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 نوروزتان پیروز

هرروزتان نوروز    

ی ه ا جش ن نیآئ  یگزاربر زمان دنیفرارس 

ب ه  ماندگارِ کهن و ادگاری نیا ،ینوروز نیرنگ

قلب ب ه  میجا مانده از دوران باستان را از صم

 ین وروز یها نیدوستداران آئ و انیرانیهمه ا

 یص ل  و دوس ت ،آرامش ،یتندرست یبا آرزو

.میگو یم کیتبر

برگزاری آئ ین ه ای ن وروزی در  یش در    

برگزاری می باشد که جه ان  کحالی در تدار

ه ای  مل ی وسازگاری زمان با نا هر بیش از

بی خانم انی دس ت  آوارگی و جنگ و ،محلی

 جهانیان در وحش ت ب روز و، به گریبان است

 ام ا ن د.ظلمت جنگی فراگیر ب ه س ر م ی بر

نور بر تاریکی  ی روز خواه د  نیست کهتردید

شد.

 دکتر امیرهوشنگ امینی     

مدیرمسئول             



3   نی آمار بازرگا  77صلنامه ایران و انگلیس    شماره ف

بازرگانی خارجی کشور

 در

0011ماه نخست سال  ده 

براساس آمار و ارقام ارائه  ده ا اس سه      
گمرک ایران دربارا باسرگانی خهاریی شوه ر 

، شههه  و ش ههه 1044سههها   مهههاا او  دادر 

زارش گههه باسرگههانی خهههاریی شوههه ر ب ابههه 
می باده  شه   مق ماتی م رد ادارا ب  درحی

 درپی م عکس است.ها   و  در ی 

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

فعالیت

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

وزن
هزار تن()

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

 وزن
ارزش
)دالر(

112.11012011.721121421031124010273اتوارد

.14420.21721313021.3.72.4732031120اتصادر
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 :صادرات( ال 

عم ا شوه ر در دورا مه رد گهزارش به   صادرات   
 112020بهها ارسش  "چهه  "( 1 :  شوهه رهابهه  ترت ه  

 "عراق"( .درص ،  3222.م ل  ن دالر و سه  ارسدی 
 .1727م ل ه ن دالر و سهه  ارسدهی  12.32 با ارسش

م ل هه ن دالر  02211بهها ارسش ترش هه "(1درصهه ، 
ارسدی

 "امارات متح ا عربهی"( 0درص ،  11233و سه  ارسدی 
  و درص 327م ل  ن دالر و سه  ارسدی  12744با ارسش 

م ل هه ن دالر و سههه   12213بهها ارسش  "افغانسههتان"( 2
 درص ، انجام پذیرفت  است. 1231ارسدی 

کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 0011ماه نخست سال  ده

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

: وارداتب( 

امارات "( 1شو رها   1044ماا او  سا   دادر 
م ل  ن دالر و  112411با ارسش  "متح ا عربی

با ارسش  "چ  "( .درص ،  11201سه  ارسدی 
درص ،  233..م ل  ن دالر و سه  ارسدی  32210

م ل  ن دالر و سه  ارسدی  02.11با  "ترش  "( 1

م ل  ن  .1221ارسش با  "آلمان"(0درص ، .142
 "س ئ س"( 2و  درص  1232دالر و سه  ارسدی 

 1211م ل  ن دالر و سه  ارسدی  12133با ارسش 
درص   ب  ترت   مقام ها  او  تا پ ج  صادرات 

 اس ایران را شس  نم دن .

براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 0011ماه نخست سال  ده

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 عراق

08.81%  

 چین

11.22%  

 امارات متحده عربی

1.8%  

 افغانستان

3.13%  ترکیه 

00.11%  

کشورهاجمع سایر   

11.03%  

 چین

10.33%  

 آلمان

12.3%  

 سوئیس

33.3%  

 جمع سایر کشورها

18.31%  

هترکی  

1.01%  

 چین

11.11%  

 امارات متحده عربی

30.03%  
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رفتار ناشایست اقتصادی

 سیاست گزاران اداره امور اقتصادی کشور، از آغاز کارگزاران و   

وجاود ششادارشای  ار در ار دربااره  ، باابه  قدرت رسین کار

دساتوری  متمرکازگ یگاقتصااد  یامدشای زیان باارگگزین  نااا گ

 باهآن شا  باا اشااره  ،ردولتر برای اداره  امور اقتصاادی کشاو

کارکرد این شیوه اقتصادی در شمساایگر شامالر و کشاورشای 

کاش  قدرت خرید  ول ملر، باا  یامدشای تابعه آن از یک سو، 

 روفساور " اقتصاد سیاسر واشاره به این رشنماودگ مبانرتکیه بر

 ،صادراظا  آلماان  اس از جنان جدنار دو "لودویک ارشارد

قادرت خریاد کااش  ":مبنر بر ق معجزه اقتصادی آلمان لخاو

از ساوی دیگار، باه  " ول ملر بزرگتری خیانت به اقتصاد است

چنانچه کاش  قدرت خرید  ول ملر ناشر  ویژه با تکیه براینکه

یاا  ،رشیوهگ ناا  تدیه وتدوین بودجه شاای سااهنه کاش کشاواز 

 وناشر از نا آگاشر از  یامدشای زیان باارگ ، وش  کسری بودجه

اسااتاندارد تصاانعر زناادگر، فاازون خااواشر بااه مناااور ایجاااد 

تامین رضاایت مقععار  با نصور کشور، سرانهدرآمدنامتناسب با 

یا باه شردلیاش دیگار، بار توجاه باه  یامادشای م ار  مرد ،

 .باشد  اقتصادی آن

 یاماادشای ناشاار ازبرقااراری اسااتاندارد تصاانعر  ازناآگاااشر    

منجر به کاش  قادرت خریاد  اول ملار کاه دولات و  ،زندگر

ماورر  آن را ابازاری مییاد ومجلس وبرخر درب ا  خصوصار 

آن   نداشااته وتاچناادی  اای باارای رشااد و توسااعه صااادرات 

 بی  از شمه متاوازن  نداشاتن درآماد وتوصیه مر کردند. یا را

بیان ظامیانه مایه خوری، که شمچنان اداماه دارد و  به و سرمایه

بالشای  شمه شمه وو...،  دشه نا ذیر تبدیش شده است،به حقر خ

روز بی  از  ور مر باشند که شرشک درمان نا ذیر نازل بر اقتصاد

 گسترش مر یابند.  ی  رشد و

اقتصاادی، اظا  از  اقتصاادی کاارگزاران اداره اماور رفتاارگ مرور

ذشنیات شاکش  باب   خصوصر  برخر مراکز تقنینر و دولتر،

 گویای آن اسات کاه چنانچاهگرفته در اقتصاد دستوری دولتر 

، حتا با لغاو شماه تیاری  شاای به درستر تغییر نیابدرفتار این 

 اقتصادی نیز بدبودی  ایداردر اقتصاد کشور روی ن واشد داد.

 و، مجلاس اقتصاادی دولات رفتاار تندا یک مورد از ه بهراشا   

 نمونه یار ازکه  زرگانر ایرانب   خصوصر به نماینگر اتاق با

، آنداا درمار گاذری  کرذ اینجا از رخیش مواردی مر باشد که د

 وار است.زیرا مشت نمونه خر بر این ادظاست، دلیش

اقتصااددان نیاز آشاکار اسات کاه توساعه اقتصاادی  غیار بر   

درگااروی توسااعه صااادرات اساات.از ایاان رو کلیااه کشااورشای 

صاادرات خاود قا اش باه اناوا  ه ع یشرفته قانون مند برای توس

ت ارزش افازوده ااز جملاه معافیات از  رداخات مالیا تسدیالت،

برای کاه وفرآورده شای صادراتر مر باشند. درحالر که ماا باه 

خالف، صادر کنندگان را افازون بار دارا باودن کاارت ظ اویت 

دریکر از اتاق شای بازرگانر مکلف به دارا بودن کارت بازرگاانر 

تولیاد  شزیناه نداایرینه اخذ کارت کاه تیمیاش برو رداخت شز

باه ظناوان  اتاق بازرگانر ایران کهغ  انگیز تر این .است کرده ای 

 دیریتدر دوره یر که م فرما ر ب   خصوصر کشورکانون کار

مجلس بدره گیری از روابط نزدیک باا بود باحاک  شزینه بر اتاق 

ون مکلاف باه براساا  فاان را گان کارت بازرگاانر، دارندمیتر 

درشزار درآمد مشمول مالیاات خاود  باه نیاا اتااق  3 رداخت 

 باا ،بدین سان باا افازای  شزیناه نداا ر تولیاد کرد وبازرگانر 

باا درداخش نیز دربازارشای بین المللر ، رقابتتوان ازدست دادن 

، تولیاد خاار  بات باا کاهشاای مشاابه ورقا از دست دادن توان

 قاچاق روا  داده شد. بازار با ظنوان  مع ش م ر  تردیگری

ناد ر فرآید ناب رداناه چناین ایان ربا انتقادشای شدید ازگزینش

توجیه ر ایس وقات  هبا توجه بمر رفت  رانتاا ،وراقتصادی کش

مبنار برجاایگزین کاردن  شورای ظالر ناارت بر اتاق بازرگاانر

ساهگ یاا  قانون اتااق در کارت بازرگانر با کارت ظ ویت و اصالح

رظایت اصاول حااک  بار اتااق  یرشذملز  به  چدار مورد، اتاق 

بودجه آندا از میش  خواشد شد که شای بازرگانر و موسسه شا ر

ولاذا  .مار شاود ظوض تامینبال حق ظ ویت اظ اءوکمک شای

تولیاد وباانر کارت بازرگانر و شزینه شای مربوط که تیمیاش بر

به خالف  اما برداشته خواشد شد.از میان  باشند روا  قاچاق مر

فسااد  ل مصوبه م ر گابعا مجلس میتر  به جای رای برانتاار 

افازون بار ارا اه در کشمک  با اتااق بازرگاانر شده  یاد برانگیز

برای  اه اتاق شای بازرگانرطرحر فارغ از شرگونه آگاشر از جایگ

دظاو سار  "به گونه یر صیه نداد که نیز درشزار 3اخذ  بر اتاق،

"لیاف مال
، و ناه مصاالا اقتصاادیشاودبه ذشن مر  متبادر *

 کشور.

دکتر امیرهوشنگ امینی

"نصرالدین لیاف مال"برگرفته از داستان  -*  
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رت برنزراب
Robert Burns

 (17۱6ژوئیه  ۵1– 17۲۱ژانویه  ۵۲)

سرای اسکاتلندی است. او به طورگسترده به عنوان شود، شاعر و غزلرابرت برنز  که با نام آشنای رابی برنز نیز شناخته می
ین شاعرانی است که به زبان شده تر و از شناختهو در سراسر جهان تجلیل می شود. اشاعر ملی اسکاتلند شناخته می شود 

انگلیسی است، برای مخاطبان فراتر  "گویش سبک اسکاتلندی"اسکاتلندی نوشته است، اگرچه بسیاری از نوشته های او به 
از اسکاتلند قابل دسترسی است. او همچنین به زبان انگلیسی استاندارد می نوشت، و در این نوشته ها تفسیر سیاسی یا 

راحت می آید. او به عنوان پیشگام جنبش رمانتیک در نظر گرفته می شود و پس از مرگش منبع الهام مدنی او اغلب به ص
نماد فرهنگی در اسکاتلند و در میان اسکاتلندی های سراسر جهان شد. سوسیالیسم و بزرگی برای بنیانگذاران لیبرالیسم و 

به یک فرقه کاریزماتیک ملی تبدیل شد و تأثیر او برای مدت  تقریباً ۵2و  1۱ سده هایتجلیل از زندگی و کار او درطول 
توسط  STVدر رای گیری از سوی کانال تلویزیون اسکاتلند ۵22۱بوده است. در سال  حاکمطوالنی بر ادبیات اسکاتلند 

فولکلور را از های های اصلی، آهنگاسکاتلندی انتخاب شد. برنز عالوه بر ساخت آهنگ مردم اسکاتلند به عنوان بزرگترین
 اغلب در "Auld Lang Syne"آوری کرد و اغلب آنها را اصالح یا اقتباس کرد. شعر و آهنگ او سراسر اسکاتلندنیز جمع

Hogmanay  آخرین روز سال به عنوان شب برنز( خوانده می شود و("Scots Wha Hae"  برای مدتطوالنی به عنوان
گر اشعار و آهنگ های برنز که امروزه در سراسر جهان شناخته شده   سرود ملی غیر رسمی کشور خدمت می کرد. دی

« نبرد از»، «به یک موش»، «به یک شپش»،«مردی که مرد است»، «زز، قرمیک گل سرخ، یک رز قرم»عبارتند از:هالووین، 
 ، و. . .«آی فوند کیس»و « تام او شانتر»شرامویر، 

 3 واقع در Alloway"" آلووی در17۲۱ژانویه  ۵۲ در رابرت برنز

ترین فرزند از هفت بزرگ ، به عنوان"Ayr"کیلومتری جنوب آیر

 آموخته و (، کشاورز مستاجر خود1771-17۵1ویلیام برنز )فرزند 

آگنس برون، در خانه ای که پدرش ساخته بود )موزه کنونی برنز( به 

 که هفت ساله بود در آنجا زندگی کرد.  1766دنیا آمد و تا عید پاک 

 را فروخت و مزرعه ای واقع دراش خانه  1766سال در ویلیام برنز

 هکتار در 72به مساحت  ""Oliphant" Mountتپه اَلیفانت 

 جنوب شرقی آلووی اجاره کرد. 

مزرعه آثار  در فقر و سختی بزرگ شد. کار شدید برنز در اینجا در

 خود را در خمیدگی زودرس و بیماری قلبی وی باقی گذاشت.
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Bernard Statue by David Watson Stevenson (1898)

In 
Bernard Street, Leith 

او تحصیالت منظم کمی داشت. و بیشتر تحصیالتش رادرخانه، نزد 

پدرش دریافت کرد. خواندن، نوشتن، حساب، جغرافیا و تاریخ را 

پدرش درخانه به فرزنداتش آموزش داد. کتاب راهنمای اعتقاد 

 هم برای آنها نوشت.  مسیحی را

 به اتفاق پدرش 1763(، در سال 17۵1-1717جان مرداک )

در آلووی افتتاح کرد،  "Adventure School" مدرسه پرماجرائی

( التین، فرانسه و 17۵7-1762و به رابرت و برادرش گیلبرت )

آموزش داد. پس ازچند سال  1767تا  176۲ریاضیات را از سال 

به مدرسه کلیسای  177۵سال  آموزش، برنز در اواسط

Dalrymple  فرستاده شد. اما او در زمان برداشت محصول برای

، به مدت سه هفته 1773کار تمام وقت به مزرعه بازگشت. درسال 

 التین پرداخت. نزد مرداک به مطالعه گرامر فرانسه و

خانه پدری که اکنون موزه است

په اولیفانت بود. در سالگی، کارگر اصلی مزرعه ت 1۲برنز در سن 

-17۲۱، نلی کیل پاتریک )1771طول برداشت محصول در سال 

( به او کمک کرد، و الهام بخش اولین تالش او درسرودن 17۵2

 شد. "O, Once I Lov'd A Bonnie Lass"شعر، 

، او برای پایان دادن به تحصیالتش نزد یک معلم 177۲در سال  

جایی که با پگی  فرستاده شد، Kirk Oswaldخصوصی به 

 'Now Westland"( آشنا شد، و دو آهنگ 176۵تامپسون )متولد 

Winds"  و"I Dream's I Lay"  .را برای او نوشت 

شخصیت ویژه همواره تنگدست بود  توانایی و پدرش، ویلیام باوجود

و با خانواده بزرگ خود از مزرعه ای به مزرعه دیگر مهاجرت می 

شرایط زندگی خود را بهبود بخشد. در سال کرد، بدون اینکه بتواند 

مزرعه  ، با خانواده بزرگ خود به لحاظ شرایط نامطلوب در1777

نزدیک  لوچلی، در هکتاری 132تپه اولیفانت به یک مزرعه 

زمان مرگش درآنجا  ،1771، جایی که تا سال کوچ کرد تاربولتون

 ماندند.

به یک مدرسه رقص  177۱مخالفت پدرش، در سال  رابرت با وجود

کانتری پیوست و سال بعد با گیلبرت، کلوپ کارشناسی تاربولتون 

را تشکیل داد. اولین نامه های موجود او به این زمان باز می گردد، 

زمانی که او شروع به ساختن اورتورهای عاشقانه برای آلیسون 

ر آهنگی که برای او ( کرد، و با وجود چها176۵بیگبی )متولد 

نوشته بود،آلیسون پیشنهادش مبنی بر تمایل به ازدواج با او را رد 

 کرد.

سال داشت به لژ ماسونی  ۵۵زمانی که 1771ژوئیه  1رابرت در 

 سنت دیوید تاربولتون، که تازه راه اندازی شده بود پیوست. 

، برنز به طور موقت به ایروین نقل مکان کرد تا 1771در دسامبر 

شود، اما در طول برگزاری جشن های  یگتان های لباس دوز پارچه

که برنز هم درآن شرکت  1771/177۵کارگران برای سال نو 

داشت، مغازه کتان آتش گرفت و کاماًل سوخت، و این برنامه هم به 

 "Lochlea"برنز دوباره به خانه خود در مزرعه لوکییا   پایان رسید.

ان ریچارد براون آشنا و دوست بازگشت. در این مدت او با کاپیت
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شد. وی او را تشویق کرد که شاعر شود.او به سرودن اشعار و 

 نوشتن کتابی معمولی را آغاز 1773ها ادامه داد و در سال ترانه

 کرد،.

اش اختالف حقوقی پیدا کرد، و این زمان پدرش با صاحبخانه در

گواهی پرونده به دادگاه فرستاده شد. دوماه قبل از درگذشتش 

. برنز به دلیل عدم موفقیت کرددریافت برنده شدنش را از دادگاه 

در کشاورزی با مشکالت مالی دست به گریبان بود. برای اینکه 

برای حمایت از خانواده پول کافی به دست آورد، پاتریک داگالس 

مزرعه داران بزرگ نیشکربود و مزارع نیشکر او در خارج از  که از

جامائیکا توسط برادرش چارلز اداره می شد پورت آنتونیو در 

)دستیار ناظر بردگان( شود.  "حسابدار"پیشنهاد کرد تحت نظر او 

این موقعیت برای یک مرد مجرد که در شرایط روستایی زندگی 

می کرد تعریف شده بود و، نه فردی که در خانه ای بزرگ با حقوق 

 پوند در سال زندگی می کرد.  32

جنبش الغاء  1776گفته می شود که در سال  در دفاع از برنز

تجارت برده وبرده داری به طور گسترده شروع به فعالیت شده بود، 

شود (، اثری که ادعا می17۱۵« )مرثیه برده»درتألیف برنز از 

خواهانه اوست، ومورد مناقشه است. نام های برابرینمایانگر دیدگاه

ده غایب است و به گفته برنز در کلیه درخواست های لغو تجارت بر

مورخ تاریخ سیاهان و همکار معتمد دانشگاه  "لیزا ویلیامز 

ادینبورگ: او به طرز عجیبی در مورد مسئله برده داری در مقایسه 

با دیگر شاعران معاصرش سکوت کرده است. شاید این به دلیل 

موقعیت دولتی او، محدودیت شدید آزادی بیان در آن زمان یا 

 با ذینفعان نظام تجارت برده بوده باشد.ارتباط او 

( شد 1776-1763تقریباً در همان زمان، برنز عاشق مری کمپبل ) 

که هنوز در تاربولتون زندگی می کرد، و او را در کلیسا دیده بود. . 

« به مریم در بهشت»و « ماری هایلند»، «هایلند السی او»او اشعار 

د می روی، مریم، و ساحل آیا به هن"را به او تقدیم کرد. آهنگ 

نشان می دهد که آنها قصد داشتند با  "اسکوشیا را ترک می کنی؟

هم به جامائیکا مهاجرت کنند. رابطه آنها موضوع حدس و گمان 

آنها  1776مه  11های زیادی بوده است، و گفته شده است که در 

انجیل رد و بدل کردند و به شکل سنتی ازدواج کردند. بالفاصله 

ترک کرد، و به  Ayrshireز آن، مری کمبل کار خود را در پس ا

 شهر کامپابل دربه خانه والدینش واقع  بندر دریایی گرینوک،

"Campbeltown" .رفت 

، مری و پدرش از کمبل تاون به دیدار برادرش در 1776در اکتبر  

گرینوک رفتند. برادرش به تیفوس مبتال شده بود و او نیز در حین 

بر اثر  1776اکتبر  ۵1یا  ۵2به او مبتال شد و  در شیر دادن 

 بیماری تیفوس درگذشت و در آنجا به خاک سپرده شد.

از آنجا که برنز بودجه الزم برای پرداخت هزینه سفر خود به هند  

اشعار خود را  "غربی را نداشت، گاوین همیلتون به او پیشنهاد کرد 

بتواند کمی پول به دست  با اشتراک منتشر کند، تا به احتمال زیاد

تر برای رفتن به جامائیکا به او کمک آوردو بتوان به طور آزادانه

 کند. 

آوریل برنز پیشنهادهایی برای انتشار اشعار اسکاتلندی خود  3در  

به جان ویلسون، چاپخانه ای در کیلمارناک فرستاد.، که وی این 

 منتشر کرد. 1776آوریل  11پیشنهادها را در 

 "Mossgiel " ژوئیه سهم خود در مزرعه ماسگیل ۵۵ت در رابر 

را به برادرش گیلبرت منتقل کرد .

جان ویلسون آثار رابرت برنزرا که عمدتاً به  1776ژوئیه  31در 

کیل  "گویش اسکاتلندی بود منتشر کرد. این کتاب که به عنوان 

های او بسیاری از بهترین نوشته شود، و حاویشناخته می "مارناک

شیلینگ فروخته شد. موفقیت آنی بود و  3به قیمت  می باشد

 خیلی زود در سراسر کشور شناخته شد. 

برنز مهاجرت برنامه ریزی شده خود به جامائیکا را به تعویق 

سپتامبر، توماس بالک الک در نامه ای ضمن  1در  .انداخت

 ی کلیمارناک تجدید چاپ کتاب را توصیه کرد.تحسین شعرها

یک پونی قرض کرد و راهی  1776نوامبر  ۵7در  رابرت برنز 

.منتشر شد 1777آوریل  17ادینبورگ شد. چاپ دوم کتاب در 

 در ادینبورگ 
ک پونی قرض گرفته بود برنز که ی 1776نوامبر  ۵7در          

های م کریچ صورتحسابدسامبر ویلیا 11راهی ادینبورگ شد. در 

که عمدتاً به گویش اشتراک اولین نسخه شعر ادینبورگ را 

 ،منتشر شده بود 1777آوریل  17اسکاتلندی سرائیده بود، و در 

 .صادر کرد

حق چاپ خود را به کریچ برنز ظرف یک هفته پس از این رویداد،  

گینی فروخت. برای این نسخه، کریچ به الکساندر  122به مبلغ 
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یث دستور داد تا پرتره بیضی شکلی را که در گالری پرتره ملی نسم

 اسکاتلند قرار دارد، بکشد. 

آشنا شده بود و تصویر تازه و جذاب او برنز با " Nesmith"نسمیث 

است .او در  بودهمبنای تقریباً تمام بازنمایی های بعدی شاعر 

ارت، از جمله دوگالد استو -ادینبورگ مورد استقبال اهل ادب شهر 

قرار گرفت و به مجالس اشرافی دعوت  -رابرتسون، بلر و دیگران 

ساله روبرو شد و تأثیر ماندگاری  16شد. در اینجا او با والتر اسکات 

بر او گذاشت که بعداً با تحسین فراوان او را توصیف کرد: شخصیت 

او قوی بود؛ اما آداب او روستایی بود. ویژگی های او در تصویری که 

نسمیت ارائه داده است، به تنهایی نشانگر شخصیت و خلق و آقای 

خوی شاعرانه اومی باشد. وقتی با احساس یا عالقه صحبت می کرد 

 به معنای واقعی کلمه می درخشید. 

پوند برای برنز به ارمغان آورد. اقامت او  122چاپ جدید اشعار او 

العمر در شهرادینبورگ همچنین منجر به برخی دوستی های مادام 

شد، از جمله دوستی با لرد گلنکیرن، و فرانسیس آنا دانلوپ 

(، که اسپانسر گاه به گاه او شد و سال ها با او 1732-171۲)

 ایجاد شد. بین آنها مکاتبه کرد تا اینکه شکافی

، او با جیمز جانسون، یک 1777.در ادینبورگ، در اوایل سال 

های حکاک و فروشنده موسیقی مبارز آشنا شد که اوبه آهنگ

 برنزورزید و مصمم به حفظ آنها بود. قدیمی اسکاتلندی عشق می

در این عالقه با اوهمراه شد و یکی از همکاران مشتاق او در موزه 

 موسیقی اسکاتلند شد.

منتشر شد و شامل سه آهنگ از  1777در سال کار او جلد اول     

آهنگ را در جلد دوم به اشتراک گذاشت و در  12بود. او  برنز

آهنگ کل مجموعه را به  622مسئولیت حدود یک سوم از  نهایت

عهده گرفت و همچنین سهم ویراستاری قابل توجهی داشت. جلد 

منتشر شد.  1723در سال کار او نهایی 

 دامفریشایر 
رابرت برنز در بازگشت از  

 ،1777ادینبورگ در فوریه 

در مزرعه الیزلند رابطه خود 

را با ژان آرمور از سر گرفت 

 الیزلند، دامفریشایرو مزرعه 

را اجاره کرد و در ژوئن در 

 آنجا مستقر شد. 

اورزی کار کش او که در

 عنوان مأمورناموفق بود، به

یف گمرکات و امور به وظا 177۱مالیات آموزش دید. او در سال 

مزرعه را رها کرد.  17۱1مالیاتی منصوب شد و سرانجام در سال 

تام او »ر خود، شعر روایی شاهکا 17۱2در همین حال، در نوامبر 

، اکنون Nithدر کنار رودخانه  Ellislandرا سرود. مزرعه « شانتر

دارای مجموعه ای منحصر به فرد از کتاب ها، مصنوعات و دست 

نوشته های برنز است و بیشتر مانند زمانی که برنز و خانواده 

جوانش در آنجا زندگی می کردند حفظ شده است. 

های آوری و حفظ آهنگن برای جمعرابرت برنز همچنی

فولکلوراسکاتلندی تالش کرد، گاهی اوقات آنها را اصالح، گسترش 

 A Man's a Man"و اقتباس کرد. او آهنگ جهانی خود را با نام 

for A' That"  درDumfries  نوشت که بر اساس نوشته های

ر توماس پین، یکی از نظریه پردازان سیاسی اصلی انقالب آمریکا د

 17۱۲کتاب حقوق بشر نوشته شده بود. برنز این شعر را در سال 

به طور ناشناس برای پیک گالسکو فرستاد. او همچنین یک 

 رادیکال برای اصالحات بود و اشعاری برای دموکراسی نوشت.

به عنوان یک مامور مالیاتی، احساس کرد که  17۱۲در مارس  

ندد او در دامفریز در پیومجبور است به داوطلبان سلطنتی دامفریز ب

 برنز طبقه از ماسه سنگ قرمز در میل هول برا، خیابانخانه ای دو 

خانه در حال حاضر یک موزه است.این کنونی زندگی می کرد. 

او با اسب به سفرهای طوالنی می رفت، اغلب در شرایط آب و 

سخت به عنوان سرپرست ماموران مالیات، بسیار مشغول  هوایی

بود. 

رو به کاهش گذاشت، پدر چهار فرزند  رنزکه سالمتی بهنگامی 

خردسال بود. زود پیر شد و به ناامیدی فرو رفت. بیماری احتمالی

پای درآورد، و در صبح روز  روماتیسم قلبی طوالنی مدت او را از

سالگی در دامفریس درگذشت.  37در سن ، 17۱6ژوئیه  ۵1

، روزی که 17۱6وئیه ژ ۵۲مراسم تشییع جنازه در روز دوشنبه 

پسرش ماکسول متولد شد، برگزار شد. او ابتدا در گوشه حیاط 

جسد او در . کلیسای سنت مایکل در دامفریس به خاک سپرده شد

به مکان نهایی خود در همان قبرستان،  1717نهایت در سپتامبر 

 1731مقبره برنز، منتقل شد. جسد بیوه او ژان آرمورنیز در سال 

به خاک سپرده شد.  با او در گور

Robert Burns Mausoleum at St Michael's churchyard in Dumfries 

 جان آرمور
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عنوان نوعی شاعر حامی های اسکاتلندی رابرت برنز را بهکانادایی

در « روز رابی برنز»گیرند. اند و تولد او را جشن میپذیرفته

ود. هر سال، روزنامه های کانادایی شنیوفاندلند جشن گرفته می

.زندگی نامه برنزر، را منتشر می کنند

، پرزیدنت آبراهام لینکلن برای شرکت در جشن 1761در ژانویه 

شد اگر نتوانستید  ذکر رابرت برنز توسط رابرت کرافورد دعوت و

شرکت کنید، نان تست بفرستید. لینکلن نان تست فرستاد. 

نویس برنز در ایاالت متحده در انتخاب رمان ای از تأثیر ادبیمونهن

در سال « هاها و آدمموش»بک برای عنوان رمانش جان اشتاین

به »شود که برگرفته از خطی در بیت دوم تا آخر دیده می 1۱37

 است. « موش

روسیه تبدیل شد. در امپراتوری  "شاعر مردمی"در روسیه برنز به 

نبع الهام مردم عادی و تحت روسیه برنز به روسی ترجمه شد و م

ستم روسیه قرارگرفت. در روسیه شوروی، او به عنوان شاعر کهن 

الگوی مردم مطرح شد. 

کننده عنوان یک تحسین به

خواهانه بزرگ اخالق برابری

های آمریکا و در پشت انقالب

خواهی خود فرانسه که برابری

ی قصه»را در شعرهایی مانند 

« تنتولد برای جورج واشنگ

آیا برای فقر صادقانه »یا 

)که معمواًل به « وجود دارد

مردی برای مرد »عنوان 

شود، بیان شناخته می« است

 کرد. 

شوروی اولین کشوردرجهان بود که  اتحاد جماهیر 1۱۲6 در سال

مرگ  شصتمین سالگرد بودی به مناسبت صد و یاد با تمبر را برنز

. گرامی داشتوی 

شام برنز

Burn’s Dinner

در اسکاتلند .  شودیجشن گرفته م "شام برنز" روز تولد برنز در سراسر جهان با ه،یژانو ۵۲در  
شام برنز در باشگاه مادر  نی. اولشودیجشن گرفته م ،یرسم یاز روز مل شتریروز سنت اندرو، ب

در سال  ریا یسایسوابق کل در د.برگزار ش 172۵ هیژانو ۵۱در روز تولد او در  نوکیدر گر
 است 17۲۱ هیژانو ۵۲ حیصح خیکشف شد که تار 1723

ها  هیو اعالم یبا استقبال عموم ینکرده است. قالب اصل یچندان رییشام برنز از آن زمان تغ قالب
 د،یآ یم سیو برش هاگ یلوله کش ض،یشود. بعد از ف یشروع م Selkirk Graceو سپس 

 دادیرو نیشود. ا یباز م سیشود و هاگ یمعروف برنز خوانده م «سیهاگخطاب به »که  یزمان
شروع به خوردن کنند.  سیدهد که بالفاصله پس از ارائه هاگ یامکان را م نیا فرادمعموالً به ا

شود، و پاسخ  یها م یسیل ینان تست، که اغلب شامل نان تست برا یسر کیغذا،  انیدر پا
و کار برنز  یبر زندگ ی، مرور«ماندگار ادی»است که نان تست  یزمان نیشود. ا یم هیته ییها

  رسد. یم انیبه پا "Auld Lang Syne"معموال با آواز  راسمم نیشود. ا یداده م
 .ژانویه با دعوت سفیر بریتانیا درتهران برگزار می شود  ۵۲ درتهران نیز همه ساله این مراسم در

سفارت وگروهی از  اعضاء ،ا حضور سفیر بریتانیاویه بژان ۵۲سال جاری  نیز این مراسم  در در
 مهمانان ایرانی در سفارت انگلیس بر گزار شد.
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منطقه ییِ سازمان بهداشت جهانی آمار نمودارِ

درباره: 

(91ویروس کرونا )کوید 
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بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تاا تااریچ اهاارا ماارس 

ماورد ابا ب باه ویاروس کروناا در  552،727،744، تعداد 2222

نفار  4،177،214جهان به ثبت رسیده است کاه از ایات تعاداد، 

، تعااداد 2222فوریااه  24فااوش شااده اناادی ،متناایت، تااا تاااریچ 

دوز واکست کرونا در کل جهان تزریا  شاده  14،،12،474،744

استی از میان رقا  مب بیاان تیییاد شاده فاوو، ارو اا باا تعاداد 

نفر، بیش ریت میزان مب بیان تیییاد شاده را باه  171،274،245

 157،444،1،1ا، آمریکا باا خود اخ صاص داده استی  س از ارو 

نفر، کشور،ای منطقه  44،221،277نفر، آسیای جنوب شرقی با 

نفر، کشور،ای منطقه مدی راناه  24،171،254 اسیفیک غربی با 

نفار بااه  142،،7،55نفار، و آفریقاا باا  21،242،124شارقی باا 

می باشندی 11ترتیب در جایگا،های بعدی مب بیان به کووید 
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سال اروپا معرفی شد 'بهترین ماشین'جهان خودرو؛ 

 شوداولین بار است که یک مدل کیا به عنوان ماشین سال اروپا انتخاب می

های الکتریکی، در بازار اروپا، همکاری سونی با هوندا برای ساخت ماشین ۲۲۲۲معرفی بهترین خودروی سال 
 های الکتریکی و خداحافظی جالب لوتوس با مدل الیز.ماشین سیم باتریارژ بیش

 ماشین سال اروپا
با رای خبرنگاران صنعت خودرو به عنوان ماشین  EV6کیا 

سال اروپا انتخاب شد. این اولین بار است که یک مدل از این 

برای  EV6کند. ای به این عنوان دست پیدا میکارخانه کره

کرد که پنج مدل قام اول با شش ماشین دیگر رقابت میکسب م

بهترین ماشین سال توسط یک موسسه  الکتریکی در بین آنها بود.

شود. نشریه خودرو در اروپا انتخاب می ۹مستقل و با حمایت 

کشور است، اما امسال به  ۳3خبرنگار از  ۱1داوران معموال شامل 

ی خبرنگاران روسیه خاطر حمله نظامی روسیه به اوکراین، را

 خبرنگار انتخاب شد. ۹۹شمرده نشد و ماشین سال با رای 

تک الکتریکی بیشترین امتیاز -، رنو مگان ئیEV6پس از کیا 

ای هم با فاصله ۹را گرفت و به مقام دوم رسید. هیوندای آیونیک 

بسیار کم سوم شد.

ک الکتریکی بیشترین امتیاز را کسب کردت-پس از کیا، رنو مگان ئی
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تنها ماشین غیر الکتریکی در بین نامزدهای دریافت  3۰۳پژو 

جایزه بود و چهارم شد. پژو این ماشین را با قوای محرکه 

الکتریکی هم ساخته و قرار است مدل الکتریکی آن هم -هیبرید

پرا ئی و کو-اشکودا انیاک، فورد موستانگ ماخ به بازار بیاید.

بورن چهار ماشین دیگری بودند که به فهرست نامزدهای نهایی 

این سومین بار است  راه یافتند و به ترتیب پنجم تا هفتم شدند.

که یک ماشین الکتریکی به عنوان بهترین ماشین سال اروپا 

، نیسان لیف و در ۳۰11شود. پیش از این در سال انتخاب می

 د.اشین اروپا شده بوپیس بهترین م-، جگوار آی۳۰1۹سال 

 همکاری سونی و هوندا
هایی عالقه خود را های گذشته با نمایش کانسپتسونی در سال

 .به ساخت ماشین نشان داده است
های الکتریکی اند که برای ساخت ماشینسونی و هوندا اعالم کرده

ژاپنی هفته گذشته با یکدیگر همکاری خواهند کرد. دو شرکت 

ای امضا کردند که طبق آن تا پایان امسال شرکت نامهتفاهم

جدیدی برای ساخت ماشین تاسیس خواهد شد. هنوز نام این 

به  ۳۰۳۹شرکت اعالم نشده، اما قرار است محصوالتش در سال 

 بازار عرضه شود.

گوید همکاری با یک شرکت هیرو میبه، مدیر هوندا میتوشی

های الکتریکی بسیار مهم ای نوآوری در ساخت ماشینآوری برفن

است. به گفته او نتیجه این همکاری ابتدا در حجمی کم به بازار 

گوید محصوالت مشترک عرضه خواهد شد. خودروساز ژاپنی می

 با سونی در ژاپن، آمریکا و اروپا فروخته خواهد شد.

امه گفت نچیرو یوشیدا، مدیر سونی هم پس از امضای تفاهمکنی

های هوشمند تحت تاثیر همانطور که دهه گذشته را اختراع تلفن

ونقل دهه آینده را شکل های مربوط به حملآوریقرار داد، فن

 خواهد داد.

های سونی در چند سال گذشته با نمایش دو ماشین در نمایشگاه

آوری، عالقه خود را به صنعت خودرو نشان داده است. این فن

ر ساخت لوازم الکترونیکی سهم بزرگی در بازار شرکت عالوه ب

های سینمایی دارد و به گفته آقای های ویدیویی و فیلمبازی

های یوشیدا امکان سرگرم کردن سرنشینان از نقاط قوت ماشین

 سونی خواهد بود.

های الکتریکی با هوندا عالوه بر سونی، برای ساخت ماشین

 کند. موتورز هم همکاری میجنرال

موتورز این شرکت قصد دارد بر روی پلتفرم الکتریکی جنرال

های جدیدی بسازد که در بازار آمریکا فروخته خواهد شد. مدل

همه  ۳۰4۰دومین خودروساز بزرگ ژاپن اعالم کرده که تا سال 

اکسید کربن این محصوالتش الکتریکی شده و آلودگی دی

 کارخانه به صفر خواهد رسید.
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 شارژ باتری بدون سیم
VOسیم شارژ خواهند های الکتریکی ولوو با شارژرهای بیتاکسی

های سیم ماشینآوری شارژ بیگوید به زودی فنولوو می .شد

الکتریکی را در شهر گوتنبرگ سوئد آزمایش خواهد کرد. این 

آزمایش با همکاری یک شرکت تاکسیرانی سوئدی و به مدت سه 

سال انجام خواهد شد.

سیم این آزمایش توسط یک شرکت آمریکایی به نام شارژرهای بی

های الکتریکی ولوو قرار داینامیکس ساخته شده است. تاکسی

هایشان پس است هر سال صد هزار کیلومتر حرکت کنند و باتری

ای که در زمین قرار داده شده از ایستادن ماشین روی صفحه

های همراه را با توان باتری تلفنال حاضر میدر ح شود.شارژ می

 4۰ها گوید سرعت شارژ ماشینآوری مشابه شارژ کرد. ولوو میفن

 کیلووات است که تقریبا با شارژرهای سریع معمولی برابر است.

های الکتریکی برای کسانی که امکان شارژ در ماشین شارژ باتری

باعث تردید خریداران  بر است و همینخانه ندارند، مشکل و زمان

هایی است که به سیم یکی از راهآوری شارژ بیشده است. فن

دهد تا شارژرهای بیشتری ها امکان میخودروسازان و شهرداری

 ها هنگام پارک شارژ شوند.در شهر نصب کنند که ماشین

آزمایش مشابهی با همکاری رنو از پاییز گذشته در شهر ناتینگهام 

سیم این آزمایش ل انجام است. شارژرهای بیانگلستان در حا

 توسط دانشگاه وارویک ساخته شده است.

آخرین الیز برای الیزا
الیزا آرتیولی در دفتر مرکزی لوتوس ماشین خود را تحویل      

لوتوس، خودروساز اسپرت انگلیسی آخرین مدل الیز خود را  .گرفت

 ته شده بود.به کسی داد که نام ماشین از او الهام گرف

هنگامی که مدل جدید لوتوس برای عرضه به بازار  1۹۹۱در سال 

شد، رومانو آرتیولی که آن زمان مدیر لوتوس و بوگاتی آماده می

 اش، الیز نامید.بود، ماشین را با الهام از نام الیزا، نوه دو ساله

سال و ساخت بیش از  ۳۱لوتوس دو ماه پیش اعالم کرد که پس از 

دستگاه به تولید الیز پایان خواهد داد. این کارخانه برای  هزار 3۹

اش خداحافظی، آخرین دستگاه الیز را در مراسمی در دفتر مرکزی

الیزا یکی از طرفداران مدل الیز است و  به الیزا آرتیولی تحویل داد.

تا االن یک دستگاه از نسل اول این ماشین را که پدربزرگش در سه 

گوید چابکی الیز رانده است. او میداده بود میسالگی به او هدیه 

 شود.های دیگر دیده نمیدهد که در ماشیناحساسی به راننده می

لوتوس عالوه بر الیز، تولید دو مدل اکسیژ و ایوورا را هم متوقف 

کرده است. این کارخانه که اکنون تحت مالکیت جیلی، خودروساز 

قرار است تا چند هفته چینی است دو مدل جدید معرفی کرده و 

بلند اسپرت رونمایی کند.دیگر یک شاسی
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 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها
 

اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

ماهانه  های برگزاری جلسه

یسلهیات رئیسه اتاق ایران و انگ

و صنایع  هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی وهای ماهانه جلسه 

 همه ماهه در، اهه مورد گزارشدر سه م انگلیس معادن ایران و

حضور کلیه اعضاء هیات مدیره به  باماه  هر سه شنبهاولین 

 جلسه حضور نیافته بودند که با عذر موجه در اعضائیاستثنای 

 شد . برگزار تشکیل و

 و اقتصادی روز روال معمول بعد از تبادل اخبار به ها این جلسه در

تمایل بازرگانی بین  هدربار ماه پیش، بیرخانه در دطرح کارکر

تغییر  واقتصادی فیمابین وجانبه د المللی انگلیس به توسعه روابط

گو  و گفت لندن به تفصیل ایران در مدیرکل اتاق بازرگانی بریتانیا و

گو و بنا به  درباره تجدید ساختار کمیسیون ها بحث وگفت و شد.

با  سال آتی شد کمیسیون های تخصصی اتاق در پیشنها مقرر

 عنوان های :

گردشگری  -3دارو  غذا و -2معدن  ون بازرگانی، صنعت ویکمیس-6

 نفت وگاز و -5ساختمان، برنامه ریزی شهری و-4و محیط زیست،

عضو  هتشکیل و در بار ،تحول مدیریت دیجیتال -1پتروشیمی و

 رئیسه های مربوط خبررسانی شود. تنخابات هیانا گیری و

ساالنه اتاق توافق شد در اواخر درمورد برگزاری مراسم شام  

برگزار  یبهشت در فضای باز یکی از هتل هافروردین یا اوایل ارد

 مراسم شود.
قوی نآموزش مجازی انگلیسی خانم  در مورد نمایشکاه مجازی و

دکتر  جلسه بهمن ماه ماموریت یافتند کار را دنبال کنند. در

.اناتی ایراد کردندبی اکسپو دوبیبازدید از  تفصیلدربارهبه شیبانی 

های تخصصی اتاق ایران و انگلیسماهانه کمیسیون برگزاری جلسه

در دوره مورد گزارش کمیسیون های تخصصی چهارگانه: نفت و گاز 

 –غذا و دارو  –بازرگانی، صنعت و فن آوریهای نوین  -و پتروشیمی

. شدو برنامه ریزی شهری،گردشگری و ساختمان تشکیل و برگزار 

در این دوره کمیسیون ها افزون بر انجام امور روزمره خود اقدام به 

کمیسیون برگزاری چندوبینار و وارائه گزارش وضع موجود از جمله 

همراه با گزارش بازرگانی  را خارجی کشورگزارش بازرگانی بازرگانی 

 .ارائه دادتهیه وبه دبیرخانه خارجی ایران و انگلیس 
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برگزار در لندن 0202شگاه اکسپو بازدید از نمای

دبی به منظور ارتباطات در شکل دادن  2222از آنجا که اکسپو

کشور  692و  بوداهداف توسعه جهانی، برنامه ریزی شده 

فرد خود را  بخش منحصر بههای الهاممعماری، فرهنگ و نوآوری

ند براساس تصمیم هیات مدیره اتاق مشترک بوددرآن ارائه کرده 

اعضاء اتاق  انگلیس، گروهی متشکل از اعضاء هیئت مدیره و و

مصادف با روز جشن های ملی  2222فوریه 62لغایت -1ازتاریخ 

ن و انگلیس رهسپار دوبی گشته از این رویداد ادو کشور ایر

جهانی به شرح درپی بازدید کردند. 

 فوریه ورود به  به دبی و استقرار در هتل  1دوشنبه -

صورت انفرادی در اکسپو ه وریه اعضاء هیات بف 8سه شنبه -

کشورها با اخذ پاسپورت بازدید از غرفه ثبت نام و بازدید از 

 ها انجام شد عرفهتعدادی از 

فوریه اعضاء هیات با هماهنگی ازپیش راس  9چهارشنبه -

صبح در محل غرفه انگلیس از این سازه معماری زیبا  66ساعت 

جلسه ای تبادل نظر و برای جشن بازدید ک و در البی غرفه طی 

ملی انگلیس هماهنگی شد. سپس اعضاء به اتفاق از غرفه های 

سایر کشورها بازدید کردند.

فوریه مصادف با جشن ملی انگلیس . گروه ساعت  62شنبه  5 -

صبح در اکسپو حضور بهم رساندند. و در این جشن که در پی  62

به آن اشاره می شود شرکت جستند. 

دبی  2222مصادف باروز ملی بریتانیا در اکسپو  2222ه فوری 62

جشن گرفته شد. بزرگترین رویداد ارائه شده بریتانیا در نمایشگاه 

رویداد که  هدف نمایش فرهنگ،  42دبی، با  2222اکسپو 

ورزش، نوآوری و سایر برنامه های بریتانیا بود جشن گرفته شد

 یسانگل غرفه

ا سهم بریتانیا در جهان را به رسمیت در واقع روز ملی بریتانی 

چیزها را متفاوت "کنندگان را به  شعار شناسد و همه شرکتمی

از بود،  تشویق نموده "SeeThingsDifferently# ببینید

فرد گرفته تا ارائه غذاهای خالقانه ما،  به اجراهای تئاتر منحصر

 The Queen's Batonتماشایتا « سلفی از فضا»بخشی از 

Relay*         .

دبی همچنین مصادف با  2222جشن روز ملی انگلیس در اکسپو

 (Queen’s Platinum Jubilee yearجشن پالتین ملکه )

د. دیدار شاهزاده ادسال از سلطنت او را نشان می 12که  بود

جمله ویلیام، که برای این جشن هادراکسپوحضور یافته بوداز 

که همراه با شاهزادکان جذابیت های این سفر به شمار می رفت.

اماراتی از اکسپو و بازدیدکنندگان از غرفه انگلیس از نزدیک 

ضمن اینکه ورزشکاران و مشاهیر  بازدید و گفت وگو کردند

ورزشی بریتانیا نیز در این روز در اکسپو حضور داشتند 

های نهایی استیون ز پروژهمعماران بریتانیا با الهام از یکی ا

در نظر  بود کرده، از همه دعوت «پیام پیشرفت»هاوکینگ، 

، ندهای پیشرفته دیگر در فضا مواجه شدبگیرند اگر روزی با تمدن

 .کنیمچه پیامی برای بیان خود به عنوان یک سیاره ارسال می

بشریت در هر جنبه ای از وجود ما با چالش هایی مواجه است. 

خالقیت و نوآوری به سرعت راه حل هایی را به ما نشان فناوری، 

می دهد که می تواند این چالش های واقعی جهانی را حل کند. 

های حلها برای ارائه راهبریتانیا پیشتاز مشارکت در این زمینه

 .پایدار در آینده است
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اخبار کوتاه اقتصادی ایران

هزار هکتار از اراضی ملی و ساحلی رودسر ۰۳رفع تصرف بیش از 

 32رئیس اداره منابع طبیعی رودسر گفت: امسال بیش از  -رودسر

هزار هکتار از اراضی ملی و ساحلی در شهرستان رودسر رفع تصرف 

.شده است

ا کشاورز عصر یکشنبه در گفتگو با ، محمدرضخبرنگار مهر به گزارش

خبرنگاران حفاظت مواهب الهی اولویت منابع طبیعی است، افزود: 

.توسعه و احیای این منابع باید در دستور کار قرار گیرد

درصد از مساحت شهرستان رودسر از  12وی با بیان اینکه 

های هیرکانی و مراتع تشکیل شده است، گفت: رودسر از جنگل

های گیالن است که بیشترین میزان مراتع استان را ستانجمله شهر

.دارد

هزار  622هزار هکتار از  12 کاداستر کشاورز با اشاره به اجرای طرح

هکتار مساحت رودسر، اضافه کرد: در زمینه اجرای طرح ایران 

هزار اصله نهال بومی شامل افرا، توسکا،  5سرسبز و قوی بیش از 

در نقاط که مستعد رانش و یا نیاز به  بلوط، جنگل کاری سنواتی

.نهال کاری بوده انجام شده است

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودسر گفت: امسال همزمان 

هزار اصله توزیع شده  1با هفته منابع طبیعی و درختکاری بیش از 

.است

اشاره و گفت: یکی از خطراتی که همیشه سدها  پلرود کشاورز به سد

کند بحث رسوب است که نیازمند ید و عمر آن را کم میرا تهد

.اجرای طرح آبخیزداری در باال دست این سد هستیم

رئیس اداره منابع طبیعی رودسر گفت: در سال گذشته چند پروژه 

کاکرود، الت محله نیاسان دره ونیز  ملی و شهرستانی شامل پروژه

ت ملی و صندوق از محل اعتبارا پلرود دیوار چینی حاشیه رودخانه

توسعه اجرایی شد

وی در ادامه افزود: امسال نیز سه طرح ملی با اعتباری سه میلیارد 

تومان که یک پروژه آن به اتمام رسیده و دو پروژه دیگر آن در حال 

.اجرا است

کشاورز با اشاره به اجرای طرح آزادسازی سواحل، گفت: رودسر در 

هکتار  8ده و در سال گذشته این زمینه با کمترین مشکل مواجه بو

قانون اراضی  66های ماده از اراضی ساحلی با استفاده از ظرفیت

.ساحلی آزادسازی شد

هکتار اراضی ملی و ساحلی رفع تصرف  32وی افزود: امسال بیش از 

 د.اصله کشف چوب آالت قاچاق کشف ش 292و هزار و 

ا را کنترل کند؟گرانی غذا در ایران؛ چرا دولت نمی تواند قیمت ه

، ترین گزارش مرکز آمار ایرانتازهبه گزرش دویچه وله به نقل از

دهد که تورم ماهانه گروه عمده نشان می 6422ماه تورم بهمن

درصد بوده حال آنکه  3.9 "ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی"

 درصد اعالم شد. 2.6نرخ تورم ماهانه کل در همین گزارش 

نرخ تورم این گروه عمده نسبت به تورم کل فقط در  باالتر بودن

سطح ماهانه نبود، در گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه و 

بهمن  در "دخانیات ها وها، آشامیدنیخوراکی"ساالنه گروه عمده 

البته این تنها مختص  و بود نوسان تورم کل در ازر باالت ماه نیز

این پدیده  های قبل نیزماه ومی درعمر به طو و ماه نبود بهمن

 تکرار شده است.

باالتر بودن سطح تورم غذایی نسبت به تورم میانگین از آن بابت 

اهمیت ویژه دارد که نوسانات قیمتی این گروه به طور مستقیم با 

معیشت خانوارها و به اصطالح با سفره مردم مرتبط است و دیگر 

مده اثری بزرگتر بر سبد آنکه نوسانات شاخص بهای این گروه ع

نکته  گذارد.های پایین درآمدی بر جای میخانوارهای دهک هزینه

ها ها، آشامیدنیمهم دیگر در بررسی نوسانات شاخص بهای خوراکی

https://www.mehrnews.com/news/5440175/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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ای است که دولت سیزدهم برای کنترل و دخانیات توجه ویژه

ها و ها در این حوزه صرف کرده و تنظیم بازار خوراکیقیمت

ترین دستورات کاری خود روی ها را به عنوان یکی از مهمدنیآشامی

های مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم بررسی گزارش میز دارد.

از مرداد ماه امسال که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده تا 

، نشان می دهد در 6422ماه آخرین گزارش این مرکز از تورم بهمن

غذایی در هر سه سطح ماهانه، نقطه به نقطه و ها تورم اغلب این ماه

 ساالنه باالتر از تورم کل در نوسان بوده است.

ین در حالی است که ا: خرید گوشت در ایران 'رکود بی سابقه

 ن اولمسئولین دولتی از ابراهیم رئیسی گرفته تا محمد مخبر معاو

ها باردرشورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اوووزاری اقتصادی ده

از  زار،دولت وستاد تنظیم با هیات دولت، ستادهماهنگی اقتصادی

ها لزوم کنترل بازارسخن گفته وبرنظارت دقیق وجدی قیمت

ت خریدرااولویت اصلی راند.معیشت مردم و حفظ قدتاکیدکرده

اند.امش دربازاربودهرآ دولت توصیف کرده وبه دنبال

 :هاابراهیم رئیسی در موردکنترل قیمت "دستورات"چند نمونه از 

 ئیسی به ر اسفند: ماموریت ابراهیم9هماهنگی دولت،  جلسه ستاد

کشاورزی و صمت برای بررسی دالیل افزایش  وزرای جهاد

ها با وجود کاهش نرخ ارزقیمت

  ،دستوررئیس بهمن 63جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت :

دولت سیزدهم به وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت قیمت اقالم 

 کیخورا

  ،قاطعانه مانع هرگونه  دی: ابراهیم رئیسی: 22جلسه هیات دولت

 افزایش قیمت کاالها شوید

  ،های دی: ابراهیم رئیسی: همه دستگاه 5جلسه هیات دولت

 .ها نظارت موثرداشته باشنداجرایی برقیمت

 مهر: دستور رئیس  66ورای هماهنگی اقتصادی دولت، جلسه ش

ها و کنترل بازارجمهور برای تثبیت قیمت

'از سرگرفت'ی به روسیه را یایران صادرات فلفل دلمه

سازمان حفظ نباتات ایران،  به گزارش دویچه وله فارسی ، به نقل از

رات فلفل صاد ایرانها، پس از سه ماه وقفه و پس فرستادن محموله

 است. "از سر گرفته"اسفند(  64ه )شنب ای به روسیه را ازدلمه

صادرات این محصول زراعی به روسیه از آذر ماه متوقف شده بود و 

 با مشکالت بسیاری برای تولیدکنندگان همراه شد.

ته شاهپور عالیی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات ایران البته گف

ای، سیب درختی، محصول بادمجان، فلفل دلمه 5صادرکنندگان 

های مرجع باید از آزمایشگاه"گوجه فرنگی و خیار به روسیه 

سازمان غذا و دارو، برگه آنالیز دریافت کنند و بدون این برگه امکان 

 "صادرات برای آنان وجود ندارد.

رساز شد؛ های ایرانی از روسیه در نیمه آذرماه خببازگشت فلفل

نداشتن "زمانی که روسیه اعالم کرد این محصول را به دلیل 

نقض مکرر استانداردهای "و  "گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی

 مرجوع کرده است. "بهداشتی

گویند این ممنوعیت، ارتباطی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی می

تولید این  های مورد استفاده درنداشته؛ و سم "باقیمانده سموم"به 

 بود. "ثبت نشده"محصوالت زارعی در روسیه 

آذربایجان اعالم کرد  "آژانس امنیت غذایی"در اواخر دی ماه نیز 

ای از تن فلفل دلمه 21های اخیر شرکت این کشور در ماه "سه"

 "روگوز"ها نشان داد به ویروس ایران وارد کرده بودند که آزمایش

 اند.آلوده

تن  65رش کرده بودند که جمهوری آذربایجان ها گزابعضی رسانه

ایران را معدوم کرده که مقامهای ایرانی این  ایمحموله فلفل دلمه

 ها را تکذیب کردند.گزارش

ای از مقاصد صادارتی ایران های دلمهل های فلفبازگشت محموله

بسیاری از تولیدکنندگان این محصول را دچار مشکل کرد و در 

نگاهی به جزئیات  ها منجر شد.دن این محمولهمقطعی به فاسد ش

ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در درباره قیمت اقالم خوراکی 

https://www.bbc.com/persian/business-60570206


16فصلنامه ایران و انگلیس    شماره    20    اخبار 

است ای از معدود اقالمی بوده دهد، فلفل دلمهپرمصرف نشان می

 که در دی ماه شاهد کاهش قیمت بود.

بر این اساس، قیمت این کاالی خوراکی در دی ماه نسبت به آذر 

توان به درصد کاهش داشت که دلیل آن را می 61از  ماه بیش

 ازدیاد این محصول در بازار نسبت داد.

در اوایل اسفند ماه وزارت جهاد کشاورزی ایران از سفر هیات روسی 

به ایران برای بازدید از مراکز تولید این محصول خبر داد و اعالم 

گرفته  صادرات فلفل دلمه به روسیه از سر"کرد پس از این سفر 

 "شود.می

ای تنها محصوالت زراعی صادراتی ایران نبوده که از فلفل دلمه

 مقصد بازگردانده شده است.

هند هم کیوی ایران را به علت وجود ذرات سفید روی پوست آن 

 تایید نکرد و آن را به مبدا بازگرداند.

کیوی و مرکبات از تولیدات اصلی زراعی در استان مازندران است؛ 

ت صادرات این اقالم به نگرانی در میان تولیدکنندگان دامن مشکال

 زد.

های سیب زمینی از ازبکستان به ایران برگشت پیشتر هم محموله

های صادراتی خورده بود ؛به این فهرست باید مرجوع شدن نخل

 ایران از قطر را هم اضافه کرد.

ه با بازگشت اقالم صادراتی کشاورزی ایران از مقصد در حالیست ک

توجه به محدودیتهای تحریمی مربوط به فروش نفت، اقالم کشاورزی 

حاشیه امنیت باالتری نسبت به دیگر کاالهای صادراتی ایران 

 اند.داشته

برگشت خوردن محصوالت کشاورزی صادراتی ایران در حالیست 

ه به گفته فعاالن صنفی خرید میوه به موازات کاهش قدرت کبوده 

رانی کمتر شده است.خرید شهروندان ای

اخبار کوتاه اقتصادی  جهان

هزار فرصت شغلی در آلمان در پی تحریم روسیه 052به خطر افتادن 

 عیصنا ن،یبه اوکرا هیروس یبه لشکرکش یغرب یکشورها واکنش

روبرو کرده است. اتاق  یجد یهاو بازار کار آلمان را با چالش

 یکه رشد شش درصد کندیرآورد مآلمان ب یو بازرگان عیصنا

.ابدییتحقق نم نیبحران اوکرا لیبه دل یصادرات در سال جار

 یهامیاروپا تحر هیاتحاد ن،یبه اوکرا هیروس یپس از حمله نظام

بر  مدتانیکم در ممسکو اعمال کرد که دست هیعل یسخت

 یریتاث زیعضو، از جمله آلمان ن یکشورها یاقتصاد تیوضع

 د داشت.خواه یمنف

به خاک  هیآلمان با توجه به تجاوز روس یو بازرگان عیصنا اتاق

کشور در  نیرشد صادرات ا زانیخود از م ینیبشیپ نیاوکرا

 را اصالح کرد. یالدیم یسال جار

 سیو رئ رهیمد اتیعضو ه ر،ی، فولکر ترا"شاوتاگس"گزارش  به

ون اتاق، روز جمعه چهارم مارس بد نیا یتجارت خارج ییاجرا

صادرات  یاعالم کرد، رشد شش درصد دیبرآورد جد کیارائه 

  .ستیقابل تحقق ن گریشده د ینیبشیکه قبال پ

 زین نیاز حمله به اوکرا شیپ :آلمان عیبر دوش صنا هامیتحر بار

ها در سراسر جهان با کمبود قطعات و اختالل از شرکت یاریبس

کنون به مراتب خود روبرو بودند که ا یهایازمندین نیدر تام

 شده است. دتریشد

اعمال کرده بر  هیروس هیکه غرب عل ییهامیتحر ن،یبر ا افزون

گذاشته است. به گفته  یمنف یریتاث زین یآلمان یهاشرکت

تمام  میتخر" کیمسکو مانند  هیاتخاذ شده عل ریتداب ریفولکر ترا

 .کنندیعمل م "اریع
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ارآمد هستند و فعاالن ک هیروس هیعل یمال یهامیتحر دیگویم او

. پس کنندیم یبانیبدون انتقاد، از آنها پشت زیآلمان ن یاقتصاد

بدون  یآلمان یهااز شرکت یاریبس نیبه اوکرا هیاز حمله روس

خود با مسکو را  یهمکار ،یاسیس یهایریگمیتوجه به تصم

 .وردنددرآ قیبه حال تعل ایقطع کردند 

هزار  42حدود  د،یگویمان مآل یاتاق بازرگان رهیمد ئتیه عضو

آنها  یتا 152ارتباط دارند و سه هزار و  هیبا روس یشرکت آلمان

 دارند. یندگیکشور شعبه و دفتر نما نیدر ا یحت

 252حدود  شودیم برآورد: هزار شغل به صادرات 252 یوابستگ

به صادرات به  میدر آلمان به طور مستق یهزار فرصت شغل

به  یلمان در سال گذشته کاال و خدماتوابسته هستند. آ هیروس

صادر کرده و  هیبه روس وروی ونیلیم 122و  اردیلیم 21ارزش 

 به مراتب کمتر خواهد بود. یدر سال جار زانیم نیا

 هیجنگ عل ه،یروس هیعل هامیتحر میمستق یامدهایکنار پ در

 یآلمان یهاشرکت تیبر فعال زین میرمستقیبه طور غ نیاوکرا

 گذاشته است. یمنف یریتاث

در  یقطعات دیباعث توقف تول نیدر اوکرا ینظام یهایریدرگ

آلمان به شدت به آن  یخودروساز عیکشور شده که صنا نیا

از  یکیبه  ریاخ یهادر سال نیدر غرب اوکرا یدارند؛ مناطق ازین

ساخت  یخودروها ازیمورد ن یکشمیکابل و س دیمراکز مهم تول

 اند.بدل شده یآلمان

 نیمشترک آلمان و اوکرا یاتاق بازرگان سیمارکوس، رئ کساندرال

حرکت کرد که  نیاز ا دیبا ریمعتقد است، با توجه به تحوالت اخ

ادامه داشته  یساز تا مدتقطعه یواحدها نیاختالل در کار ا

 باشد.

گفته مارکوس هفته  به: تیتا توقف کامل فعال دیتول کاهش

هنوز  نیبه اوکرا هیحمله روس بودن انیگذشته و با وجود در جر

و به  دادندیادامه م دیبه کار و تول ینیاوکرا یهاشرکت یبرخ

 که تعداد آنها مدام رو به کاهش است. رسدینظر م

خود  دیتول یگریپس از د یکیها شرکت نیقاعدتا ا د،یگویم او

و  کنندیخود را کامال متوقف م تیرا کاهش داده و سرانجام فعال

از  ینگهبان یهستند که برا یحفاظت یروهایفقط ن پس از آن

 .دهندیبه کار ادامه م یدیتول یواحدها نیا

از  یناش یآلمان معتقد است، موانع تجار عیو صنا یبازرگان اتاق

در حال  ن،یبه اوکرا یبحران حمله نظام لیکرونا به دل یپاندم

 شدن است. تیتثب

 یهاتیاز محدود شتریب اریموانع بس نیا د،یگویم ریترا فولکر

است  یرکود نیخواهد بود و باالتر 2222در سال  ییمکرر کرونا

 تجربه شده است. ریدهه اخ کیکه در 

و  یاوضاع بحران لیدل به ن؟یاز بحران اوکرا نیچ یاحتمال سود

با  ینیاز راه زم زین نیواردات کاال و قطعه از چ نیناامن اوکرا

انجام شود که  ییایدر ریز مسا دیکار با نیمعضل روبرو شده و ا

 خواهد بود. هانهیهز دیشد شیافزا یبه معنا

و صادرات  دیو توقف تول هیروس هیعل هامیآغاز اعمال تحر با

 ایمطرح شده که آ زیپرسش ن نیکشور ا نیبه ا یغرب یکاالها

تا خالء موجود را به نفع  کندیفرصت استفاده م نیاز ا نیچ

است. فولکر  هیروس یتجار کیشر نیترمهم نیچ خود پر کند؟

دو کشور با کاهش  یکه روابط تجار دهدیاحتمال م ریترا

 لیتر شود و پکن بتواند به دلمناسبات غرب با مسکو مستحکم

 کند. نییرا مطابق منافع خود تع هامتیق هیدر تنگنا بودن روس

 یجا تواندینم یبه سادگ نیکارشناسان معتقدند، چ یبرخ

 یهارا پر کند؛ به جز غول هیآلمان در روس عیصنا یخال

مورد  شرفتهیپ زاتیو تجه آالتنیآلمان، ماش یخودروساز

به طور عمده  زین هینفت و گاز روس یباالدست عیاستفاده در صنا

 رسدیمو به نظر ن شدندیم نیتام یآلمان یهاتوسط شرکت

 کردن آنها را داشته باشد. نیگزیجا یمدت توان فندر کوتاه نیچ

خروج شرکت های خودروسازی آلمان از روسیه

ای را علیه صنعت خودرو صنعت خودرو آلمان تحریم گسترده

روسیه شروع کرده است، اتفاقی که قبال در باره ایران رخ داده بود. 

های فعال آلمانی در روسیه است. این مرسدس بنز یکی از شرکت

  .بخشی از سهام شرکت کاماز را در اختیار داردشرکت 

های صنعتی در روسیه است که در ترین شرکتکاماز یکی از قوی

توانسته است محصوالت  بنز مرسدس های اخیر با کمکسال

این شرکت روسی تولیدکننده کامیون،  .تری تولید کندمدرن

از کرد. آغ 6911اتوبوس و موتور دیزل است و فعالیتش را در سال 
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 را خود محصوالت اوکراین شرکت کاماز تا پیش از حمله روسیه به

 و التین آمریکای خاورمیانه، چین، غربی، اروپای هایبازار به

کرد و با حمایت مالی شرکت ردبول شمالی صادر می آفریقای

 .موفقیت زیادی را هم در مسابقات رالی کسب کرده بود

 بخش و است روسیه در کامیون سازنده بزرگترین اکنون هم کاماز

 تامین شرکت این توسط هم روسیه ارتش ترابری ناوگان از زیادی

 .شودمی

تا پیش از جنگ در اوکراین مرسدس بنز با این شرکت 

داد و بخش های تحقیقاتی و مهندسی مشترکی انجام میفعالیت

زیادی از سهام کاماز هم در اختیار مرسدس بنز بود. اما اکنون 

س بنز قصد فروش سهام کاماز و خروج از بازار روسیه را مرسد

 .دارد

با  2269مراسم گشایش یک کارخانه جدید مرسدس بنز در روسیه در آوریل 

حضور والدیمیر پوتین

 که بنز مرسدس اتفاق مشابهی در ایران افتاد: 6392در سال 

یران بود و موتورهای کامیون سازی ا صنعت قدیمی شریک

خودروهای سنگین مرسدس بنز در شرکت ایدم تبریز ساخته 

 ایدم سهام از بخشی شرکت این. کرد متوقف را خود تولید شد،می

 هم را بنز مرسدس سواری خودروهای تولید و داشت اختیار در را

.بود کرده شروع ایران در

 دهتولیدکنن در آن زمان مرسدس بنز سهامدار شرکت های

 اقتصادی، هایتحریم از پس اما بود، ایران در سواری خودروهای

 کرد، واگذار را ایران سازی قطعه و خودروسازی در خود سهام

 شرکت .کرد ترک را ایران و بست ایران در را خود دفتر

 تولید جای به شد مجبور بنز، مرسدس همکار دیزل، خودروایران

های چینی با کیفیت تولید کامیون به بنز مرسدس کامیون

.بپردازد ترپایین

 را  تولیدات خود در روسیه»شرکت ب ام و آلمان هم اعالم کرد:

 به صادرات فعلی، ژئوپلیتیک شرایط دلیل به و ایمکرده متوقف

«.کشور هم قطع می شود این

.خودروهای ب ام و بسیار مورد عالقه ثروتمندان روس هستند

های آن هم تصمیم مشابهی هشرکت فولکس واگن و زیر مجموع

 اند. گرفته

جنگ روسیه ضربه سنگینی را به فولکس واگن وارد کرده است 

 و روسیه از واگن فولکس گروه اولیه مواد و قطعات از بخشی زیرا

شد و حاال بروز جنگ مسیر تامین را برای ن تامین میاوکرای

 واگن سخت کرده است. این عامل سبب کاهش تولید اینفولکس

 .گروه خودروسازی خواهد شد

میلیارد جهان دو برابر شده است 02مجموع ثروت کرونادر دوران همه گیری 

گیری کرونا سببب شبده اسبت گوید همهموسسه خیریه آکسفام می

میلیباردر جهبان دو براببر شبود. ببر اسباس ایبن  62مجموع ثروت 

کنند نیز افزایش گزارش همزمان شمار کسانی که در فقر زندگی می

 یافته است.

مبرد ثروتمنبد  62های بنابر اعالم این موسسه مجموع ارزش دارایی

 بیش از دو برابر شده است. 2222جهان از مارس 

بر اساس فهرست مجله اقتصادی فوربس، الون ماسک، جف ببزوس، 

برنار آرنو و خانواده، بیل گیتس، لبری الیسبون، لبری پبیر، سبرگی 

ربرگ، استیو بالمر و وارن بافت ثروتمندترین مبردان برین، مارک زاک

هرچند در حالی که مجمبوع ثبروت آنهبا از  آیند.جهان به شمار می

میلیارد دالر افبزایش یافتبه اسبت، امبا  6522میلیارد دالر به  122

تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود دارد، به طوری که دارایبی آقبای 

هبای آقبای افتبه، امبا داراییدرصد افبزایش ی 6222ماسک بیش از 

 درصد کمتر شده است. 32گیتس 

آکسفام به طور معمول در آستانه نشست مجمع جهبانی اقتصباد در 

 کند.داووس گزارشی درباره نابرابری در جهان منتشر می

ها، در داووس، معموال هزاران نفر از رهبران سیاسی، مدیران شبرکت

بببباتی، اقتصببباددانان و افبببراد مشبببهور، فعببباالن کارزارهبببای انتخا

 آیند.نگاران در پیست اسکی سوئیس گرد هم میروزنامه

ها همبراه هبای نوشبیدنی و سبرگرمیاین رویداد با میزگرد، مهمانی

است؛ با این حال برای دومین سال پیباپی ایبن رویبداد ببه صبورت 

گیری، های این هفته به آینبده همبهبحث آنالین برگزار خواهد شد.

دنببی  و مسببئله انببرژی اختصبباد خواهببد یافببت. توزیببع واکسببن

گوید ایبن موسسبه سریسکندراجاه، مدیر اجرایی آکسفام بریتانیا می
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کند تا توجبه خیریه هر سال گزارش را همزمان با داووس منتشر می

 نخبگان اقتصادی، تجاری و سیاسی را به خود جلب کند.

 

ایی کرده استسفر فض بزوس بخشی جف از ثروت خود را صرف پروژه

آنچه امسبال رخ داده اسبت، از مقیباس خبارج "او با اشاره به اینکه 

گیری و گفت تقریبا هر روز یک میلیاردر جدید در طول همبه "شده

درصد از جمعیبت جهبان ببه دلیبل  99شود، در حالی که ایجاد می

 المللبی، از رونبق افتبادن گردشبگریها، کاهش تجارت بینقرنطینه

. 

  ."المللی وضعیت بدتری دارندبین

میلیون نفر به زیر خط فقر رانده  612در طول همه گیری "او گفت 

 ."شدند

هزار نفبر  26آکسفام در گزارش خود اعالم کرده درآمد کم به مرگ 

 در روز کمک کرده است.

هبای آکسبفام، فهرسبت میلیاردرهبای مجلبه فبوربس و مبنای داده

کردیبت "ت کبه توسبط بانبک گزارش ساالنه ثبروت در جهبان اسب

این گزارش منعکس کننده توزیع ثبروت در  شود.تهیه می "سوئیس

 میالدی منتشر شده است. 2222جهان است که از سال 

هبای افبراد ثروتمنبد نظیبر زمبین و فهرست مجله فوربس به دارایی

هبایی کند تا به میزان داراییآنها را کسر می پردازد و بدهیخانه می

هبا شبامل حقبوق و لکیت فرد است دسبت یاببد؛ ایبن دادهکه در ما

این روش ارزیبابی پیشبتر البتبه مبورد انتقباد قبرار  شود.درآمد نمی

گرفته، چرا که با این محاسبه دانشجویی که قرض زیادی دارد ولبی 

 تلقبی شبود. "فقیبر"انداز درآمبد بباالیی دارد، ممکبن اسبت چشم

ون نفببر در جهببان میلیبب 612گبزارش آکسببفام گفتببه اسببت حببدود 

دالر دارند؛ ایبن ببدون در نظبر گبرفتن  5/5درآمدی کمتر از روزانه 

 .پیامدهای کووید است

آسیب جنگ در اوکراین به صنعت گردشگری ترکیه

حمله روسیه به اوکراین، به شدت به صنعت گردشگری ترکیه آسیب 

یه چهارم از کل گردشگران در ترکزده است. سال گذشته، بیش از یک

دادند. اقتصاد ترکیه امیدوار بود تا ها تشکیل میها و روسرا اوکراینی

.با درآمدهای گردشگری، احیا شود

بعد از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، گردشگرانی که قصد 

داشتند از این دو کشور به ترکیه سفر کنند، برنامه سفر خود را لغو 

بار بوده چرا که کیه بسیار فاجعهکردند. این وضعیت، برای اقتصاد تر

 از کرونا، شیوع آغاز از پیش درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه 62

 .شدمی تامین گردشگری درآمدهای

تصویری از خیابان استقالل در شهر استانبول ترکیه

شگری این در حالی است که ترکیه بسیار امیدوار بود تا صنعت گرد

( مجددا احیا شود. کاهش 2222این کشور در سال میالدی جاری )

 به تورم افزایش و گذشته سال در لیر، ترکیه، ملی شدید ارزش پول

( اسفند نیمه تا بهمن نیمه) میالدی فوریه ماه در درصد 52 از بیش

ه به شدت به درآمدهای حاصل از ترکی اقتصاد تا بود شده باعث

.باشد گردشگری نیاز داشته

اکنون اما با شروع جنگ در اوکراین، صنعت گردشگری ترکیه از 

 .گردشگران روسی و اوکراینی محروم شده است

سهم بزرگ گردشگران روسی و اوکراینی در ترکیه

چهارم بر اساس آمارهای رسمی وزارت گردشگری ترکیه، بیش از یک

د، از کل گردشگرانی را که سال گذشته وارد ترکیه شده بودن

در همین خصود،  .دادندشهروندان اوکراین و روسیه تشکیل می

های مسافرتی ترکیه به خبرگزاری یکی از مسئوالن اتحادیه آژانس

روسیه و اوکراین، بازار بسیار مهمی برای ما هستند. »گوید: فرانسه می

و نیم میلیون گردشگر روسی و دو میلیون گردشگر  4سال گذشته 

های گذشته به گفته او، در سال .«سفر کرده بودند اوکراینی به ترکیه

معموال در این ماه گردشگران زیادی برای رزرو انواع تورهای تابستانی 

.کردند اما در حال حاضر، تقاضایی وجود ندارددر ترکیه اقدام می
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های مسافرتی ترکیه انتظار داشت که در سال میالدی اتحادیه آژانس

و نیم میلیون گردشگر از  2از روسیه و میلیون گردشگر  1جاری، 

اوکراین وارد ترکیه شوند. حاال با شروع جنگ در اوکراین، باید به طور 

.کلی در این ارقام تجدیدنظر شود

ها بر گردشگری ترکیهفشار تحریم

اگر »گوید: های مسافرتی ترکیه مییکی از مسئوالن اتحادیه آژانس

شکل بسیار جدی ایجاد خواهد شرایط به همین منوال پیش برود، م

  «توانیم خونسرد منتظر بمانیمکنیم تا جایی که میشد. ما سعی می

المللی علیه روسیه نیز به فعالیت های بیناز سوی دیگر، تحریم

.های مسافرتی در ترکیه آسیب زده استبسیاری از آژانس

های مسافرتی در ترکیه در همین خصود، مدیر یکی از آژانس

کنند، واقعا آسیب هایی مثل ما که با روسیه کار میآژانس»ید: گومی

.«امهزار دالر ضرر کرده 62اند. من تاکنون بیش از زیادی دیده

های کند که در صورت لغو شدن شمار بیشتری از توربینی میاو پیش

.هزار دالر ضرر خواهد کرد 11هزار تا  15گردشگری، 

رار بود گروهی از گردشگران تا دو ماه ق»گوید: او به عنوان مثال می

دیگر وارد ترکیه شوند اما به دلیل تحریم سوئیفت ]روسیه[، ما 

نتوانستیم پولی از آنها دریافت کنیم و از این رو، کل برنامه لغو شد. 

.«ها را پرداخت کرده بودیماما ما قبال هزینه هتل

ده جهانی مواجه های گسترروسیه به دلیل حمله به اوکراین، با تحریم

های مهم روسیه، از سیستم شده و از جمله آنها، شمار زیادی از بانک

ترکیه علیرغم عضویت در  .اندشده حذف المللی سوئیفتپرداخت بین

ناتو، روسیه را تحریم نکرده و برخالف بسیاری از کشورهای دیگر، 

 .حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسی نبسته است

گردشگران درباره امنیت ترکیه نگرانی

های صنعت گردشگری ترکیه از حمالت تروریستی متعدد در سال

های اخیر در دو های سالمیالدی و همچنین ناامنی 2261و  2265

.کشور همسایه، یعنی سوریه و عراق، آسیب فراوانی دیده بود

استانبول کالنشهری در دو قاره

کم گیری ویروس کرونا، کمپیش از همهبا این حال، گردشگری ترکیه 

.رو به بهبودی و پیشرفت قرار گرفته بود

با شروع »گوید: یکی از شهروندان ترکیه به خبرگزاری فرانسه می

جنگ در عراق و سپس در سوریه، گردشگران اروپایی و آمریکایی 

کردند، ترکیه در تمایلی برای سفر به ترکیه نداشتند چرا که فکر می

  .«ی مناطق ناامن قرار داردنزدیک

گویند که کنند و با خود میبه گفته او، گردشگران به نقشه نگاه می

''چرا باید ریسک کنیم؟''

توانیم ما نمی»گوید: در همین خصود، یک گردشگر در ترکیه می

ها اینجا بمانیم؛ اینجا خیلی به مناطق جنگی، نزدیک است و موشک

.«نندممکن است به اینجا اصابت ک

.های گردشگران استامنیت ترکیه همچنان یکی از مهمترین نگرانی

که در دو قاره قرار دارد: اروپا و آسیا.  استانبول تنها شهر جهان است

واقع شده  کرانه تنگه بسفرشهر چند میلیون نفری که دردر این کالن

اند سنت و مدرنیته، سبک زندگی مذهبی و سکوالر چنان درآمیخته

ها توان یافت. خیلیهیچ شهر دیگری در جهان نظیرش را نمی که در

 ت.معتقدند همین نیز دلیل اصلی جذابیت شهر اس

گیری کردمسکو از مقام خود کناره "بولشوی تئاتر"رهبر ارکستر 

مسبکو کبه از  "بولشبوی تئباتر"توگان سوخیف، رهبر ارشد ارکستر 

جم نظبامی روسبیه ببه شهرت جهانی برخوردار است، به دنببال تهبا

ای سوخیف ببا انتشبار بیانیبه .گیری کرداوکراین، از مقام خود کناره

چنین اعالم کرد از پست خود در مقبام مبدیر موسبیقی ارکسبتر هم

در تولوز فرانسه استعفا کرد. او در این بیانیبه  "کاپیتول"ملی اپرای 

ازنبدگان میان نو "انتخابی دردناک"گفته است، از آنجا که در مقابل 

دارد، قرار گرفته، تصمیم گرفتبه می دوستشانروسی و فرانسوی که 

.گیری کنداست از سرپرستی هر دو گروه موسیقی را کناره
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:با اعالم از سوی وزیرکشور    

لیس خواستار اخراج روسیه از اینترپل شدانگ

وسیه از پلیس بین الملل موسوم وزیرکشور انگلیس خواستار اخراج ر

.به اینترپل شد

 انگلیس کشور وزیر نیوز، اسکای از نقل به مهر خبرگزاری به گزارش

 و دسترسی تا خواست اینترپل به موسوم الملل بین پلیس سازمان از

 را مسکو و درآورد تعلیق حالت به را سازمان این در روسیه عضویت

.کند اخراج فعلی شرایط در

ای از ، وزیر کشور انگلیس این درخواست را در نامه«تلپا پریتی»

اینترپل مطرح کرده و تاکید کرده مسکو نبایستی به اطالعات 

 اینترپل دسترسی داشته باشد.

 اوکراین شانه به شانه بریتانیا»: گفت ادامه در همچنین پاتل

 «.ایستدمی

در پاسخ به درخواست »انگلیس در این ارتباط اعالم کرد: وزیر کشور 

اوکراین و در کنار همتایان خود از استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایاالت 

متحده، من به دبیرکل اینترپل نامه نوشتم و از اینترپل و کمیته 

اجرایی آن خواستم تا در مورد تعلیق فوری دسترسی روسیه به 

 «اینترپل تصمیم بگیرند.

روسیه سابقه سو استفاده از این »به گفته وزیر کشور انگلیس، 

ها را دارد و ما باید از هم اکنون برای حفاظت از یکپارچگی سیستم

 «اینترپل اقدام کنیم.

جسد یک الیگارش اوکراینی در نزدیکی لندن پیدا شد

پلیس بریتانیا گفته است جسد یک الیگارش متولد اوکراین در 

 ش پیدا شده است.اخانه

پلیس ساری در جنوب شرقی انگلستان گفته است تحقیقات در مورد 

ساله آغاز شده است. جسد او روز  11مرگ میخائیل )میشا( واتفورد 

 اش پیدا شد.دوشنبه در خانه

آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی، پیش از استرداد در این خانه 

 در حبس خانگی بود.

ثروت خود را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میخائیل واتفورد 

گوید هنوز دلیل را از صنعت نفت و گاز به دست آورد. پلیس می

 .باشد "مشکوک"رود دلیل مرگ داند اما گمان نمینمی

 .در اوکراین در شوروی سابق به دنیا آمد 6955آقای واتفورد در سال 

اتفورد ثروت خود را از صنعت نفت و گاز کسب کردمیخائیل و

به بریتانیا نقل مکان کرد. او به همراه همسر  2222و در اوایل دهه ا

 کرد.استونیایی خود در ساری زندگی می

چند سال پیش گزارش شد که او پس از نقل مکان به بریتانیا فامیلی 

 خود را از تولستوشیا به واتفورد تغییر داد.

شود که پس از حمله روسیه به او در زمانی منتشر می خبر مرگ

اوکراین، توجه افکار عمومی در بریتانیا و سایر کشورها به 

 هایی جلب شده که به والدیمیر پوتین نزدیک هستند.الیگارش

 دارایی شماری از این افراد توقیف شده است.

ین و تا کنون مدرکی دال بر نزدیکی آقای واتفورد به والدیمیر پوت

 های دولت بریتانیا منتشر نشده است.حضور او در فهرست تحریم

https://www.mehrnews.com/news/5440691/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5440691/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
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تماس تلفنی دوباره بنت و پوتین با موضوع دونباس

یک روز پس از دیدار بنت و پوتین در مسکو، رهبران اسرائیل 

و روسبیه در تمبباس تلفنببی مجببدد ببه طببور مفصببل در ببباره 

 دونباس صحبت کردند. 

گویببد در جنببگ سببازمان ملببل میکمیسبباریای حقببوق بشببر 

 اندهتن دیگر زخمی شد 159نفر کشته  314اوکراین 

کنداوکراین صادرات محصوالت کشاورزی را متوقف می

اسباس یبک گبزارش، ببه دنببال تبداوم و  به گزارش دویچه وله،بنا

یف صبادرات چنبدین گسترش تهاجم روسیه در اوکراین، دولت کی

. عالوه بر چندین نبوع ه استمتوقف کرد محصول کشاورزی خود را

غالت، نمک، شکر، گوشت و دام نیز جبزو محصبوالتی هسبتند کبه 

 .ها متوقف شده استصادرات آن

ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت اوکراین یکی از مهم

کشاورزی به ویژه غالت و روغن نباتی در سبطح جهبان اسبت. ایبن 

م جهبان و سبازمان ملبل متحبد را درصد نیاز گنبد32کشور حدود 

کند. با توقف صادرات این محصبوالت از سبوی اوکبراین، تأمین می

.قیمت غالت در بازار جهانی رو به افزایش گذارده است

 ؛مذاکرات احیای برجام

بلینکن درخواست تضمین الوروف را رد کرد

هیچ ارتباطی با "ها علیه روسیه تحریموزیر خارجه آمریکا گفت 

 "انداز بازگشت به این توافق نداردای ایران و چشمتوافق هسته

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درخواست تازه روسیه در 

 "ربطبی"ارتباط با مذاکرات احیای برجام را رد کرده و آن را 

 خوانده است.

شنبه از آمریکا خواسته  سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، روز

های واشنگتن علیه مسکو به بود تضمین کتبی بدهد که تحریم

های نظامی دلیل حمله به اوکراین، مانع روابط تجاری و همکاری

 روسیه با ایران نشود.

آقای بلینکن امروز در واکنش به این خواسته آقای الوروف گفت 

ای ایران و ق هستههیچ ارتباطی با تواف"ها علیه روسیه که تحریم

 "انداز بازگشت به این توافق ندارد.چشم

اس این دو موضوع بیسیوگو با شبکه وزیر خارجه آمریکا در گفت

توصیف کرد و  "کامال جدا و بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر"را 

سرگئی الوروف گفته بود  خواند. "ربطبی"درخواست مسکو را 

به مانعی برای رسیدن به های شدید غرب علیه روسیه تحریم

توافق در مذاکرات احیای برجام تبدیل شده و هشدار داده بود که 

 منافع ملی روسیه باید در این مذاکرات مورد توجه قرار بگیرد.

ساعاتی بعد از این اظهارات ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 

های جدید علیه روسیه ارتباطی با آمریکا تصریح کرد که تحریم

 م ندارد.برجا

وگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در هشتمین دور از گفت

های ایران و بازگشت مذاکرات احیای برجام با هدف رفع تحریم

 ای در وین در حال برگزاری است.ایاالت متحده به توافق هسته
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فهرست اعضاء جدید

اعضای حقوقی 

 ،و لوازم پزشکی دارو و مکمل غذائی :آریان سناشرکت 

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، آدرس:  ،حسین اکبری نبی

، تلفن: 1266716221، کدپستی 72کوچه آزادگان، پالک 

 ،+86(71) 66787718 +، فکس:86( 71) 66187718

drnabi@aryansana.com ایمیل:

سازنده و تامین کننده تجهیزات   :آترین اشتادشرکت 

مورد نیاز در صنعت انتقال مواد در صنایع سیمان، معدن 

اتوبان  16تر کیلومآدرس: ، معصومه خیرالهی، و فوالد

، 18کرج، بعد از داروپخش، بن بست سوم شرقی، پالک 

( 71)  11862877تلفن:  ،1887111161کدپستی 

ایمیل: +، 86( 71) 11866878+، فکس: 86

kheirollahi@atrineshtad.com .

 بنیان مستحکم خاورمیانه: شرکت مهندسی

فناوری اطالعات و توسعه دهنده کسب و کار، افشین 

. جاده سرو،  11ارومیه، کیلومتر ، آدرس: نوبخت دستجردی

دانشگاه سراسری نازلو، پارک علم و فناوری روبروی 

، تلفن: 27261178، کدپستی 181آذربایجان غربی، واحد 

+، ایمیل: 86 (11) 87728116+، فکس: 86( 71) 11187

info@etraab.com . 

آموزش ممیزی و ارزیابی سیستم  :ژیک سیستمشرکت 

های مدیریتی همراه با صدور گواهینامه مربوطه، یاسین 

تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ، آدرس: رامین

، 1117768861، کدپستی 7، واحد 1، طبقه 778پالک 

( 71) 66862111فکس: +، 86( 71) 66862111تلفن: 

   info@arianco.ir+، ایمیل: 86

اکتشاف نفت و گاز، سیدصادق  شرکت ژئوفیزیک دانا:

 پالک ،(دستگردی) ظفر خیابان شجاعی، آدرس: تهران،

، تلفن: 1818818222 کدپستی ،1 طبقه ،118

( 71) 71812811+، فکس: 86( 71) 71818882

  shojaee.sadegh@danaenergy.comایمیل:+،86

ای حقیقیاعض

سرمایه گذاری در حوزه های نیرو،  امینی محمدرضا:

نفت و پتروشیمی، آدرس: خیابان ولیعصر، باالتر از عباس 

، 1211788711، کدپستی 78آباد، کوچه دل افروز، پالک 

 +.86( 71) 66227812تلفن: 

صنایع غذایی، آدرس: تهران، خیابان شیخ  امینی مهدی:

دانش دوست، ساختمان گروه  بهایی شمالی، نبش خیابان

 67788188زر، تلفن: 
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