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مسیح عیسا روز زاد رسیدن فرا

  و      

باد خجسته میالدی ون سال  

پیام آور جهان  ،فرا رسیدن زاد روز عیسا مسیح    

برطرف  به مسیحیت و آغاز سال نو میالدی را با امید

شدن مسائل و مشکالت ملی و جهانی و رفع کدورت 

شادباش ها و نا به سامانی ها ی درون و برون کشور 

می گویم .

ای زهرآلود حاکم امید است در سال در پیش فض    

، با صلح، دوستی و آرامش کشور، منطقه و جهان بر

پایدار جایگزین گشته، بر آن باشیم که خطاها را با 

خطا پاسخ نگوئیم.

که می تواند و باید در  است  وظیفه ییاین  و    

اندازه ممکن پیامرسانی و انجام آن راس برنامه های 

اق های تایران و همه کشور های جهان  به ویژه ا

بازرگانی دو کشور ایران و پادشاهی متحدِه قرار 

گیرد.

 دکتر امیرهوشنگ امینی                     

مدیرمسئول                  



3   نی رگاآمار باز  07صلنامه ایران و انگلیس    شماره ف

بازرگانی خارجی کشور

 در

0011ماه نخست سال  هفت 

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

، شههو و ش هه 1044سهها   مههاا او  هفهه در 

زارش بههه  گهههباسرگههانی خهههاریی شوههه ر ب ا
می باده  شه   مق ماتی م رد ادارا ب  درحی

 درپی م عکس اس .ها   و  در ی 

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

فعالیت

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

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

 وزن
ارزش
)دالر(

5052425.5.021250015454525152205525اتوارد

251505.54.03250501550.3105250.500.اتصادر
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 :صادرات( ال 

عم ا شوه ر در دورا مه رد گهزارش به   صادرات   
 5352.بهها ارسش  "چهه  "( 1 : وهه رها شبهه  ترت هه  

 "عهرا "( 5درصه ،  5550م ل  ن دالر و سهو ارسدی 
 54552م ل ه ن دالر و سههو ارسدهی  25050 با ارسش
 .01ارسشبهها  "متحهه ا عربههی ترش هه "(0درصهه ، 

م ل  ن دالر و سهو ارسدی

 15522م ل هه ن دالر و سهههو ارسدههی  .0502بهها ارسش
م ل  ن  55224ا ارسش ب "امارات متح ا عربی"( 0درص ، 

بها  "افغانسهتان"( 2درصه  و  2523دالر و سهو ارسدهی 
درصه ،  0513م ل  ن دالر و سههو ارسدهی  15153ارسش 

 انجام پذیرفت  اس .

کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 0011ماه نخست سال  هفت

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

: وارداتب( 

( 1شو رها   1044ماا او  سا   هف در 
م ل  ن  55223با ارسش  "امارات متح ا عربی"

با  "چ  "( 5درص ،  04522دالر و سهو ارسدی 
 55545م ل  ن دالر و سهو ارسدی  .3514ارسش 

م ل  ن دالر و سهو  55531با  "ترش  "( 0درص ، 

 15402ارسش با  "آلمان"(0درص ، 14505ارسدی 
( 2درص  و  05.0م ل  ن دالر و سهو ارسدی 

م ل  ن دالر و سهو  15402با ارسش  "س ئ س"
درص   ب  ترت   مقام ها  او  تا  05.0ارسدی 

پ جو صادرات اس ایران را شس  نم دن .

براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 0011ماه نخست سال  هفت

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 عراق

01.02%  

 چین

00.10%  

 امارات متحده عربی

1.29%  

غانستاناف  

0.09%  ترکیه 

00.22%  

 جمع سایر کشورها

02.00%  

 چین

00.22%  

 آلمان

3.20%  

 سوئیس

3.23%  

 جمع سایر کشورها

01.0%  

هترکی  

01.30%  

 چین

00.10%  

 امارات متحده عربی

31.11%  
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اباید ها و نبایدهاقتصاد ایران، 
افاان ب بکوهاانهر ووااکت   رفرااار ناااررناراب ا ار  ا اانر  بارهااا

 ،اقرصا ى نشنر، صکف وظک از راننشر وظاام  باک ف، ففکيفاکن ف
زود   حاصلنن    سرنري   لری نه ففسا  بکاووين اقرصا ى  رمک

يب باه ر شاشى پيک يب را همه  ر همسانوى شامالى   نشانرهاى
شاهد بن   انم از نك سن، رفرارنهساب با  ري اد   ساک انه،  باه 

به بيااب ر شا  ر،اک،  ري اد    ،نارريکي  رکا ف ان     اصطالح
 از وفا    اعموا يدب  جن  حاصل از فک ت سک انه هاى طبيعى 

  سانک اوناع ناوی هاى رکاب بهاا  رکفراه، راا ا اناو عمان ى راز 
ان  ساک انه هاااز  جن  حاصل از فک ت  انجا  شد  بااسرفا   از

سني  نوک، ناهر  سرمکنم   نيف ساهم  ري ادهاى حاصال از 
افنانر هننشاه هااى رياک  رنليد  ربن جه هاى ساالوه نل نشنر  

ى  ناهر قدرت خکند ضک ر   رنرم زا  به ربع يب افنانر وفدنشو
باا رناو   صد الب  پنشر نسکى بن جه هاى ساالوه نل نشانر 

  هشادارهاى بسايار، ، باا  جان ناهر قادرت خکناد پانو   ای
ان  أودرز نه   بشى بک:پی  ر پی نا ي رشدب 

  ويس  خکج يهسره رکن  چن خ
سک  ي الحاب نه  ی خناوشد 

ارک باراب به ننهسراب وبار 
 رک   خشك ر  يبه ر زي  ج ه 

ا ا به  الن ی وارفره يشهار، رفرار ن ياه   لا  هاا ى  قا ، باد ب 
اسرثشا با وايرااهى از پيا ادهاى واشاى از رفرارهااى وساشجيد   ر 

نشانر  مهيايفکينشد وظام بن جه رننى  غانک باا راناب اقرصاا ى
 ظکفي  هاى إجکائی بکقکار   به ربع يب انجا  اسراودار  نا ساط  

ی بسيار باالي،  بک    فسا بکاووين   وا رشاسب باا زودرى رصشع
رنليادى  رناب اقرصا ى نشانر، اجاکاى بکوا اه هااى زنکبشاانى  

وا رشاسب باا ويااز   راناب اقرصاا ى نشانر، يزا اوواارى بکخاى 
اقرصااا  فعاليا  هاااى رشاادند نششااد  اخاارالف طبفااارى، يب هاام  ر

 ساه  ا انر  سارنرى اسا ،  اوشاد :   سرنرى   لرى نه همهف
بک اشا   خن ر     عا في  بکخى فعالي  ها از پک اخ   الياات  

نک ب بيشرکن  ببار  هاى واراس  از  فاهيم اقرصا ى، ز ي  ريک
رشره هاى  خن ر    ببر هاى  سه    از  شابع  الى نشنر،  ر

 زناوببر ر،ک از ان  بشا به اشار  انجا  اسراودار  رصاشعى، . کبنط
درى خصنصاا  رنالوشاهکهاى نشانر، باى فنق العا   بااالى زوا

پاني  وواا   اشار   رنجه به رناب اقرصا ى  اقعی سکاوه نشنر  
ارزت بکابکى رناو   به ربع يب راراج  شابع  الى نشانربا رساهيل 

لغان پيمااب ساپارى ارزى   به  ناه  باا نشنر خک ج سک انه از
ک انا طکنق صکافى ها  ر نا  اشرى باا رهياه با از يزا  ارز اورفاو

ارک واخدا وداود  فصاد نادا ي  اسا  چهاي "ضک  المثل نه  نه :
، ناا ي ر انا   عشاا شادم ناه هادف "با ى با   ساعد وبناهد بن 

با هدف هااى  ،اص ى از رهيه  اجکاى بکوا ه هاى رنسعه اقرصا ى
انجا  اشارغاو  ناريفکنشی  ، شبص نه  ر  اقع هماب  فصد اس 

 رشاسب با  نن  هاى وسبى رنلياد  رحصيل ارزت افن    باپاندار 
  به ربع يب انجا  رفا  عمن ى  رچار چن  رناب  اقعى اقرصا ى 

  هياى نشنر اس    وه جنا ان .
 پکسشى حرا   ،، ان  نه هکرن رنت ششناکر ش  ر ر ز از ا ا   
 نا چکانى ان  نا ي رى ها عشناب وشد. سردالو  ا  ر

هم نه نا ومی رناوسرشد، نا   ر چهار هه ي رذشره اقرصا  اب هانی
 انل به همکا  شدب با شين  اقرصا ي بکقکار وبن ود، نا جالي 
 ط  نک ود، نا ان  نه با  س  نشيدب از حکفه خن  جذ  فعالي  

 هاي يزا  شدود.
فکواس هاى رک   نشنربه اقرصا ى ىرناررنا  جمنعه رکريب بدن 
اب رذاراب وظام بکخی بشي سياسى، اقرصا  اصنو رکن  ابردائى از

 ابسرواب يواب با ذهشي  شهل رکفره  اقرصا ي  سرنري   لری،  
فکهيبره  اقرصا  اب هايبکخی وهان    ر   ان  وظام اقرصا ي  ر

  ريزا   اقرصا   باوی اصنو   بهک  ريکي ازا هاب نه با رصنر
 ر پی پيشبک  بکوا ه هاي اقرصا ي وظام،  ،اقرصا   سرنري   لری

به بحکاوی رک شدب  يواب خن  وظکات نه پيک ي از بن   نا  ی باششد
 شجک رک ند، سپک   شد،   وريجه يب شد نه شاهد  اقرصا ي ا نر
يويم.

حفنق ناذ   حق    ، صکف وظکازانجا ر ش  اس  نه بشابکان ،
ره   وها نشه شد  اس ، فسا  بکاووينى نه اقرصا  نشنررا  ربکرکف

 هم پيچيد رن يه ز يشه هاچشاب    ر راقرصا ى نشننرا به رحفيق 
بکرک اودب  جا به جانى   سدجنبااقدا ى سکنع  رنه به وظکومى 

 از بيشرکن  ببر از صنبات اقرصا ى به نك ز اب  شبص  
 شارن  ذهشي   از سکريکى وظام رصميمويکى اقرصا ى به   ر

 نن  هاى وسبى کرهيه ب   ر،ام اقرصا ى بکقکاشهل رکفره  ر وظ
 به اسرثشاى بکخى ا نر رن يه ا ن  شارن  يزاف اوه  ک م  ر   رنليد

 رنسعه اقرصا ى را ى بک اش  .  سيک  فاعى برناب  ر -وظا ى
 ناسرى هاى سکسام ي روحسري  باند ان  نه باند پذننف   ا ا،

 دنکن   ک ف   لرى  چهار هه اقرصا ف  ببير از  از نارنک واشی 
هي    لرى با زبد  رکن   دنکاب ومى رناود نك  اقرصا ى ف،کواس را

 شبه سا اب  هى نشد.
به ثبات رساودب اقرصا   حکن   ر  سيکبکاي   وبسري  شکط الزمف

نشنر افن ب بک وياز  س  نم، چشدساو ز اب، پذنکت  اقعى سازى 
رشاسب با رناب ريکقابل   ام  وا    سط  زودرى رصشعى بکقکار

اس  نه  س  نم  ر نالب شهکها انجا شد   اقرصا ى سکاوه نشنر
 اس .

ر ش  اس  نه با بکقکارشدب شکط  نر اشار ، همن اب بارد ن  
 هدف هاى ننرا    ب شد  دت، ر ت ها  سياس  هاى اجکانى

، انجا  ساخرار اجکانى  رشاسب با بکوا ه ها ضک رى رکن   رشاسب
هي  سب  ، ران  ز يشه   ند رأس ا نرقکارريک اقدام اس  نه با

 ان   نر  پذنکت باشد. ومى رناود جن نوکى 
پذنکت ان   اقعي  اس  نه  رنسط   نوک حياری   ضک ر دفبانف

 ري د سکاوه جا عه همکا  با افنانر فاص ه طبفاری  ارا   ودار، به 
ندا ي ر . نافره اس  افنانرريک افک   هک  ليل به رنوه نی چشمويک

نه با پک اخ  يشهار   پشهاب ناراوه هاي عام  ريکضک ر، بی رنجه 
نه از  اسراودار  رصشعی زودری را، انجا ، يب سا اب بکاوداز به يثار

 . س اوظک عام را اوداز  نی پشهاب  اود  سبب شد  
 زودری اسراودار  نا سط  رصشعی ا ا ه حفظ  به جهم ع م اقرصا  

 ه اشر حاص ی  ر پیومی رناود رصا    ی بکقکار جن فک پاشی اق
 .باشد

رشها با  اقعی سازي  نه  ندا ر  ر نا ر ئی با ان از  وباند بکان بشا
ناهر هننشه زودری رک   هاي ز يشه اقدام سکنع  ر   قيم  ها

  يسک بکاساس  هاوينم  کبنط نه بارها عشناب شد ، يسيب پذنک
 شهار  پشهاب وفدي  ناالئیلذا لغن ن يه ناراوه هاي ي س  هکاسيد.ا

 اقعی زودری  رشاسب با رناب  پذنکت اسراودار    عام  خاص
نه  " نجک    الك"احيا  بکقکاري قاونب  ،اقرصا ي سکاوه نشنر

 ر ا اخک  هه ا و اوفال  لغن شد به عشناب حل  نق   شهل اجار  
ناهر سشجيد  هننشه ها  افنانر  ري دهاي بن جه نی  وشيشاب.
 وظام بن جه رنني سشجيد ، به   ر از ذهشي  شهل رکفره بکاساس

فن ب ط ب  راقرصا   سرنري   لری    نار  زنا   نوکي نه    
جم ه  از پک اخر  به يوها  ر ان  فکص  ننرا  ا هاوپذنک ويس 

ضک رت جابه جانی بکخی پک ژ  هاي صشعری  اوشد فنال   بارنه 
 نرک ا يکهنششگ ا يشی              ان . وه جن  اس  باند نه  نك . ..
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گالسگو
 

Glasgow       
 

Arm of Glasgow 

 دورنمای شهر گالسگو

و سومین شهر پرجمعیت پادشاهی متحده با  شهر اسکاتلندو پرجمعیت ترین بزرگترین ، Glasgowگالسکو، 
وخوش  ینتر مانی شناخته شده  به صمیمی بیشترین جاذبه های طبیعی، آموزشی، قرهنگی، هنری، تاریخی و مرد

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

  بزرگ اروپا  شهره بوده است. 
از نظر  بریتانیا تربه عنوان شهر بر 9111به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا و در سال  9111گالسگو درسال    

می باشد و مارک مشهوری  بریتانیارین مرکز خرید ترگبز لندنمعماری و طراحی برگزیده شد. گالسگو پس از 
 اولین فروشگاه اختصاصی خود را در این شهر تأسیس کرد. " ورساچه"مانند 

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
Amini
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نمای مدرسه هنر گالسگو 

 (Glasgow School of Art)هنرگالسگو مدرسه

یکی از مراکز معتبر هنری و از معدود  مدرسه هنر گالسگو
 9٬۰11 ازش ست. بی بریتانیامدارس هنری مستقل در 

دانشجو و هنرمند از کشورهای مختلف جهان در این مدرسه 
مشغول به کارند. ساختمان مرکزی این مدرسه توسط 

چارلز رنی مکینتاشهنرمند و معمار مشهور اسکاتلندی 
(Charles Rennie Mackintosh)که است  طراحی شده

است. پردیس اصلی التحصیالن همین مدرسه بودهازفارغ
 رشه مرکز هیل دردر منطقه گارنِت مدرسه هنر گالسگو

 هِخان ساختمان گالسگو واقع شده، وپردیس دوم آن در
 برای این مدرسه،  House of an Art Loverهنردوست
جالب ترین از ر، و به طورکلی هن معماری به عالقمندان

 9111در سال  یی که عهمجمو .است گالسگوهای دیدنی
 د.میالدی تکمیل ش

گیر و دیککککدنی ایککککن مجموعککککه، بنککککای چشکککک شکککککوه 
توانایی چکککارلز مکینتکککاش در طراحکککی داخلکککی و نشکککانگر

ماری آن می باشد. مع
 در گالسکگو ی مرککز سکاختمانها از تعکدادی در مدرسه این

Garnet hill  دهکه اوایکل در بکار بکرای اولکینواقکع اسکت و 
  شد . بنا هارلی مویلیا توسط9011
 بلیتسووداسکت و مشکهورترین تپکه از ککه بخشکی ای منطقه

 سککالهای بککین مکینتککوش رنککی چککارلز توسککط سککاختمان آن
 دیکدنی بناهای از یکی به زودی شد وبه طراحی 9111–901۰
 از نمادی این. بود پابرجا سال 911 از بیش و شد تبدیل شهر
 . است( انگلیس Art Nouveau سبک) مدرن سبک

 شکد  بکه سکوزی آتکش دلیکل به 4192 مه در ساختمان نیا
شکد  تخریب دوم سوزی آتش با 4190 ژوئن در و دید آسیب
 . ماند باقی سوخته آن پوسته و فقط

و بلکینا د ،گالسکگو :شهر والنتاان،  شاهر ق ا 
شکهر »لقکب  روز والنتاینند که در اسه شهر اروپایی  پاریس
کشکند، آنهک  بکه ایکن دلیکل ککه بقایکای را به یکدک می« عشق

شکود. در کلیسایی در این شکهر نگهکداری می والنتاین قدیس
( 9111سکال ) 41 سکدهمیالدی تا اواخر  91 سدهاین بقایا از 

شکد نگهکداری می St Francis کلیسای فرانسیس مقکدسدر 
ع اطکال مکههبی ازآن مقامکا حلقکه ازج اما کمتکر کسکی خکار

 The Blessedکلیسکای ایکن بقایکا بکه9111داشت.درسکال 

John Duns Scotus   های عمومی توجه رسانه ومنتقل شد
طوری ککه شکهر ع آن مردم را به خود جلکب ککرد، بکهبَتَو به 

 نکام شکهر عشکق»ن قکدیس گالسگو به خاطر میزبانی والنتای
روز ایکن شکهر در  ه سکالههمکعدبکه ی 4114گرفت و از سکال

.است« فستیوال عشق»میزبان فستیوالی به نام  والنتاین

 :های گردشگری گالسکوبهجاذ
ازجهکککاتی گالسککککو 

و بکه مراتکب بکیش از  بسکیار ارای جاذبه هکای گردشکگرید
سایر شهرهای اسکاتلند و حتا در مواردی، پادشاهی متحکدهِ 
است. از آن جمله صرف نظر از جاذبه های تجاری بکه ویک ه 

آموزشکی،  مجموعه های دانشگاهی ودر زمینه نفت و گاز و 
موزه ها، دیکدنی هکای کلیساها،  ،ی تاریخییهابنا از می توان

جاذبکه هکای مکورد از  عمده یکی  بخشکه  طبیعی وگالری ها
آنها  شهره ترینتعدادی از به  پیدر  و نظر شمرده می شوند

نام برد.اشاره خواهدشد

  :کلیسای جامع گالسکو
تاریخ کلیسای جکامع گالسکگو بکا 

، سکنت ناگسستنی دارد .گفتکه مکی شکود یپیوند تاریخ شهر
بنا ککرده اسکت . مقدس کلیسای خود را  مونگو، در آن مکان

اسکت.  قرارگرفتهقدیس در سرداب پایین این کلیسا آن مقبره 
این ساختمان قبل از اصکالحا   "والتر اسکا " به روایتی از
و به بعد بنا شده و بکه عنکوان مقکر اسکقف  94 از اواخر سده

اً اسقف اعظ  گالسگو از آن استفاده می شده است . بعد

گالسگو جامع کلیسای  

یکک اسککاتلند و این ساختمان نمونه ای عالی از معمکاری گوت
تنهککا  یککایکککی از معککدود کلیسککاهای سککده میککانی اسکککاتلند )

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%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/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%B1%D9%86%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4
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=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSA05147
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSA05147
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
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سرزمین اصلی اسکاتلند( است ککه امع سده میانی کلیسای ج
جیمکز  ازسکوی ابکدی بکا انگلکیس پیمان صلحتصویب  ازدعب

صککدما   اصککالحا  جککان  از 9014دسککامبر  91چهککارم در 
 رآن د کلیسای جامع و قلعه مجاور هرچند .سال  به در برد

نقکش داشکتند.  90۰1و  9022نبردهای گالسککو در سکالهای 
جیمککز  9009آوریکل  44الحا ، در بیسکت سکال پککس از اصک

ی از سرزمین ها را برای نگهکداری آن بکه شش  درآمد تعداد
 شهر گالسگو اعطا کرد.

موافقت کرد  9001فوریه  42در تاریخ  گالسکوشورای شهر 
در حالی که آنها  ،که مسئولیت ترمی  کلیسا را بر عهده بگیرد

کلیسا به  ینا و ،هیچ گونه تعهدی برای انجام این کار نداشتند
ست. ایکن کلیسکای جکامع این مصوبه زنده مانده اهمین دلیل 

زبان بسیاری از جماعا  مسیحی مکی باشکد و بکه عنکوان می
محلککی بککرای عبککاد  مسککیحیان، میزبککان جماعککت کلیسککای 

 .اسکاتلند و مقصد محبوب گردشگران است

  :گالسگوجامع سنت آندرو  کلیسای
 ی جکامعاین کلیسا

(Glasgow St Andrew's Cathedral)  بکا  9092در سکال
ایکن  وقف به حامی گالسکو، سنت انکدرو سکاخته شکد. بنکای

در مرککز ایجکاد شکده اسکت  نئوگوتیکک معماری با که کلیسا
تعلکق  9111رگ بادی ایکن کلیسکا بکه سکال شهر قرار دارد. اّ

 .کلیسا قرارگرفتدر این 9109 در سال، دارد

رودنمای کلیسای جامع سنت آن

 رهکایی رونکد آغاز تا 90۰1 سال در یتلنداسکا اصالحا  از
 در رومکی یکککاتول امکداد قانون با ، 9219 سال در کاتولیک

 را عبکادی آزادیهکای و مکدنی حقکو  برخی که - 9219 سال
پنهککانی  گالسککگو در روم هککای کاتولیککک - کککرد بازسککازی

 هجکوم بکا وی ه به سده هجده ، اواخر در. کردند می عباد 
 انقالب اولیه مراحل در گالسگو به ندیرلای کاتولیک مهاجران
 در روم کاتولیکک کلیسکای برای ای فزاینده تقاضای صنعتی،

 کاتولیکک 201 نزدیک بکه 9010 سال در. شد پدیدار شهر این

کاتولیکک  تعکداد 9092 سال تا اما داشت،حضور شهر این در
 آن در .یافت افزایش نفر 1111 به شهر این در شده ثبتهای 
 جدیکد کلیسکایی ساخت به تصمی  اسکا  اندرو کشیش سال
 سکاخته آن در یسکاکل که هایی زمین. گرفت کالید انابخی در

 درآن قکبالً ککه Scott و Bogle شرکت صاحبان از بود شده
 بکا گالسکگو شکر و تنباکو تجار  از بخشی عنوان به سایت
 خریکداری ، کردنکد مکی فکروش و خریکد غربی هند و آمریکا
 و پروتسکتان اکثکراً اسککا  و بوگکل های ادهخانو. بود شده

 اطکراف در . ودنکدب برجسکته ییهکا نام گالسگو در و اسقفی
 سکمت هکای بیشکتر آنکا در وبودند متعدد امالک دارای شهر

 ورد "دالکدووی از بوگکل جکورج" ماننکد  ، شهربودند پیشرو
 .دانشگاه رئیس

 بکه را روم هکای کاتولیکک حضور رسماً اندرو سنت کلیسای
 هکامگرا پیگیلسک جیمکز طرح آن توسط کرد، معرفی سکوالگ
 تکمیکل 909۰ سکال ربنای آن د و.شد طراحی( 9000–922۰)

 در روم کاتولیکک بنکای کلیسکای بکا خصکومت مسکتمر  شد.
زیکرا   بکود مشکهود کلیسکا ایکن سکاخت هنگکام اسکاتلند بکه 

 توسکط شکبانه می رسکید، اتمام به روز طول در که کارهایی
 از محافظکت بکرایرو  ناز ایک ، ریکب مکی شکد.خت خرابکاران

سکاختمان  محکل در نگهبکانی بکه مجبکور ساختمانی یکارها
 در مسکیحی هکای فرقکه دیگکر مجکامع ، وجود این با. . شدند
 وجکود سکاز و ساخت در که هایی دشواری به توجه با شهر

 تکمیکل بکرای را مبلغکی گرایکی نوعی بکوم به اشاره داشت با
 متوسط نسبتاً مقیاس در کلیسا ساختمان .کردند اهدا پروژه

 . ناقوس است و برج نبدو و
 برجسکتگی در مکداوم هکای محدودیت دلیل به عمدتاً امر این

 که بود 9219 از امداد قانون اساس بر کاتولیک های عبادتگاه
 لغکو 9041 سکال در کاتولیکک امداد بعدی قانون تا نهایت در

 پکا  توسکط ککه ، تلندکااس مراتب سلسله ترمی  پی در .نشد
 نکدروا سکنت کلیسای ، شد انجام 9020 سال در سیزده  لئو

 ارتقکا جکامع کلیسکای وضکعیت بکه 9002 سکال در سرانجام
 .یافت

 اسککقف وضککعیت گالسکککو اعظکک  اسککقف 9122 سککال در 
 سکنت جکامع کلیسکای و اصکالحا  از قبل که را متروپولیتن

.بازیافت بود، آندرو

 Kelvingrove Park - پارک کلوننگروو
عمکومی اسکت  پکارکی پارک کلوینگروو      
حاشکککیه درهکتار( 00کتکککار )ه 12ر د9004ککککه  در سکککال 

ایجاد شکده اسکت، و گالسکگوغکرب  شهررودخانه کلکوین در
می باشد. رودخانه "گالری و موزه هنری کلوینگروو "شامل 

عنکوان پکارک تدا بکه پارک ابآن می گهرد. این کلوین از میان 
د شد. در آن سال شورای شهر وست اند )انتهای شر  ( ایجا

ش هایی از امکالک کلکوینگروو و وودلنکد زمینی را که قبالً بخ
ایجککاد  را نشککان مککی داد بککرای گسککترش شککهر بککه غککرب، و
جدیکد، فرصت های گهران اوقا  فراغت برای طبقه متوسکط 

خریداری کرده بود. 

https://www.kojaro.com/attraction/42043-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88/
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سکه نمایشکگاه بکین المللکی  ون محل برگزاریاین پارک تاکن 
و نمایشککگاه اسکککاتلند  9119نمایشککگاه بککین المللککی  ، 9000
بککوده اسککت. درایککن پککارک سککاختمان هککای بککزرگ و 9199

چشمگیری برای برگزاری نمایشگاههای بکین المللکی سکاخته 
شده است. از جمله غرفه بزرگ هند که اکنون گالری هنکر در 

رسکتوران روسکی ککه هکردو تخریکب آن قرار داشت، و یک 
جکانوران و گیاهکانی  یافکت  ارک پرنکدگان،شده اند. در این پ

ماننکد  مککرغ مکاهی خوارخاکسککتری، شکاه مککاهی، د مکی شککو
شاهین کوهی و گل مروارید و سایر حیوانکا  شکامل روبکاه 

قرمز ، موش قهوه ای و سمورو ماهی. 

 :رووزه هنری کلوننگمو
مکککککککککککوزه هنکککککککککککری 

یککک مکککوزه   Kelvingrove art museumکلککوینگروو
سککه پکس از  کککهدر گالسکگو واقکع  اسکت  هنکری گکالریو

بازگشککایی شککد و از آن  411۰سککال بازسککازی در سککال 
بککرای بازدیککد  زمککان یکککی از محبککوب تککرین جاذبککه هککا

.کنندگان اسکاتلند است

موزه هنری کلون، گروو

گکککالری اسکککت ککککه در آن طیکککف  44مکککوزه دارای  ایکککن
و وسکککیعی از اشکککیال، شکککامل هنرهکککای دوره رنسکککانس، 

مصنوعا  مصر باستان نگهداری می شود

. 

 
در ایکککن مکککوزه، آثکککار مهمکککی از افکککراد افکککزوون بکککراین 
بککه نمککایش گهاشککته شککده  ن گااو وَ ماننککدشککناخته شککده 

اننککد اسککت. همینککین آثککار باسککتانی و تککاریخی اسکککاتلند م
  قککدیمی و ابزارهککای عصککر برنککز هکک  در ایککن زیککور آا

گکالری نگهککداری مکی شککود. بازدیککد از ایکن مککوزه، هککر روز 
 آزاد و مککومبککرای عدازظهر بعکک 0صککبح تککا  91از سککاعت 
 .رایگان است

 گو:گالس شناسی گیاهی هاباغ 
موسسکککککککه گیکککککککاه 

 0حکککدود  9092شناسکککی سکککلطنتی گالسکککگو در سکککال 
گالسکککگو  Sandyfordدیفورد سکککان هکتکککار  زمکککین را در

به  کاخ کیبل اختصکا  داد ککه بعکد هکا بکه بکاغ هکای گیکاه 
 تبدیل شد.  انشگاه گالسگوشناسی د

ویلیام هکوکر اسکتاد گیکاه شناسکی دانشکگاه گالسکگو پکیش 
از انتصککاب بککه سککمت مککدیریت بککاغ هککای کیککو در لنککدن بککه 
توسعه این باغ هکای گیکاه شناسکی کمکک ککرد. ایکن بکاغ هکا 

بکه مککان فعلکی خکود نقکل مککان کردنکد.  9024سکال که در 
هککا مککورد ابتککدا بککرای برگککزاری کنسککر  و سککایر برنامککه 

 .ده قرار می گرفتند استفا

گالسگوسلطنتی باغ گیاه شناسی   

شککده بنککا  9021شناسککی گالسکککو در سککال  بککاغ هککای گیککاه
و در آن گککل هککای نایککابی مثککل گونککه هککای نککادر از ارکیککده، 

 و نیوزیلنککککدآفریقککککاو اسککککترالیادرختککککان سککککرخس از 
 .نگهداری می شود

: میدان جرج
را می توان قلکب Georg Square این میدان 

می توان ان . در جای جای این میددنامیتپنده ی شهر گالسکو
افراد سرشکناس شکهر را دیکد. همینکین ایکن هائی از دیس تن

میدان به گل و فضای سبز تزیین شده است و یکی از اصکلی 
میکدان جکورج  می شکود محسوبگالسکو ی ترین دیدنی ها 

گالسگو می باشد که   میدان اصلی شهرو یکی از شش میدان
در مرکز شهر واقع شده است . 

جمیدان جور 

https://www.kojaro.com/attraction/11584-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%88%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%88/
https://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/
https://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/
https://www.eligasht.com/Blog/tag/آفریقا/
https://www.eligasht.com/Blog/tag/آفریقا/
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 9209جکورج سکوم در سکال میدان جکورج بکه نکام پادشکاه 
نامگهاری شد، اما برای مد  بیست سال ساخته نشد، امکا بکا 
 ساختمانهای مه  معماری از جمله در ضکلع شکرقی اتاقهکای

، همینکین بکه عنکوان شهرداری پااتکالی احاطکه شکده اسکت
ربکی در ، و در ضکلع غ1883 اتاقهای شهر شناخته می شود،

شکده توسکط شکرکت  اتاقهکای سکاخته کنار خانه بازرگانان.
 گالسگو دفتر مرکزی شورای شهر گالسگو هستند. 

توسکعه  9041جوزف سکوان در سکال  ی حکاکی پانورامادر
های اطکراف آن را نشکان مکی دهکد.  اولیه میدان و ساختمان

ای این میکدان دارای مجموعکه مهمکی از مجسکمه هکا و بناهک
برنز، جیمز وا ، رابر  ، از جمله مجسمه های  تاریخی است

 سر رابر  پیل و سر والتر اسکا .
بقیه میدان ها عبارتند از میدان های کلیسکای جکامع ، میکدان  

سنت آنکدرو، میکدان سکنت انکوخ ، میکدان سکلطنتی و میکدان 
بلیثسو واقع در تپه بلیتسوود.

:تئاتر سلطنتی گالسگو

 Royal Thrater of Glasgow سگوگال تئاتر سلطنتی         
 هدوباراین پیش از آغاز سده  و شد افتتاح 90۰2سال  در

فراز و نشیب گهر  در اما  .سوزی مهیبی را تجربه کرد آتش
  زمان همواره استواربرپا ماند.

و  گالسگو از آغاز کارنمایش های متعدد سلطنتیتئاتر 
ا ازهمه ژانرها ارائه  داده است، از اپرای اسکاتلند گوناگونی ر

 کنسر  ها و باله های خارجی.  رفته تاو باله اسکاتلند گ
برنامه  نمایشویکتوریا،  ی به نام با دارا بودن سالنتئاتر این 

 های سرگرمی درجه یک ارائه می دهد.

گونمای تئاتر سلطنتی گالس 

نتی گالسگو به تحقیق از بیشترین رویدادهای تئاتر سلط
 زبانزد است.وبرخورداری هنریرویدادهاهنری واقبال عام به 

 :گالسگو گرن،
Glasgow greenو گرین گالسگ پارک

رودخانه  یگالسگو، در ساحل شمال یشرق یدر انتها یپارک

 یمیشده و قد سیأسپانزده  ت سدهپارک در نیاست. ا دیکال
 که کاخ و باغ زمستانی خلق  شهر است نیپارک ا نیتر

 میالدی 9010 ، در سالاست موزه و گلخانهبر مل مشت
 . شد ساخته گرین گالسگو پارک در

 این ورزش و صنعت تجار ، تاریخ به مجموعه این موزه
 . است پرداخته بیست  تا هفده  سده از شهر
قدیمی ترین پارک این شهر  کهسگو گرین گال دیگر بخش
، در ساحل شمالی رودخانه در انتهای شرقی گالسکواست 

کالید واثع شده است. این پارک در سده پانزده  میالدی 
 تأسیس شده است.

  :ک لنانطاق م
Mac LenanArc گالسگو گرین  ورودی شمال غربی در
به یمز دوم ج 9201در سال زمین پارک راپیدا شده است 

آن زمان درقف ویلیام ترنبول و مردم گالسگو اعطا کرد. اس
 "وارِ هسبز "چند بر  ومشتملو باتالقی این منطقه ناهموار

 بود. مشخص

طا  مک لنان 

، شستشو و سفید کردن برای چرا ، از پارکدر سده های بعد
 و فعالیت های کردن تورهای ماهیگیری پارچه، خشک

 تفریحی مانند شنا استفاده می شد. 
محل تاریخی  وار سبزهاین ، 92۰0بنا به مشهور، در سال 

حال قدم وا  مخترع دربه این معنا که جیمز یک الهام بود 
ار به ایده خازن جداگانه برای موتور بخآن بود زدن در

برخورد کرد. به باور برخی این اختراع باعث ایجاد انقالب 
.عتی شدصن

پیشکنهاد  برای اجرا دراین منطقه ه نوزده ، دو پروژهدر سد
خواهان سکاختن کانکال  "هنری بل"شد. صاحب کشتی بخار 

 ( دربکا ترمینکالی Glasgow Green تکا Broomielaw از
Green  مردم واقع نشد و هرگز بود. این پیشنهاد مورد پسند

 ، باکشککف9044و  9049سککال هککای عملککی نشککد. سککپس، در
غککال سککنت تحککت اارضککی در ایککن منطقککه، ذخککایر بککزرگ ز

شورای شهر گالسگو به اسخراج زغال سنت رای داد.

https://www.kojaro.com/attraction/11589-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d9%84%d9%82/
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 : کاخ و باغ زمستانی خل 

خ و بکککاغ زمسکککتانی ککککا
یککک شککامل کککه  People’s palace & winter gardenخلککق 

 پککارک در مککیالدی 9010 سککال اسککت  درمککوزه و گلخانککه 
 بککه مجموعککه ایککن مککوزه شککد. سککاخته  گککرین گالسککگو

تکککاریخ تجکککار ، صکککنعت و ورزش ایکککن شکککهر از قکککرن 
 هفده  تا بیست  پرداخته است.

اختصککا  دارد متشکککل  کککه بککه گلخانککه بخککش دیگککر شککهر
تککوان گیاهککان از یککک تراریککوم بککزرگ اسککت کککه در آن می

 بازدیککد ازکککرد.  گرمسککیری را مشککاهدهگرمسککیری و نیمه
 از بعککد 0صککبح تککا  91هککر روزه از سککاعت  ایککن مجموعککه

 .رایگان است آزاد وظهر 

 Glasgow Doultonگالسگو  دولتون آبنمای

Fountain: 
بکزرگ زیبکا  فواره  دولتون  "شمهچ"یا  "بنماآ"
 درپکارک مکردم کاخ از خارج در درست که است و باشکوهی

 . است شده واقع گرین گالسگو
. ککرد گالسکو واگکهاره به "دولتون هنری سر"چشمه را  این
 ای آرتکور "دارد معمار طول متر 92آبنما یا فواره را که   این

 & Doulton توسکط 9000 سکال طراحی ککرد و در "پیرس

Co نمایشگاه برای Glasgow شده است تولید.

گالسگو گرینمه و فواره شچ

 کیکک زیبککاو زئینککیت بسککیار طبقککه فککواره پککن و  چشککمه ایککن
 .باشد گالسگو می درومورد بازدید گرینگالسکو نمادجاذب 

:وگگالس جبر
متر  942با  Glasgow Towerبرج گالسگو   

در حال حاضر بلندترین برج اسکاتلند  است که فو ( 292)
این برج دارای دو  درجه بیرخد. 1۰1 می تواند واست 

 94ور با ظرفیت آسانس
نفر است اما به دایل 

 ۰حتی، این تعداد به را
مهمان به عالوه یک نفر 
از کارکنان برج محدود 

 شده است. 
 Alimak، را آسانسورها

Hek،  با  برجو ساخته
استفاده از سیست  دندانه 

 به دار در دو و نی  دقیقه
  برج می رسد.باا 

از طریق پنجره های 
ی دور تا دور یشیشه 

درمی یش به نماشهربرج 
یک پله  . همینینآید

اضطراری وجود دارد که 
پله از سطح  041شامل 

 کابین تا سکو است.

:مرکز قلمی گالسگو
 Glasgowمرکز علمی گالسکگو 

Science Center  یککی از عمککده تکرین جاذبککه هکای بازدیککد
زی شکده ر منطقه بازسکاکنندگان وارد به کالسگو است که د

  .قع شده استدر ساحل جنوبی رودخانه کالید ، وا و
این مرکز علمی را افتتاح  4119ژوئیه   0ملکه الیزابت دوم در 

هدفمنکد اسکت ککه از سکه  کرد. این مرکز که یک مرکز علمکی
سامانه اصلی تشکیل شده است  ساینس مال، برج گالسگو و 

 سه خیریکهیک موسکاتلند طبق قوانین اسکه   IMAX  سینما
 ثبت شده است.

مرکز علمی گالسکو 

محبوب ترین جاذبکه هکای بازدیکد کننکدگان یکی از  این مرکز
 اسکاتلند است.

برج گالسگو

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doulton_Fountain_-_Glasgow.jpg
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، بکه مرککز  "Visit Scotland" هیکا  توریسکتی اسککاتلند
علمی گالسگو یک امتیاز پن  سکتاره در گکروه جکهب بازدیکد 

 .اعطا کرده استکننده 

 :شهرداری گالسگو
 گالسگوداری اتا  های  مرکزی شهر         

 Glasgow Municipal building شهرداری که درواقع
 شده واقع جورج میدان شرقی ضلع باشد در می گالسکو
است.

:ت گالسگورتاالر سلطنتی کنس
کنسر  سلطنتی  تاار          

 تاار ،Hall The Royal Glasgow Concert  گالسگو
 یشورامتعلق به  ،در گالسگوی است بزرگ کنسر  و هنرِ 
 و ادارهشهر گالسگو،  یآژانس شوراکه، شهر گالسگو 
عهده دارد.راهبری آن را بر

وی کنسر  گالسگتاارسلطنت 

بکه 911۰ سال بندی شده است که از طبقه این بنا  ساختمانی
گالسگومورد استفاده  عنوان دفتر مرکزی امور شورای شهر

نیکز همکواره اداره امکور شکهربه 9001بوده اسکت و از سکال
گونککاگون درایککن مجموعککه مککورد بررسککی و  گونککه هککای

لکه جاذبکه ساماندهی بوده است. اتا  های مورد اشاره از جم
 تاریخی و مورد بازدید می باشد.های 
شهر گالسکگو و  یتاارها سایر که اداره دارد. آزاتسیعهده 

  نیز برعهده دارد.را   Old Fruit marketبازار کهنه میوه 
 یالمللک نیکنسر  که به عنوان سکالن کنسکر  بک الیرو تاار

ی سکالن هکا نیاز بزرگتکر یککی، ده اسکتگالسگو ساخته شک
از افتتککاح ایککن تککاارکمی پککیش . سککتانگلککیس ا در  کنسککر 

بکزرگ بکا حضکور یاجکرا کیدر  9111اکتبر  0در  ی، رسم
HRH Princess Anne .تاار نیا به مقام سلطنت اعطا شد 

است ککه  یلی، مجاور کتابخانه متاار سنت اندروز نیگزیجا
شکده بکود و بکه  بیکتخر یش سکوزآت اثر بر 91۰4در سال 

که بعدابه  ،اسکاتلند یسلطنت یمل ارکستر .شد ناید بدتجموقع 
خکود را در  یاجکرا نیاولک ارکستر ملی اسگاتلند تغییرنام داد

در دهکه  گالسکگو ارائکه داد.  یسکلطنتتاار هیککنسر  افتتاح
اروپا شناخته شد. یبه عنوان شهر فرهنگ 9101

السگو به دایل زیکاد بکاگ خوانده:شهرهای خواهر
خواهرخوانککدگی   ان قراردادهککایهشککت شککهر درسککطح جهکک

 ند   کرده است از آن جمله ا امضال
نککورمبرگ در آلمککان براسککاس قککرارداد منعقککده در سککال -9

9100 
دالیان در جمهوری خلق چین براساس قرارداد منعقده در  -4

  9112سال 
 44114رسالهاوادا در کوبا براساس قرارداد منعقده د-1
 4111در سکال ارداد منعقکده تورین در ایتالیا بر اساس قر-2
پیتسککبورگ در ایککاا  متحککده، اهککور در  دیگککر شککهر 2 و

 پاکستان، بتلهای  در فلسطین و روستوف در روسیه. 

جورج گالسگومیدان 
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برج لندن

L O N d O N   T o w e r 

دکن خودنمایی می  ،انگلستان توریستیِ جاذبه هایِ ین همهِرج لندن در بِبّ

 

 در مرکز لندن به دلیل  گهدلدارز دگلداگ  برجاین ساله  ۰۹۹قدمت 
توجله  درخورهاز مشدور و بدگام و گهددارز جواهرات اردشمند 

ه است. اد قلعه و برج لندن در طول تاریخ استفاده هلاز دیلاد شلد
وددهم اقامتهاه سلطنت  بلود و تلا گسده  طوریکه تا اوای ه ، باست
طوریکله ه شد. بل عنوان یک مناره اد آن استفاده م ه ب 5381سال 
عنلوان سلربادخاگه سلربادان اد آن ه سال هلاز سلا اد آن بل در

گیلز اد آن بله عنلوان اقامتهلاه  51سلدهاستفاده مل  کردگلد و تلا 
  .سلطنت  استفاده م  شده است

، بله استین ساختمان اگهلستان مدم تر گفته م  شود این مکان که
براز باددید وجود دارد که باددیدکننلدگان درآن مورداگداده کاف  

.دارد را ساعت ها مشغول گهه م 
:استحکامات اوایل ساختمان برج

 ویلیام فلات  سلا اد فلت  لنلدن در
مداجم گورمن ادآگجا که این  امایجاد کرد. راااولین بنا   1066سال

م  ترسلید سلاکنان بتواگنلد او را  گداشت، بین مردم شدر سشتیبان
 .کنندبیرون 

توصلی  ویلیلام فلات  و  در، گویسنده قلرن یلاددهم ویلیام سویاتر
دژهللاز خاصلل  در شللدر علیلله سرسلل ت “فتوحللات او گوشللت  

 جمعیت ساخته شده است.
گامیلده مل  شلود، بنلاز ” فیدبرج سل“ایندا شام  آگچه که اکنون ” 

داخل  قلعه است که گام خود را به گملاز بیروگل  داده اسلت و در 
آن را سفید کرده است.سیزدهم سادشاه هنرز سوم سفید  سده

” برج گذشته و حلال لنلدن“مورخ برج ، جفرز سارل در کتاب خود 
ایلن بلرج سلا اد دملان   م  گویسلد (  1998)اگتشارات ساتون ، 

سلال گسلتری یافتله اسلت. و املرود،  01۹حلدود  ، وت ویلیام فا
.هکتار است 50بیش اد  آن مجموعه ساختماگدا و استحکامات 

زندانیان مشهور و شکنجه شدنهایشان
ه ایلن بلرج بلاد در طول تلاریخ 

عنوان دگدان بلراز دگلداگ  کلردن طیل  گسلترده از اد دگلداگیان 
 .ه تلا جنایتکلاران، اد سادشاهان م لوع گرفته استاستفاده م  شد

 سلدهدگداگیان شام  لیدز جین گرز بودگد که حدوداً یلک اد حمله 
شاگزدهم قب  اد اسیر شدن توسل  ملرز اول، در حلدود  سدهدر 

https://jazebeha.com/1398/11/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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هلاز  همچنین در این دگدان دو شاهزاده به گام .یک هفته ملکه بود
سللاله فردگللدان ادوارد مدللارم بودگللد  ۰و  50ادوارد و ریچللارد 

. به گظر م  رسد آگدا دیهر هرگز بلرج را گدیلده (5838)درگذشت 
اگد و برخ  فکر م  کنند توس  ریچارد سوم، دای  آگدا که تلاج و 

.ت ت را براز خودی گرفته است، کشته شدگد

دو تن اد همسران هنرز هشتم، آن بولین و کاترین هوارد، هلر دو 
ک دگداگ  و بعدا اعدام شدگد. هنرز هشلتم، کله اگهلسلتان را بله یل

کشور سروتستان تبدی  کرد، همچنین تعدادز روحاگ  بعلداً کشلته 
.شدگد، اد جمله مشاور سابق وز توماس مور

 50۹1یک  دیهر اد دگداگیان برجسته گاز فاوکا بود که در سلال 
با منفجر کردن باروت در اگبارهاز مجلا اقدام بله منفجلر کلردن 

.مجلا اعیان و سادشاهان کرد. او در برج دگداگ  و شکنجه شد

سادشلاه “م  گویسلد  ” برج لندن “مورخ در کتاب ” استفان سورتر“
مجلللاد بللله اسلللتفاده اد 

فوکا است، که شکنجه بر 
هللاز ممیللم  ابتلدا اد روی

اواستفاده م  شود و اگر 
بلا تر  شدیدد، نهمکارز گک

خواهدشد.عم  او 
وز خاطرگشللان ملل  کنللد، 
سللفیر وگیللزز، گیکوولللو 

به مدت دو “مولین گوشت  
رود س  در س  تحت فشلار 
دیاد و فجیع ترین شلکنجه 
ها بدون گفتن میلزز جلز 
این که توطئه گلران تعلداد 

ادده گفلللر بودگلللد کللله دو
 شلدذکر گمل  شان هم گام

.دقایق  بعد اعدام شد

یکلل  اد بدتللرین توصللی  
هلللاز شلللکنجه اد جلللان 
جرارد، یک جاگ  است کله 

در دمان قیام مذهب  دگداگ  شد. او بعداً فلرار کلرد  51۰8در سال 
و دگده ماگد تا اد داستان شکنجه شدن در آگچله کله بله گظلر مل 

.است، بهویدرسد دیردمین برج سفید 

:های دیگر در برج لندن جواهرات تاج و گنج
جواهرات تاج اد محبوب تلرین  

های  است کله  جواهرات شام  تاجاین جاذبه هاز برج لندن است. 
 اسلتفادهتوس  سادشاه در تاجهذارز و در هنهام افتتلا  سارلملان 

.شده است

 زن گلن  سورتر خاطرگشان م  کند که استفاده اد برج به عنوان م
شلروع شلد، هنهلام  کله  58۹8هاز سلطنت  بلا جلدیت در سلال 

 .رفلت سلرقت بله وستمینستر در سیتر سنت  تعدادز اد گن  ها اد

گنجینه هاز باقیماگده براز حفظ و گجلات بله بلرج، کله بله شلدت 
محکمترین گقطه در لندن بود، آورده شد. یک خاگه جواهرات جدید 

نمای مجموعھ برج لندن
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.ساخته شده است 1508در ضلع جنوب  برج سفید در سال 

گابود شد، 51 سدهب ش عمده از اد دوره هاز سلطنت  در اواس  
بللراز مللدت کوتللاه  بلله دردمللان کرامللول  هنهللام  کلله اگهلللیا 

جمدورز تبدی  شد. تیم قدیم  اد محققلان در وب سلایت رسلم  
]املرود دگلده  Regalia قدیم  تلرین قطعله“برج لندن م  گویسد  

مس ره قرن دواددهم است که براز مس   ماگده است[ قاشق مس 
کردن حاکم با روغن مقدس استفاده م  شد. جدا اد سله شمشلیر 

)شمشللیر عللدالت موقللت، عللدالت معنللوز و  تللاج گللذارز فللو دز
رحمت(، این تندا قطعه از است که اد گابودز جنل  سلیش اد جنل  

 .جان سالم به در برد  5059-1649داخل  رجالیا در سالداز 

است و هم  معروف ترین قلعه های جهانرج لندن یک  اد امرود ب
میلیون باددید  0اکنون یک میراث جداگ  است که سا گه بیش اد 

ند. خطر اصل  سایت امرود کننده را به خود جذب م  ک
، ارتش هاز خارج  یا سقوط بمب ها گیست )خسارت شورشیان

بمب در طول جن  جداگ  دوم رخ داده است( بلکه اگزود 
ودروها است. این مشکل  است که م  تواگد برج سفید را به خ

که هیچکدام اد تددیدات قبل  گم   رگ  درد تبدی  کند، کارز که
تواگست اگجام دهد که هیچکدام اد تددیدات قبل  گم  تواگست 

 .اگجام دهد
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گونه جدید ویروس کرونا 

چقدر نگران کننده است؟

GETTY IMAGESع تصویر،سی فارسیگزارش بی بی به منب

نگرانی فزاینده در مورد سویه جدیدی از ویروس کرونا. -ایم ای آشنا بازگشتهبه نقطه

های دیگری در مقایسه با گونهبه گزارش بی بی سی فارسی، 
یافته و سابقه ، گونه جدید شدیدا جهشکه تا کنون کشف شده

های متعدد آن به حدی است که یکی از پژوهشگران آن جهش
 توصیف کرده است.  "ترسناک"را 

گونه ویروس  "بدترین"پژوهشگر دیگری گفته است که این 
  است که تا کنون شناسایی شده است.

در حال حاضر، در آغاز شیوع این گونه جدید قرار داریم و 
د تایید شده ابتالی به آن عمدتا در یکی از مناطق آفریقای موار

ال شیوع هایی حاکی از احتمجنوبی متمرکز است اما نشانه

سئواالتی که فورا در مورد این   تر آن وجود دارد.گسترده
کند میزان واگیری و سرعت انتشار و گونه به ذهن خطور می

هایی است که همچنین توانایی آن در مقاومت در برابر واکسن
تا کنون مورد استفاده قرار گرفته و البته اقداماتی که باید در 

  این مورد صورت گیرد.
در حال حاضر، حدس و گمان زیادی در این زمینه وجود 

های روشن چندانی برای سئواالت موجود دارد، اما پاسخ
 نداریم.
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 کرونا
 دانیم؟در این مورد چه می

به کار رفته و احتماال  B.1.1.529برای این گونه جدید نام 
امروز سازمان بهداشت جهانی با استفاده از الفبای یونانی، 
نام مشخصی برای آن در نظر خواهد گرفت )مثل انواع آلفا و 

های جدید ویروس ووهان انتخاب دلتا که پیشتر برای سویه
 شده است.(

های متعدد آن نسبت خصوصیت دیگر این گونه جدید جهش
نه اولیه ووهان است. پرفسور تولیو دی اولیویرا، به گو

گیر در آفریقای رئیس مرکز واکنش و نوآوری امراض همه
کهکشانی غیرمعمول "جنوبی، گفته است که در این ویروس 

با سایر  "بسیار متفاوت"وجود دارد که آن را  "از جهش
 های ویروس کرده است.گونه

ن گونه ما را ای"پروفسور دی اولیویرا افزوده است: 
زده کرده زیرا نسبت به گونه اولیه مسیر تکاملی شگفت

هایی داشته که فراتر از تری را طی کرده و جهشطوالنی
  "انتظار بوده است.

جهش  ۰۵وی در یک نشست خبری گفت که این گونه در کل 
جهش داشته است.  ۰۵هایش بیش از و در پروتئین شاخک

تئین شاخک را هدف قرار های ضد کرونا پرواکثر واکسن
دهد و همین پروتئین است که ویروس آن را برای باز می

 گیرد.ها به کار میکردن در و ورود به سلول
در مورد دامنه گیرنده اتصالی )یعنی بخشی از ویروس که 

های بدن ماست( این ویروس اولین نقطه تماس آن با سلول
ع دلتا فقط دهد در حالیکه ویروس نوجهش را نشان می ۰۵

 چهار جهش داشت.
این تعداد جهش به احتمال زیاد در یک بیمار مشخص 
صورت گرفته که قادر به مقابله و غلبه بر این ویروس نبوده 

 است.
البته تعداد زیاد جهش لزوما خبر خوفناکی نیست بلکه مهم 

 ها چه عواقبی دارد.این است که بدانیم جهش
ست که این ویروس کامال در حال حاضر، دلیل نگرانی این ا

با ویروس اصلی که از ووهان در چین به سایر نقاط جهان 
سرایت کرد متفاوت است و در نتیجه، ممکن است 

هایی که براساس آن سویه طراحی شده در برابر این واکسن
 گونه جدید به همان اندازه کارآیی نداشته باشد.

در های صورت گرفته در این گونه قبال برخی از جهش
های دیگر مشاهده شده که اطالعاتی را در مورد نقش گونه

 دهد.احتمالی آنها در اختیار پژوهشگران قرار می
تر باعث آسان N501Yبه عنوان مثال به نظر می رسد که 

شود، برخی از آنها تشخیص شدن سرایت ویرووس می
های بدن را دشوار کرده و تاثیر واکسن ویروس برای پادتن

های کامال دهد اما باید در نظر داشت که واکسنمیرا کاهش 
 جدیدی در دسترس است.

ناتال -پروفسور ریچارد لسلز، استاد دانشگاه کوازولو
باعث نگرانی در "ها ست که این جهشآفریقای جنوبی، گفته ا

پذیری شود که این ویروس ممکن است انتقالاین مورد می
بیشتری داشته باشد و سرایت بیماری از فرد مبتال به 

دیگران را افزایش دهد و همچنین ممکن است بتواند به 
 "هایی از سیستم ایمنی بدن را دور بزند.اصطالح بخش

ی وجود داشته که توصیف آنها البته قبال هم موارد بسیار
رسید اما در عمل، آنقدرها هم روی کاغذ ترسناک به نظر می

هولناک نبود. به عنوان مثال، نوع بتا در ابتدای سال جاری 
مهمترین عامل نگرانی بود اما بعدا مشخص شد که نوع دلتا 

کند و در نتیجه، این گونه بود که جهان تر سرایت میسریع
 آورد.را به تصرف در

گوید: پروفسور راوی گوپتا، پژوهشگر دانشگاه کمبریج، می
خصوصیت بتا فقط توانایی گریز از سیستم ایمنی بود و "

زایی بیشتر و خصوصیت دیگری نداشت، بتا عفونت
تواند گریزی متوسطی داشت اما گونه جدید بالقوه میایمنی

 "هر دو خصوصیت را به میزان زیاد داشته باشد.
تری را علمی در آزمایشگاه تصویر کامل و واضح تحقیقات

گذارد اما مشاهده عملکرد ویروس در دنیای در اختیار می
 تری در پی دارد.واقعی اطالعات سریع

گیری روشن در مورد این ویروس زود هنوز برای نتیجه
 است، اما عالیمی وجود دارد که باعث نگرانی شده است.

ن بیماری در استان گوتنگ در ابتالی به ای ۷۷در حال حاضر 
آفریقای جنوبی، چهار مورد در بوتسوانا و یک مورد در 
هنگ کنگ )مستقیما مرتبط با سفر از آفریقای جنوبی( تایید 

هایی وجود دارد حاکی از شده است، اما با این حال، سرنخ
 تر بوده است.اینکه گسترش این گونه احتماال وسیع

استاندارد، این گونه نتایج های رسد در تستبه نظر می
شناخته می شود( را نشان  Sعجیبی )موسوم به حذف ژن 

دهد و از این خصوصیت می توان برای ردیابی آن بدون می
 انجام بررسی کامل ژنتیکی استفاده کرد.

 ٪۰۵گیری ممکن است به این معنی باشد که شاید این نتیجه
نه صورت موارد ابتال به کرونا در گوتنگ توسط این گو

های آفریقای جنوبی گرفته و اکثر موارد ابتال در سایر استان
 هم ناشی از سرایت همین گونه بوده است.

دهد که آیا میزان سرایت این اما این اطالعات هنوز نشان نمی
گونه بیشتر از دلتا است، آیا نسبت به گونه دلتا، عوارض 

آن بیشتر  ابتالی به این گونه جدید شدیدتر و میزان سرایت
ها علیه آن در چه حدی است یا نه و میزان کارآیی واکسن

 است.
گوید که سرایت این گونه در اطالعات موجود به ما نمی

کشورهایی با میزان باالتر واکسیناسیون در مقایسه با 
درصد جمعیت کامال واکسینه ۴۲آفریقای جنوبی )که فقط 

اند( چه خواهد شده اما تعداد بیشتری به کرونا مبتال شده
 بود.

ای مواجه هستیم که به بنابراین در حال حاضر ما با گونه
های بزرگ در میزان آگاهی مادر مورد آن، باعث خاطر حفره

شود به دقت آن را زیر نظر شود و باعث مینگرانی جدی می
 داشته و آماده مقابله با عواقب آن باشیم.

ین است که برای آموزد اآنچه که این تحول جدید به ما می
ها را بروز واکنش نباید منتظر ماند تا پیشاپیش همه پاسخ

داشته باشیم.
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سه خط طال در پل ورسک روستای ورسک

کیلومتری  54کیلومتری جنوب شهر زیرآب و  54پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در 
 .شهر در محور فیروزکوه و در مسیر راه آهن شمال قرار دارد شهر قائم

:و سه خط طال پل ورسک
 ،پل ورسک واقع در دره ورسکک 
کیلومتری جنوب شهر زیکرآب و  54در روستای ورسک، در 

کیلومتری شهر قائمشهر در محور فیروزکوه و در مسیر  54
قرار دارد. پل ورسک از شاهکارهای مهندسی  راه آهن شمال

زمان خویش به حسکاب مکی آمکده اسکی. ایکن پکل در زمکان 
حکومی رضاشکاه در ایکران سوسکل آنمکاای هکا بکه ره کری 

 سرمهندس اسریشی خود یعنی وانتر اینگر ساخته شد. 
 111متر دهااه قوسی اصلی و  66حجم پل ورسک که دارای 
مترمکعب اسی. طکول  5411معاً متر ارسفاع از سه دره اسی، ج

عظمکی ایکن پکل ککه در واقکع دو ککوه   .متر اسی 56کلی پل 
 عظیم و سخی را به یکدیگر اسصال می دهد ستودای اسی. 

این پل راه ارس اطی راه آهن سراسری شمال جنوب بوده ککه 
با شگفتی سمام و با ابزار آالت بسیار ساده ماانکد دینامیکی و 

و در ساخی آن از هیچ سازه فلزی دریل دستی ساخته شده 
جهکاای دوم پکل استفاده اشده اسی. این پل در دوران جنک  

اکام پکل ورسکک در کتکاب رککورد  شکد.پیروزی اامیده مکی 

متکر بکه ت کی  61گینس، در بخش پل های با ارسفکاع بکیش از 
 رسیده اسی.

امروزه پل ورسک عالوه بر اهمیی ویژه در صکنعی حمکل و 
 ای سیاحتی کاقل، از جاذبه ه

شور ایز محسوب مکی شکود. قرارهکای مسکافری سهکران ک 
سکال هکر  01ساری و سهران ک گرگان پس از گذشی بیش از 

.روز از روی آن می گذرد

آغکاز و افتتکا   1111ساخی پل ورسک از اواسل آبان سال 
ااجام شد. هزینکه احکدا   1114اردی هشی  4رسمی آن روز 

  .ریال اعالم شد هزار 611میلیون و  2پل ورسک 
:نام ورسک

اام وِرِسک از قریه ورسک گرفته شده اسی که در               
مجکاورت محککل سکاخی پککل قکرار داشککته و در آن زمککان در 

پس از چنکد سکال از  خااوار در آن ساکن بوده ااد. 21حدود 
احدا  پل ساکنان ایکن روسکتا بکه ورسکک امکروزی ککه آن 

بود، آمداد و امروز ایکن روسکتا زمان به ع اس آباد معروف 
.به اام ورسک ع اس آباد معروف شده اسی

https://namnak.com/%D9%BE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9.p59812
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:تاریخچه پل ورسک
ورسککک بککه دنیککل وجککود درخت ککه هککای 
ورس که در قسمی پشی پل به طکور اا کوه وجکود دارد، بکه 
این اام معروف شده اسی بنابر روایتی دیگر ورسکک از اکام 

ژووسکک اهکل بکوهم گرفتکه شکده ککه در مهندسی به اکام ش
ساخی این پل شرکی داشکته اسکی و چکون در فارسکی ایکن 
حرف چکی وجود ادارد و سلفظ آن کلمه برای بسیاری سخی 

.بود، بدین اام مشهور گشته اسی
:پلی تاریخی و شاهکار مهندسی

اام پکل ورسکک در  
 61د گینس، در بخش پل های بکا ارسفکاع بکیش از کتاب رکور

سال قرارهای مسکافری  51متر ت ی شده و هنوز هم پس از 
گرگان از روی آن ع ور مکی کننکد.پل -ساری و سهران-سهران

ورسک که راه ارس اطی راه آهن سراسری شمال جنوب اسی 
با ابکزار آالت بسکیار سکاده ماانکد دینامیکی و دریکل دسکتی 

. این بنا از مالت سیمان و شن شسته شده ساخته شده اسی
و آجر ساخته شده و در سکاختمان آن از آرمکاسور اسکتفاده 
اشده اسی. به بیان دیگر این بنا از مالت غیر مسکل  سکاخته 

شده اسی. از شگفتی های ساخی این پکل عکدم 
اسککتفاده از هککیچ سککازه فلککزی در سککاخی آن 
در اسی.یرای ساخی این پل ابتدا دوپایکه بتنکی 

دو طرف کوه ایجاد شد و به هم متصکل گردیکد 
و سپس دال قوسی روی آن اجرا و سپس امای 

.آجری روی آن اجرا شد

به طور معمول بکرای پلهکای متصکل کننکده دو 
اسککتفاده  (ARCH) کککوه از سیسککتم قوسککی

میشود زیرا در این اوع پلها هر پایه پل بر روی 
س یکی از کوهها قرار داده شده و بکا کمکک قکو

ایجاد شده سنش وارده بر پل به پایکه هکا منتقکل 
می شود. زیرا قرار دادن پایه در وسکل پکل بکه 
دنیکککل ارسفکککاعی ککککه از زمکککین هدره  دارد بکککه 
هی وجه اقتصکادی ایسکی هو شکاید در برخکی 

موارد اصال عملی ا اشد . به طور میااگین پلهای 
متر داراکد ککه ان تکه  411سا  51قوسی دهااه بین 

از این پلها هستند که دهااه هایی بسیار مواردی 
بزرگتر از این رقم داراد اما بازه میکااگین آن در 

.همین حدود اسی

بعلی احتمال طغیان رودخااه ورسکک مهندسکان 
سصمیم گرفتند با احدا  سوالی در زیر رودخااکه 
ورسکک، قرارهککا را از طغیکان محافظککی کننککد و 
 سپس با چرخش در مسیر و صکعود بکه میکزان
صککد متککر، سککرن روی پککل راه آهککن ورسککک 

.قرارگیرد

مترمکعکب اسکی.  5411حجم پل ورسکک جمعکاً 
متر اسی و هزینه ساخی آن در  56طول کلی پل 

هکزار ریکال  611میلیکون و  2آن زمان، بانغ بکر 
.بوده اسی

پل ورسک در زمان جنک  جهکاای دوم بکه دنیکل 
اقشککی کککه در کمککک رسککاای بککه اسحککاد جمککاهیر شککوروی 

صره شده سوسل آنمان هیتلری ایفا کرد، معروف شکد و محا
نقب پل پیروزی گرفی و به قول فرمااکدهان متفقکین اگکر راه 
آهن ایران وجود اداشی، اقشه جهان به شکل دیگری بود.بکه 
دستور دونی آنمان، الدیسالوس فون رابسویچ اهکل اسکریش 
که در ایران به مهندس ورسک مشهور شده به همراه همسکر 

زادااش به ایران آمد سا یکی از سخی سرین کارهای دایکا و فر
 .را در فیروزکوه به ااجام برسااد

پل به روزاامکه الدیسالوس فون رابسویچ درباره ساخی این 
روزی که این مکدل »گفته بود: 1114اردی هشی  4اطالعات در 

را برای احدا  پل ورسک سهیه کردم مهندسان دیگر بکا اظکر 
حیککرت بککه آن اگریسککته و اجککرای اقشککه و احککدا  آن را در 
شمار یکی از فتوحات علم مهندسی به حساب آورداد. امروز 

ا سشکوی  و سحسکین این پل احدا  شده، همه، من و رفقکایم ر
می کنند و آن را در شمار بهترین پل های قشکن  و شکاهکار 

مهندسی می دااند
:مهندس پل ورسک کیست؟

 (L. Von Robcevidc)الدیسالوس فون رابسویچ            

 1581مهنککدس سککازاده پککل ورسککک مککی باشککد. رابسککویچ ه 
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ده مکی مهندس ورسکک اامیک و اسی اسریش اهل که  م. 1804
شد در مصکاح ه خکود بکا خ راگکار روزاامکه اطالعکات مکی 

روزی که این مکدل را بکرای احکدا  پکل ورسکک سهیکه »گوید:
کردم مهندسکان دیگکر بکا 
اظککککر حیککککرت بککککه آن 
اگریسته و اجرای اقشه و 
احکککدا  آن را در شکککمار 
یککککی از فتوحکککات علکککم 
مهندسکککی بکککه حسکککاب 
آورداد. امروز که این پکل 

ن و احدا  گردیده همه مک
رفقایم را سحسین می کنند 
و آن را در شمار بهتکرین 
پل های قشن  و شکاهکار 

سمی مهنکدس رابسکویچ رئکیس اظکارت « مهندسی می دااند
ساختمان پل بوده اسی و او به همراه خکااواده ا  در خااکه 

.ای واقع در دره ورسک و ازدیک پل اقامی داشی

:الدیسالوس فون رابسویچ مهندس پل ورسک
هم نککین            

رابسویچ مسئونیی احدا  سوال های مسیر راه آهن را ایز به 
 عهده داشی و از بنیان گذاران رو  سوال زای جدید اسریشی

(NATM) بککود.هم نین سرپرسککتی مهندسککان محاسککب و
 (Hans Otto Nater)طرا  پل برعهکده هکااس اسکو اکاسر

مهندس سوئیسی بوده اسی ککه در طراحکی و احکدا  پکل و 
 1546ایستگاه راه آهن برن سوئیس اقش داشی. هااس ااسر ه

 انتحصککیل فککار  سککازی، پککل و ریاضککی اابغککه  م. 1845ٓ 
 ااجکام و طراحی که بود  سوئیسهزوریخ سکنیک پلی دااشگاه
 رسککو پل ایز و ایران سراسری آهن راه های پل محاس ات
 10 در. شد ااجام او اظارت سحی مهندسان از گروهی سوسل
جلس شورای ملی سصکویب ککرد سکا هکااس م 1110 شهریور

هکزار ریکال بکه مکدت یکک سکال بکه  10ااسر با حقوق ماهااه 
 استخدام وزارت طرق درآید. 

هم نین مقرر شد اصف حقوق وی به صورت ریال و اصف 
شیلین  ااگلیسی بود  11نیره کاغذ و  114دیگر آن که معادل 
.ریال در آخر هر ماه پرداخی شود 51.41از قرار هر نیره 

هم نین صد نیکره کاغکذ بابکی هزینکه 
مسافرت به سوئیس و صد نیره کاغذ 
برای برگشی بکه وی پرداخکی شکود. 

از خکدمات وی رسکماً  1115در سکال 
سقدیر شکد. هکااس اکاسر بعکد از جنک  

عکی دوم جهاای سه بار به ایران مراج
کککرد، ونککی بککر اتککر بیمککاری و شککدت 
ضعف مج ور به بازگشی به سوئیس 
شد.ساکسیلد در کتاب خکاطرات خکود 

بکککا اکککام  1141ککککه آن را در سکککال 
چاپ « خاطرات یک مهندس داامارکی»

کرد، برای طر  جلکد کتکابش از امکای 
.پل ورسک استفاده کرد

:کار شگفت رضاخان در زمان گشایش پل ورسک
رضککککککاخان 
پس از آاکه ساخی و ساز پل به پایان رسکید بکرای گشکایش 
هافتتا   پل به سواد کوه آمد.او پس از بررسکی و اگکر  بکر 
چگککواگی سککاخی پککل در کککاری شککگفی، فرمککان داد سککا 
سرمهندس اسریشی همراه با خااواده ا  به زیکر پکل رفتکه و 

مااجا بمااند سا اخستین قرار از روی پل گذر کند .رضاشاه ه
می خواسی از کار مهندس اسریشکی اطمینکان بدسکی آورد و 
مهندس اسریشی هم چون از کار خود و گروهش مرمئن بکود 
به این کار سن در داد و اخستین قرکار از روی پکل گذشکی و 

 01 را زی کا پکل ایکن آنمکاای و اسریشکی مهندسان آن از پس
 دیگکر و بومیکان بکرای شکاه رضکا ککار. کرداد سضمین سال

 بکود شکگفی بسیار شنیداد و دیداد را داستان این که کساای
م نان ایکن داسکتان در ه  ها دهه گذشی از پس  هم امروز و

.میان ایراایان روان اسی
 1112در زمان حکومی رضاشاه و در اول اردی هشی سکال 

احدا  راه آهکن شکمال شرکی داامارکی کامپساکس قرارداد 
جنوب ایران را امضاء کرد. سا ق ل از آن برخی شکرکی هکای 
آمریکایی، ااگلیسی، فرااسوی و آنماای در ساخی راه آهن از 
میان کوه هکای ان کرز ااککام مااکده بوداکد.بهترین مهندسکان 
اروپا به ایران آمده و پس از سهیه عکس هکوایی از ککوه هکای 

آهن باید از روسکتای ع کاس آبکاد ان رز متوجه شداد که راه 
هکه بعدها به ورسک سغییر اام داد  ع ور می کرد و قرار پس 
از ع ور از روستای ورسک باید با طی مسافی ده کیلومتر و 

متر صکعود، از کوهسکتان ع کور و بکه سکمی سواکل  611ایز 
گدوک حرکی می کرد که حرکی در چنین شیب سنکدی بکرای 

سصمیم گرفتند مسیر را به شککل  قرار ااممکن بود. پس آاان
سه پله بر روی دامنه کوه اجکرا کننکد ککه بکه سکه خکل طکال 

 معروف شد. 
طراحی این خروط به جهی کم کردن شیب و افزایش ضریب 
قککدرت نوکوموسیوهککا در اظککر گرفتککه شککده اسککی کککه بککرای 
ایراایان ارزشی به مراسب بیشکتر از طکال دارد. از ایکن رو بکه 

ن که باالی یکدیگر قرار داراد به اصکرال این سه حل راه آه
.سه خل طال می گویند
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خیرمقدم

اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معاان  ایارا    
و انگلیس، با نهایا  ررنان و ورون نا یر د یا  

بار کا   را پانشاهی متح ِ بریتانیا و ایرلن  شااالی
 افتخااروریانا  اناس اناننام  مصاب  اتااق 

ناایاب "و عالی دناا  قااا ،نارن برعه ه را اتاق
را ب  ایرا  ریر مق م می گبی . "لیفشرک

یسا  ناا  بحا ون عالی دنا  نایاب  شرکلیف 
پااین نخسااتیم مامبریاا  نییلبماناای راابن را نر 
ایاارا  قزاااز کاارن، فارناای را روا  ماای رباناا  و 
صااح   ماای کناا  و از تاااریگ ، فرهناا  و قنا  و 

مشاترک  اتااق رورنبم ایرانیا  قگاه ان ، از ایم 
 ودابن بااایرا  و انگلایس امایناا  نارن  گانیبازر

نو  میک  هنبز با یفراوان ومبانع و نبء ت اه م ها
 ،دبا  ایشا  ب  عنبا  نییلبماتی نارن،نودبکشبر
چشم  ،وامیراتبر پسا وایتانیبر ن هینااو و پرانرژ

باا ماا  نا یریبه ابن رواباد ن ورا برا وان از تازه ا
 کرن. انتبارو هرچ  بیشتر نن ا  رباه 

 وناوب هااباره  بازرگاانیرواباد بنا با  ترربا  
ها  مشترک  روابد هااهن  نرک بهتر وب   پرشِ

دان    ببنه ان .
 یی منطق نر مرکز  را یاک   نا گ ت  قشوار ان     

نیازمنا  انابات تبلیا ا  ن ر  ب یلیم 054از  نیبا ب
  ازرگااانیبرای بهااا ی گاارا    صااماای تباناا  فر

نو کشاابر  گاازارو مشااترک راااردی و ناارمای  
باش .

 هرچ  بیشتر برو ن یر تازه  یمبفق وقرزو با  
ربن   ینر مامبرایشا  ک   مینهیم نا یاما ،نوار
و  را یا یانبازرگ اتاقکامل   یاز حاا را ینر ا
.ببن رباه برربرنار  سیانگل

 اتاق مشترك ایران و انگلیس
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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

جلسه های ماهانهه هاهام مهه ات ق هات م هاار اای  هان  
جا ی همهه ماههه  پائاز سال  ااساان و د قنگلاس  ق اقن و 

قولههاس سههه  هه مه ههها مههات اههه  هه  م  51 قس سهها   
اا حض   اا اا س  عهقد ق ضاء هاهام مهه ات  حض  ی و

ه.  اا زق     کال وق ات 
 ها   آثها د اها ت  ،اعه قی  مهادل قبمها ها  جلسه ق س د 

 ک ه  ، ققاصهاد و کها  ق ضهاء و اوس کاونا اا کسه  و
سهاا م   اقن وق لاس ونگق اای  ان  ات  کس قلعمل مثم  ق

 ،م ههاار هههایاا ههزق ی واا ا  ل هههن د اهها ت ق ههاقن د 
 عاهاس سهم  ،  م م   هادی سهاهنه ق هاتاا زق ی مجمع 

قی فاهاویت مهزدق  بهان  بهاو  و، های ق ضاء هاام مه ات
جها گز س ق  هان اهه  یهاق نق ی بان  و ود وهاام مه ات 
 وی و اهه  هاهه اه  وی  سان  سها   ق هات،  هاام مه ات، 

  ها اام ثمه  ":   ق ات د اا تدفااچه های قطال ا سان  
  ههافام  ههاد قم و  "،"و اسههاس  ههاک  د  قنگلههاس

 جههزوت قطال هها   7  هاههه و هههو س و  "وق دقم د  قنگلههاس
ماقکهز " ،"اا ااناا وق ال ه مال  پاد اه  ماحهت" د اا ت :

، "   ر"، "ل هن" ،" السگ "، "قااد س" ،"ققاصادی قنگلاس

 .سههاهنه ق ههات اانامهههد  مصهه   قی جههزوت هههای  "اهها "
 د جااهال ل   حه  مهه ا"اا زق ی واا ا  سه جلسهه  ه  

 ضه  هاهام  ق قئه  هت   سط بان  قااقهام "کا  کس  و
 سلا  و ک دقااهه سهک م اهه م اسهم مه ات ق ات وق الم 

  هادت سهماع  اد وقن  نا هان  ونا اه ه گام  د  ذ  
 ه  و   اه  و احه  و و...  ات ق هات ض  سااق هاهام مهه

  صمامگاای  ه.

های تخصصی اتاق ایران و انگلیسماهانه کمیسیون برگزاری جلسه

م  د  زق ش جلسه های ماهانه کلاه کماسا ن د  دو ت 
نا ا ااه ااما ی کاو اه سم  ااوی خصص  ق ات های 

 قساث ای چ ه ، قما اهد  یمان های مقا  وقل جا ی 
 اد ه.    م مجایی   کال و اا زق  اه لسه کالّج
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 پس قی د  ق س جلسه ها ااقساس دسا  جلسه ماا ط
اانامه های اه  اصال د اا ت  ممادله قبما ققاصادی  وی

 صما   ا  و    وها سال جا ی ها  ک قی کماسا ن 
مه.آ اای هیم اه  مل 

انگلیس ایران وبرگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق 

  جه اه ق  که  عهقد ق ضاء حاضاد  جلسه مجمع  مه م   اا
 51قنگلهاس د    ادی ساهنه ق ات م اار اای  هان  ق هاقن و

اه  دوم  اامات  اه حهنصا  ناسهاه، اا هزق ی مجمهع اهه ن 
 ک اهت  ه.

ضهه   حاهها  51   مههادقد،  قس سهها51ن اهه  دوم د   هها    
قکثا ه  ق ضهای وقجهه ، ار ق ضاء هاام مهه ات ق هات م ها

 مجمههع و نما  ههه ان قمهه  ااس قلملههل و  ههاق ط حضهه   د 
دفااحق ق  ق ات ق اقن د  طمقه قول سابامان جه ه ق ات ق اقن 

اا هزق  کال وباااان طالقان  اه    م مجایی   ه د  عوقق
  ه. 

 د  ق س ن سه  پهس قی ق هالم اهه  سهما   سهاهن جلسهه و
قمااه   گ قما   اه    قن اا )دک قناخا  هاام  ئاسه مجمع

بان  یهاق نق ی اهه   ه قن  مه هس  ل  حمزت نژقد و  ئاس،
دوم و بههان  مژ ههان قحا ههام  ناهها اههه   هه قن  نظهها  قول و

کهزق ش کها کاد  م   (،  ئاس مجمع اعه قی قدقی باا مقههم
 ق قاقئهه  و قی  صهه    5911سههال  هاههام مههه ات ق ههات د 

.    ذ
 مههال  قاقئهه  و قی  صهه   سهه س  ههزق ش و  هه  م هههای 

قاقئه  و قی  5011ه سهال جها د پس قی آن اانامهه و.  ذ  
د پ   زق ش اهای س قاقئه  و اهه  صه         ذ  .ص 

ا ها  وینامه قطال ام اهه   ه قن  وینامهه  ثاها قهن.  ساه
ق حه د   آ هه  ههای ق هات  عاهاس  هه.مملد و ود هه و یااق

  عاهاس  هه. ال ه ملاه ن  91و 11 ض    ساهنه اه  ا اه  
اقن  ااقی مههم  هک سهال اهه کپاو ز   و آقا ان قماس مقهم 

   قن اای س ق هل  و  له  قلمههل قناخها   ههنه. م سسهه 
حساااس  مطل  یقدت ناز اه    قن حساااس مسهاقل اهاقی 

اا قکثا   آ قء قناخا   ه.  5015م اه  اه  سال
  دقاقه پا ان پذ اف . 91و55جلسه د سا   

ون های غذا وداروییاری جلسه هم اندیشی کمیسگزبر  

ترکیه اتاق های مشترک ایران و انگلیس و ایران و  

ق ات مه انما  هت هاام  پا  هاد ق قئه  هت قی س ی ااقساس 
    اا همم   اا قنجام ه  قن "غذق ودق و"د  کماسا ن 

 ی قو وق ذر ااکماسا ن های م ااه د سا ا ق ات های م 
 دق و، پا  هاد اا ههت کماسا ن غذق وقولاس م  د ق س قنجام 

 کماسا ن غذق و دق وی ق ات ق اقن و  ئاس د  ما ا اه 
سا     قس و اکاهق ات م اار اای  ان  ق اقن قی قنگلاس 

آقا ان سعاد   و   اا حض جلسه    آاان مات،  51   مه 55
و   اکاه داااکل ق ات م اار ق اقن و م سائ ،   اس و

 م اقم  و ماامعا     اس و دااا کماسا ن غذق وا ان آق
قنگلاس و بان  ها:  ضاناا  دق وی ق ات م اار ق اقن و

 "ق وم آدق"و قناظا  قی  اک    وقاط  م م   اک  مسئ ل
دق وی  کماسا ن غذق و ق ضای و آقا ان م ثق  و قحمهبان  
 ه .قنگلاس   کال و اا زق    ق ات د  دااابانه ق ات ق اقن و

اهات  اای قی  جااه  اه م ظ   ه  قنه    وق س جلسه که  د 
ن اه جای  ئاس کماسا  و  ه  کال و اا زق نهای ماقاال 

 ئاس و داااکل ق ات  ، اکاه ار ق اقن واغذقی ق ات م 

 نه ا دفام دت قم ل یحم   م اار اا  ان  ق اقن و اکاه
 قئه طافاس ضمس معاف  یما ه های کا ی ب د قفزون اا ق

افا  کاه اه  ما م د گا ظ ظافا  های  قجاقئ  و قمکانام و
 قت م کالم فاق اا ت ااب  مسائل وپذ ای اایق های ب د د 

 ا  اه  طاف های  ار اا کا ی ب د  وقاط   سعه 

 جلسه  اضمس   کا قی حضجلسه پا ان  د پادقبا ه.و  

پایان پذیرفت. 33راس ساعت 
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غرفه شرکت کاوش صنعت تیرازیسبازدید از 

ک و متوسط جنوب کشوراز نمایشگاه صنایع کوچ بازدید هیأت مدیره اتاق

 برگزار در

 مرکز نمایشگاه های بین المللی شیراز

 
ماقس  ناها  ق ات  ااقی

ا ااه د  م  ئاس ق ات اای  ان ،   ا ع، معادن و 
لاس پاش قی قنگ ک او یی  ااقی، هاأم مه ات ق ات ق اقن و

و پس قی  آاان مات  هاقن  ق اه قصه  ااقی  ار 51ظها 
  ی قاق   اف .و ود اه  ااقیم  د قساقمال نما  هت ق ات  ااق

ماضاه قااقهام ،  س س ق ضاء هاام، بان  ها یهاق نق ی و
معا  دکاا قما    ذ ت اا   و مههی  ضائ  د  آقای جعاا

قی پاش  عااس  هت  هنه.  ئاس ق ات  قه  هال محل ققام  
د  ماقس  ناها    ی  اکهال ااق هاام پس قی قساقاق  د 

و   قه  محل اا زق ی ماقس  اا زق  قی س ی ق ات  ااقی
  ق س ماقس   ه.   اک  د 

اا سا ا   مادل نظا و آ  ائ  و هاام پس قی  اف ناها 
 ااید ه قی قلملل  قساان فا س وااس مه   س  ایم نما  گات

 د  فه های    ا ع ک چک و ما سط ج    ک     ه.غا
 وی قی  0آاان مات اه مهم  15 ا  51قی  گات که ق س نما 
های پذ اقی ااید هک  ه ان ا د،  اک  15 ا  51سا   

سایی،   ا ع های   ا ع فلزی و ما اساساا ی د  یما ه
قطعام ب د و، نااو محاکه و  جهازقم حمل و نقل،   لاه 

و هسااک، چ  ، مملمان و مص   ام چ ا ، پالسااک 
چام، کاف و کاش، اات، قلکااوناک، نساج ، پ  ار، 

  ا ع غذقئ  و اااقم و کان  غاافلزی و سابامان مخ
 اک  دق ا ه.

کاوش   ع  "مله غافه های جهاام قی چ ه س غافه قی
پا س "طاقحان   ع   ااقی س، غافه  اک   " ااقی س

ی ااقن " اک   ک  هت چای اا یغااقن،   لاه و  اد  "ینمق
ا اس ، م" اک  پ هد"، "ع س له قساالمجام"، "حا   پا س

  لاه ک  هت ب  قر  های  ز  ق پالسااک،  اک  ه  قمان
دقم،  اک  وقژت ما اس یق اس قولاس  اک    لاه ک  هت 

مسئ هن ماا ط اه  ق اقن و... ااید ه و اا د  قولاس ل د 
  مادل نظا ن س  .

مسجه " هاام قفزون اا آنچه    قن  ه د  قوقام فاقغ  قی
و حافظاه ناز ااید ه  "اایق   ااقی"، "حمام وکال" ،"الوک

کاد. س س ظها  وی جمعه اا قه دقن  و س اس قی همکا ی 
همکا قن ق ات  ااقی اه  هاقن اای   . 

شین زاگرس بازدید از محصوالت شرکت واژه ما
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ناخبار کوتاه اقتصادی ایرا

میگیری مذاکرات اتاز وزیر خارجه اسرائیل در شب ازسر ایران بابت میزبانی بریتانیا

 انتقاد کرد 

قی اا ااناا  ، سخ گ ی ویق م قم   با جه،سعاه بطا  یقدت
قناقاد کادت و  ااه ک   ش مذقکات مساقا  اا آما کا  ق 

 .نم  پذ اد
احیای  در حالی که چند ساعت به آغاز مجدد مذاکرات

توافق هسته ای برجام باقی مانده است، ایران بابت 
ارجه اسرائیل در شب از میزبانی بریتانیا از وزیر خ

سرگیری مذاکرات اتمی انتقاد و همزمان پیشنهاد مجدد 
 آمریکا برای مذاکره مستقیم را رد کرده است.

یقدت، سخ گ ی ویق م با جه ق اقن،  ااه سعاه بطا 
و  های و س اا طاف  که اس د      ا وی ا با جه قنگل"

ن  د و قی  وی قول  مام   ال ش  ق کادت که ااجام قمضا 
اا اه د  قی ااس ااود، د هق  کادت. وقا  ق س آ ق ش  ق م 

ها اه ااب  ک   های ق وپا   اا ق قدت هیم ااقی  فع  حا  
ها   هسا ه که ق س مذقکاقم آ  ه و اه دنمال یما هو س نم 

."  ل  ااه و قجاقی ااجام اه    م م ثا ق اات ناااه ط
ل قی  وی  ک  مه ااقی د هق  ائاا هپاه، وی ا با جه قساقئا

 ااد.اا مقام اا ااناا   د  ل هن اه سا م 
لاز  اقس، وی ا با جه اا ااناا  وی  ذ اه هماقت هماای 
قساقئال  ب د د  مقاله م ااک  که د   ک  قی  وینامه های 

پ ل هن م ا ا  ه، اا همکا ی دو ک    د  جل  اای قی چا
قاق  قس   اکاه کادت قنه.اه سالح هساه قی  دساااا  ق اقن 

دو طاف قماوی اا ه  د هق  و   قفق  ال همهم ااقی همکا ی 
د  یما ه های مخالف قی جمله مقااله اا حمالم سا مای و 

.ممانع  قی   لاه سالح ق م    سط ق اقن قمضا ک  ه
اا ااناا  ک  قی ک   های  ض    قفق هساه قی ااجام قس  

اقهقن جهی ق س   قفق ا دت م و قساقئال هم ق ت  ک  قی 
ق اقن ساا وی ا با جه قساقئال اه ل هن  ق همزمان اا  قس .

نم د ق قدت "قی سا اای مذقکاقم قحاای ااجام ن انه قی قی 
قحاای  ههف قی ب قنهت قس . "هیم ااقی  فع  حا   ها

  قفق هساه قی ااجام اای ادقنهن محهود   اه اانامه ق م 
حا   های ق م  آما کا  لاه  هاقن قس .ق اقن د  قیقی  فع  

همزمان اا قناقاد ق اقن قی اا ااناا، سعاه بطا  یقدت اا  د گا 
پا  هاد ق اهم ماحهت ااقی مذقکاقم مساقا   ق  د کادت و 

ها اه و س ااا ه وققع   حا   ق ا آما کا ااقی  فع" ااه 
 ."  قنه الا  اای    اه ق ات ااجام  ق د  اف  ک هم 

 قاام مال  نما  هت ویق م با جه آما کا د  قم   ق اقن اه 
 ای   مذقکاقم غاامساقا   ق ی ان آو  و اا   هه   فاس 

 وق     اف کادت ا د.
قی  نما  ه ان اا ااناا، فاقنسه، چاس،  وساه و آلمان پس

مذقکات اا مقام های ق اقن  م قضع ق س ک     ق اه آما کا و 
  اقن م اقل م  ک  ه.م قضع آما کا  ق اه ق

قی،  هما ق اقن، قهلل  ل  بام هق س  ا ت مذقکات مطالمه آ  
قس  که قجایت نهقدت هاام ق اقن   ا یمان  فه  حا   های 

قا  مذقکات ق اهم ماحهت اا نما  ه ان ق س ک    اه ط   مسا
 ک  ه.

اا قساس ب قساه د گا آقای بام ه قی، مذقکات ک  ه ان 
   ضماس قی آما کا هسا ه که د     م ق اقن  ب قساا

 ق ااجام دواا ت قی آن با   ن  د.قحاای   قف
 ل  ااقای مذقکات ک  هت ق  ه ق م  ق اقن  ک  وی پاش د  

د که  اددق ا  ااقی  وینامه فا    ال  ا مز ن  اه ا 
های اعه غا  اا ه  ضماس ک  هت اادق اه  هن همه  حا  "

  نه نقض مااد ق س   قفق غاقم قی ااجام اا ه و ااقی ها
."ا ادقید
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اخبار کوتاه اقتصادی  جهان

آیا واقعا در هند شمار زنان بیشتر از مردان است؟

ه ه  قنه که  ما  مادقن د ها اا ها ن ان دقدتسا ما ی
.اا اا قی ینان ا دت قس 

آیا واقعا اکنون شمار زنان در هند بیشتر از مردان 
 ؟است

س  د  ه ه، اه ق س س قل ا  ااا پانهی، بمانگا  ا 
پادقباه و اا چ هی قی مسئ هن و فعاهن ه ه  حم  کادت 

 قس .
های س جش سالم  بان قدت اا قساس آبا س دقدت

  سط دول  ه ه م ا ا  هت قس ،  قِس( که قبااققِچقِف)قِن
ین وج د  5111ماد،  5111د  حال حاضا اه قیقی ها 

 .دق د
ها ک  ه که ه گام  اساا دقدتقما کا   اسان    اه م 

 191اا سا  قحاااط کاد، چاق که ق س س جش   ها حهود 

مالا ن بان ق  د  ه ه  ق پ  ش  911هزق  بان ق  قی 
  قن  ا وققع   ق   ها یمان  م     ه  ص دهه. آنها م م 

 های سا ما ی مل   ق دق اه اا ا .اهس  آو د که دقدت
   ه پ نام م  اِجا، مه ا   هوت جمعا  ه ه، م 

س جه و ا اااق س سا ما ی مل ، جمعا  کل ک     ق م "
 ."ک ه ای قی نسم  ج سا   ق ق قئه م  زق ش دقاق

اه  ااا قبما   مه ل  هت قما قنا ا  ق س ق قام قباا د  ه ه 
ک  ه که قفزق ش  ما  ینان ن انگا ها قد ا م قس ؛ اعض 

ااقم قجاما   قاال   جه  د  ق س ک    قس ؛ چاق که  غا
ها ااقی فاینه پسا د  ط ل  ا    م جا اه  اجاح بان قدت

 نسم  جمعاا  اساا  ناه جا  اه ناع مادقن  هت ا د.
قولاس اا  قس  که جمعا  ویق م اههق   ق الم کاد ق س 

ینان قی جمعا  مادقن د  ه ه پا    افاه قس .  ک  قی 

ققهقمام دول  ااقی   قنم هسایی " ا  که  لاش مقامام 
ا دت قس . "ینان

دسااو د "ها ه  قی آن اه    قن  ک های  سانه زق ش
قساقمال کادنه.  ک  قی  " ک  غااا جمعاا "و  " ظا 

قک  ن وق د لاگ ک   های "که ه ه نگا قن ن     وینامه
 ." افاه  هت قس   سعه

ق س ق قام د س  ناس ؛ آنها      ه کهقما فعاهن مهن  م 
 ب قن ه.م  " قا ما غااممکس"و  "پ چ"قد ای دول   ق 

د   ه سال "   ه: ساا  ج   ، پژوه گا و فعال، م 
قنه که  ما  مادقن ها اا ها ن ان دقدت ذ اه، سا ما ی

 ."د  ه ه اا اا قی ینان ا دت قس 
ق ا ت  1155آقای ج    اه آبا س سا ما ی د  سال 

ین وج د  101ماد،  5111ک ه که د  آن اه قیقی ها م 
سال  51پاسه چگ نه چ اس  غااا از    ط  دق  ، و م 

 .ممکس قس



77     اعضا  77فصلنامه ایران و انگلیس    شماره 

فهرست اعضاء جدید

اعضای حقوقی 

حمیدرضا  دارو و مکمل غذائی، :نیکان فارمد مهرشرکت 
سعادت آباد، میدان کاج، تهران، آدرس:  ،قربانی سینی

، 14بلوار سرو شرقی، خیابان مجد، تقاطع نسترن، پالک 
 64714714، تلفن: 4889411911ه سوم، کدپستی طبق

ایمیل:. ،+89(64) 64714996 +، فکس:89( 64)
Hamid.ghorbani@nikanpharmed.com 

، تولید و بسته بندی محصوالت غذائی  :گلستانشرکت 
تهران، بزرگراه آدرس: ، حمید سلطانی پورلزرجانی

، کدپستی 46نی، خیابان مخبری، پالک اشرفی اصفها
+، فکس: 89( 64) 19447444تلفن:  ،4174791171

ایمیل: +، 89( 64) 1144148
hsoltanipour@giolestan.com . 

تجهیزات پزشکی،  :همانند ساز بافت کیششرکت 
تهران، سعادت آباد، بلوار آدرس:  ،بیان الحقسعید 

 48دریا، خیابان صراف های جنوبی، خیابان 
، 4889941474، کدپستی 4، طبقه 9شرقی، پالک 

( 64) 99144679 +، فکس:89( 64) 99144174تلفن: 
 . info@trvir.com+، ایمیل: 89

، بنکداری طال و جواهر :نبنیان تجارت سفیراشرکت 
اصفهان، چهارراه ابن سینا، ، آدرس: ویانرخسمهران 

نبش خیابان کمال، مجتمع طال و جواهر عالمه 
 9411944874، کدپستی 18مجلسی، طبقه اول، واحد 

( 44) 41174444+، فکس: 89( 44) 41174414تلفن: 
 . safirantco@gmail.com+، ایمیل: 89

 بازرگانی، اسماعیل حسینیه، :کانی سرو پایاشرکت 
آذربایجان غربی، شهرستان شوط، بلوار امام آدرس: 

 ،1971477919حسین، نبش بوستان چهارم، کدپستی 
( 64) 66841444+، فکس: 89( 64) 66844144تلفن: 

 . kanisarvpaya@gmail.comایمیل:  +،89

فناوری  شرکت مهندسی بنیان مستحکم خاورمیانه:
اطالعات و توسعه دهنده کسب و کار، افشین نوبخت 

جاده سرو،  44ارومیه، کیلومتر ، آدرس: دستجردی
روبروی دانشگاه سراسری نازلو، پارک علم و 

، کدپستی 441فناوری آذربایجان غربی، واحد 
+، فکس: 89( 64) 14487، تلفن: 17144468
. info@etraab.com+، ایمیل: 89( 11) 46714144

آموزش ممیزی و ارزیابی  :ژیک سیستمشرکت 
سیستم های مدیریتی همراه با صدور گواهینامه 

تهران، بلوار کشاورز، ، آدرس: مربوطه، یاسین رامین
، 7، واحد 1، طبقه 664نبش خیابان قدس، پالک 

+، 89( 64) 99841441، تلفن: 4147744491کدپستی 
  info@arianco.ir+، ایمیل: 89( 64) 99841441 فکس:

اکتشاف نفت و گاز، سیدصادق  شرکت ژئوفیزیک دانا:
 پالک ،(دستگردی) ظفر خیابان شجاعی، آدرس: تهران،

 61448881تلفن: ، 4848814111 کدپستی ،1 طبقه ،414
+، ایمیل: 89( 64) 61441444+، فکس: 89( 64)

shojaee.sadegh@danaenergy.com.

سرمایه گذاری در حوزه های نیرو،  :امینی محمدرضا
خیابان ولیعصر، باالتر از ، آدرس: نفت و پتروشیمی

، کدپستی 64عباس آباد، کوچه دل افروز، پالک 
 +.89( 64) 99117411، تلفن: 4144748714

mailto:info@trvir.com
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