضویت و ت

درخواست عضویت شرکت اسپندان ترابر آتیه به مدیریت آقای 
ن مدرن به مدیریت آقای رضا حسین شرکت بهسازا ،محسن بهرامی

صباغیان، شرکت آرایشی و بهداشتی جام مارال قرن به مدیریت 
د آقای علی پروی ورزقانی، و همچنین درخواست عضویت آقای امی

های سایر درخواست دمور در ید قرار گرفت.أیفامیلی مورد ت
آتی  های جلسه بهبررسی بیشتر و اخذ تصمیم  جدید عضویت

اصالح نهایی آن  عضویت وتشریفات مرور دستورالعمل  موکول شد.
 انجام پذیرفت.ت مدیره أبرای ارسال به هی

اقتصادی ایراناخبار کوتاه 

سقوط پیاپی شاخص بورس تهران

شاخص بوورس تهوران در آخورین روزهوای کواری هفتوه گذشوته 
هزار واحد سقوط کورد و  12رفته شنبه و چهارشنبه( روی هم)سه
هوزار واحودی را  ۲0اولین روز کاری هفته جاری نیوز کاهشوی در 

معموال بورس هر کشوری نبض اقتصادی کشور است  .تجربه کرد
را ککشوور توان با نگاه به نوسانات آن، حال و روز اقتصواد و می

درک کرد. اما بورس تهران ظاهرا موردی استثنائی است که رونود 
ضوعیت اقتصواد کشوور هیچ ارتباطی بوا و، افت و خیز شاخص کل

.دهد و بیشتر شبیه معجزه استنشان نمی

برای نمونه شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری میالدی بیش از 
میلیوون  0و در نیمه هفته گذشته بوه بواالی  ه استچهار برابر شد

واحد اوج گرفت، در حالی که طی سه سال گذشته تولیود ناخوالص 
ی منفی بوده، صادرات کشور داخلی )اقتصاد( ایران بصورت متوال

سقوط کرده و کشور نه تنهوا بوا بحوران اقتصوادی، بلکوه امنیتوی، 
.سیاسی و اخیرا بهداشتی )شیوع کرونا( مواجه شده است

البته یک دلیل منطقی در رشد شاخص بورس تهران وجوود دارد و 
آن هم افت ارزش ریال و تورم باال است. ریال در مقابول دالر طوی 

درصد از ارزش خود را از دست داده و تورم بنابر  02سال جاری 
درصد است. بدین ترتیب ارزش  30المللی پول بینی صندوق بینپیش

ها، محصوالت تولیدی، درآمودهای فوروش در  ریالی سهام شرکت
داخل و صادرات بر پایه ریال، افزایش یافته و طبیعی است که ارزش 

شاخص کل بورس رشدی  یتدرنهارود وبباالتر باید سهام آنها نیز 
 92کهبرابر شده  0درصدی داشته باشد، اما این شاخص  02حدود 

.برابر رشد نرخ ارز، رشد داشته است

دولت طی ماههای گذشته به خاطر رکود اقتصادی سعی کرده مردم 
گذاری در بورس تشویق کند و موردم نیوز بوه خواطر را به سرمایه

تجوارت و نهایتوا نبوود بحران بوازار مسوکن، رکوود در صونعت و 
ماه گذشته  .اندای دیگر، مجبور به ورود در بازار بورس شدهگزینه

احسان عامری مقدم مدیر آموزش کانون کارگزاران بوورس اوراق 
هزار میلیارد  02تا  02در چند ماه گذشته بیش از »بهادار اعالم کرد 

ر تومان نقدینگی به بازار سرمایه وارد شده است، حضور موردم د
بازار سرمایه در فاصله کوتاهی اتفاق افتاد بنابراین طبیعی است که 

همزموان . شوودها با این هجوم مردم دچوار اخوتالل میزیر ساخت
سیدکاظم موسوی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلوس 

میلیارد  9022تا  9222های اخیر، روزانه حدود در هفته»اعالم کرد 

وی گفت از آنجا که  .زار بورس شده استتومان منابع نقدی جذب با
اند مسووالن های بسیاری در بورس انجام دادهگذاریمردم سرمایه

بورس باید مراقب باشند این رونق حبابی نباشد که منجر به از بین 
.های مردمی شودرفتن سرمایه

این نماینده مجلس همچنین گفت مردم نباید به سودهای بورس برای 
امووا نکتووه اینجاسووت کووه وزن برخووی از  .ببندنوود موودت دلطوالنی

شرکتهای بزرگ در تعیین شاخص بورس و نوسانات آن به شدت 
باالست و مثال افزایش ارزش سهام چند شورکت صونعتی و بوانکی 

تواند به انودازه وابسته به دولت، سپاه پاسداران یا بیت رهبری می
 تغییر ارزش سهام صدها شرکت خصوصی و کوچک، در شاخص

 .بورس تاثیر بگذارد
توانند در تعیوین ارزش دولت و نهادهای حکومتی نیز به راحتی می

سهام شرکتهایشان دستکاری کورده و بصوورت مصونوعی آن را 
بسیار باالتر از ارزش واقعی اعالم کنند. بدین ترتیب در بازار بورس 

آید که دیر یا روز خواهد شکست و مردم عادی حباب به وجود می
های مالی خود به بازار بورس پناه آورده به امید حفظ داراییرا که 

.بودند، به خاک سیاه بنشاند

مرداد، شاخص کل بیش  00برای نمونه در بازار بورس روز شنبه، 
هزار واحد سقوط کرد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد  ۲0از 

و های اصوفهان مبارکه اصفهان، صنایع ملی مس ایران، پاالیشوگاه
گذاری رانی جمهوری اسالمی و شرکت سرمایهتهران، شرکت کشتی

  .غدیر بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس داشتند
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های دولتی و حکومتی هستند و طی چند ها در واقع غولاین شرکت
اند و بیشترین سهم روز گذشته با سقوط ارزش سهام مواجه بوده

  .اندرا در کاهش شاخص کل بورس داشته

اگر به وضعیت تغییر قیمت سهام این شرکتها طی چند ماه گذشوته 
بینیم، در حوالی کوه نظر کنیم، یک منحنی رشود بوا شویبی تنود موی

شرکتهای صنعتی و تجاری عمده کشور همگوی از رکوود شوکایت 
.دارند

کاری دولت در بورس؟دست
دولت در سال جاری خورشیدی با کسری شدید بودجه مواجه است 

ها، فوروش امووال سوازیظر دارد نه تنهوا میوزان خصوصیو در ن
برابر افزایش دهد،  92منقول و غیرمنقول خود را نسبت به پارسال 

بلکه از طریق بورس اقدام به فروش اوراق سلف نفتی و غیره کرده 
میلیارد تومان  022هزار و  01گوید در سال جاری دولت می .است

را به فوروش خواهود گذاشوت.  های منقول و غیرمنقول خوددارایی
میلیارد  0002حدود  1۲میلیارد تومان و سال  0002پارسال این رقم 
.تومان تومان بود

توانود بوا بواال بوردن ناگهوانی و مصونوعی ارزش سوهام دولت می
ها، همچنین تهییج مردم در خرید سهام آنها، اموال خود را به شرکت

شرکتها درآمد داشوته فروش برساند و چندین برابر ارزش واقعی 
باشد؛ اما دیر یا زود، این حبواب خواهود شکسوت و افوراد زیوادی 

برای نمونه دولت اردیبهشت امسال اعالم کرد  .متضرر خواهند شد
تجارت و صوادرات و دو های ملت،در نظر دارد سهم خود در بانک

گذاری با های سرمایهبیمه البرز و اتکایی امین را از طریق صندوق
  .رصد تخفیف به مردم عرضه کندد 02

ها، چنودین ها و شرکتدولت همچنین اعالم کرد عالوه بر این بانک
های فعال در حوزه فلزات و خودروسازی را نیز ، شرکتپاالیشگاه

اما دولت  .درصد نیز تخفیف دهد 32تا  02خواهد واگذار کند و می
اگذار کند، در شان را وخواهد سهامهایی که میبه مردم نگفت بانک

.ده هستندواقع زیان

بانک  1بر اساس آمارهای رسمی که شهریور پارسال منتشر شد، 
هزار میلیوارد  01ده هستند و میزان زیان انباشه آنها به ایران زیان
هزار میلیارد تومانی و  99برای نمونه بانک تجارت  .رسدتومان می

یلیارد تومان دست به هزار م 1.0بانک صادرات نیز با زیان انباشته 
.گریبان هستند

بسیاری از مردم بدون اینکه اطالعات دقیقی از عملکرد مالی شرکتها 
کنند و بعود از مودتی متوجوه داشته باشند، اقدام به خرید سهام می

رسد و نه اصل سرمایه خود را شوند نه سودی به دستشان میمی
زش ریال نیوز بوه توانند از بورس بیرون بکشند، در حالی که ارمی

سرعت در حال کاهش است و زیان دیگری نیوز از ایون جنبوه وارد 
.شودگذاران در بورس میسرمایه

اقتصادی  جهاناخبار کوتاه 

کرد خرید پیش اندجانسون جانسون شرکت از کرونا واکسن دوز میلیون 022 اروپا

های عضو شنبه اعالم کرد به نام کشورسیون اروپا روز پنجیکم
میلیون دوز از واکسن بالقوه تولیدی شرکت  022اتحادیه اروپا 

اندجانسون ایاالت متحده را برای شهروندان اروپایی جانسون
.سفارش داده است

ای اعالم کرد مذاکرات میان این نهاد کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه
یون دوز میل 022جانسون ایاالت متحده به منظور خرید اندو جانسون

واکسن تولیدی این شرکت به پایان رسیده است و احتمال ثبت یک 
.سفارش دیگر به همین میزان وجود دارد

های کمیسیون اروپا برای اطمینان از این مذاکرات، بخشی از تالش
دریافت سریع واکسن مطمئن کرونا پس از تولید انبوه است. پیش از 

میلیون دوز واکسن  322فارش های اتحادیه اروپا از ثبت ساین مقام
اورزوال فن در  .به شرکت فرانسوی سانوفی در لیون خبر داده بودند

الین، رئیس کمیسیون اروپا درباره پیش توافق با شرکت آمریکایی 
زندگی شهروندان و اقتصاد ما داشتن یک »اندجانسون گفت0 جانسون

ذاکرات ]با کند. مواکسن مطمئن در برابر ویروس کرونا را ایجاب می
کمیسیون اروپا اواسط « .کنداین شرکت[ ما را به این هدف نزدیک می
اعالم کرد « استراتژی واکسن»ماه ژوئن با انتشار سندی با عنوان 

خرید با تولیدکنندگان بالقوه واکسن کرونا امضا قراردادهای پیش
میلیارد و چهارصد میلیون یورو از 0کند. این قراردادها به ارزش می

تامین  91بودجه ویژه اتحادیه اروپا برای مقابله با بیماری کووید
 .شودمالی می

اطمینان از تولید کافی واکسن در اتحادیه »هدف از این استراتژی، 
.عنوان شده است« اروپا و داشتن ذخیره کافی در کشورهای عضو
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شیوع ویروس کرونا در اروپا صدها هزار قربانی بر جای گذاشته 
های مارس تا مه های طوالنی در ماهوجود اعمال قرنطینه است و با

های عضو این بسیاری از دولت 91، نگرانی از بازگشت کووید0202

گیرانه برای احترام به اتحادیه را به اتخاذ رویکردهای سخت
 .گذاری اجتماعی مجبور کرده استفاصله

 پاسخ رد بریتانیا به اولتیماتوم اروپا:

می توانیم و نه می خواهیم الیحه بازار داخلی را پس بگیریم نه

نامه برکسیت براساس الیحه قانون بریتانیا بر سر بازنگری موافقت
بازار داخلی با رد درخواست کمیسیون اروپا از سوی دولت بوریس 

.ای شدجانسون وارد مرحله تازه

ر بیانیه کمیسیون مایکل گُو، وزیر ارشد دولت بریتانیا پس از صدو
اروپا درباره اولتیماتوم به این کشور و درخواست استرداد این 

ماروس )به او »شود گفت0 الیحه که منجر به بازنگری برکسیت می
خواهد و گفتم لندن نه می( س فکوویچ، معاون رئیس کمیسیون اروپا

«.تواند الیحه جدید را از دستور کار خارج کندنه می
اروس س فکوویچ، روز پنجشنبه در یک نشست مایکل گُو و م

وگو اضطراری به درخواست کمیسیون اروپا در لندن با یکدیگر گفت
 . کرده بودند

 وزیر امور خارجه ایرلند: 

بریتانیا عمداً بحران آفرینی می کند

ند، کشوری که یکی از همزمان سیمون کوو نی وزیر امور خارجه ایرل
رود، بریتانیا را به های جدی روند اجرای برکسیت به شمار میچالش

.متهم کرد« ایجاد عمدی بحران»

رفت انتظار می»وزیر امور خارجه ایرلند پنجشنبه به یورونیوز گفت0 
 (این دور)رفت به دست آید.  که در جریان مذاکرات این هفته پیش

وگوهای رسمی بود و با وجود تمام گفتآخرین مرحله از دور دوم 
که بروکسل در صورتی «ها ما واقعا منتظر نتایج مثبت بودیمدشواری

و لندن بر سر چگونگی بازتعریف روابط میان دو طرف در دوران 
پسابرکسیت به توافق نرسند، خطر جدایی فیزیکی مرز میان جمهوری 
ایرلند، عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی وجود دارد؛ امری که 

.ها تالش برای برقراری صلح را با چالش مواجه کندتواند دههمی

در مصاحبه با یورونیوز با اشاره به برنامه جدید و  آقای کوو نی
جای تاسف است که دولت »غیرمنتظره بوریس جانسون گفت0 

«.کندتر میبریتانیا مذاکرات پیچیده را سخت

عراق می خواهد به واردات گاز و برق ایران پایان دهد

هایی سوزی از جمله پروژهافزایش تولید نفت و پایان دادن به مشعل
وزیر عراق با ترامپ مطرح شد. عراق اعالم بود که در دیدار نخست

کرده که از میزان واردات گاز و برق خود از ایران خواهد کاست و تا 
.رسدپنج سال دیگر به خودکفایی می

0202اوت  02وزیر عراق در کاخ سفید، مصطفی کاظمی، نخست
دونالد ترامپ، وزیر عراق، با از دیدار مصطفی کاظمی، نخست

 یاد استراتژیک دیداری عنوان به سفید کاخ در آمریکا جمهوری رئیس
 هایشرکت با عراق نفت وزارت که است شده اعالم اکنون. است شده

بزرگ نفتی آمریکا و از جمله با شرکت شورون، قراردادهای متعددی 
 توانند از وابستگی عراق به گازامضا کرده است؛ قراردادهایی که می

.و برق ایران بکاهند

قرن گذشته میالدی  12های دهه کمبود برق و گاز عراق به سال
گردد. جنگ و بحران سیاسی برخاسته از آن، باعث عدم رشد بازمی

متناسب بخش انرژی با نرخ رشد جمعیت این کشور شد. عراق از 
رو همان زمان با کمبود انرژی برای تامین نیازهای داخلی خود روبه

دهد. این کمبود بیش از همه در بخش برق خود را نشان می  .است
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سوزی در عراق، عمال باعث از دست رفتن بخش افزون بر آن، مشعل
تواند شود؛ گازی که میای از گاز طبیعی این کشور میقابل مالحظه

های برق زمینه تامین برق عراق را فراهم آورد. بسیاری از نیروگاه
.سوز هستندعراق گاز

برنامه وزارت نفت عراق
 اول) اوت 03 گذشته یکشنبه احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت عراق،

 این که کرد اعالم "العراقیه" دولتی تلویزیون با ایمصاحبه در( شهریور
 روز در بشکه میلیون پنج از را خود خام نفت تولید دارد تصمیم کشور

عراق  .دهد افزایش کهبش میلیون هفت روزانه به کنونی، شرایط در
اکنون نیز پس از عربستان دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت خام هم

 تواندمی آید. افزایش تولید نفت این کشوردر سازمان اوپک به شمار می
وزیر نفت  .برساند روز در بشکه میلیون شش به را عراق نفت صادرات

های نفت و گاز این عراق یک بازه زمانی پنج ساله را برای اجرای پروژه
کشور در نظر گرفته است. بر اساس تصمیم دولت عراق، این کشور باید 

 به خود برق و گاز های تامینمیالدی در زمینه 0200حداکثر تا سال 
.برسد کامل خودکفایی

واردات از ایران
در حال حاضر عراق همچنان وابسته به واردات گاز و برق از ایران 

خشنودی آمریکا را در پی داشته است. عراق است. همین موضوع نا
برای تامین نیازهای داخلی خود، از آمریکا درخواست کرده است که 

شده برای واردات گاز و برق بینیهای پیشاین کشور را از مجازات
دولت ترامپ اعالم کرده است که حاضر به تمدید  .از ایران معاف کند

 ها نیست. نامحدود این معافیت
 برق و گاز خرید هایمجازات از عراق معافیت دوره نهمین نوناکهم
به همین دلیل عراق اعالم کرده است که نه تنها  .دارد جریان ایران از

 خواهد گاز و برق تولید در خودکفایی به در بازه زمانی یاد شده
 به کشورها، سایر از برق و گاز خرید با نیز آن از پیش بلکه رسید،
حمید حسینی،  .برق و گاز از ایران پایان خواهد دادردات وا و خرید

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، اخیرا اعالم کرده بود که ایران 
کند. افزون مگاوات برق به عراق صادر می 9022تا  9022روزانه بین 

 متر میلیون 31 حدود بر این، میزان واردات گاز طبیعی عراق از ایران
های برق خود نیازمند اق برای نیروگاهعر ت.اس روز در مکعب

ایران و عراق در ماه ژوئن سال جاری  .واردات گاز طبیعی است
 آینده سال دو برای عراق به برق و گاز صادرات ادامه سر بر (0202)
.رسیدند توافق به

آمریکاگذاریسرمایه
وگوی خود با شبکه تلویزیون احسان عبدالجبار اسماعیل در گفت

های درصد از پروژه 12اعالم کرده بود که در حال حاضر  "هالعراقی"
.اندناظر بر تولید گاز طبیعی در این کشور اجرا شده

شود که در مذاکرات بین مقامات دولت عراق با مقامات گفته می
گذاری کالن آمریکا در حوزه تولید نفت و گاز آمریکا، بر سرمایه
آن است تا با پایان دادن به  ویژه عراق بربهاست. عراق توافق شده 

سوزی، در عرصه تولید گاز طبیعی نیز به خودکفایی کامل مشعل
برسد. باید یادآور شد که عراق پس از روسیه، بیشترین میزان 

.سوزی را داردمشعل

شود شرکت بزرگ آمریکایی شورون اعالم کرده است که گفته می
عراق در زمینه  گذاری کالن و همکاری با دولتحاضر به سرمایه

استخراج و تولید نفت و گاز طبیعی در این کشور است. از سوی 
گذاری عربستان در صنایع نفت و گاز دیگر، عراق خواستار سرمایه

.این کشور شده است

افزون بر این، شرکت آلمانی زیمنس نیز اعالم کرده است که با عراق 
.کاری خواهد کردهای جدید همدر زمینه تولید برق و ایجاد نیروگاه

گذاری در بخش به سرمایه 0200عراق برای تامین برق خود تا سال 
شود که میزان نیاز های تجدیدپذیر نیاز دارد. تخمین زده میانرژی

.گیگاوات برسد 30عراق به برق به 

شده برای خرید و بینیهای پیشدوره معافیت نهم عراق از مجازات
رسد. آمریکا به ماه آینده به پایان میواردات گاز و برق از ایران، 

 روز فرصت داده بود تا برای گاز و برق ایران جایگزین 902عراق 
گرچه قطع واردات برق و گاز از ایران در حال حاضر ممکن  .پیدا کند

 این که نیست، اما علی عالوی، وزیر دارایی عراق، اخیرا اعالم کرد
از و گ به خود ابستگیو اعظم بخش سال یک از کمتر ظرف کشور

اد.برق ایران را کاهش خواهد د

 

جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا؛

اآغاز دور جدید مذاکرات پسابرکسیت در سایه کرون

سومین دور مذاکرات تجاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا، موسوم به 
مذاکرات پسابرکسیت، از روز دوشنبه به صورت ویدئو کنفرانس 

میشل بارنیه، مسئول مذاکرات برکسیت از سوی اتحادیه  .ز شدآغا
اروپا و استفن بارکلی، وزیر برکسیت دولت محافظه کار بریتانیا 

های جدید تجاری بین طرف دست کم تا روز جمعه برسر تعرفه
قرار بود مذاکرات اولیه تا ماه ژوئن پایان یابد اما  .گفتگو خواهند کرد

 91ر ایجاد شده به دلیل شیوع بیماری کووید رسد با تاخیبه نظر می
ها تا پس از ضرب االجل تعیین شده ادامه داشته باشدگفتگو

دولت بریتانیا بارها تاکید کرده است که دوره انتقالی خروج بریتانیا 
دسامبر تمدید  39از اتحادیه اروپا پس از تاریخ ضرب االجل، یعنی 

ل بارنیه بارها تاکید کرده که این در حالی است که میش نخواهد شد. 
امکان پذیرنخواهد  0202دسامبر  39امکان حصول توافق تا پیش از 

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا تاکید دارد که کشورش  .بود
دسامبر سال جاری میالدی به توافق تجاری با اتحادیه  39تا پیش از 

 39ادیه اروپا در پس از جدایی رسمی بریتانیا از اتح .اروپا دست یابد

ژانویه امسال، مذاکرات میان لندن و بروکسل برای تعریف شکل 
گوید که جدید مناسبات میان دو طرف آغاز شد. اتحادیه اروپا می

بریتانیا با وجود کاهش عمدی سرعت مذاکرات، موارد مهم را جدی 
وگوها هم گیرد و در عین حال تمایلی برای تمدید دوره گفتنمی

براساس توافق میان بریتانیا و اتحادیه اروپا که امکان  .دهدنشان نمی



     اخبار   25   67فصلنامه ایران و انگلیس    شماره 

را سرانجام فراهم کرد، دو طرف تا ماه ژوئن « نرم»اجرای برکسیت 
وگوها فرصت دارند و پس از آن کمیسیون اروپا و مجلس برای گفت

بریتانیا زمان دارند تا شکل جدید مناسبات را تا پایان دسامبر نهایی 
های جدید تجاری، اتحادیه اکرات در زمینه تعرفهبه جز مذ  .کنند

اروپا قصد دارد همکاری در زمینه امنیت مرزی و رقابت عادالنه به 
های جامع تری با بریتانیا دست پیدا کند اما به نظر می رسد که توافق

دولت بوریس جانسون تنها به توافق در زمینه روابط تجاری عالقه 
.مند است

دهدگمرکی بر روی واردات کاالهای آمریکایی را کاهش می هایچین تعرفه

میلیارد دالر  ۲0های گمرکی مربوط به واردات دولت چین تعرفه
دهد. این کاهش درصد کاهش می 02کاالهای آمریکایی را تا 

های گمرکی، نخستین واکنش دولت چین در ارتباط با مرحله تعرفه
.استنخست توافق تجاری خود با آمریکا 

تر از کاهش هیچ چیز در شرایط کنونی برای اقتصاد چین مناسب
تنش در مناقشه بازرگانی با آمریکا نیست. در شرایطی که شیوع 
بیماری کرونا تاثیرات و پیامدهای خود را بر اقتصاد این کشور بر 

 جای نهاده است. 
های گمرکی وضع شده بر وزارت دارایی چین خبر از کاهش تعرفه

تواند خشی از واردات آمریکا داده است. خبری که میروی ب
 .های کسب یک توافق تجاری فراگیر با آمریکا را فراهم کندزمینه

المللی به نقل از مقامات وزارت دارایی چین خبر از های بینخبرگزاری
اند. های گمرکی دادهتصمیم جدید دولت این کشور در زمینه تعرفه

ی وضع شده بر روی کاالهای ساخت های گمرکقرار است تعرفه
های کاهش تعرفه  .فوریه کاهش یابد 90ایاالت متحده آمریکا از روز 

شود. این میلیارد دالر واردات چین از آمریکا می ۲0گمرکی شامل 
دولت   .شودواردات از کاالهای کشاورزی تا هواپیما را شامل می

عیین شده برای درصدی ت 92و  0های چین تصمیم گرفته است تعرفه
واردات کاالهای ساخت آمریکا را از نیمه دوم ماه فوریه به نصف 

های گمرکی سایر کاالهای آمریکایی در شرایط تعرفه  .کاهش دهد
 بخش آن گمرکی هایتعرفه رفع. ماند کنونی به قوت خود باقی خواهد

 کاهش عرصه در آمریکا گام به وابسته آمریکا از چین واردات از
.دارد گمرکی هایتعرفه

گامی مثبت در جنگ تجاری
های گمرکی وضع شده بر روی دولت چین با این گام خود تعرفه

کاال و فرآورده آمریکا را کاهش خواهد داد. این اقدام چین  9122
مثابه تالش این کشور برای پایان دادن به جنگ تجاری و به

خست توافق مرحله ن .شودیابی به یک توافق فراگیر تلقی میدست
تجاری بین آمریکا و چین درنیمه ماه دسامبر سال گذشته میالدی 
کسب شد. پس از آن، طرفین در ماه ژانویه اقدام به امضای این 

   .نامه کردندتوافق
توافق تجاری کسب شده گام نخست از یک توافق فراگیر است. در 

 د. این گام، چین متعهد شده کاالهای بیشتری از آمریکا وارد کن
های گمرکی وضع شده بر روی کاالهای افزون بر آن، کاهش تعرفه

های واردات بیشتر کاالهای آمریکایی تواند زمینهساخت آمریکا می
.در بازارهای داخلی چین را فراهم آورد

جنگ تجاری آمریکا و چین نه تنها پیامدهای سنگینی برای اقتصاد 
قتصاد جهانی و بازرگانی این دو کشور به همراه داشته، بلکه به ا

المللی نیز آسیب رسانده است. در سایه این جنگ تجاری، نرخ بین
.رشد اقتصادی جهان در سال گذشته کاهش یافت

در شرایطی که اقتصاد چین با پیامدهای برخاسته از شیوع بیماری 
کند، کاهش تنش در مناسبات تنفسی کرونا دست و پنجه نرم می

تواند کمک بزرگی به اقتصاد این کشور تلقی تجاری با آمریکا می
.شود

سال گذشته رسید ۰2ترین سطح خود در نرخ رشد اقتصادی چین به نازل

درصد  1،9اقتصاد جمهوری خلق چین در سال گذشته میالدی فقط 
به این  9112ترین رشد اقتصادی چین از سال رشد داشت. این نازل

اقتصادی چین مربوط به جنگ سو است. علت اصلی کاهش نرخ رشد 
بر اساس گزارشی که از سوی  .تجاری بین این کشور و آمریکاست

ها منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی چین در سال یخبرگزار
کمی بیش از شش درصد بوده است. در حالی که رشد شش  0291

درصدی برای بسیاری از کشورهای جهان رشدی طالیی به حساب 

ن حکم یک فاجعه را دارد. چین از نرخ رشد اقتصادی آید، برای چیمی
دی  0۲خبرگزاری آلمان روز جمعه  .نسبتا باالیی برخوردار است

ژانویه( به نقل از مرکز آمار دولتی چین، نرخ رشد اقتصادی این  9۲)
کشور در سال گذشته میالدی را منتشر کرده است. بر اساس این 

ال گذشته میالدی از گزارش، اقتصاد جمهوری خلق چین در س
رشدی معادل شش و یک دهم درصد برخوردار بوده است. به این 
ترتیب نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته پنج دهم درصد 
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 .بوده است 0291تر از نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال نازل
ترین به نازل 0291بر اساس این آمار، رشد اقتصادی چین در سال 

دهه گذشته رسیده است. کارشناسان دالیل  سطح خود در سه
متعددی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته میالدی 

 جنگ پیامدهای در ریشه کاهش این دلیل ترینمهم  اند.برشمرده
دولت ترامپ  .دارد آمریکا متحده ایاالت و کشور این بین تجاری

ی دو کشور برای کاستن از عدم تناسب موجود در تراز بازرگان
آمریکا و چین بر روی صدها میلیارد دالر واردات این کشور از چین 

.های گمرکی وضع کرده استتعرفه

"اوضاع عادی است"

مرکز آمار چین اعالم کرده است که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته 
چین همچنان در محدوده تعیین شده از سوی دولت این کشور قرار 

ین شده از سوی دولت چین، نرخ رشد بر اساس سیاست تعی .دارد
اقتصادی این کشور باید بین شش تا شش و نیم درصد باشد. نینگ 

ای کاهش نرخ رشد یژه، رئیس مرکز آمار چین با انتشار بیانیه
ثباتی در جهان و عواملی اقتصادی این کشور را از جمله ناشی از بی

.است دانسته که از نرخ رشد اقتصادی جهان در مجموع کاسته

اکنون، پس از کسب توافق اولیه تجاری بین چین و آمریکا و تصمیم 
های های گمرکی و عدم وضع مالیاتدو کشور برای کاستن از تعرفه

تر بر واردات از فشار وارده بر اقتصاد چین کاسته شده سنگین
فروشی و مصرف نظر از جنگ تجاری، میزان خردهاما صرف .است

نیز کاهش یافته است. فروش کاال در بازارهای در بازار داخلی چین 
ماهه پایانی سال گذشته میالدی از رشدی داخلی چین در در سه

دولت چین برای ایجاد  .معادل هشت درصد برخوردار بوده است
ها رونق بیشتر اقتصادی اقدام به کاهش مالیات بر درآمد شرکت

صاد چین به نموده و تالش کرده تا از این طریق از وابستگی اقت
درآمدهای ناشی از صادرات این کشور بکاهد. میزان کسب درآمد از 

و نیم درصد  91داد و ستد آنالین کاال در چین از رشدی معادل 
افزایش مستمر شمار سالمندان به چالشی  .برخوردار بوده است

دو مشکل ساختاری نیز در . برای اقتصاد چین تبدیل شده است
اند. نخست نرخ زاد و ولد چین موثر بوده کاهش نرخ رشد اقتصادی

فرزندی رغم فاصله گرفتن دولت این کشور از سیاست تکدر چین به
نفر جمعیت  9222همچنان بسیار نازل است. سهم نوزادان در هر 

نفر است. این نرخ رشد نازل جمعیت در چین از  99چین کمتر از 
بر آن، تامین افزون  .سابقه بوده استبه این سو، بی 9101سال 

میلیون نفره چین با توجه به  022بازنشستگی جمعیت یک میلیارد و 
افزایش مستمر شمار سالمندان به چالشی برای اقتصاد این کشور 

.تبدیل شده است

پردازدمی جریمه میلیون یورو ۰22ایرباس سه میلیارد و 

به  میلیون یورو 122شرکت هواپیماسازی ایرباس سه میلیارد و 
کند. این شرکت به فرانسه، بریتانیا و آمریکا جریمه پرداخت می

دهی و پولشویی متهم شده است. با پرداخت جریمه سنگین رشوه
.شودپرونده فساد ایرباس بسته می

بهمن( توافق با ایرباس  99ژانویه ) 39دادگستری فرانسه روز جمعه 
رانسوا بونر، بر سر پرداخت جریمه سنگین را تأیید کرد. ژان ف

دادستان کل این کشور، اعالم کرد که ایرباس طبق توافق حاصل شده 
میلیون یورو به فرانسه جریمه پرداخت خواهد کرد.  13دو میلیارد و 

او تاکید کرده است که با پرداخت این جریمه پرونده ایرباس مختومه 
توافق با  های بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا نیزدادگاه .شوداعالم می

میلیون  110اند. قرار شده است که ایرباس ایرباس را تأیید کرده
میلیون یورو نیز به وزارت دادگستری آمریکا  001یورو به بریتانیا و 

مبلغ سه میلیارد و  0291ایرباس برای ترازنامه سال  .جریمه بپردازد
 .میلیون یورو را اختصاص داده است 122

ده برخی مدیران ایرباس هم با پرداخت هنوز مشخص نیست که پرون 
این جریمه بسته خواهد شد یا نه. مقامات آمریکایی گفتند که تحقیقات 

کنسرن ایرباس  .علیه مدیران این شرکت ادامه دارد پیرامون شکایات
 رود. شمار میترین تولیدکننده هواپیما در اروپا بهبزرگ

 و هاکارخانه ادفتر مرکزی آن در شهر تولوز فرانسه است ام
 بر عالوه ایرباس. اندپراکنده اروپا سراسر در دفاترش

تنها  .ایی نیز در ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و چین داردهشعبه این،
های ایرباس شاغل هزار نفر در دفاتر و کارخانه 00در آلمان بیش از 

ر کند اما بیشتر دافزارهای گوناگون هم تولید میهستند. ایرباس جنگ
 .زمینه هواپیماسازی شهرت یافته است

 رشوه، فساد و پولشویی ایرباس
ها سال، ساالنه ایرباس برای فروش هواپیماهای خود به مدت ده

.ها رشوه پرداخت کرده استصدها میلیون یورو به واسطه

نهادهای قضایی بریتانیا و فرانسه در مورد احتمال پولشویی این 
ادهای قضایی به ایرباس آنقدرزیاد شرکت تحقیق کردند. فشار نه

کت، با وجود اینکه شخصاً شر این مدیرعامل اندر، تام بوده است که
در آمریکا پیرامون نقض احتمالی قوانین  .کرد گیری کناره مقصرنبود

مربوط به صادرات تسلیحات توسط ایرباس تحقیق شده است. اما 
میلیون  92رداخت وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این شرکت با پ

ایرباس با پرداخت جریمه سنگین از خطر  .یورو جریمه رفع اتهام شد
شدن در قراردادهای دولتی در اروپا و آمریکا جلوگیری کنار گذاشته

کند. با این همه، توافق این کنسرن با فرانسه، بریتانیا و آمریکا به می
 این .شدضرر بیالن یا ترازنامه ساالنه این شرکت تمام خواهد 

فوریه ترازنامه خود را اعالم  93کنسرن هواپیماسازی قرار است 
این شرکت است  0291کند. جریمه ایرباس بیشتر از کل درآمد سال 

.میلیون یورو بوده است 922که چیزی حدود سه میلیارد و 
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 اعضای حقوقی   

آدرس:  ابراهیم غالم زاده،، سیمان و کلینکر :سیمان المردشرکت 
، کدپستی 45، نبش زنبق، پالک 01شیراز، فرهنگ شهر، ایستگاه 

، +38( 60) 97935383 +، فکس:38( 60) 97935380، تلفن: 6086397877
. info@lamerdcement.comایمیل: 

 بازرگانی، مواد غذایی، احمدعلی کیانیان :بازرگانی کنام زرشرکت 
پالک ان، خیابان ستارخان، کوچه کوروش، تهران، پل ستارخآدرس: 

ایمیل:  ،0545344760، طبقه پنجم، کدپستی435
kianiana@yahoo.com. 

تهران، آدرس:  بازرگانی، هادی مورخ، :خبرگان تجارت پارسشرکت 
، طبقه 0پاسداران، تقاطع بلوار کاوه و دولت، روبروی بنتون، پالک 

 +، فکس:38( 30) 88498505، تلفن: 0393809349، کدپستی 706، واحد 5
83666658 (30 )38.،+

صنایع انرژی، انرژی های نو، خودرو برقی،  :شرکت کیمیا گستر آرا
ابتدای خردمند تهران، ، آدرس: نفت و گاز، محمدحامد امام جمعه زاده

تلفن: ، 0484355700، کدپستی 00شمالی، کوچه دی، شماره 
 . +38( 30) 88833356+، فکس: 38( 30)88904011

، تولید انواع نوشیدنی، محمود زارع :شرکت تولید نوشابه رایانوش
اصفهان، نرسیده به نقش -جاده شیراز 41شیراز، کیلومتر آدرس: 

ایمیل:  +،38( 60) 97353036فکس: ، 6969000938رستم، کدپستی 
Mahmoud.berantin@gmail.com. 

خشکبار، مهران پارسیان فر، آدرس:  شرکت یاقوت کویر خاوران:
( 30) 37313679، تلفن: 03، واحد 31تهران، جردن، بلوار گشهر، پالک 

 .parsian@rubydesert.com+، ایمیل: 38( 30) 83665045+، فکس: 38

تولید تجهیزات سرچاهی، همایون  :ارتیانشرکت کندر صنعت پ
خیابان مطهری، خیابان فجر، ، آدرس: تهران، اسفرجانی جهانبخش
+، فکس: 38( 30) 88533738تلفن:  ،01، واحد 35خیابان غفاری، پالک 

 .  jahanbakhsh@ksp-ig.comایمیل:  +،38( 30) 88533483

ومه مهندسی، معص شرکت مهندسی بنیان مستحکم خاورمیانه:
، طبقه 89روشنکار، آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، پالک 

+، فکس: 38( 30) 888015610، تلفن: 0599869359، کدپستی 0، واحد 9
88015613 (30 )38. + 

بورس، تولید، بازرگانی، پتروشیمی،  شرکت توسعه اقتصادی آرین:
تهران، خیابان گاندی، ماشین آالت، سیدجواد احمدی نژاد، آدرس: 

، تلفن: 0406887095، کدپستی 7، طبقه 04خیابان پانزدهم، پالک 
+، ایمیل: 38( 30) 88847037+، فکس: 38( 30) 50735704

info@arianco.ir  .

نمایندگی کشتیرانی، محسن بهرامی، آدرس:  شرکت اسپندان ترابر آتیه:
، کدپستی 4د ، واح5تهران، خیابان خرمشهر، کوچه رهبر، پالک 

+، 38( 30) 88675848+، فکس: 38( 30) 88673718، تلفن: 0499879657
 .  info@sta-co.coایمیل: 

لوازم آرایشی، عطر و ادکلن، علی پروی  شرکت جام مارال قرن:
، 4، واحد 5ورزقانی، آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، کوچه رهبر، پالک 

+، فکس: 38( 30) 55616663-81، تلفن: 0499879657کدپستی 
.  info@sta-co.co+، ایمیل: 38( 37) 96663780

اعضای حقیقی:

گردشگری، آدرس: رشت، خیابان منظریه، جنب ورزشگاه  اسفندیار زیال:
+، ایمیل: 38( 099) 9973737، تلفن: عضدی، آژانس مسافرتی زیال

e_zial@yahoo.com . 

تولید و خرید و فروش صنایع فرش دستباف، آدرس: تهران،  محمد اطالقی:
نیاوران، میدان باهنر، انتهای خیابان شفیعی، میدان خیبر، کوچه 

، ایمیل: 0368094551، کدپستی 9، واحد 04پالک  نورافشار یک،
mohammad.etlaghy@gmail.com. 

خیابان تهران، شهرک غرب، ، آدرس: راه و ساختمانم :محمد نعمتی
، ایمیل: 8، پالک 03ایران زمین، خیابان مهستان، کوچه 

m.nemati@tarh-afarinesh.com. 

بازرگانی، آدرس: تهران، راه آهن، کوچه فاضل،  لی:امید فامی
+ ایمیل: 38 (30) 4485379، تلفن: 01کوچه سرافراز، پالک 

omidfamili@yahoo.com. 
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