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!ساز سرنوشت سال

ه نه ما وتنهااول سال روبه پایان است.  سه ماههِ    

دیگر به انتهای سال مانده. سالی که بنا به قولی 

ما ایرانیان در انتظار د و  گفته می شود  ایران و

 "پساکرونا"یکی به احتمال  . خواهیم  بود "پسا"

که بنا به آنچه اینجا و آنجا شنیده می شود بیش از 

چه از ناندازه به ابزاری سیاسی بدل شده است )چنا

پسا "دیگری  آغاز این چنین نبوده باشد( و

پر از کاستی و دغدغِه   "انتخابات ریاست جمهوریِ

پیش. در

سرنوشت سازی  دو رویداد به ظاهر متفاوت ، اما   

به آن دو بارآور زیانی  که کمترین بی توجهی

جبران ناپذیر خواهد بود .

ندن است که به دور ما پیداستبنابراین ، ناگفته     

از زیان های ناشی از این دو رویداد میمون  در 

اندیشی بیش از پیش کارگزاران  گروی تدبیر و دور

 ینه جز این، ضمن اینکه  فرصت اداره امور است و

موقعیت  مناسب برای  بهبود و تقویت هرچه بیشتر

وفراهم سازی شرایط بهبود  راستین اتاق ساختاری

تانیائی خواهد بریکارآفرین همکاری با همتایان 

بود.

دکتر امیرهوشنگ امینی 
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بازرگانی خارجی کشور

 در

0011یک ماه نخست سال  

سوی گمرک  براساس آمار و ارقام ارائه شده از   
مکاه  یک در خارجی کشور ایران درباره بازرگانی 

، کککو و ک ککز بازرگککانی خککارجی 1044سککال  اول

مقککدما ی مککورد اشککاره بککه زارش گکک کشککور ببابککه
درپی مکبکس  های  ول می باشد که در جد شرحی
 است.

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 0311-0011های  ماه اول سال یک در

فعالیت

 0311 ماه اول سال یک 0011یک ماه نخست سال 
درصد تغییرات نسبت به
مدت مشابه سال گذشته

وزن
هزار تن()

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
ارزش 
)دالر(

094.4-14401147.0140.114.4110440اتوارد

04491..0434114.902431114903224اتصادر
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 :صادرات( الز

عمده کشور در دوره مورد گزارش بکه  ر  ک   صادرات   
م ل ککون د ر و  70.بککا ارزش  "چکک  "( 1 : کشککورهایبککه 

 010 بککا ارزش "عککرا "( 1درصککد،  31409سکک و ارزشککی 
امککارات "(3درصککد،  10401م ل ککون د ر و سکک و ارزشککی 

 م ل ون د ر و س و ارزشی 017ارزشبا  "متحده عربی

 م ل کون د ر و سک و ارزشکی 017با ارزش "متحده عربی
 ون د ر و س و م ل 177با ارزش  " رک ه"( 0درصد،  10442

م ل کون  172با ارزش  "افغانستان"( 2درصد و  24.0ارزشی 
 درصد، انجام پذیرفته است. .240د ر و س و ارزشی 

کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 0011یک ماه نخست سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

: وارداتب( 

امارات "( 1کشورهای  1044ماه اول سال  ی در 
م ل ون د ر و س و  700با ارزش  "متحده عربی

م ل ون  929با ارزش  "چ  "( 1درصد،  10414ارزشی 
 107با  " رک ه"( 3درصد،  13407د ر و س و ارزشی 

با  "هبد"( 0درصد،  0409م ل ون د ر و س و ارزشی 

درصد و  0479ارزشی م ل ون د ر و س و  133ارزش 
م ل ون د ر و  131با ارزش  "فدراس ون روس ه"( 2

درصد  به  ر    مقام های اول  ا  0470س و ارزشی 
 پبجو صادرات از ایران را کس  نمودند.

براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 0011یک ماه نخست سال 

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 عراق

00.01%  

 چین

31.21%  

 امارات متحده عربی

00.11%  

 افغانستان

1.21%  
 ترکیه

1.12%  

 جمع سایر کشورها

31.20%  

 چین

10.22%  

 هند

0.24%  

 فدراسیون روسیه

00.2%  

 جمع سایر کشورها

11.12%  

هترکی  

2.24%  

 چین

13.02%  

 امارات متحده عربی

12.11%  
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روزگاِر پسا انتخابات

بارها در یادداشت هائی که به مناسبت های گوناگون ارائهه    
ذهنیهت شه   "، به راستینه یا واقعیت مفهوم گونهه ه استشد

و ناکهار،، "ظام اقتصادیِ متمرکزِ دسهتوریِ دوتتهیگرفته در ن
سهو، برذه ر داشهت   از یه  ،نمخرب و فسادبرانگیز بهودن 

 نه اموراقتصههادی کرههور دروههی روی از ،کههارگزاران ادار
مهرور کوتهاهی  اما با .ده استاشاره و تاکید ش ،ازسوی دیگر
که بها ووهود  ویداستاقتصادی کرور به روشنی  در کارکردِ
ن ویژگی های منفی و مخرب نظام اقتصادی مورد دبو،ش ار 
 ارائهه رهنمودههای مزم از گ راندن برخی قهوانی  و اشاره و
مره ت  مربهو   برای برون رفت از مسائ  و سطح بامتری 

چنانجهه بهه ،ن و یها  اقدامی در رفع ،ن به عم  نیامهده اسهت،
رفتههه گتف ههر شهه    سههبذ ذهنیههت وبههه  اشههدب ، هورود شههد
بار،ورزیان ههای  مربو  در نظام اقتصادی ذاکم، کارگزاران

 به مراتذ بیرتری بوده است.
،ن را در اداره امور به روشهنی  سلطهای  واقعیتی است که  و

نیهز همهه شهاهد  0011در مناظره انتخاباتی ریاست ومهوری 
کلیهه نظهام  به ای  اصه  کهه در بودیم . هیچ ی  از کاندیدا ها
سهت وزیهر هماهنهن کننهده خن یا های ذ ومتی رئیس ومهور

می باشد نهه  ی ذاکمبتیمبتنی بر راهبردها ،برنامه های دوتت
هیچ ی  از ایران به ای  واقعیت کهه  فعال مایراء اشاره ن رد.

تنها دوتت هائی مورد ذمایت مردم می باشند که تامی  کننهده 
اشاره ن رد.  تفریح و امید به ،ینده ،نان باشند ،معاش روزمره

رو هیچ ی  از ،نان نگفت م  وهی  از ،ن هه در اندیرهه ای   از
خهواهم  کهارگزارامری از امور دوتت باشم به ف ر خود دوتت 

بود بنابرای  به دنبال تر ی  دوتت یها کابینهه یهی  متره   از 
ود، برخی بخوشنام و موفق خواهم  ،مجرب کاردان ومدیرانی 

از ووانان  نیز ای  شعار ووووتیستی را سر دادند که م  دوتتی
تر ی  خواهم داد غاف  از ،ن که نیروی ووان بازوی اورائهی 

 مدیر کنونی و مدیر فردا خواهد بود.                    
همه  کهبود د ای  م،نچه  از سخنان کاندیداها برمی ،اما 

گی ند که می توان استاندارد یا  سطح زندبود برای  باور
ادامه داد. استانداردی که  را ذفظ وکنونی تصنعی برقرار 

هزار دمر  00111تا 01ویژه اقتصادهائی با در،مد سرانه 
 .مانه در،مد سرانه وائی  کرور است، درسال

تف هر و رفتهار در ایه  شهیوه چنانچهه  ناگفته ،ش اراست کهه
وبهران ناوه یر  زیان ههای کرور با بدهی و دتجدید نظر نرو

.  شدرو به رو خواهد نیرتر و بیرتر بارهم

چنانچه در سیاسهت ههای  برای  از روز روش  تر است کهبنا
ام انها   و اورائی کرور متناسذ با وضع مووود، کاستی ها

 دستیاب به فوریت تجدید  نظهر نرهود ،در وسها انتخابها  بها
 برطرف شدن کلیه  تحریم هها اعهم از بروهامی و محالفرض ِ 

 تنها بها کهاه  نیهدینگی و بهه تبهع ،ن بهبهودنه  غیربروامی،
بهه . روبه رو نخواهیم شد ،بل ه قدر  خرید وول ملی)ریال(و..

مر ت  مووهود بهازهم افهزوده خواههد  مسائ  وباربرکس، 
 شد.
 سیاسههی، صههرف نظههر از ایهه  روبههه ذ ههم دانهه  اقتصههاد از

 ر در نظهام اقتصهادی کرهور،ظهن فوریهت تجدیهد ضرور  و
 ه شرح دروی مورد توصیه است:اماتی بدفوریت اق

مبارزه با گران فروشی از طریق اعمال نظار  بر عرضه کهام  -
وهواب گهو  های مصرفی درسطح شهر توسط اتاق اصناف و

اتاق در ای  زمینه.،ن  سازی 

مصهوب کهه در،ن  مسهاور قهانون مهوور و دست کهم  اذیاء -
درخواست تخلیهه وهز  زای  سامنه مال امواره وفموور از ا

.شد ودر دهِ هفتاد تغواست موارد خاص منع شده  در

سهاز مسه   وبههره  ر سیاست سهاخت ودجدید نظر فوری ت -
خانهه  عنهوانروش نرفته مس    مهر بهه فدهای ذگیری از وا

.های سازمانی

تی/ بان ی به ویهژه منهع تجدید نظر فوری در سیاست های وو -
عهم از بانه  هها اوابسته و  و ،ری بنگاه های دوتتیسپرده گ ا

خصوصی، دوتتی و وابسته و مربو  .

دام فوری در سیاست ههای توتیهد خهودرو بهه قجدید نظر وات -
فظ ی  خهود روسهازی ملهی کلیهه بنگهاه ههای ذنحوی که با 

به قطعه سازی های صادرا  محور  ساخت یا مونتاژ خودرو
 .تبدی  شوند

فیط بهه  هوی کحنحوه ورداخت یارانه به ن تجدیدنظر فوری در -
،ن هم بهه  ،شود تارانه ورداخیاد معاف از ورداخت ماتیا  افر

دو  که ای  هر)کامئی  کردن ورداخت نیدی و صور  وایگزی 
براسها  م هانیرم  کهاه  هزینهه زنهدگی بها (فساد برانگیزند

مربو  .
م  بر توتیهد از هزینهه ههای ذمه  بهر ذتغو کلیه هزینه های  

  هههای رکهها)ووههایگزی  کههردن  دارنههدگان کههار  بازرگههانی
 بازرگانی بها کهار  عیهویت(گرفته تها هزینهه ههای مهوردی

مواردی از ای  دست و نه وز ای .و  استانداردها موسسه

دکتر امیرهوشنن امینی
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Arm of Glasgow 

Glasgow

گالسگو

و سومین شهر پرجمعیت پادشاهی متحده با بیشترین  شهر اسکاتلندو پرجمعیت ترین بزرگترین ، Glasgowگالسکو، 
جاذبه های طبیعی، آموزشی، قرهنگی، هنری، تاریخی و مردمانی شناخته شده  به صمیمی ترینوخوش برخورد ترین  

 مردم پادشاهی متحده است.
میالدی بعد از لندن دومین شهر بزرگ امپراتوری بریتانیا وبعداز لندن وبرلن به سومین شهر بزرگ  91گالسگو درسده 

  اروپا  شهره بوده است. 
از نظر معماری و  بریتانیابه عنوان شهر برتر  9111به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا و در سال  9111گالسگو درسال    

 " ورساچه"می باشد و مارک مشهوری مانند  بریتانیاترین مرکز خرید بزرگ لندنطراحی برگزیده شد. گالسگو پس از 
 گاه اختصاصی خود را در این شهر تأسیس کرد.اولین فروش

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%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87
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ویژگی های جغرافیای طبیعی و سیاسی:
کیلومترمربع، در  5/975بندری با پهنهشهری گالسگو 

 "کالید"اراضی پست غرب اسکاتلند، در دو سوی رودخانه
واقع که از سمت غرب به اقیانوس اطلس شمالی می ریزد، 

 . استسعه یافته تو و
آب وهواائی اقیانوسی، با زمستان های  گالسگو دارای

اغلب با وزش های باد که گاه به  وسرد و مرطوب است، 
.همراه است طوفان های شدید تبدیل می شود

بارانی تر  ازآنجا که گالسگو در غرب اسکاتلند واقع است
از سایر شهرهای اسکاتلند و بارانی ترین شهر پادشاهی 

)تنها درمنطقه های کوهستانی بارندگی بیش  متحده است
          .از گالسگو می باشد(

میلیمتر درخشک ترین ماه  55میزان بارنگی در گالسگو از 
میلیمتر درمرطوب ترین  955های سال )ِاِپریل و مِی ( تا 

ویه( در تغییر است. متوسط میزان بارندگی ساالنه ماه)ژان
 )از دسامبر تا در زمستان میلیمتراست. 9231در گالسگو 

فوریه( هوا کامال سرد و آسمان ابری است، افزایش باد و 
 رطوبت سردی بیشتر هوا را دامن می زند. 

درگالسگو به ندرت برف می بارد اما  احتمال بارش برف 
وجود دارد.    از نوامبر تا اِپریل

9561،551حدود  3139جمعیت گالسکودرسال :جمعیت
 9151نفر برآورد شده است، درحالی که این رقم در سال 

 نفر بوده است. 755.971، بالغ بر.
به اوج 9151شهر گالسکو در سال  گفته می شود جمعیت

نفر رسید، و در آن زمان یکی از هزلر 61و  . میلیون9
 9151دهه  درگالسگوجهان بود. پرجمعیت ترین شهرهای 

فقیرنشین داخل شهر و انتقال  ه هایشاهد پاکسازی منطق
بود که منجر به کاهش جمعیت در  "شهرهای جدید"به 

شهر گالسگو شد. مرزها نیز در سده بیستم دو بار تغییر 
نفر  515،111کمی بیش از 3192گالسگو در سال  کرد، 

 9690555نسبت به  بدین سان که .جمعیت داشت
نفر در  9600555و  2502در سال  جمعیت این شهرنفر

 .نمی دهد تغییر چندانی نشان 2500سال 
نفر در هر کیلومتر  2،211گالسکو  شهر تراکم جمعیت در 

مربع است که این شهر را به پرجمعیت ترین شهر 
، ی بزرگ. در منطقه گالسگوکرده استاسکاتلند تبدیل 
فر برآورد شده است، در میلیون ن 9.3جمعیت بالغ بر 

میلیون نفر ساکن  3.6حالی که در اطراف این منطقه حدود 
 است.جمعیت اسکاتلند  ٪23می باشند. این میزان حدود 

جمعیت شناسی گالسگو درصد اقلیت های  .عالوه بر این
را نشان می قومی بسیار بیشتری نسبت به کل اسکاتلند

 :ه، جمعیت پادشاهی متحد 3199.در سرشماری سال دهد.

 ٪6.9آسیایی:  •( ٪15)اسکاتلند:  ٪66.2گالسکو: سفید •
مسیحی:  •( ٪1.6)اسکاتلند:  ٪3.2سیاه:  •( ٪3.7)اسکاتلند: 

( ٪9.2)اسکاتلند:  ٪5.2مسلمان:  •( ٪52.1)اسکاتلند:  52.5٪
از جمعیت به یک گروه اقلیت قومی تعلق  ٪95بیش از 

ت زیادی از ، جمعی 71و  9151دارند. در دهه های 
 21111اسکاتلندی های آسیایی همراه با پاکستانی ها )

نفر( و  2111نفر( ، بنگالدشی ها ) 95111نفر( ، هندی ها )
گی  مهاجران چینی در این شهر ساکن شدند .امید به زند

بین شهرهای  است و سال گذشته 72درگالسکو از 
.ردانگلیس در پائین ترین سطح قراردا

به داشتن  وپرهیاهو است  و غشلوگالسگو شهری 
 است.  شهرهبسیار  و  مرکز آموزشی دانشگاه ها
کالج های متعدد، تعداد بسیار زیاد دانشگاه ها، افزون بر

جذابیت های دیگر همچون  مدرسه معروف هنرِگالسگو
ناهای تاریخی، پارک ها و ب مانند:گردشگری این شهر زیبا 

 .درخورتوجه ویژه است ،موزه ها
هنوز با وجود مدرن بودن  گالسگونه جالب اینکه وام نک
می توان حال وهوای روستایی گذشته را درآن هم 

یت هرچه جذاباست که سبب همین تضاد  احساس کرد.
  گالسکو شده است. بیشتر

های میالدی، میزبان بازی 3192گالسگو در سال   
 بود. کشورهای همسود بریتانیا

ساعت و نیم از تهران عقب تر  2از نظر زمانیسکو گال
زبان اصلی آنها، ، واحد پول آن، پوند استرلینگ است، است

.انگلیسی اسکاتیش است
97هِتگگا سگگد سگگده هگگای میگگانی گالسگگگو از  :تاریخچهه 

به این معنا کگه ؛ ه استمیالدی تغییرات بزرگی به خود دید
یسگای و کل دوسگوی رود کالیگداز یک روسگتای معمگولی 
ه تبدیل شد امپراتوری بریتانیاجامع به دومین شهر بزرگ 

 . است
به گونگه ای میالدی،  95 هِدر سد دانشگاه گالسگو تاسیس
از  ، از یک سو رشد سریع شگهررا درپگی داشگت،چشمگیر

 هِدور بگه شگهورم هِگالسگگو در دورسوی دیگر سگبب شد
 بزرگ ایفا کند.  ی اساسی و نقش اسکاتلنددر  روشنگری

بسگگگگیاری از ای کگگگگه مگگگگیالدی دوره 97و  95سگگگگده در
 هِایگاالت متحگدو  کانگادا) آمریکگای شگمالیهای سگرزمین

ترین تعلق داشت، گالسگو به پررونگق بریتانیاامروزی( به 
 با آمریکای شمالی تبدیل شد. ی بندر تجار

کشگتیرانیسرمایه داران بریتانیایی با کمگک دانگش فنگی، 
های سیاه در آمریکای رفته و نیروی کار رایگان برده پیش

اورزی به کاشت محصگوالت کشگ کارائیبشمالی و جزایر 
در ابعادی دسگت زدنگد کگه پگیش از آن در تگاریق سگابقه 

و  توتگوناز جملگه  -نداشت. ایگن محصگوالت کشگاورزی 

رودخانھ کالید

بخش میانی سالن ایستگاه مرکزی راه آھن گالسگو
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86


 66فصلنامه ایران و انگلیس    شماره   8     گالسگو 

در مقگادیر کگالن بگا کشگتی بگه شگهرهای غگرب  - تنبگاکو
شد و از آنجا به سگایر خصوصاً گالسگو حمل می بریتانیا

  .شدصادر می آسیاییو  اروپاییکشورهای 

های مگیالدی از خاسگتگاه 91و  96 سگده هگایگالسگو در 
، موتور بخگارمخترع  - جیمز وات. است بودهانقالب صنعتی

جیمز واتو معلم  اکسید کربندیکاشف  - جوزف بلکو 
 انقگالبدر دوره  مگی باشگند.هردو از مشاهیر ایگن شگهر -

 دارا و دریگایی تجگارت سگابقه خگاطر به گالسگو صنعتی،
های تگرین مرکگز سگاخت ماشگینبزرگ بگه دانشگاه بودن

در جهگان تبگدیل شگد.  لوکوموتیگوو  کشگتیسنگین ماننگد 
رونق تجارت و صنعت و رشد اقتصادی سگریع منجگر بگه 

 جمعیگت کگه طگوری بگه شگد، شهررشد جمعیت و توسعه 
91سگده  در ویکتوریگا ملکگه حکومگت دوره در گالسگگو

میالدی از یک میلیون نفگر فراتگر رفگت و ایگن شگهر را بگه 
و چهگارمین شگهر بگزرگ  امپراتوری بریتانیگادومین شهر 

تبگدیل کگرد. خگدمات  بگرلینو  پگاریس، لنگدنبعد از  روپاا
بگه  یافگت،شهری و عمومی گالسگو در این دوره توسگعه 

طوری که این شهر دارای سومین متروی قدیمی جهان بعد 
شد. لندنو  ستبوداپاز 

گالسگو در طول  چند سال گذشته همواره با اقتصاد:
میلیارد پوند ارزش افزوده، از رشد  95.7تولید ساالنه 

 222111اقتصادی برخوردار  بوده است، واکنون با حدود 
 بزرگترین مرکز اشتغال در  اسکاتلند است.نفر شاغل 

، یو خرده فروششرکت اصلی 92111در گالسگو  حدود.   
 د.دارن حضور ی، و...دنی، غذا و نوشیجهانگرد

تحوالت اداری کارآمد و نوآورانه همراه با فضاهای خرده    
فروشی در گالسکو درسطح جهانی، متناسب با نوع کسب 

 و کار ارائه می شود. 
یت این شهر در جذب شرکت ها باعث افزایش فرصت موفق

نفر در  71،111های شغلی جدید در این شهر با بیش از 
شده است، و این شهر را به یکی  3115سال منتهی به  91

از شهرهای با رشد سریع در انگلیس تبدیل کرده است، به 
همین دلیل است که شرکت های جهانی هرچه بیشتر 

رار در گالسگو می گیرند.تصمیم به حضور و استق
امور تامین مالی و بانکداری در گالسگو همواره از رونق 
چشمگیر برخوردار بوده از این رو عالوه بر بانک سلطنتی 
اسکاتلند و سایر بنک های اسکاتلندی و انگلیسی بانک های 
متعدد خارجی در این شهر دارای شعبه می باشند، از 

جمله بانک های ژاپنی و... .
گالسگگو از نظگر حمگل ونقگل بگه ویگژه  :حمل و نقهل

برخورداربگگودن از انگگوع گونگگاگون حمگگل ونقگگل از درون 
شهری وبرون شهری گرفته تگا زمینی)جگاده ای و ریلگی(، 

آبی وهوائی درقیاس باسایر شهرهای پادشاهی متحگده از 
ویژگی خاص خود برخورداراست. در پی هریک از مگوارد 

د اشاره قرارخواهد گرفت:نام برده در حد ممکن مور
آهگن ودارای شگبکه راهگالسگو  :حمل و نقل شهری

اتوبوسگگگرانی گسگگگترده و مگگگنظم بگگگرای حمگگگل و نقگگگل 
شهری و سیستم متروی آهن درونشهری است. راهدرون

کالیگد اسگتر  نقگل و حمگل دولتگیشهر توسط مؤسسه 
(SPT)آهگن زیرزمینگی یگا شگود. سیسگتم راهمدیریت می

که به صورت یگک بیضگی سگاخته شگده،  متروی گالسگو
پوشگش  رود کالید جنوب و شمال در را شهر اصلیهسته 
 دهد. می

ترین شبکه حمل و نقگل دارای گسترده بریتانیاگالسگو در 
 9615در سگال  کگه، است لندند از شهری بعآهن درونراه

 اسگت.ایسگتگاه  95خط و  9اکنون دارای و هم تأسیس شد
 .ترین متروهای جهان است این مترو از قدیمی

چنگگدین شگگرکت نیگگز شگگبکه حمگگل و نقگگل اتوبوسگگرانی را 
 .دهندظارت شهرداری پوشش میخصوصی با ن

گالسگو دارای دو ایسگتگاه :حمل و نقل بین شهری
 :آهن استمرکزی راه

  ایستگاه مرکزی گالسهگ (Glasgow Central 

Station)شگهری، ارتبگا  کگه عگالوه بگر قطارهگای درون
از طریگق  بریتانیگاگالسگو را به شهرهای جنوبی و شرقی 

 Virgin )ویگرجینهای کنگد. شگرکتخط آهن برقرار می

Trains) نشگگنال اکسگگپرسو  National Express)  )
را برقگرار  لنگدنرتبا  مستقیم و سگریع بگین گالسگگو و ا

.کنندمی

 آهن خیابان ک یین گالسگ ایستگاه راه: 

(Queen Street Station) عالوه بر قطارهای درون 
شهری، ارتبا  گالسگو را با شهرهای شرقی و شمالی 

.کندبرقرار می نیز اسکاتلند

 :المللی استفرودگاه بین 3گالسگو دارای  :فرودگاه

 در   ا یگن فرودگگاه : المللی گالسگفرودگاه بین
 اسگت..واقع کیلومتری جنوب غربی مرکز شگهر 92فاصله 

از این فرودگاه پروازهای مستقیم به بسیاری از شگهرهای 
، جزایگگر آمریکگای مرکگزی، آمریکگای شگمالی، اروپگامهگم 
برقگرار اسگت. ایگن فرودگگاه  آسگیاو  خاورمیانه، رائیبکا

های مگگگنظم اتوبگگگوس و تاکسگگگی بگگگرای سدارای سگگگروی
وآمد به گالسگو و شگهرهای اطگراف اسگت. همچنگین رفت

.امکان کرایه اتومبیل در این فرودگاه وجود دارد

 المللی گالسگ  پرست یکفرودگاه بین  :
کیلومتری جنوب غربی  59در فاصله  PIK :کُد فرودگاهبا 

ایگن  .اسگتواقگع شده ایرشگایر هِشگهر گالسگگو در منطقگ
های هواپیمایی ارزان قیمگت فرودگاه عموماً میزبان شرکت

 ایرلنگدیدهنگد. شگرکت را پوشگش می اروپااست که تمام 
هایی از جملگه شگرکت ویز ایرو شرکت لهستانی  رایان ایر

هستند که شهر گالسگو را از طریق فرودگاه پرستویک بگه 
مسگیر فرودگگاه در  ایگن.کننگدمتصگل می اروپگااکثر نقا  

شهری گالسگو قرار شهری و برونآهن درونسرویس راه
دارد، و در حگگال حاضگگر تنهگگا فرودگگگاه دارای ایسگگتگاه 

شگهر سفر از فرودگاه تگا مرکگز  .است اسکاتلندآهن درراه
عگالوه بگر  .کشگددقیقه طگول می 25گالسگو با ترن حدود 
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های منظم اتوبوس و تاکسی و امکگان کرایگه این، سرویس
.وجود داردنیز  فرودگاه این در اتومبیل

میالدی ساخته شگده،  9121که در دهه  فرودگاه پرستویک
نیگروی هگوایی مگورد اسگتفاده  جنگ جهگانی دومدر طول 

نیگروی هگوایی و سایر متفقین خصوصگاً  سلطنتی بریتانیا
است. تا پیش از بازنشسته شگدن قرار داشته ایاالت متحده

دگاه پرسگتویک یکگی ، فروکنکوردهواپیمای مافوق صوت 
و آمگوزش خلبانگان آن  کنکگورد نگهگداریاز مراکز عمگده 
خواننگده مشگهور  الویس پریسگلیمیالدی  51بود. در دهه 

تبار موسگیقی راک انگدرول از ایگن آمریکایی و اسگکاتلندی
 .شد بریتانیافرودگاه وارد خاک 

المللی فوتبگال جهگان در سگالاولین مسابقه بین :ف تبال
 «پارتیگک»هِدر منطقگ اسگکاتلندو  انگلیسهای بین تیم 9673
 .صفر پایگان یافگت-شد، که با نتیجه صفر انجام گالسگو شهر

 3زمگان تنها شهرهای جهانند که هم مادریدو  لیورپول ،گالسگو
اند. در سگال فرسگتاده اروپگافینگال  ه هگایتیم فوتبال به مسگابق

لتیکتیم فوتبال  9157 در  (Glasgow Celtic FC) گالسگو سگِ
شگرکت  (European Cup Final) های اروپگافینگال باشگگاه
 Glasgow Rangers)گالسگگو رنجگرززمان تیم داشت و هم

FC) افینگال جگام قهرمانگان اروپگدر(Cup Winners' Cup 

Final)زدتوپ می.  

هگای ای فوتبگال اسگت: تیمباشگاه حرفگه 2گالسگو دارای 
بازیکنگان (Glasgow Rangers) گالسگگو رنجگرزقگدیمی 

نیز در  (Queen's Park FC) کوئینز پارکباشگاه آماتور 
پارتیک ، و تیم (Glasgow Celtic)  گالسگو سِلتیکو  (لی

بگگازی  اسگگکاتلندای حرفگگه .(Partick Thistle) لتِتیسگگ
 .کنندمی

ورزشگاه ورزشگاه بزرگ فوتبال است:  2این شهر دارای 
با  گالسگ  سِلتیکخانه تیم  (Celtic Park) سِلتیک پارک

خانه تیم  (Ibrox) آیبراکسنفر؛ ورزشگاه  51٫623ظرفیت 
هَمهِِن نفر؛ و ورزشگاه  59٫163با ظرفیت  سگو رنجرزگال

تگیم ملگی ورزشگاه ملی و خانگه  (Hamden Park) پارک
نفگر. ورزشگگاه  53٫751بگا ظرفیگت فعلگی  فوتبال اسکاتلند

همگگدن پگگارک رکگگورددار تعگگداد تماشگگاچیان در مسگگابقات 
جمعیتگگی معگگادل  9127فوتبگگال اروپگگا اسگگت؛ در سگگال 

تگیم ملگی  9بر  2رد نفر در این ورزشگاه شاهد بُ 921٫527
بودنگد. الزم اسگت ذکگر  تیم ملی انگلیسدر مقابل  اسکاتلند

میالدی وجود تعداد زیادی تماشگاچی  21شود که در دهه 
 .استرواج داشته بریتانیاهای ایستاده در ورزشگاه

ترینگالسگگگگو میزبگگگان یکگگگی قگگگدیمی :هادانشهههگاه
کگه در سگال  دانشگاه گالسگگو .است بریتانیاهای دانشگاه
 دانشگاه قدیمی 2یکی از  است میالدی تأسیس شده، 9259
دوران روشگنگری نقش بسگیار مهمگی در که است  بریتانیا
 .استایفا کرده یانقالب صنعتو پس از آن در  اروپا

دانشگاه بزرگ، چنگد دانشگکده و  2شهر گالسگو با داشتن 
 عمومی و فنی دانشکده چندین و هنری،-آموزشیمؤسسه 

اسگت. بگیش از  نیگابریتا دانشگگاهی مهگم شهرهای از یکی
کگه ، کنندپژوه جوان در گالسگو زندگی میهزار دانش971

هگای ها، پاتوقبه سگرزنده بگودن شگهر و رونگق کتابخانگه
هگای شگبانه جوانان، مراکز موسیقی زنگده، بارهگا و کلوپ

های بگگزرگ گالسگگگو اسگگت. دانشگگگاهکمگگک زیگگادی کرده
 :اند ازعبارت

(University of Glasgow)دانشگاه گالسگ *

(University of Strathclyde)دانشگاه استرتکالیِ*

 Glasgow Caledonian)دانشگاه کلهِونین گالسهگ *

University) 
 University of the West of)دانشگاه غرب اسکاتلنِ*

Scotland) 
(Glasgow School of Art)مِرس  هنر گالسگ *

های شهر گالسگو مشاهیر علمی بسیاری را دانشگاه
آدام اسمیتاند. برای مثال آموزش داده یا میزبان بوده

فرانسیس پدر اقتصاد مدرن و اقتصاد سیاسی، و 
هردو  فکری دوران روشنگری اروپاز رهبران ا هاچسون

اند و پس از آن بوده دانشگاه گالسگوالتحصیل فارغ
د در همین دانشگاه تدریس ها به عنوان استاسال
اکسید کربن را در دی جوزف بلک .اندکردهمی

لُرد کِلوین .استآزمایشگاهش در این دانشگاه کشف کرده
فیزیکدان مشهور استاد این دانشگاه بوده و چندین سال 

پدر  جیمز وات .استدار بودهمقام ریاست دانشگاه را عهده
روی  دانشگاه گالسگوانقالب صنعتی در آزمایشگاهی در 

کرده، و یش کارایی نخستین موتورهای بخار کار میافزا
دانشگاه التحصیل مخترع تلویزیون فارغ جان برد
ها پس از سال گیلجیمز مک. است بوده کالیداسترت
یس ، اقدام به تأسدانشگاه گالسگوالتحصیلی از فارغ

  .استکرده کانادادر  گیلدانشگاه مک

 9259در سال  "دانشگاه گالسگ " :دانشگاه گالسگ 

یکگی از  .این دانشگگاهتأسیس شد گالسگودر شهر  میالدی
و چهارمین دانشگگاه قگدیمی  بریتانیاهای باستانی دانشگاه
نفگر دانشگجو  32٬111. بیش از می باشددنیا  زبانانگلیسی

کشور در مقگاطع گونگاگون از کارشناسگی  911از بیش از 
 اه به تحصگیل و پگژوهش مشگغولندتا دکترا در این دانشگ

و  دانشگاه گالسگو یکی از صد دانشگاه برتر جهان اسگت،.
، 39یونیورسگگیتاس ، راسگگلهگگای دانشگگگاهی عضگگو گروه
انجمگگگن و  های پژوهشگگگیالمللگگگی دانشگگگگاهشگگگبکه بین
پردیس اصگلی دانشگگاه  .باشدنیز می های همسوددانشگاه

واقگع شگده و سگاختمان  گالسگگوگالسگو در غرب شگهر 
گردد. پردیس اصلی آن یکی از نمادهای شهر محسوب می

اسگت کگه در شگهر  پگردیس کریکتگوندیگر ایگن دانشگگاه 
   .قرار دارد دامفریز

دانشگگگاه گالسگگگو در  شناسگگی دریگگاییدانشگگکده زیست
واقع است. این دانشگاه  کامبری بزرگجزیره در  میلپورت

دریاچگگه دارای تشگگکیالت پژوهشگگی و اداری در حاشگگیه 
 .می باشدنیز  لوموند

نمایی از ورزشگاه ھمدن پارک در گالسگو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C
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/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
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%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/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
http://www.queensparkfc.co.uk/
http://www.queensparkfc.co.uk/
http://www.celticfc.net/
http://www.celticfc.net/
http://ptfc.co.uk/
http://ptfc.co.uk/
http://ptfc.co.uk/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
http://www.stadiumguide.com/celticpark.htm
http://www.celticfc.net/
http://www.celticfc.net/
http://www.stadiumguide.com/ibrox.htm
http://www.stadiumguide.com/ibrox.htm
https://web.archive.org/web/20080820032706/http:/www.rangers.premiumtv.co.uk/
http://www.hampdenpark.co.uk/
http://www.hampdenpark.co.uk/
http://www.hampdenpark.co.uk/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
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/%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/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-studnums-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3_%DB%B2%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF
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 3131در سگگال  QS شگگگاه ی جهگگاندر رتبگگه بنگگدی دان
دنیگا و یگازدهم بریتانیگا قگرار 57دانشگاه گالسکو در رتبه 

تگایمزهمچنین بر اساس رتبه بندی موسسه ،  گرفته است
دانشگگگاه هگگای  11ایگگن دانشگگگاه در رتبگگه  3131در سگگال 

  .جهان قرار دارد

:دانشکده ها و کالج های دانشگاه گالسکو عبارتند از
کالج هنر*
کالج پزشکی،دامپزشکی و علوم زیستی*
کالج مهندسی و علوم*
کالج علوم اجتماعی*
آدام اسمیتدانشکده بیزینس *
دانشکده دندانپزشکی*
دانشکده شیمی*
دانشکده علوم محاسبات*
دانشکده فرهنگ و هنرهای خالق*
دانشکده آموزش*
دانشکده مهندسی جیمز وات*
دانشکده مطالعات انتقادی*
دانشکده علوم جغرافیایی و علوم زمین*
دانشکده علوم انسانی*
دانشکده مطالعات میان رشته ای*
ده حقوقدانشک*
دانشکده علوم زندگی*
دانشکده ریاضیات و آمار*
دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری*
دانشکده زبانها و فرهنگهای مدرن*
دانشکده فیزیک و نجوم*
دانشکده روانشناسی*
دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی*

مشاهیر دانشگاه گالسگ 
مدرن داریسرمایهپرداز اصلی نظام نظریه :آدام اسمیت*
انقالب صنعتیپدر  و موتور بخارمخترع  :جیمز وات*
)لُرد کلوین(: فیزیکدان مشهور و بنیانگذار  ویلیام تامسون*

مقیاس دمای ترمودینامیکی کلوین
گرمگای ، کاشف اکسید کربندیکاشف گاز  :جوزف بلک*

ظرفیت گرمایی ویژهو بنیانگذار کمیت  نهان
کانادادر  گیلدانشگاه مکبنیانگذار  :گیلجیمز مک*
تلویزیونمخترع  :جان برد*

برنِگان جایزه ن بل
بگرای  (9112) جگایزه نوبگل شگیمیبرنگده  :ویلیام رمزی*

1جدول تناوبیو گسترش  گازهای نجیبکشف 

جگایزه نوبگل شگیمیفیزیکدان و برنده  :فردریک سودی*
ایزوتوپبرای کشف  (9139)
بگرای  (9121) جگایزه نوبگل صگلحبرنگده  جان بویگد اور*

متحدسازمان ملل تعیین استاندارد تغذیه در 
بگرای  (9157) جگایزه نوبگل شگیمیبرنگده  الکساندر تگاد*

اسید نوکلئیککشف 
بگرای  (9151) جگایزه نوبگل شگیمیبرنگده  دریک بارتون*

ایزومرهای ساختاریسازی مدل
برای کشف  (9166) جایزه نوبل پزشکیبرنده  جیمز بلک*

دارویی هایپروپرانولول
نخست وزیران

حزب لیبرال بریتانیا :هنری کمپبل بنرمن*
کار بریتانیاحزب محافظه :اندرو بونار ال*

9715ایگن دانشگگاه در سگال  :دانشگاه استرثکالیِ
 Anderson)مگگیالدی ابتگگدا بگگا نگگام انسگگتیتو اندرسگگون

Institute)دانشگگاه تبگدیل  به 9636در سال  .تأسیس شد
مگیالدی  9152شد و پس از چندین ادغام و تغییر در سگال 

  (University of Strathclyde)کالیداه اسگترتدانشگبه 
تغییر نام داد. تمرکز آموزشی و پژوهشی این دانشگاه بگر 

های فنی و مهندسگی، مگدیریت بازرگگانی، آمگوزش، رشته
دانشگجو در  35٬111داری اسگت. بگیش از توریسم و هتگل
در مقگگاطع کگگاردانی، کارشناسگگی،  کالیددانشگگگاه اسگگترت

کارشناسی ارشد و دکترا به تحصیل و پژوهش مشگغولند. 
بگگا موسسگگات  کالیددانشگگگاه اسگگترتچنگگدین دانشگگکده 

کنند، از جملگه آموزشی در نقا  مختلف جهان همکاری می
هتگل  در آموزشیکه برنامه  توریسم و داریهتلدانشکده 

 دانشجویید. ساختمان اتحادیه کربرگزار  نیز  تهران اوین
ترین ساختمان از نوع خگود طبقه بزرگ 91 با کالیداسترت

و  تلویزیونمخترع  ردجان بِ .است بریتانیاهای در دانشگاه
فرانتز فردیناندخواننده اصلی گروه راک  الکس کاپرانوس

کگریس سگایر .التحصگیالن ایگن دانشگگاه هسگتنداز فارغ
ترنسگپورت  ماننگد کگامپیوتری مشهور هایبازینویسنده 
 11)دهگه  رولرکوستر تگایکونمیالدی( و  61)دهه  تایکون

توماس ریدلرد لیستر

لرد کلوین جوزف بلک

ویلیام تامسون

جیمز وا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%B1_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%B1_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://web.archive.org/web/20071023051606/http:/www.strath.ac.uk/htm/
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%90%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%90%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20060615185819/http:/www.franzferdinand.co.uk/
https://web.archive.org/web/20060615185819/http:/www.franzferdinand.co.uk/
http://www.chrissawyer.com/
http://www.chrissawyer.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Tycoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Tycoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Tycoon
https://web.archive.org/web/20070605081738/http:/www.atari.com/rollercoastertycoon/
https://web.archive.org/web/20070605081738/http:/www.atari.com/rollercoastertycoon/
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دانشگاه  از کامپیوتر مهندسیالتحصیل رشته تاکنون( فارغ
خگگود از  61اسگگت. کگگریس در بگگازی دهگگه  کالیداسگگترت

 هایسگاختمان از بسگیاری و کگامپیوترساختمان دانشکده 
[91.]اسگگتسگگتفاده کردها و بگگرداری مگگدل گالسگگگو شگگهر

است. پردیس اصلی  پردیس 3دارای  کالیددانشگاه استرت
نام دارد در مرکز شهر گالسگگو بگین « جان اندرسون»که 

 Cathedral)خیابگگان جُگگرج و خیابگگان کلیسگگای جگگامع

Street)نگام « هیلجردن»است. پردیس دوم که قرار گرفته
دارد در غرب شهر گالسگگو واقگع اسگت کگه بگه مطالعگات 

 .آموزشی و تربیت مدرس متعلق است

در  (MBA) شگد مگدیریت بازرگگانیناسگی ارکارشرشته 
برخگوردار  از کیفیت و اعتبار بگاالیی کالیددانشگاه استرت
 35 جگز  دانشگگاه ایگن بازرگگانی مگدیریتاست؛ دانشکده 

التحصگیالنش مگدرکای در دنیگا اسگت کگه فارغدانشگکده
MBAگانه )بریتانیا، آمریکا و جامعگه اروپگا( با اعتبار سه

.کننددریافت می
دونیاندانشگگاه کلِگ: گالسهگ  ِونینِلِهدانشگاه کََّ 

در سال  (Glasgow Caledonian University) گالسگو
، پگس شگد تأسگیس« کالج کوئین»میالدی ابتدا با نام  9675

به دانشگگاه تبگدیل  9112تکنیک گالسگو در از ادغام با پلی
دانشگگجو در ایگگن  95٬111شگگد. در حگگال حاضگگر بگگیش از 

دانشگاه مشگغول بگه تحصگیل و پگژوهش هسگتند. تمرکگز 
های بهداشگت و درمگان، علگوم رشگته دردانشگاه کلدونین 

     است. فعال پایه و تکنولوژی، و مدیریت بازرگانی
در قلگب  3115در سگال  «سالتایر» رفته ز آموزشی پیشرکم

واحگگد  9611شگگامل  وپگگردیس ایگگن دانشگگگاه تأسگگیس شگگد 
کامپیوتر، قابلیت اتصال بگدون سگیم  511آموزش شخصی، 
تریا شجویان، کتابخانگه دانشگگاه و کافگهبه اینترنت برای دان

 باشد. می
این دانشگاه دارای یک پردیس در مرکز شهر گالسگو اسگت 
که دسترسی دانشجویان را به مراکز تفگریح و خریگد آسگان 

بگگه مقگگام  3117کگگه در سگگال  گگگوردن بگگراون .کنگگدمی
در  9161تا  9175های وزیری بریتانیا رسید، در سالنخست

.      استاین دانشگاه به تدریس علوم سیاسی اشتغال داشته

جمهگور اسگالمی ایگران و هفتمین رئیس حسن روحانیدکتر 
تحصیالت خود   ایران جمهوری اسالمیرئیس دولت یازدهم 

ا در مقگگاطع کارشناسگگی ارشگگد و دکتگگرا بگگه ترتیگگب در ر
سید های حقوق عمومی و حقوق اساسی با سرپرستی رشته

ایگگن . اسگگتندهدر ایگگن دانشگگگاه بگگه پایگگان رسا حسگگن امگگین
در صفحه اول وبگاه پس از پیوزی وی در انتخابات دانشگاه 

 .ترسمی خود، این پیروزی را به وی تبریک گف

با ادغام دو  9113وزارت کشور اسکاتلند در سال : تاریخچ 
 شگده درتکنیک )تأسگیس مؤسسه آموزش عالی گالسگو پلی

 سگالو کویینز کالج گالسگو )تأسگیس شگده در( 9179سال 
که به تأسیس دانشگاه کلدونین گالسگگو  کردموافقت ( 9675

 921بگا  9112سال  یکم آوریلانجامید. این دانشگاه در روز 
دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در 

.دپارتمان رسماً آغاز به کار کرد 33دانشکده و  2سطح 

دونیان لِگبا انجام اصالحاتی در ساختار آموزشی دانشگگاه کَ
بگه شگر   ، هفت دانشکده3111 و 3113گالسگو در سالهای 

نظام آموزشی تگا امگروز پابرجگا با این دانشگاه  این در زیر
: است ایجاد شد

دانشکده مهندسی و محیط شهری*
دانشکده بازرگانی*
قوق و علوم اجتماعیدانشکده ح*
، مامگایی، پرسگتاری :هایدانشکده بهداشت شامل دپارتمان*

، پودیگگاتری، فیزیگگوتراپی، کاردرمگگانیای، بهداشگگت منطقگگه
.مددکاری اجتماعیو  پرتونگاری

دانشکده مهندسی و کامپیوتر*
، ناسگیشزیست، دارای سه دپارتمان علوم زیستیدانشکده *

.شناسیروانو  تحقیقات پزشکی

بنِیدهر*
دانشگگگاه برتگگر  9511دونین گالسگگگو در بگگین لِگگدانشگگگاه کً*

این دانشگگاه  .دانشگاه برتر انگلستان قرار دارد 911جهان و 
 های مدرن بریتانیگا اسگت کگه توانسگتهجزو معدود دانشگاه

رددانشگاه جدید در اروپا قرار گی 951در بین است 
بگه عنگوان یکگی از  9219دونین گالسگو تا سال لِدانشگاه کَ*

های های خوب )گروه ب( بریتانیا در میگان دانشگگاهدانشگاه
و در فهرسگت بنگدی  قگرار داشگت وزارت علگوممورد تأیید 

وزارت علگگگوم، تحقیقگگگات و فنگگگاوری در رده  9213سگگگال 
نظگام بگر اسگاس  های متوسط )گگروه ج( قگرار دارددانشگاه

، مگدارک دکتگری صگادر شگده از ارزشیابی مدارک تحصیلی
تنهگگا در صگگورت انتشگگار دو مقالگگه  های متوسگگط،دانشگگگاه

مؤسسگه اطالعگات نامه دکتری که توسگط مستخرج از پایان
یه شده باشد و همچنین بررسی رساله توسگط تگیم نما علمی

متخصص داخلی، دارای اعتبار خواهد بود
دانشگگگگاه دونین گالسگگگگو را نبایگگگد بگگگا لِگگگدانشگگگگاه کَ*

اشتباه گرفت که از نظر  University of Glasgow،گالسگو
و در  بریتانیگاهای در رده پنجم دانشگاه« عمومی»بندی رتبه
د.رار داردانشگاه برتر جهان ق 51رده 
سال درکه دانشگاه  این :دانشگاه غرب اسکاتلنِ*

 University of)دانشگاه پیزلی میالدی با نام 9617

Paisley) در پی ادغام با کالج  9117در سال  ،تأسیس شد
 University)دانشگاه غرب اسکاتلندبِل و کالج همیلتون به 

of the West  of Scotland) پردیس  2تبدیل شد که دارای
در حومه جنوبی گالسگو، شهر  (Paisley) پیزلیدر منطقه 

  و شهر دامفریز  (Hamilton)، شهر همیلتون (Ayr) ایر
(Dumfries) است . 

دانشجو مشغول  تحصیل  96٬111ز در این دانشگاه بیش ا*
های و پژوهش هستند. تمرکز این دانشگاه بیشتر بر رشته

مدیریت بازرگانی، تکنولوژی کامپیوتر، علوم آموزشی، 
.ها، زبان و علوم انسانی استبهداشت و درمان، رسانه

ادام  دارد...

نمایی از پردیس دانشگاه کالدونیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88#cite_note-19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://web.archive.org/web/20071101023256/http:/www.gcal.ac.uk/thesaltirecentre/
https://web.archive.org/web/20071101023256/http:/www.gcal.ac.uk/thesaltirecentre/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Glasgow_caledonian_university_campus.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D9%88
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/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
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مقصد سه چهارم صادرات ایران ،پنج کشور

 0011در بهار 

اندبوده ۰۰۱۱چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان واردکنندگان اصلی کاالی ایرانی در بهار 

ایران در سه ماه جمهوری اسالمی گزارش گمرک پایه بر    
 درصد کاالهای صادراتی این ۴۷نخست سال جاری مقصد 
کشور  ۰۵۱اند. ایران به بیش از کشور فقط پنج کشور بوده

کند اما تعداد کشورهای واردکننده اصلی این کاال صادر می
.کاالها مدام رو به کاهش است

های رسمی گمرک جمهوری اسالمی تعداد در گزارش   
از بیشتر  ،شودکشورهایی که از ایران کاال به آنها صادر می

 کاالهای قصد حدود سه چهارمماما  ،کشور است ۰۵۱
 افغانستان و ترکیه امارات، عراق، چین، کشورهای ،صادراتی
.می باشند

روزنامه همشهری شنبه پنجم تیر به نقل از مهدی    
 حجم ه است کهکل گمرک گزارش دادمیراشرفی، رئیس 

 ۰۱۱میلیارد و  ۰۱ جاری سال بهار در ایران خارجی تجارت
مدت مشابه سال گذشته هفت بت به سمیلیون دالر بوده و ن

.میلیارد دالر افزایش داشته است

های شدید کرونایی، بهار سال گذشته به دلیل محدودیت   
بسته شدن و قرنطینه برخی کشورها تجارت خارجی اغلب 
کشورها از جمله ایران با اختالل شدید روبرو شد و افزایش 

د به طور عمده نتواحجم مبادالت در سه ماه نخست امسال می
.ها باشدناشی از کاهش محدودیت

جاری به گفته میراشرفی، ایران در سه ماه اول سال    
میلیون دالر صادر و به  ۴۱۱میلیارد و  ۰۱کاالهایی به ارزش 

.میلیون دالر کاال وارد کرده است ۰۱۱میلیارد و  ۰۱میزان 

 : تراز مثبت تجاری بر خالف سال پیش
با این حساب تراز             

تجاری جمهوری اسالمی در بهار امسال برخالف سال گذشته 

حدود نیم میلیارد دالر مثبت بوده است. مطابق آماری که 
بانک مرکزی یک هفته پیش منتشر کرد، تراز تجاری ایران در 

میانگین  .ستاحدود چهار میلیارد دالر منفی بوده  ۰۰سال 
 ۰۷۰حدود سه میلیارد و  ۰۰واردات ماهانه ایران در سال 

 به مربوط ماهانه واردات میزان بیشترین  میلیون دالر بود و
.میلیون دالر بوده است ۵۴۰ و میلیارد چهار با ماه اسفند

 ۰۰۹میلیارد و  ۰میانگین ماهانه صادرات در سال گذشته نیز 
درات ماهانه در ماه خرداد امیلیون دالر بود و کمترین ص

 ۰بوده که ارزش کاالهای صادر شده فقط اندکی بیش از 
.میلیارد دالر ثبت شده است

در سال گذشته تنها در مهرماه تراز تجاری ایران مثبت و     
المللی پول در ها منفی بود. صندوق بیندر بقیه ماه

برآوردهای خود از وضعیت تجارت خارجی جمهوری 
سال گذشته منفی بودن تراز واردات و صادرات  راسالمی د

.بینی کرده بودرا پیش

:ها و تکرار تراز منفی تجاریتاثیر تحریم
تراز تجارت خارجی           

های مهم سنجش توانمندی اقتصاد کشورها یکی از شاخص
تجارت خارجی به معنای  رود. تراز مثبتآنها به شمار می

گذاری و قدرتمند شدن پول ارزآوری و افزایش توان سرمایه
.ملی است

ای خارج شد و که آمریکا از توافق هسته ۰۴از اردیبهشت    
های تعلیق شده علیه جمهوری اسالمی دوباره اعمال تحریم

های اصلی شدند مراودات تجاری ایران با شریکان و طرف
.ین، کره جنوبی و هند نیز دچار اختالل شدچتجاری آن مانند 

ها در منفی شدن تراز تجارت خارجی ایران در تاثیر تحریم
نیز آشکار شد.  ۰۹سال 
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میلیون دالر  ۰۴۱میلیارد و  ۷۰میزان صادرات در این سال    
با این  .میلیون دالر واردات بود ۴۰۵میلیارد و  ۷۰در برابر 

و ستد خارجی در دو  دحساب کسری تجاری ایران در دا
میلیون دالر  ۰۹۵میلیارد و  ۰سال گذشته شدیدتر شده و از 

به حدود چهار میلیارد دالر در سال گذشته  ۰۹در سال 
.رسیده است

:محدود شدن مقصدهای صادرات به عنوان یک تهدید
 مرکز          

های های مجلس شورای اسالمی با بررسی دادهپژوهش
گوید صادرات می ۰۱و  ۹۱های تجارت خارجی ایران در دهه

غیرنفتی در این دوره رشد قابل توجهی داشته اما بازارهای 
.اصلی هدف صادرات مدام محدودتر شده است

این مرکز با بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران در     
این سال سهم چهار کشور امارات متحده  رگوید دمی ۰۴سال 

جنوبی در مجموع بیش از ارزش عربی، چین، عراق و کره
کشور دیگر به عنوان مقصد کاالهای  ۰۷۵صادرات به 

.صادراتی بوده است

تمرکز نسبتا "دهد که بازوی پژوهشی مجلس هشدار می   
تواند برای کشور یک در بازارهای هدف صادراتی می "شدید

.د تلقی شودیتهد

تواند با محدود شدن بخش عمده صادرات به چند کشور می   
بروز هر گونه مشکل سیاسی، اقتصادی یا حتی تغییر قوانین 
گمرکی در کشور مقصد، تجارت خارجی را با معضل روبرو 

.کند و جایگزین کردن آنها به سادگی ممکن نباشد

:وعده رئیسی برای دو برابر کردن صادرات
با همه تنگناهایی           

که اقتصاد ایران به خاطر تحریم با آن مواجه است، ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری آتی وعده داده طی چهار سال 
صادرات غیرنفتی را تا دو برابر افزایش دهد و به حدود سالی 

.میلیارد دالر برساند ۴۱

توجه به روند رو به کاهش صادرات ایران پس از اعمال  اب   
های آمریکا، ظاهرا رئیسی امید دارد مذاکرات مجدد تحریم

وین برای احیای برجام به نتیجه برسد و با بازگشت آمریکا 
.ها برداشته شودای تحریمبه توافق هسته

تا کنون شش دور از مذاکره برای احیای احتمالی برجام 
وگوها در وین، آمریکا و در آستانه دور هفتم گفت انجام شده

هشدار داده که فرصت برای رسیدن به توافق نامحدود نیست 
و در صورت عدم انعطاف تهران ممکن است در رویکرد خود 

.تجدید نظر کند

:گیری تجارت خارجی ایران در دوران بایدناوج
آمارهای رسمی          

گیری تجارت خارجی ایران شرکای اصلی ایران حاکی از اوج
در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، از ژانویه 

است. به غیر از سوریه، چین تنها مشتری ثابت  ۰۱۰۰سال 
.نفت ایران است

ترین آمارهای گمرک جمهوری اسالمی صادرات ر تازهببنا   
فتی ایران در اولین ماه سال جاری خورشیدی رشدی نغیر
.داشته است ۰۰۰۰نسبت به فروردین  "درصدی ۹۱"

، در فروردین ماه صادرات غیرنفتی به گویدگمرک ایران می
درصدی، به  ۹۹درصدی، به عراق رشدی  ۹۹چین رشدی 

درصدی و  ۰۷۰درصدی، به ترکیه رشدی  ۰۴امارات رشدی 
رصدی نسبت به ماه مشابه پارسال د ۷۰به افغانستان رشدی 

.دارد

کشور مهمترین مقاصد صادرات غیرنفتی کشور این پنج    
هستند. البته گمرک ایران برخی محصوالت نفتی مانند بنزین، 
گاز مایع و گاز طبیعی را نیز در سبد صادرات غیرنفتی قرار 

گمرک جمهوری اسالمی آمارهای صادرات نفت خام  .دهدمی
ها های ردیابی نفتکشکند، اما گزارش شرکتنمی را منتشر
دهد، صادرات نفت ایران به چین در چهار ماه نشان می

نسبت به دور مشابه پارسال بیش از دو برابر  ۰۱۰۰ابتدایی 
به غیر  .هزار بشکه در روز رسیده است ۹۵۱شده و به باالی 

.از سوریه، چین تنها مشتری ثابت نفت ایران است

:اییپشرکای ارو
آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نیز نشان          

دهد که واردات این کشور از ایران در سه ماهه ابتدایی می
بیش از دو برابر دور مشابه پارسال شده و به بیش از  ۰۱۰۰
صادرات ترکیه به ایران نیز با  میلیون دالر رسیده است. ۵۹۱

.ستمیلیون دالر شده ا ۹۱۰درصدی  ۰۰رشدی 

آمارهای گمرک روسیه حاکی از آن است که واردات این 
درصد رشد داشته و  ۰۷کشور از ایران در همین دوره زمانی 

میلیون دالر رسیده و در همین مدت صادرات روسیه  ۰۰۱به 
میلیون دالر  ۹۰۵درصدی حدود  ۵۱به ایران نیز با رشدی 

.بوده است

ترین گزارش اروپا )یورواستات( در تازه مرکز آمار اتحادیه   
مه( منتشر کرد، گفته  ۰۱اردیبهشت ) ۰۱شنبه خود که پنج

عضو این اتحادیه در سه ماهه  ۰۴است که صادرات ایران به 
 ۰۱۱درصد افت کرده و به زیر  ۰۰ابتدایی سال بیش از 

میلیون یورو رسیده، اما صادرات اتحادیه اروپا به ایران با 
.میلیون یورو رسیده است ۰۰۱رصدی به د ۷رشدی 

آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا است و 
عضو اتحادیه  ۰۴درصدی در کل صادرات  ۷۱سهمی بیش از 

اروپا به ایران دارد. بیش از یک سوم صادرات ایران به 
.اتحادیه اروپا نیز راهی آلمان شده است

:شرکای شرقی
همزمان با مرکز آمار اتحادیه اروپا، گمرک چین          

.نیز گزارشی جدید منتشر کرده است

دهد در چهار ماه آمارهای رسمی گمرک چین نشان می
ابتدایی سال جاری میالدی واردات این کشور از ایران نزدیک 

میلیارد دالر رسیده، اما این  ۰درصد افت کرده و به زیر  ۰۹
ه یادشده هیچ نفتی از ایران نخریده گوید در دورگزارش می

.است

های ردیابی این در حالی است که هم آمارهای شرکت   
های معتبر از جمله بلومبرگ، پالتس و ها و رسانهنفتکش

ای نفت هزار بشکه ۹۵۱رویترز نشان از صادرات روزانه 
های گذشته از ایران به چین دارد و هم مقامات ایران طی ماه

.اندادرات نفت کشور خبر دادهگیری صاوج

گوید بخش بزرگی از نفت ایران تحت نام دیگر رویترز می   
.شودکشورها، خصوصا عراق، امارات و عمان راهی چین می

دهد واردات نفتش از این آمارهای گمرکی چین نیز نشان می
.کشورها اوج گرفته است

نفت  ایهزار بشکه ۹۵۱اگر صادرات غیرمستقیم روزانه    
ایران به چین را مد نظر قرار دهیم، ارزش این نفت در 

میلیارد  ۵بازارهای جهانی طی چهار ماه ابتدایی سال نزدیک 
بدین ترتیب، در واقع صادرات  .شوددالر تخمین زده می

میلیارد دالر است و به سطح  ۴واقعی ایران به چین حدود 
.ها رسیده استدوران قبل از تحریم
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دهد، واردات سه وزارت اقتصاد هند نیز نشان میآمارهای    
این کشور از ایران نسبت به دور مشابه  ۰۱۰۰ماهه ابتدایی 

میلیون دالر رسیده  ۰۰۰درصد رشد داشته و به  ۷۰پارسال 
 است. 

 ۰۷۰اما صادرات هند به ایران کمتر از نصف شده و به 
.میلیون دالر سقوط کرده است

های آمریکا ر دوران قبل از تحریمکره جنوبی و ژاپن که د   
از شرکای عمده تجارت خارجی ایران بودند، بعد از تحریم

اند و این های آمریکا تجارت با ایران را به شدت کاهش داده
.کاهش کماکان ادامه دارد

مجموع صادرات ژاپن و کره جنوبی به ایران در چهار ماه    
وارداتشان از ایران میلیون دالر و کل  ۹۰حدود  ۰۱۰۰ابتدایی 

.میلیون دالر بوده است ۰۰رفته تنها همروی

آنچه در آمارهای رسمی شرکای اصلی تجارت خارجی ایران 
اند( )امارات، عراق و افغانستان گزارش جدیدی منتشر نکرده

شود، این است که تراز تجاری ایران با همه این دیده می
آنها به ایران  کشورها منفی است؛ به عبارتی صادرات رسمی

.بسیار بیشتر از وارداتشان از جمهوری اسالمی است

:انداز افزایش صادرات ایرانچشم
المللی پول در صندوق بین         

گوید کل آخرین گزارش خود که اخیرا منتشر شد، می
صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال گذشته 

میلیارد دالر بوده که نسبت به دوران پیش از  ۹۹میالدی 
رود در سال ها یک سوم کاهش یافته، اما انتظار میتحریم

میلیارد دالر افزایش یابد. علت  ۹۵جاری میالدی این رقم به 
.اصلی این افزایش، رشد صادرات نفت کشور است

عان با توجه به نتایج فعلی مذاکرات برجام که همه شرکا اذ   
ای های آینده یا آیندهاند، تقریبا شکی نیست که طی هفتهداشته

های آمریکا علیه جمهوری اسالمی لغو خواهد نزدیک تحریم
شد و ایران دوباره قادر به صادرات نفت به مشتریانش 

  .خواهد شد
دهد نشان می ۰۱۰۵ای این حال، تجربه توافق هستهبا    

کشید که ایران بازارهای نفت ماه طول خواهد  ۰۰تا  ۰حداقل 
میلیون بشکه نفت  ۰.۵خود را به صورت کامل احیا و روزانه 

.صادر کند

اند بینی کردهخبرگزاری رویترز و نشریه پالتس هم پیش    
 ۰.۵صادرات نفت ایران احتماال در اواخر پاییز امسال به 

.میلیون بشکه در روز افزایش یابد

ک پاالیشگاه اروپایی به رویترز چند پاالیشگاه هندی و ی   
ها اند که آماده خرید نفت ایران بعد از لغو تحریمگفته
ها ای تا عملیاتی شدن لغو تحریمشوند، اما از توافق هستهمی

.احتماال چند ماهی طول خواهد کشید

حتی اگر ایران بتواند در اواخر پاییز نیز صادرات نفت خود    
روز برساند، باز هم دولت با  میلیون بشکه در ۰.۵را به 

کسری بودجه نفتی مواجه خواهد شد، چرا که برای سال 
میلیون بشکه نفت را  ۰.۰جاری خورشیدی صادرات روزانه 

  .در بودجه گنجانده است
میلیون بشکه نفت را  ۰.۵پارسال نیز دولت صادرات روزانه    

ر در بودجه گنجانده بود که تنها یک پنجم آن محقق شد و د
تریلیون تومان،  ۰۰۱نتیجه نیز دولت مجبور به استقراض 

.درصد از کل بودجه شد ۰۵معادل 

سفیر جدید انگلیس در تهران معرفی شد

ای وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه با صدور بیانیه
را به عنوان سفیر جدید این کشور در « سایمون شرکلیف»

.تهران معرفی کرد

برگزاری ایرنا از تارنمای وزارت امور خارجه خبه گزارش 
انگلیس، شرکلیف قرار است ماه اگوست )مرداد/شهریور( 

.جایگزین راب مکر سفیر کنونی انگلیس در تهران شود

 ۰۰۰۹این دیپلمات انگلیسی که دارای دو فرزند است، سال 
های میالدی به وزارت خارجه انگلیس ملحق شد. او درسال

بیر دوم سفارت انگلیس در تهران بود و پس از د ۰۱۱۰تا  ۰۱۱۱
بازگشت به عنوان رئیس بخش سیاسی وزارت امور خارجه 

.انگلیس در حوزه عراق منصوب شد

 کارنامه در های انگلیس در بغداد و واشنگتنفعالیت در نمایندگی
 ۰۱۰۹تا  ۰۱۰۴ هایسال در همچنین شرکلیف. شودمی دیده او

و آخرین سمت او به عنوان مدیر  دسفیر انگلیس در یمن بو
.امنیت ملی در وزارت امور خارجه انگلیس عنوان شده است

به این  ۰۰۰۹سفیر کنونی انگلیس راب مکر است که اسفند سال 
سمت منصوب شد. ماموریت نامبرده دو ماه دیگر به پایان 

 سفیر نژاد بعیدی حمید ماموریت هم گذشته فروردین رسد.می
.س به پایان رسیدیایران در انگل
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رؤیت زمین برای موجودات فضایی احتمالی
 

 اشاره:
ورشیدی وجود دارد که به طور بالقوه قابل سکونت هستند و سیاره در خارج از منظومه خ ۹۲پژوهشگران:          

استیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور بریتانیایی زمانی گفته بود، بهتر است بشر آرام . جا قابل رویت استزمین از آن
 .توانند ما را به عنوان رقیبی تهدیدآمیز ببینندباشد چرا که موجودات فضایی می

بگذاریم که در خارج از کرر  زیر ن  رم اگر فرض را بر این    
آیرد کره آیرا ، این پرسر  پر   ی ارندیوجودات زند  وجود 

 دو بب ننرررد  را یرررا اصرررا تواننررردی  قلمروشرررا  از آنهرررا
 از دیگررر  و کرنرر  دانشررگا  از یکرر  آیریکررای  شررنا ستار 
 انردکرد  بررس  را یوضوع این کشور این طب ع  تاریخ یوز 

.اندرفته جدید و قدیم  ا نشانه دنبال به و

 ا  این دو یحقر  در یللره تصییر  ن  رر نتایج پژو    
.ینتشر شد  است

این دو پژو شگر در تحق قات خود یک براز  زیران  انتصرا    
سرال  ۰۵۵۵اند کره زیر ن را از کردند و به این نت لره رسر د 

 ا  پ شرفته( ترا بره ایرروز گذشته )تقریبا از آغاز اول ن تمد 
جرر  آسرمان ، دیرد و زیرر نررر گرفرت  در  ۷۱۷۰شود از ی 

ستار  دیگر ن ز به این یلموعره اضرافه  ۹۷۳سال آیند   ۰۵۵۵
سرال نرور   ۹۵۵ستار  تا فاصله تقریبا  ۴۵۹۲شوند  یعن  ی 

سررال آینررد  در  ۰۵۵۵سررال پرر   تررا  ۰۵۵۵دور از زیرر ن از 
ا در یقابر توا  زیر ن راند که از آنلا ی ا  قرار گرفتهینطقه

 .خورش د رؤیت کرد

گویند از ابتدا  عیر آنتروپوس ن )دورانر  کره یحققا  ی    
 ررا  اننررا  بررر اکوس نررتم و سرررآغاز ترر ع ر عمررد  فعال ت

شررناخت  سرر ار  اسررت( گررذر زیرر ن از یقابرر  سرراختار زی ن
 ا  احتمال  ب رو  از زی ن در یلموع از خورش د برا  تمد 

است  از آ  نقاط دید  زی ن در حرال  ستار  قاب  رؤیت ۷۲۵۴
تر  ا یرا دق ر شررط ایرن کره تمرد پذیر است به حاضر ایکا 

بگوی م یوجودات زند  دیگر  خارج از جها  یا وجود داشرته 
.باشد

پذیر است که دور این  ای  ایکا رؤیت زی ن از رو  س ار    
.چرخند ا ی ستار 

:به زمین ساکنان احتمالی سیارات دیگر و نگاه
بررر پایرره ایررن 

س ار  در خارج از ینرویه خورش د  وجرود دارد  ۴۳تحق  ، 
که به طور بالقو  قاب  سکونت  نرتند و در حرال حاضرر بره 

اند یا در آیند  به ایرن یحور را یحور ا  نگا  به زی ن ینلط
 ا  تروان م برا کمرک تلنرکو یا ی  .ا ند داشتدسترس  خو

 در را آنهررا  کنرر م تماشررا را  اسرر ار  دیگررر فضررای  از زیرر ن

 ای  سر ا  چرخند، به شک  نقطهر ستار  ی دو به که  نگای 
تواننرد ب ن م  یوجودات فضای   م یر شا  ی در برابر ستار 

زی ن را به شک  یک نقطه ت ر  در برابر خورش د بب نند  البتره 
به شرط این که آنها  رم تلنرکو  داشرته باشرند یرا قرادر بره 

.چن ن  باشند ای  اینساخت دستگا 

:موجودات فضایی و امواج رادیویی بشر
زاد در کنررار ینرر ر آ

نگا  به زی ن نکته دیگر  که نباید فرایوش کرد ایواج رادیوی 
سررال اسررت از آنهررا برررا  ۷۵۵ نررتند کرره اننررا  حرردود 

کند  ا  رادیوی ، تلویزیو  و اینترنت استفاد  ی  فرستند
 ا سر ار  دیگرر بره و شرونداین ایواج در فضا پصر  ی  

اگررر در آ   اند نرویرره خورشرر د  یررا  ررم رسرر د ی از خررارج
ا  وجود داشته باشد، یمکن اسرت از  ا یوجودات زند س ار 

.فناور  دریافت این ایواج  م برخوردار باشند

سرررتار  و  ۱۰ترراکنو  احتمرراو ایرررواج رادیرروی  یرررا برره    
اند   ایشا  که شررایط رؤیرت زیر ن را دارنرد، رسر د س ار 

پا  ایرواج   ای  که ا و س ار رود که شمار ستار احتمال ی 
آنها بره  رادیوی  بشر به آنها رس د ، ب   از این باشد ایا  مه

.زی ن دید ندارند

:"برای مخفی شدن از چشم موجودات فضایی دیر است"
 دو

بن ار در ایرن : »نوینندیحق  در ارائه نتایج تحق قات خود ی 
شود که آیا باید فعاونه بررا  یوجرودات زنرد  یورد بحث ی 

 ا  دیگر سر گنال بفرسر تم یرا بهترر اسرت احتمال  در س ار 
 « حضوریا  را از آنها یصف  کن م 

یعن  است چررا کره بره ایا این بحث از نرر دو پژو شگر ب   
را از ب وسفر)زینرت کرر (، اتمنرفر سر ار  یرا "اعتقاد آنرا  

بره گفتره آنهرا،  "ی ل ارد ا سال پ   تاکنو  تغ  ر داد  اسرت 
یوجودات فضای  از دست کم یک ی ل ارد سال پ   ترا کنرو  

اند به این ینئله کره در تواننته)در صورت وجود داشتن( ی 
 .زی ن زندگ  وجود دارد، پ  برد  باشند

   را  احتمرالپس شاید برا  پنها  شد  از چشم و فناور   
.یوجودات فضای  کم  دیر باشد
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 لیندزی گلووی 

شانگهای

در  لیندزی گلوویبه گزارش بی بی سی فارسی به نقل از   
های اقتصادی جهان کشورهایی سال آینده، اغلب قدرت ۰۳

خواهند بود که امروز جزو کشورهای در حال توسعه 
های فعلی مثل آمریکا، ژاپن ی که از قدرتهستند، کشورهای

 و آلمان پیشی خواهند گرفت.
های تجاری ممکن است برگزیت، ویروس کرونا و تعرفه   

شود بینی میباعث ایجاد مشکالت اقتصادی شوند، ولی پیش
که در چند دهه آینده اقتصاد جهانی حتی با وجود این 

این است که مشکالت به سرعت رشد کند. تخمین کارشناسان 
شود، در حالی که دو برابر می ۰۲۰۲بازارهای جهانی تا سال 

بینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در همین طبق پیش
 درصد بیشتر رشد نخواهد کرد. ۰۲بازه 

رشد اقتصادی باعث تغییرات بسیاری خواهد شد.  این   
بینی آنکه این تغییرات دقیقاً چه خواهد بود آسان نیست، پیش

اما بسیاری از اقتصاددانان در یک مورد هم نظرند: اینکه 
های اقتصادی فردا بازارهای در حال رشد امروز، ابرقدرت

 خواهند بود.
( در گزارشی با PwCالملل )ای بینشرکت خدمات حرفه   

بینی کرده در سی سال پیش "۰۲۰۲جهان در سال "عنوان 
قتصادهای آینده شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ جهان ا

های اقتصادی امروز نوظهور امروز باشند. در مقابل، قدرت
،  ۳به  ۰تر خواهند رفت: آمریکا از رتبه های پایینبه رتبه

. براساس این ۹به  ۰و آلمان از رتبه  ۸به  ۴ژاپن از رتبه 
گزارش، طی سه دهه آینده حتی اقتصادهای نسبتاً کوچکتری 

نیز جهشی قابل مالحظه در  مانند ویتنام، فیلیپین و نیجریه

ما با ساکنان پنج کشوری  رده بندی اقتصادها خواهند داشت.
که پتانسیل باالی رشد دارند صحبت کردیم که بفهمیم آنها 

آیند، زندگی در این چگونه با این تغییرات سریع کنار می
مناطق چه مزایایی برایشان دارد، و به مرور که اقتصاد 

ا چه مشکالتی روبرو میشوند.کند بکشورشان رشد می
 :چین

( باشد که PPPاگر مبنای محاسبه برابری قدرت خرید )    
گیرد، تفاوت سطح قیمت در کشورهای مختلف را در نظر می

چین هم اکنون بزرگترین اقتصاد جهان است. در چند دهه 
گذشته، قاره آسیا غول اقتصادی کم نداشته، اما اقتصاددانان 

 ه این تازه اول کار است.بر این باورند ک
شان شهروندان چین زیرورو شدن اقتصاد را جلوی چشم   

چینی در "های بینند. روان کول، نویسنده مجموعه کتابمی
خانه من در پارک صنعتی سوژو طی "گوید: می "یک دقیقه

چند سال گذشته پر از مرکز خرید پر زرق و برق و پارک و 
لیکه پانزده سال پیش که من رستوران و ترافیک شده. در حا

برای اولین بار به چین آمدم، تمام این منطقه باتالق و زمین 
کشاورزی بود. همه جای چین داستان همین است. کل کشور 

 "در حال تغییر است.
این تغییرات باعث جذب کارآفرینان شده، و همینطور    

صتی افرادی که در میانه این رشد ظاهراً بی پایان به دنبال فر
برای پول درآوردن هستند. بسیاری از این کارآفرینان تازه 

 کنند که بزرگترین شهر چین است.کار از شانگهای شروع می
جان پابون، بنیانگذار آمریکایی شرکت مشاوره فولکروم در 

ذهنیت حاکم بر شانگهای کارآفرینی و "گوید: شانگهای، می
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اهی و گوشت تجاری است. از خرده فروشان در بازارهای م
شهر تا موتورسوارهایی که مدام پشت چراغ قرمز بوق 

زنند و کسانی که تا آخر شب در دفترها مشغولند، همه به می
اما بر خالف نیویورک، شهری که پابون قبالً  "فکر پیشرفتند.

در آن زندگی می کرده و به نظرش ساکنانش بسیار محافظه 
اند حرفت را دههمیشه آما"کار بودند، شهروندان اینجا 
 ."بشنوند و مشاوره درست بدهند

اما کسی که بخواهد اینجا زندگی کند باید زبان ماندارین    
دانستن زبان دیگر مزیت نیست. "گوید: یاد بگیرد. پابون می

برید. در محافل بدون ماندارین اینجا کاری از پیش نمی
اجتماعی و فرهنگی هم همینطور. حتی ممکن است راهتان 

"دهند.ن

 :هند
، اقتصاد دومین کشور پرجمعیت PWCبر اساس گزارش     

 -جهان نیز در سه دهه آینده رشدی چشمگیر خواهد داشت 
میانگین سالی پنج درصد، که بین کشورهای در حال توسعه 

میالدی،  ۰۲۰۲شود تا سال بینی میهاست. پیشتریناز سریع
صاد بزرگ جهان هند از آمریکا هم پیشی بگیرد و دومین اقت

درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان(.  ۵۰بشود )با 
حاال نیز در  بعضی پیامدهای مثبت این رشد اقتصادی همین

خورد.ها به چشم میزندگی هندی

درصد از کل تولید ناخالص داخلی  ۵۰میالدی، هند  ۰۲۰۲تا سال 
 خواهد داد کل جهان را به خود اختصاص

ساوراب جیندال ساکن هند است و مدیر اپلیکیشنی به نام 
از پایان قرن بیستم میالدی، من به "گوید: تاک تراول. او می

ام. معنای واقعی کلمه دگرگونی هند را پیش چشمان خود دیده
رشد اقتصادی سبک زندگی مردم را از جهات مختلف عوض 

برخورد مردم در جامعه کرده، از حال و هوای شهر گرفته تا 
ها، سال گذشته کیفیت تلویزیون ۵۰و عادات روزمره. مثال در 

های همراه و مدل خودروها به شکلی محسوس بهتر تلفن
ها شده، امکان سفر هوایی به مراتب بیشتر شده و خانه

ها بدون مشکل نبوده. البته این پیشرفت "اند.تر شدهلوکس
شود. ماشین در ن نمیهای شهر تامیهزینه زیرساخت

ها بیشتر شده و چون مقررات مربوط به آلودگی هوا خیابان
تر از قبل شود، شهرهایی مثل دهلی نو آلودهدرست اجرا نمی

اند. نکته دیگر اینکه این رشد اقتصادی در زندگی همه به شده
هایی از بخش"گوید: یک اندازه تأثیر نداشته. جیندال می

های ندگی بسیار پایینی دارند: محلهجامعه هنوز کیفیت ز
 ."های گرانپرجمعیت و کثیف کنار برج

نامیتا کولکارنی، وبالگ نویسی در میسور، در این باره   
رشد یک کشور با توجه به میزان احترام به حقوق "گوید: می

شود، بنابراین ما هنوز راه شهروندی آن کشور سنجیده می
که زنان در فضاهای عمومی  زیادی در پیش داریم. تا زمانی

 "ارزد.پشیزی نمی 'رشد اقتصادی'ایمن نباشند، 
خواهند به هند مهاجرت کنند او معتقد است کسانی که می   

های باید درست تحقیق کنند، مخصوصا به این دلیل که بخش
اینجا "گوید: مختلف کشور با هم تفاوت چشمگیر دارند. می

داب و سنن مخصوص خود را ها و غذاها و آهر ایالت زبان
 "دارد. من شخصا ایاالت شمال شرقی را بیشتر دوست دارم.

کند که کسی نباید سعی کند سبک زندگی جیندال اضافه می
اش را در هند بازسازی کند، بلکه باید سعی کند راه و قبلی

سعی کنید خود "گوید: روش زندگی در اینجا را یاد بگیرد. می
"هند خود را با شما وفق نخواهد داد. را با هند وفق دهید،

 :برزیل
این غول اقتصادی آمریکای جنوبی در آینده پنجمین        

شود و از ژاپن، آلمان و روسیه اقتصاد بزرگ جهان می
گیرد. اقتصاد برزیل در چند دهه گذاشته به لطف پیشی می

منابع طبیعی فراوان این کشور به سرعت رشد کرده، اما 
ل فساد دولتی و تورمی که این کشور را در برای کنتر

 های اخیر گرفتار کرده مشکل دارد.سال
من "گوید: کایو برست که در برزیل به دنیا آمده می

و اوایل  ۰۲۲۲سرخوشی دوران رشد اقتصادی اواخر دهه 
میالدی را از نزدیک دیدم. در این دوران طبقه  ۰۲۵۲دهه 

ها به این همه برزیلی متوسط جدیدی در برزیل به وجود آمد.
سخت هم به دست آمده معروفیت تازه یاب کشورشان که 

بالیدند. اما در همین دوران شهرهای بزرگی مثل بود می
ریودوژانیرو و سائوپائولو بسیار گران شدند. کار به جایی 

تر از آنچه که باید رشد آمد برزیل سریعرسید که به نظر می
کرده. جاده و خط آهن و بندر و مسیرهای بازرگانی موجود 

"پاسخگوی این رشد نبود.

منابع طبیعی سرشار برزیل به رشد اقتصادی این کشور کمک کرد 

تر از بسیاری بعضی از این مشکالت باعث شده برزیل سریع
کشورها خود را با فناوری روز وفق دهد. آنالیزا نش فرناندز 

در "گوید: کرده میکه پیش از این در سائوپائولو زندگی می
د باال یعنی تورم بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رش

باال. برزیل برای اینکه از نقدینگی در برابر تورم محافظت کند، 
به فن آوری رو آورد. معادل بومی ابزارهایی مثل پل 

(PayPal( یا ونمو )Venmo بیشتر از بیست سال است که )
هاست. حتی پیش از آنکه بخشی از زندگی روزمره برزیلی

های وی دستگاهمردم تلفن هوشمند داشته باشند، ر
 "کردند.خودپرداز از این امکانات استفاده می
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میالدی ضربه سنگینی به  ۰۲۵۲رکود اقتصادی سال    
برزیل زد. اما آنطور که در گزارشی از رویترز آمده، 

رسد با روی های رشد دوباره پدیدار شده و به نظر مینشانه
اتی سالی حی ۰۲۰۲کار آمدن دولت جدید در این کشور، سال 

)گزارش پیش از شیوع گسترده  برای اقتصاد برزیل باشد.
 کرونا نوشته شده(

هایی که برای این گزارش با او صحبت یکی از برزیلی   
این کشور درگیر "گفت: کردیم، سیلوانا فراپیر بود. او می

ای روشن مشکالت اقتصادی است، اما قطعاً به سمت آینده
های جهان در معدن و کند. برزیل یکی از غولحرکت می

کشاورزی و تولیدات صنعتی است، بخش خدمات هم استوار 
گذاری در بخش و روبه رشد است. ضمن اینکه سرمایه

 "جهانگردی هم بیشتر شده.
ها عموما به وضعیت اقتصادی هرچه باشد، آغوش برزیلی   

ها باز است، مخصوصا اگر زبان یاد بگیرند. روی خارجی
برزیل کشوری گرم و صمیمی "گوید: می سیلوانا فراپییر

ها کمتر فردگرا و کند. برزیلیاست که از خارجی استقبال می
کنند وقتی یک خارجی به بیشتر اجتماعی هستند. ذوق می

دهد. اگر زبان پرتغالی یاد فرهنگ و زبان آنها عالقه نشان می
"بگیرید، دیگر انگار در خانه خودتان هستید.

 :مکزیک
بینی شده که مکزیک در گزارش شرکت فولکروم پیش        

 - خواهدشدمیالدی به اقتصاد هفتم دنیا بدل ۰۲۰۲تا سال 
یعنی چهار پله باالتر از جایگاه فعلی. بخش عمده رشد مکزیک 

های اخیر با تمرکز بر تولید و صادرات بوده، اگرچه در سال
.است شرایط اقتصادی کنونی جلوی رشد بیشتر را گرفته

رود مکزیک به هفتمین اقتصاد میالدی، انتظار می ۰۲۰۲تا سال 
 برتر دنیا تبدیل شود

فدریکو آریتزوباالگا که بالگر سفر است و در پورتو بایارتا    
درست است که اقتصاد مکزیک طی "گوید: کند میزندگی می

کردم و که فکر میده سال گذشته رشد کرده، اما نه آنقدری 
توانسته رشد کند. قیمت بنزین در قطعاً کمتر از آنچه می

هشت سال گذشته دو برابر شده، و ارزش پزو مکزیک در 
درصد افت کرده. با این  ۰۲مقایسه با دالر آمریکا در ده سال 

حال اگر فرصت شغلی مناسب پیدا کنید و سخت کار کنید، 
قدرت خریدتان در مقایسه توانید خوب پول دربیاورید، و می

 "با کشورهای گران بیشتر خواهد بود. 
خدمات بهداشتی و حمل و نقل در مکزیک به مراتب    

تر از آمریکا، کانادا و اروپا است. سوزان هسکینز ارزان
المللی است و زندگی بین"آمریکایی که سردبیر ارشد سایت 

من اخیرا " گوید:می ،کنددر ایالت بوکاتان مکزیک زندگی می
سیتی بودم. کرایه اوبر به هر جای شهر چهار تا ده  مکزیکو

در مکزیک هم مثل بسیاری از اقتصادهای در حال  "دالر بود.
های شهری دشوار است. رشد، تأمین بودجه برای زیرساخت

هرچند به گزارش رویترز، دولت مکزیک اعالم کرده در چهار 
است.نظور اختصاص دادهمیلیارد دالر به این م ۴۴سال آینده 

های مختلف مکزیک آب و هوا و فرهنگ متفاوت دارند. بخش
ها به کسانی که قصد مهاجرت دارند توصیه برای همین بومی

کنند درست تحقیق کنند و شهرهای مختلف را ببینند. با می
خصوص کند، بهنوازی مردم کار را آسان میاین حال، مهمان

را، که برای زندگی در مکزیک یادگیری زبان اسپانیایی 
 ضروری است.

مردم اینجا هر کار از دستشان بر بیاید "گوید: هسکینز می
"کنند که کمک کنند راحت تر ارتباط برقرار کنید.می

 :نیجریه
نیجریه یکی از بزرگترین اقتصادهای آفریقا است.         
میالدی،  ۰۲۰۲بینی شرکت فولکروم این است که تا سال پیش

کند و از درصد رشد می ۴.۰یجریه به طور متوسط سالی ن
رسد. دولت اقتصادهای بزرگ جهان می ۵۴به رده  ۰۰رده 

 است. در نیجریه همواره معضل فساد داشته
با این حال، روحیه کارآفرینی مردم اقتصاد کشور را جلو 

 ۳۲، بیش از"دیده بان کارآفرینی جهانی"برد. طبق گزارش می
م نیجریه یا کارآفرین جدید هستند یا مالک و درصد از مرد

ها در جهان که از باالترین -مدیر کسب و کار خودشان 
 است.

کولت اوتوشسو، مدیرعامل اکسلریت تی وی که در     
اینجا فضا شلوغ و زنده "گوید: کند، میالگوس زندگی می

کوش هستند. کامالً عادی است که است. مردم نیجریه سخت
زمان مشغول چند کار باشد. یعنی همیشه کاری در یک نفر هم

"جریان است.

حتی مشکالت کشور، مثل مشکل حمل و نقل عمومی، باعث    
اینجا یک "گوید: ایجاد فرصت کاری شده. اوتوشسو می

اپلیکیشن برای پیک موتوری داریم که خیلی شبیه اوبر است. 
ل های حمل و نقپیک موتوری همیشه بیشتر از بقیه راه

شده، اما در گذشته قابل اعتماد نبود. اما االن استفاده می
توانیم حرکت موتورها را دنبال کنیم، دقیقاً همانطور که می

 "شود.مسیر حمل و نقل و تحویل بار با اوبر ردیابی می
اند اما نگران ها عموما به آینده کشورشان خوشبیناینیجریه

د. چیزوبا آنیااوها، های خارجی هستنفساد دولتی و سرمایه
بنیانگذار اپلیکیشن گردشگری تروسولو، با اشاره به 
تاریخچه بهره برداری کشورهای دیگر از منابع طبیعی 

باید مراقب باشیم از کدام کشور پول "گوید: نیجریه، می
دهیم برای بهبود زیرساخت گیریم، به چه کسی اجازه میمی

ا چه تعهداتی به این هها کمک مان کند، و در ازای این کمک
 "دهیم.افراد یا کشورها می

تازه واردان باید در الگوس یا ابوجا زندگی کنند، هر دو    
های خوب و زندگی شبانه و غذای اند و مدرسهشهر بزرگ

های عالی دارند. درست مثل هر شهر بزرگ دیگر، مهارت
 زندگی شهری در نیجریه هم مهم است. 

بهترین راه برای جا افتادن در اینجا این "گوید:آنیااوها می   
است که یک شخص مورداعتماد داشته باشید که اینجا زندگی 
کند. فهمیدن اینکه کسی مهاجر است آسان است. و این باعث 

شود طعمه آسانی باشید. باید سعی کنید زیاد به چشم می
نیایید. احتیاط کنید، همیشه به محیط اطراف خود و افراد 

 "ان آگاه باشید.دورو برت
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 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها
اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

یسلماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگ های برگزاری جلسه

در بهار سالِ جاری ،هم زمان با همه  یرشده ن برمهاری نش  ها 
ماها   هرات م یشه اتاق مشهرش  بازریها ا ایهشان   جلس  های 

ا گلرس با حضور برشرشین تع اد اعضها  هرهات مه یشه اتهاق به  
بع ازظهش  ضا عحضور بررشرشین تع اد ا با صورت حضوری  

بع  ها  این جلس  بشیزار یشدی . در تشکرل   دنب  ماه ا لرن س 
س نش  ها بهش ب   یژه درباره اثشات دروع  یهش  ،از تبادل اخبار

رباره عکهس د نشور، نلا اقرصاد ب  طور   نار اعضا  نسب  
سهاارت  ایشان   اق بازریا ا ا گلرس  تالعمل فوق العاده مثبت ا

تاریخ بشیهزاری  ،بشیزاری  برنار مشرش  لن ن درباره ایشان در
عموما عادی ساال   اتاق، بش ام    بودجه  سهال جهاری مجمع 

اتهاق، دفرشهه  ههای اطتعهاتا اتهاق  اتاق، ب  ر ز رسا ا سایت
  تصمرمگرشی د .یو    یات   بحث  درباره ا گلرس  . . . 

نشست مشترک رئیس اتاق و روسای کمیسیون هابرگزاری 

   ا گلرس مشرش  ایشان   سررن جلس  مشرش  رئرس اتاقخ    
 بع ازظهش سال جاری ر سای نمرسرون های تخصصا اتاق در

  .د بشیزار  تشکرل   دادخش 42د دنب  
در این جلس  ن  با حضور آقایان دنرش امرنا ،مهن س علا    

، آ ری های  وین فن تجارت   ون صنعت، قرب رئرس نمرسر
 لرمشدان دربا ا رئرس نمرسرون بش ام  ریزی دهشی،عدنرش 

یشددگشی   ساخرمان، علرشضا مناقبا رئرس نمرسرون غذا   
ای قآ ،د    بشیزار ل اتاق تشکرلائا دبرشنضدار    مه ی ر

ن درما ی رئرس نمرسرون  ات   یاز   پرش سشم  محم رضا
 ادت. جلس  حضور   درب  سش ما بشد خارج درساش 

 خست اخبار اقرصادی دسرور جلس   بنا ب  شست  ایندر    
ریرس جمهوری نشور مبادل    ب  تاصرل درباره ا رخابات 

امرنا با تکر  بش این ن   سپس دنرش. د  یو   یات بحث  
ا اتاق ما بادن  بنابشاین اجشائ نمرسرون ها باز ان مشورتا  

رت اتاق  ادا از نم   نرف فعالرت نمرسرون ها لفعا نرف  نم 
ضا  عما باد  از ر سای نمرسرون ها ن  نت از ق یما تشین ا

ا گلرس بلک  اتاق ایشان ما بادن  خواست     تنها اتاق ایشان  
ای درج در بش ام بش دان راخودم  سال جاری نمرسرون بش ا

 سال جاری اتاق ب  دبرشخا   ارسال ننن .
مورد پرشنهاد  رز  نمرسرون های ج ی  ایجادضمنا در مورد    

بشای اخذ  تا  ررح  ب  دبرشخا   اتاق ارائ  دود برشش بشسا  
 تصمرم در بش ام  نار هرات م یشه یذارده دود 

بشیزاری اظهاردادرن : رش دربا ا   مناقبا سپس آقایان دن
ازی از نارآئا جنمرسرون ها ب  صورت مماها   جلس  های 

دست  امکاندرصورت د  پرشنهاد نمرسرون ها ما ناه  لذا 
..بشیزار دود  حضورینم یک نمرسرون در ماه 

.

وبینار فن آوری کشاورزی و خوراک دام و طیوربرگزاری 

ش  اتاق های ریزارش د مرن  برنار مشدر د ره مورد 
مشرش  ایشان  ا گلرس در تهشان   اتاق بازریا ا بشیرا را 
 ایشان در لن ن در همکاری با بخش های بازریا ا ساارت 

اردیبهشت ماه  49ظهش  از تهشان   لن ن بع  در رهای د نشو
 ، دش سخنشان ایشا ا  دشنت ننن ه 06برش از با حضور 

پایا ا لشد المو ت  با سخنان آغازین   لرسا  پنج سخنشان ا گ
ه  خست  زیش   ماین ایشان در لن ن   رئرس اتاق بشیرا را  

بشیزار د .  ا گلرس در امور بازریا ا با ایشان تشکرل  
حاصل  برنار از هش  ظش موفقرت آمرز عنوان د  ب   یژه 

ن  از  "علوم یراها" ردوها درباره : سخنشا ا دنرش علر اد
 لذا .ارائ  مورد تق یش قشاریشفت ر ش ظش حشف  یا بودن  

ا خوا ن یان یشاما عرنا  ب  صورت بشای آیاهمرن نامل آن 
د ه است. ارائ مسرقل دربخش ا گلرسا فصلنام  



96فصلنامه ایران و انگلیس    شماره  اخبار     02  

های تخصصی اتاق ایران و انگلیسماهانه کمیسیون برگزاری جلسه

مرسرون های مورد یزارش جلس  های ماها   نلر  ندر د ره 
در  ا بناب  ر ال جاری ب  سبب بش ز برماری نش  تخصصا اتاق 

صورت مجازی  اسرثنای هن حلس  نتّب  زمان های مقشر ، اما ب 
 یشدی . تشکرل   بشیزار

پس ازمبادل   در این جلس  ها بشاساس دسرورجلس  مشبوط
بش ام  های سال جاری ب  تاصرل درباره  اخباراقرصادی ر ز

تصمرم یرشی الزم ب  عمل یات   یو  ز نمرسرون ها هش یک ا
 آم .

اقرصادی ایشاناخبار نوتاه 

معشفا سارش ج ی  ایشان در لن ن

ناردار ساارت ایشان در لن ن از  ر د سارش ج ی  ایشان ب 
 ا گلسران خبش داد.

آقای »ب  یزارش ایسنا، حسرن مررن در تویررا  ودت: 
رائ  اسروار ام  خود ب  ملک ، ر ز محسن بهار    پس از ا

دنب  در مقام سارش ایشان در ا گلرس نار خود را آغاز س 
«.خواه  نشد

ب  عنوان مررن ضمن ابشاز خودحالا از ا رصاب بهار   ، ب
.آرز ی موفقرت نشد درا گلرسبشای  ی سارش ج ی  ایشان

سال  4۲، ۵۴2۱ب  یزارش ایسنا، محسن بهار    مرول  سال 
نار خود را ب  عنوان ناردناس اداره دعا ی   حقوق  پرش
الملل خصوصا در  زارت امور خارج  آغاز نشد   برن

های مخرلاا را تا سطح معا ن  زیش امور خارج  بش سمت
.عه ه یشفت

الملل  زیش تاننون معا ن امور حقوقا   برن 9۹ ی از سال 
.امور خارج  بوده است

.سارش ایشان در لن ن بود  ژادپرش از ا  حمر  بعر ی

سال گذشته نصف شدن است 04سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی طی 

از زمههان پرههش زی ا قههتب  جها اسهههم اقرصههاد ایههشان در اقرصههاد
استما تا ننون ب  نمرش از یک درص  تنزل یافر  اسهت. غتمحسهرن 

اعرهشا   دافعا، رئرس اتاق بازریا ا جمهوری استما ایشان ضهمن
 .دا سر  است "آ رخجالت"ب  این موضوع آن را 

 قش ایهشان در اقرصهاد جهها ا در آسهرا   ا قهتب اسهتما بها 
نشد.  قشا ن  نشورهای تشنر    عشبسران سعودی بشابشی ما

.از دامن  آن سال ب  سال ناسر  د ه است

پرش از پرش زی ا قتب سهم ایشان در اقرصاد جها ا حه  د د  
 اسهتما جمههوری مهالا   پهولا هایسراسهت اما بود؛درص  

.رسا   است ا قتب از پرش مرزان  صف ب  را ایشان سهم

خبشیههزاری مهههش بهه   قههل از غتمحسههرن دههافعا، رئههرس اتههاق 
سههم اقرصهاد ایهشان از اقرصهاد »بازریا ا ایشان  ودر  اسهت: 
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هها همه سال قبهل  صهف ده ه اسهت. این 26جها ا  سبت ب  
«. ه    عر هاست ررج   ع

های حانم بش های پولا   مالا د لتدافعا آدکارا از سراست
سال یذدر  ا رقاد نشده    ررجه  آن را  26ایشان در بازه زما ا 

نهه   صههف دهه ن سهههم ایههشان از اقرصههاد جههها ا اسههت، 
.خوا  ه است "آ رخجالت"

یشه  ا   رز همچون حسهن ر حها ا علهت نهاهش  هش  رده  
  تنزل سهم ایهن نشهور در اقرصهاد جهها ا را اقرصادی ایشان 

دا  ، اما ما "سابق  در د لت تشامپهای باتحشیم"بشخاسر  از 
خود ا   رز معرهش  اسهت نه  نهاهش  قهش ایهشان در اقرصهاد 

 در ن  است  اصحرحا ارزی   پولا هایسراست جها ا بشآین 
 .است د ه اجشا م ت این

یویه  اد ایهشان مادر اقرصه "مشکتت سهاخراری"دافعا از 
اصههتع عمهه ه سههاخرارهای معرههوب  رازمنهه  »ننهه  تانرهه  ما

های دارای هزینه  به  لحهای سراسها   اجرمهاعا یرشیتصمرم
است ن  در دشایط تحهشیم ههرد د لهت   مجلسها حاضهش به 

 «.هایا  رستپذیشفرن هنرن ریسک
ده .  ما "هاریسک"رئرس اتاق بازریا ا توضرحا درباره این 

ها، اعرشاضات یسرشدم مهشدم در آبهان از  مو   این ریسک یکا
 .در ارتباط با افزایش یکباره بهای بنزین بود 9۹سال 
ها   دالیل سقوط سهم ایشان در اقرصاد جهان در اظهارات جنب 

ماه سال یذدر   رز موضوع بحث د ه اسهت. ا  دافعا در دی
اتهاق  در جشیان  شسهت مشهرش  ۵۴99دی  0این  کات را ر ز 

بازریا ا ایهشان    زیهش صهمت ا زارتخا ه  صهنعت، معه ن  
.تجارت( عنوان نشده است

د لهت مسهلول بسرشسهازی »دافعا در این دی ار یاره  اسهت: 
مناسب   حمایت از فعهاالن اقرصهادی اسهت؛ امها اغلهب  ررجه 

«.های  امناسب در جهت عکس بوده استیذاریسراست
ادامهه  اظهههارات خههود از  دههافعا در های ارزی مههبهم:سراسههت

های ارزی   حمایرا د لت ر حا ا سخن سراست "بودنمبهم"
 .برن ما ۵266یوی    جلوه بارز آن را در بودج  ما

دا نه ما دار   اقرصاد حوزه در مح  د دا شا نسا ا ن  حرا
 .  رست "فش دایشان" با بشابش "تورم" پ ی ه ن 

 
خط فقش در ایشان   سراست پشداخت یارا   در ازای مقابل  با 

تورم
 یذدههر  سههال د  در ر حهها ا د لههت هایسراسههت بهه  دههافعا

افزایش حقوق   دسرمزد بهشای  سراست»: یوی ما   پشدازدما
جبشان تورم ا رخاب د ه است. تجشب  نشورهای مخرلهف اعهم 

حل مقابل  با راهده ، یافر    در حال توسع   شان مااز توسع 
زمهان بها ننرهشل تهورم یذاری   تولره  همفقش، افزایش سهشمای 

است. در غرش این صورت در مسابق  افزایش حقوق   دسهرمزد 
  تورم، تورم بش  ه   آحاد حقوق   مزدبگرشان بخش عمهوما 

رئهرس اتهاق بازریها ا ایهشان  رهز  «.  خصوصا باز  ه اسهت
دارد   بشابههش بهها معرههش  اسههت نهه  تههورم علههل سرسههرما 

 ۱6از ابرهه ای دههه  »ا  در ادامهه  یاههت: فش دهها  رسههت. یشان
های پهولا، مهالا   خوردر ی تاننون ب  دلرل اجهشای سراسهت

ارزی  امناسب اقرصاد ایهشان مراسهاا   دههار تهورم د رقمها 
هایا از این بازه زما ا ن   ش  تورم پای ار د ه است. در د ره
«.درص ی بسرار فشاتش رفر  است ۵۲از مرا گرن بلن مت ح  د 

 هنه  یها یهک در بهها افزایش از  ادا فش دایشان در حالا ن 
رئهرس اتهاق بازریها ا  .اسهت فشایرش ایپ ی ه تورم، است، ناال

 هاهزینهه  افههزایش بهها تولر نننهه ه نهه  زمهها ا» افزایهه :ایههشان ما
 عمهوم قرمهت   است افزایش حال در دائم  ق ینگا ر ست،ر ب 
 نه  دادهت ا رظار توان ما نن ،ما پر ا افزایش خ مات   انااله

«.نشد ننرشل را قرمت اداری های ظارت با

 ای، هسته توافق احیای صورت در
است نفت «بشکه ها میلیون» سریع صدور به قادر ایران

ها ر    افزایش تولر   ات ایشان در بش اساس یزارش
 .است ماههای اخرش ادام  یافر 

هایا  ارکش"ا  : د  منبع صنعت نشررشا ا ب  ر یرشز یار 
مرلرون بشک   ات ایشان هسرن  در آبهای خارج  ۹ن  حامل 

از سواحل سنگاپور هسرن  تا در موقع لز م ا رقال داده 
 "دو  .

 ۵46تخمرن زده ن  ایشان  "ایجاا  "دشنت مشا ره  ارا
یک "ر  بادر  ن  مرلرون بشک  ذخایش  ارا در خشکا داد

 .سوم آن در خارج از این نشور، عم تا در هرن باد 
ای ایشان در یار  د ه با قوت یشفرن احرمال توافق هسر 

های پرش ر ر، بخش بازاریابا دشنت ملا  ات ایشان هار 
با مشرشیان سنرا  ارا ایشان اخرشا در تماس بوده است؛ از 

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87/a-57750216
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87/a-57750216
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زمرن  مذانشات جمل  یک پاالیشگاه ار پایا ن  در این 
های هن ی ن  بشای خشی  ماصلا دادر    همچنرن پاالیشگاه

یزاردهای منرشش  ریزی هسرن . ات ایشان در حال بش ام 
د ه در ماههای اخرش از ادام  ر    افزایش تولر   ات ایشان 

 حکایت دادر  است.
ا پک ب   قل از منابع ثا وی  خود یار  است در ماه آ ریل 

هزار بشک  ۴9۴مرلرون    4ر زا   ح  د بطور مروسط 
 ات خام تولر  نشده است.

در  بود آمار رسما فش ش  ات ایشان، مقامهای ایشا ا افت 
د ی  صادرات  ارا را ب  دلرل تحشیمهای آمشیکا تایر  

 ننن .ما
در "بودج  ایار :  اقش  وبخت، رئرس سازمان بش ام  بمحم 
درص     0ای  ارا ح  د هسهم  ات   فشا رده ۵۴99سال 

سهم  ات   مرعا ات د  درص  بود   مرزان درام  ارزی از 
 رد دالر تقلبل پر ا نشدمرلرا هن  مرلرارد دالر ب  ۵66

یار   99فشهاد دژپسن ،  زیش اقرصاد ایشان هم در اسان  ماه 
ماه سال یذدر  درآم  حاصل از فش ش  ات  ۵۵بود در 

 ۵6در سال یذدر    ح  د تش از مق ار مشاب  بسرار نم
  هزار مرلرارد تومان بود.

اتااقات اخرش در بازار  ات ایشان در حالرست ن  همزمان با 
معشفا ابشاهرم رئرسا ب  عنوان رئرس جمهوری ج ی  ایشان، 

 ای بشای ده ر ز مروقف د ه است.مذانشات هسر 
بازار  ات این ر زها تقویت د ه است؛ قرمت هش بشک   ات 

سنت رسر  ن  هش هن   سبت  2۹دالر    ۲2امش ز ب  بش ت 
های اخرش قرمت این ناال باال ب  دیش ز افت دادت اما در هار 

 دالر در حشنت است. ۹6رفر    بسوی 

اکبر کمیجانی به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد

انبش نمرجا ا ن  با حکم ریرس جمهوری، ب  عنوان ریرس نل 
با ک مشنزی جمهوری استما ایشان منصوب د ه، اسراد 

 .اقرصاد در دا شگاه تهشان است

نزی، انبش ب   قل از با ک مش خبشیزاری مهشب  یزارش 
نمرجا ا ن  امش ز طا حکما از سوی رئرس جمهوری، سمت 
ریاست نل با ک مشنزی را بش عه ه یشفت، دارای م ر  

، ب  عنوان اسراد اقرصاد ۵۴0۴دنرشی اقرصاد است   از سال 
های اقرصاد پولا، اقرصاد نتن  نتن دا شگاه تهشان در زمرن 

.الملل مشغول ب  ت ریس استاقرصاد برن

ال  سرف   عب الناصش نمرجا ا در د ران ریاست نلا  لا
مقام با ک مشنزی مشغول ب  خ مت بوده همرا، ب  عنوان قائم

سمت معا  ت  ۵۴۹0تا سال  ۵۴۲۲  قبل از آن  رز، از سال 
از جمل  سوابق  .اقرصادی با ک مشنزی را بشعه ه دادر  است

ا  ت پژ هشا توان ب  تص ی معاجشایا دنرش انبش نمرجا ا ما

تا ننون(،  ۵۴۹0دا شک ه اقرصاد دا شگاه تهشان ااز آبان 
مشا ر اقرصادی معا  ت امور اقرصادی  زارت امور اقرصادی 

  عضویت در هرلت م یشه با ک ( ۵۴۲0تا  ۵۴09  دارایا ا
. ام بشد( ۵۴94-۵۴9۵خا رمرا   ا

درصد رسید 04ماه به  نرخ تورم ساالنه خانوارهای ایرانی در خرداد

تشین یزارش خود ن  درباره قرمت مشنز آمار ایشان در تازه
ناالها   خ مات منرشش نشده،  ش  تورم ساال   بشای 

درص  اعتم  2۴خا وارهای ایشا ا در خشداد ماه امسال را 
 نشده است.

ها در یک منظور از  ش  تورم ساال  ، درص  تغررش مرا گرن قرمت
 ا ب  ماه مورد  ظش اخشداد( است.سال منره

بنابش اعتم مشنز آمار این  ش   سبت ب  ماه قبلا ااردیبهشت( 
باالتشین  ش  تورم در  درص  افزایش بوده است. 4/۱داه  

  در زمان ریاست  ۵۴۲2ایشان بع  از ا قتب این نشور ب  سال 

 29/2یشدد ن   ش  تورم جمهوری انبش هادما رفسنجا ا بشما
 بود. درص 

بش اساس یزارش مشنز آمار  ش  تورم  قط  ب   قط  در خشداد 
درص  رسر ه؛ ب  این معنا ن  در خشداد ماه  2۲/0ماه ب  

امسال در مقایس  با همرن ماه سال پرش، خا وارهای ایشا ا 
درص  برشرش هزین   2۹بشای ناالها   خ مات یکسان  زدیک ب  

شداد ماه امسال برشرشین در د ازده ماه منرها ب  خ ا  .نشده
درص (   پس  09/9ها اافزایش قرمت مشبوط ب  ر غن   هشبا

 درص ( بوده است. 02/۹از آن حمل    قل ا

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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برشرشین افزایش قرمت  سبت ب  ماه قبلا ااردیبهشت( مشبوط ب 
 یش ه سبزیجات   مروه   خشکبار بوده.

تورم بش اساس اعتم مشنز آمار ایشان، دامن  تغررشات  ش  
ای از های مخرلف هزین بشای دهک ۵266ساال   در خشداد ماه 

درص  بشای دهک دهم  29/۵درص  بشای دهک دشم تا  24/۴
افزایش تورم در حالا در ایشان ادام  دارد ن   مرغرش است.

خشداد ماه سال پرش با ک مشنزی ایشان ب  ریاست عب الناصش 
یاست جمهوری همرا،  امزد دکست خورده ا رخابات اخرش ر

ان مثبت  اح   وس 4درص  ابا  44ایشان ه   تورما امسال را 
های ا ل د لت حسن ر حا ا در سال   مناا( تعررن نشده بود.

های اقرصادی پس از بشجام توا سر  بود بشای ب  لطف یشایش
ها   م تا  ش  تورم را ناهش ده  ن  بع ا با د ت یافرن تحشیم

دروع نش  ا    همشاه د .مشکتت اقرصادی با جهش 
تحشیمهای آمشیکا ر زهای سخرا را با اقرصاد ایشان همشاه 

بسراری از  امزدهای ا رخابات اخرش   از جمل   نشده است؛ 

ابشاهرم رئرسا از مبارزه بشای بشدادرن مشکتت معرشرا 
 دهش   ان ایشا ا سخن یارن .

 ۴9ی( را المللا پول  ش  تورم در سال جاری امرتدصن  ق برن
 ۴0/۱درص  تخمرن زده؛ این  هاد  ش  تورم در سال یذدر  را 

درص  اعتم نشده بو

اخبار نوتاه اقرصادی  جهان

پوندی جدید وارد چرخه اقتصادی بریتانیا شد 04اسکناس 

پو  ی ج ی  را ر ا   بازار  ۱6با ک مشنزی ا گلسران اسکناس 
ا طشاحا د ه   بش ر ی آن نشده است؛ این اسکناس اخرش

تصویش آلن تورینگ، ریاضر ان، رمزدکن   یکا از پرشگامان 
دود.علم نامپروتش دی ه ما

های ج ی  همزمان با سالگشد تول  آقای تورینگ  ارد اسکناس
 ا  .بازار د ه

های با ک با  ر د پولهای ج ی ، تماما مجموع  اسکناس
 مشنزی ا گلسران بشای ا لرن بار پتسررکا هسرن .

پو  ی تا انربش  46پو  ی    ۱6های ق یما قشار است اسکناس
از هشخ  پولا بشیرا را خارج دو   هش هن  ( 4644سال آین ه ا

 پولهای ق یما در مشانزی  ظرش دفاتش پسرا قابل تعویض
 خواه  بود.

سا توا ست در اتااقا  ادر از یکا از مشانز هاپ بابا
اسکناس در اسران اسکس بازدی  نن ؛ جایا ن  ر زا   ظشفرت 

مرلرون اسکناس ج ی   جود دارد. ۱هاپ 
دو   ن  ب در این مشنز ادکال مخرلاا از پول تولر  ما

 دو  .نشورهای مخرلاا در د را ارسال ما
اده از پول  ق  در خشی های ر زمشه ب  خصوص با اینک  اسرا

یرشی نش  ا ر  ب  ناهش بوده، اما هنوز از زمان دش ع هم 
تقاضا بشای اسکناس باالست ن  از جمل  دالیل آن رد 

 جمعرت   ذخرشه پول  ق  بوده است.
های نم پو  ی در مقایس  با اسکناس ۱6های اسکناس
با ک مشنزی ا گلسران تش، اسرااده نمرشی در مجموع  ارزش
 دار  .

پو  ی مورد  ۱6در یذدر  هم اسرااده از اسکناسهای دردت 
ها این اسکناس را تشدی  قشار یشفر  بود   یکا از بشرسا

 "شارهای مالراتاپول  خبگان فاس ، مجشمان   ب  منظور ف"
با این  جود تع اد آ ها ن   ارد هشخ   توصرف نشده بود.

 ۵۴مرلرون رسر ه؛ یعنا از هش  ۴۲۱ب  ا   امسال پولا د ه
پو  ی است. ۱6اسکناس یک اسکناس 

  اسکناسهای ج ی  از جنس پلرمش هسرن.
 یوی  دار ارد  با ک مشنزی ا گلسران ماسارا جان، صن  ق

دود، مورد های دردت برش از آ چ  تصور مااین اسکناس
 اسرااده است.

  پو  ی در  ۱6ب  یار  ا  تع اد زیادی از یشددگشان از
 ننن .ساشهای خود اسرااده ما

 پو  ی ن  اننون در بازار است، بشای ا لرن  ۱6های اسکناس
مرتدی هاپ د  ن  البر  از هشخ  تولر   46۵۵بار در سال 

خارج د ه است   قشار است تا آخش سپرامبش سال آین ه 
 ب  نلا اسرااده آن مروقف دود.( 4644مرتدی ا

 پو  ی هم از هشخ  پولا  46ق یما های همزمان اسکناس
 بشیرا را خارج خواهن  د .

 بشابش  4/۱های ج ی  ن  پلرمشی هسرن  طول عمش اسکناس
های قبلا است   جعل آ ها هم ساده  رست؛   ایش اسکناس

همشاه لباس در مادرن لباسشویا دسر  دو  ، آسرب 
 برنن . ما
 پو  ی در  ۱6های خودپشداز، ایشه  تع اد نما از دسرگاه

های ج ی دهن  اما از امش ز اسکناساخررار مشرشیان قشار ما
 در خودپشداز با کها موجود خواه  بود.
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  پو  ی دی ه  ۱6آلن تورینگ ن  طشع ههشه ا  در اسکناس
دود، در جشیان جنگ جها ا د م ب  خ مت سازما ا ما

 "دنود ارتباطات بشیرا را"درآم  ن  اننون سازمان 
 نرو(  ام دارد.اچسااجا

    ی آلمان  ازی "ا رگما"تورینگ در دکسرن رمز معش
 قش بسرار مهما ایاا نشد. دسرگاها ن  ا  بشای دکسرن این 

ساز ساخت نامپروتش د .رمز اب اع نشد، زمرن 
 دود این اب اع ب  نوتاه نشدن جنگ د م جها ا  یار  ما

  جات جان بسراری نمک نشده است.
  بزرگ آلن تورینگ، ا  ب  جشم با  جود خ مات

 ۵9یشایا محانم  د ؛ ا  بع  از رابط  با یک مشد همجنس
سال  در منچسرش دسرگرش د    مجبور د  ب  جای رفرن ب 

 ز  ان هورمون ز ا   مصش  نن .
  سالگا دریذدت   تحقرقات  شان داد ن  2۵آلن تورینگ در

 خودنشا نشده.
  بخشودیا داد.ملک  بشیرا را ب  ا   46۵۴در سال 

پو  ی توسع  ۱6یکا از دالیل ا رخاب ا  بشای طشع 
یشایا در جامع  بشیرا را بوده است.تنوع

در خالل همه گیري کرونا،  میلیون ها نفر در جهان میلیونر شده اند

خسارات اقرصادی  ادا  با جودیک در سال یذدر  بشاساس 
 شهای جهان پنج مرلرون  اش از هم  یرشی نش  ا دمار مرلرو

برشرش د ه است.
 شان ما ده  درحالا ن   "نِشِدیت سوئرس"تحقرقات دشنت 

 ۱.4بسراری از فقشا فقرشتش د ه ا  ، دمار مرلرو شها در جهان 
 مرلرون  اش رسر ه است. ۱0.۵مرلرون  اش افزایش یافر    ب  

ن در بشای ا لرن بار برش از یک درص  بزریساال 4646در سال 
 جهان مرلرو ش بود  .

بهبود بازارهای بورس   جهش بهای مسکن از دالیل اصلا 
 افزایش ثش ت این یش ه بوده است.

محققان ما یوین  ب   ظش ما رس  تولر  ثش ت در این سال 
از  اقعرت مشبوط ب  مشکتت اقرصادی  ادا از  "نامت فارغ"

 باد . نش  ا هم  یرشی
ثش ت "ان    ویسن ه یزارش آ رو ا دور نس، اقرصادد

تاثرش حاد نوتاه م تا بش بازارهای "هم  یرشی  :یات  "جها ا
عم تا تا پایان ژ ئن "اما افز د ن  این ر     "جها ا دادت

 ."معکوس د  4646
ثش ت جها ا    فقط در بشابش این هم  تتطم پای ار "ا  یات: 

 "فت.ما  ، بلک  در  رم  د م سال ب  سشعت افزایش هم یا
مران  4646با این حال اخرت  در مرزان ثش ت در سال 

آقای دور نس یات ایش برشرش د ن .بزریساالن برشرش د  
ارزش دارایا ها، مثل افزایش قرمت مسکن، از این تحلرل حذ  

در آن صورت دارایا خا وارها ممکن است سقوط هم "دود، 
 "نشده باد .
دارایا های مالا  در رده های پایرنا ثش ت، ن "ا  یات: 

افایننشال( نمرش غالب است، ثش ت ثابت تش ما  ه است   در 
 "بسراری موارد نوهکرش د ه.

بشخا از عوامل بنرادین ممکن است ب  خودی خود در طول "
زمان تصحرح دود. بشای مثال در مقعطا  ش  بهشه بار دیگش 

".افزایش خواه  یافت،   این ارزش دارایا ها را نم خواه  نشد
درص  افزایش یافر  ۲.2این یزارش ما یوی  ن  ثش ت جها ا 

است.
 ۵6تاننون دمار نسا ا ن  دارایا های آ ها  4۵از آغاز قشن 

 4666مرلرون  اش در سال  ۱6۲هزار دالر است از  ۵66هزار تا 
 رسر . 4646مرلرارد  اش در ا اسط  ۵.۲ب  

برشرش در رفاه "آ ها یارن  ن  این افزایش منعکس ننن ه 
اقرصادهای در حال ظهور، ب  خصوص هرن،   رد  طبق 

 "مروسط در جهان درحال توسع  است.
فای ربا، افسش ارد  سشمای  یذاری در نشدیت - ا ِت هِشلش

قابل ا کار  رست ن  اق امات د لت ها   با ک "سوئرس، یات: 
های مشنزی بشای سازمان دادن بش ام  های عظرم ا رقال درآم  

حمایت از افشاد   نسب   نارهایا ن  برشرشین آسرب را  بشای
در هم  یرشی دی   ،   همچنرن ناهش  ش  بهشه، در پشهرز از 

 "یک بحشان تمام عرار جها ا موفق بوده است.
ناهش  ش  بهشه توسط با ک های مشنزی احرماال "ا  افز د: 

ن تاثرش بزریا دادر . این از دالیل عم ه رد  بهای سهام   مسک
 "است   این مسرقرما بش ارزش دارایا خا وارها اثش یذادر .

 "ب  بهایا یزا  تمام د ه است."اما ا  افز د ن  این م اخل  ها 
ب  یار  ا  ب ها د لت ها ب   سبت تولر   اخالص ملا در 

درص  یا برشرش افزایش یافر  است. 46بسراری نشورها 
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ا رز ال فون در الین پرش از جلس  با جو بای ن، رئرس جمهوری 
در ر ابط  "ایفصل تازه"آمشیکا در بش نسل یات ن  این توافق 

 نن د  طش  باز ما
ا مناقش  یوی  آمشیکا   اتحادی  ار پرئرس نمرسرون ار پا ما

های هواپرماسازی را حل سال  خود بش سش سوبسر  دشنت ۵۲
 ا  .نشده

ا رز ال فون در الین پرش از جلس  با جو بای ن، رئرس جمهوری 
در ر ابط  "ایفصل تازه"آمشیکا در بش نسل یات ن  این توافق 

 نن .د  طش  باز ما
های هدریرش پش    4662ایاالت مرح ه   اتحادی  ار پا از سال 

دکایت ب  سازمان تجارت جها ا در ارتباط با سوبسر هایا 
هسرن  ن  بوئرنگ، دشنت هواپرماسازی آمشیکایا   ایشباس، 

 ننن .رقرب ار پایا آن دریافت ما
د  طش  در ماه مارس هم توافق نشده بود   ن  ب  م ت ههار 

   رم مرلرارد دالری ر ی صادرات ناال ما ن   ۵۵های ماه تعشف 
دشاب از ار پا   سرگار از آمشیکا را ن  بع  از تنش تجاری در 

  د ره د  ال  تشامپ  ضع د ه بود، تعلرق ننن .

 ادنگرن   بش نسل قشار بود درباره تم ی  این تعلرق ب  م ت 
زمان درباره مجوز ارائ  سوبسر ها ب  پنج سال توافق ننن    هم

 توافقا نلا بشسن .
ا م فون در الین یات ن  جلس  ا  با آقای ب  یزارش ر یرشز خ

دود ن  پرششفت مهما درباره بای ن در حالا بشیزار ما
 های هواپرماسازی ب  دست آم ه است.دشنت

نن  هون ای در ر ابط ما باز مااین در  اقع فصل تازه"ا  یات: 
سال مناقش ، از اق ام حقوقا ب  همکاری در زمرن  ۵۲بع  از 
 "ا رسر یم.هواپرماه

این توافق ب  د  طش  اجازه خواه  داد ن  ر ی ته ی ی تمشنز 
ننن  ن  هرن ب  عنوان رقرب تازه در صنعت هواپرماهای تجاری 

 بشای آ ها ایجاد نشده است.
ها بش تجارت ار پا های هواپرماسازی سالجنگ سوبسر  دشنت

 .  آمشیکا سای  ا  اخر  بود
ل بزرگ تجاری بازما  ه از د ران عت ه بش این یکا از د  مشک

 دود.ریاست جمهوری د  ال  تشامپ برن د  طش  حل ما
 اردات فوالد   آلومرنروم از اتحادی  ار پا  مناقش  دیگش ب  تعشف 

های مشبوط ب  امنرت دود ن  آمشیکا ب  دلرل  گشا امشبوط ما
 ملا در زمان آقای تشامپ  ضع نشده بود.

های تجاری اتحادی   ظارت ش سراستنمرسرون ار پا ن  ب
نن ، ماه یذدر  مرتدی تصمرم قبلا بشای د  بشابش نشدن ما

های مشبوط ب   اردات موتورهای هارلا دیوی سون، تعشف 
 یسکا آمشیکایا   قایق موتوری از آمشیکا را تعلرق نشد   از 

های  ضع تعشف  ج ی  ر ی ناالهای برشرش آمشیکایا ما ن  ناش
  لوازم آرایشا خودداری نشد.  رزدا

 بلینکن:    
شود تبدیل حل غیرقابل مانع یک به تواند می ایران ای هسته برنامه پیشرفت

 از جلویرشی یوی ما آمشیکا خارج  امور آ رو ا بلرنکن،  زیش
ای نمانان در جهت منافع دسرشسا ایشان ب  توا ایا ستع هسر 

ملا آمشیکا است.
در مصاحب  با ر ز ام   رویور   ش امور خارج  آمشیکا زی

تایمز در مورد مذانشات بشای احرای بشجام یار  است 
ای این نشور با ایشان در مورد بش ام  هسر  "اخرتفات ج ی"

ای ایشان  جود دارد. ا  هش ار داده پرششفت بش ام  هسر 
لرنکن در آقای ب تب یل دود. "ما ع غرشقابل حل"توا   ب  یک ما

مورد تاریخ احرمالا آمشیکا بشای خش ج از مذانشات بشای احرای 

توا   تاریخا مشخص نن  اما تانر  نشده بشجام یار  است  ما
ایشان خواهان لغو  است. "تش د ندرحال  زدیک"این تاریخ 

جمهوری د  ال  تشامپ  هایا است ن  در د ران ریاستتحشیم
عه اتش در ان خواسر  ب  ت ضع د ه   آمشیکا هم از ایش

ایش این  ضعرت "ا  یار  است  هارهوب بشجام عمل نن .
ای( ادام  پر ا نن    ایش ایشان ب  اپرششفت در بش ام  هسر 

تش در سطح باالتش ادام  دهن  ب  سا رشیاروژهای پرچر ه هشخش
ای رسرم ن  بازیشت ب  پارامرشهای اصلا توافق هسر جایا ما

 "بسرار ددوار خواه  د .ب  صورت عملا 
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ایشان بش خت  توافق بشجام ذخایش ا را روم غنا د ه خود را 
درص ی ا را روم را آغاز نشده    06افزایش داده، غنا سازی 

سطح بازرسا های آژا س برن المللا ا شژی اتما را ناهش داده 
اخرشا رافائل یش سا، م یشنل آژا س برن المللا ا شژی  است.

داد ایش ایشان   دیگش نشورها از جمل  آمشیکا در اتما هش ار 
ای ایشان ب  توافق دست  رابن ، جامع  جها ا باره بش ام  هسر 

ت هسر  ای ایشان ر ب  با  ضعرت نامت ج ی ی در مورد پرششف
 زیشان خارج  آمشیکا   فشا س  هش ار داد   ن  ایش  دود.ر  ما

با خطش مواج  خواه  ای بشجامایشان ا عطا  ب  خشج   ه ، احر
  د .

آقای بلرنکن در  شست مطبوعاتا مشرش  با ژان ایو لودریان، 
هنوز پابشجا  "اخرتفات ج ی" زیش امور خارج  فشا س  یات 

ت در  ین این است  لا امر  ار است در د ر بع ی مذانشا
رقرم در این مذانشات آمشیکا ب  طور مس ها رفع دود.اخرت 

ی لودریان  رز یات نشورش منرظش آن است ن  آقا حضور   ارد.
های  هایا را بشدارد تا جا ا تازه در بشجام ب م . ا  یات ایشان ق م

"های سخرا بگرش  .بای  تصمرم"های جمهوری استما مقام

اش ب  ز دی ب  جمهورید لت حسن ر حا ا ن  د ره ریاست
هن ا ا تا یوی  مذانشات احرای بشجام فاصل  رس  ماپایان ما

های آمشیکایا تانر  دار   هنوز  ررج   هایا   ارد اما مقام
اخرتفات زیادی باقا ما  ه است.

گروه هفت برای مقابله با افزایش نفوذ جهانی چین

ن  ب   "یش ه هات"رهبشان هات نشور صنعرا موسوم ب  
ور د بال رقابت با هرن   مقابل  با افزایش  اوذ جها ا این نش

هسرن ، در د مرن ر ز  شست موافقت نشد   تا بش ام  
ها در ای را بشای سشمای  یذاری در زیشساختیسرشده

 نشورهای در حال توسع  آغاز ننن .
جو بای ن، رئرس جمهور آمشیکا یار  خواسرار آن است تا 
ابرکار عمل زیشساخرا ج ی  جها ا این نشور جایگزینا با 

 م  هرن باد .نرارت باالتش بشای بش ا
هایا است آمشیکا خواسرار اتحادی ج ی  بشای رقابت با هزین 

در نشورهای در حال توسع  ها ن  هرن صش  زیشساخت
هگو   این طشع  "یش ه هات"هنوز مشخص  رست ن   نن .ما

آ گت مشنل، ص راعظم آلمان   را از  ظش مالا تامرن خواه  نشد.
را بشای آزاد سازی بودج  عرهم یار  این یش ه هنوز در موق

هرن مرلراردها دالر در سشاسش جهان در زمرن  عملا   رست.
 سشمای  یذاری نشده است. "ابرکار نمشبن    راه"نشدن 

جمهوری هرن پرنگ، رئرسطشع یک نمشبن    یک جاده دا جرن
خواه  د  هم معش   است، ما "راه ابشیشم ج ی "ن  ب  طشع 

ای از د نشور را از طشیق دبک سوم جمعرت جهان در هارا
ی دریایا اجاده( ب  هم مرصل خطوط زمرنا انمشبن (   مسرشها

یوین  ن  این طشع هرن نشورهای فقرش را با اما منرق ان ما نن .
 نن .ب ها هایا ن  قادر ب  بازپشداخت آن  رسرن ، ر بش  ما

 ی نن  ن  با اسرااده از  رشد لت بای ن همچرن هرن را مرهم ما
د رقابت نار اجباری در اسران درن جرا گ، ما ع از ایجا

 "یش ه هات"ا رظار ما ر د ن   دود.اقرصادی منصاا   ما
های آین ه ز هم  یرشیهمچنرن ب  طشحا ج ی  بشای جلویرشی ا

این اق امات دامل ناهش زمان بشای تولر   انسن   مرعه  دود.
ناردناسان  .ر ز است ۵66درمان بشای نو ی  ب  نمرش از 

یوین  زمان بشای اطمرنان از ع م یسرشش برماری ج ی  در ما
 سشاسش جهان بسرار مهم است.

یرشی مرعه  د    ن  بشای پایان هم  "یش ه هات"رهبشان 
ار نشورهای  یش س نش  ا، یک مرلرارد د ز  انسن در اخرر

از ر ز  "یش ه هات" شست رهبشان  فقرش جهان قشار دهن .
این ا لرن  سواحل نور وال ا گلسران آغاز د ه است. یذدر  در

از زمان دروع نش  ا در جهان  "یش ه هات" شست رهبشان 
رهبشان نشورهای آمشیکا، بشیرا را، فشا س ، آلمان، ایرالرا،  است.

ور وال، در این  شست نا ادا   ژاپن ب  م ت س  ر ز در ن
شست حضور رهبشان اتحادی  ار پا هم در این   حضور دار  .

دار     موضوع اصلا این  شست تغررشات اقلرما   بهبود 
یک  ظام به ادرا "ا ضاع بع  از هم  یرشی، از جمل  ایجاد 

قوی تش در جهان است ن  بروا   هم  نشورها را در بشابش هم 
 "یرشی ها مصون ب ارد.

م یش سازمان  :'بحث درباره  ظشی   شت نش  ا از آزمایشگاه'
 ا ما یوی  ن  رهبشان یش ه هات در  شست ر ز به ادت جها

  بحث نشد  . ۵9-دنب  درباره سشمنشا  نو ی 
در هار  های اخرش ادعاهایا دایش بش اینک  هم  یرشی جاری 
ممکن است از آزیشگاه  یش س دناسا   هان در هرن 

ت ر س  سشهشم  یشفر  باد  بار دیگش مورد توج  قشار یشفر .
یوی  ن  رهبشان یش ه هات در مورد آدها وم یبشیسوس ما 

  ب  اتااق یارن  ن  بای  بشای رفع  "صحبت نشد  "این  ظشی  را 
تحقرقات سازمان  ابهام برشرش در این مورد ب  هرن فشار آ رد.

به ادت جها ا درباره سشمنشا   یش س نش  ا هرد  ظشی  ای 
 نامت مشد د از جمل  احرمال خش ج آن از آزیشگاه   هان را

ب  اعرقاد ما نلر   ظشی  ها "دنرش ت ر س یات:    ا سر  است.
بای  بشرسا دود،   الزم است بشای در   اقعا منشا  برماری 

 "ب  احرشام"ا  یات ن   " ارد فاز بع ی تحقرقات دویم.
قشبا ران هم  یرشی بای  تحقرقات ناملا در این زمرن  ا جام داد.
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فهرست اعضاء جدید

 اعضای حقوقی 

سیدعلی ، تولید و بازرگانی :نیک پروفیل نگینشرکت 
تهران، اتوبان سعیدی، ابتدای خیابان آدرس:  ،شیرازی

، واحد 4، طبقه 1غالمی ضایی، ساختمان پارس، پالک 
+، 05( 21) 11513409-4، تلفن: 1504344911ستی ، کدپ2

 ad_shirazi@yahfoo.co.:لیایم،+05(21)11513409فکس:

مقوای بهداشتی برای ظروف  :پیشرو کاغذ نگار پارسشرکت 
آدرس: مهدی عطاریان قراملکی، ، یکبار مصرف و بسته بندی

یابان بخارست، خیابان هفتم، پالک ن، خانتیتهران، میدان آرژ
  55190902-1تلفن:  ،1114225144، کدپستی 22، واحد 14

ایمیل: +، 05( 21) 55190903+، فکس: 05( 21)
parspaxk2017.com@gmail.com .

اکتشاف نفت و گاز،  :یشنا کژئو فیزیک داشرکت 
تهران، خیابان ظفر آدرس:  ،سیدصادقی شجاعی

، 1010044111، کدپستی 4، طبقه 149)دستگردی(، پالک 
( 21)24411911+، فکس: 05( 21) 24410001تلفن: 

. shojaee.sadegh@danaenergy.com، ایمیل: +05

خشکبار، مهران پارسیان  شرکت یاقوت کویر خاوران:
، 12، واحد 29جردن، بلوار گشهر، پالک  ران،: تهفر، آدرس

+، 05( 21) 50224114+، فکس: 05( 21) 23290234تلفن: 
 .parsian@rubydesert.comایمیل: 

تولید تجهیزات سرچاهی،  :شرکت کندر صنعت پارتیان
 خیابان، آدرس: تهران، همایون اسفرجانی جهانبخش

 ،19، واحد 04خیابان فجر، خیابان غفاری، پالک ری، مطه
 +،05( 21) 55402152+، فکس: 05( 21) 55402325تلفن: 
 .  jahanbakhsh@ksp-ig.comایمیل: 

مهندسی،  شرکت مهندسی بنیان مستحکم خاورمیانه:
معصومه روشنکار، آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان ابن 

، 1444524044، کدپستی 1، واحد 4، طبقه 54سینا، پالک 
+ 05( 21) 55194292+، فکس: 05( 21) 555194291تلفن: 

. 

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

، 3، طبقه 11تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پالک 
+، فکس: 05( 21) 41324311، تلفن: 1112553144کدپستی 

 .  info@arianco.ir+، ایمیل: 05( 21) 55513103

نمایندگی کشتیرانی، محسن  شرکت اسپندان ترابر آتیه:
بهرامی، آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، کوچه رهبر، 

 55230395، تلفن: 1144534243، کدپستی 1احد ، و4پالک 
-info@sta+، ایمیل: 05( 21) 55234515+، فکس: 05( 21)

co.co  . 

لوازم آرایشی، عطر و ادکلن، علی  شرکت جام مارال قرن:
پروی ورزقانی، آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، کوچه 

-59، تلفن: 1144534243، کدپستی 1، واحد 4رهبر، پالک 
+، ایمیل: 05( 23) 42220351+، فکس: 05( 21) 44292220

info@sta-co.co  . 

آب مقطر و  :مهندسین مشاور مهرآب پویششرکت 
کریم خان زند، ، آدرس: تهران، فرشید بندی، آشامیدنی

، 11خیابان ایرانشهر، شهید موسی کالنتری، پالک 
 53924112، تلفن: 1154211410، کدپستی 12ساختمان 

+، ایمیل: 05( 21) 55544390: +، فکس05( 21)
f.bandi@cembraneiran.com  .
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