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 در تدارک 

تقویت زمینه ها              

ابط اقتصااد،  باه روست که ناگفته آشکار ا

را به  بریتانیا کشور ایران و دو بازرگانی ویژه

بار گرفتاه  آلاود در فضاایی بااار هر دلیل

است. اما  به حکم داده ها، تاارییی از روز 

روابااط  روشاات تاار اساات کااه بااا تو ااه بااه

مزیت ها، نساای حااکم و  بازرگانی دیر پا

کشور  هم چنان که با  بر روابط بازرگانی دو

و اود شاارایط ناام لوک حاااکم بار روابااط 

ی ساا   چنااد در بازرگاانی دو کشااور  هاار

مساتییم بیر به صورت مساتییم واما  پائیت

یا زود   ریان دارد  باار روبی مورد نیاز دیر

آباز خواهد شد. بناابرایت توصایه باه اتاا  

آن اسات  کشاور ها، مشترک بازرگانی دو

یات زمیناه هاا،  ز  که از تادارک در تیو

کشاور از  برا، توساهه رواباط بازرگاانی دو

.هیچ کوششی خوددار، نورزند

 دکتر امیرهوشنگ امینی     

مدیرمسئول               
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بازرگانی خارجی کشور

 در

0410ماه نخست سال  پنج 

براساس آمار و ارقام ارائه شدهه از سد گ گمدر    
 مداه او  پنجدر ایران درباره بازرگانی خارجی کش ر 

، کم و کید  بازرگدانی خدارجی کشد ر 1441سا  

مدی  مقهماتی م رد اشداره بده شدر یزارش به گبنا
 درپی منعکس است.هاگ  و  باشه که در جه

 یآمار مقدماتی صادرات و واردات کاالهای غیرنفت
 0411-0410های  ماه اول سالپنج  در

فعالیت

 0411 ماه اول سال پنج 0410ماه نخست سال  پنج
درصد تغییرات نسبت به مدت

 مشابه سال گذشته

وزن

)هزار تن(

ارزش 

)میلیون دالر(

وزن

)هزار تن(

ارزش 

)میلیون دالر(
وزن

ارزش 

)دالر(

16041-1404412104411103741001440013اتوارد

21032-440471240624410474170247301اتصادر
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 :صادرات( ال 

بده عمهه کش ر در دوره م رد گزارش به ترتید   صادرات   
میلی ن دالر و سهم  40723با ارزش  "چین"( 1 :  رهاگکش

میلید ن  20641 بدا ارزش "عراق"( 2درصه،  32013ارزشی 
امددارات مدهددهه "(3درصدده،  14011دالر و سددهم ارزشددی 

ارزشی  20701با ارزش "عربی

بدا ارزش  "ترکیه"( 4درصه،  13026و سهم ارزشی میلی ن دالر 
با  "هنه"( 1درصه و  11012میلی ن دالر و سهم ارزشی  20320
درصدده، انمددام  3040میلیدد ن دالر و سددهم ارزشددی  726ارزش 

 پذیرفده است.

کاال براساس سهم ارزشی صادراتمعامله در  فپنج کشور عمده طر
  در

 0410ماه نخست سال  پنج

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

: وارداتب( 

امارات "( 1کش رهاگ  1441ماه او  سا   پنجدر 
میلی ن دالر و سهم  40474با ارزش  "مدههه عربی

 10110با ارزش  "چین"( 2درصه،  20044ارزشی 
 "ترکیه"( 3درصه،  21047میلی ن دالر و سهم ارزشی 

درصه،  14 میلی ن دالر و سهم ارزشی 20144با 

 و سهم ارزشیمیلی ن دالر  10116ارزش با  "هنه"(4
 711با ارزش  "فهراسی ن روسیه"( 1درصه و  1031

درصه  به ترتی  مقام  303میلی ن دالر و سهم ارزشی 
 هاگ او  تا پنمم صادرات از ایران را کس  نم دنه.

براساس سهم ارزشی کاال وارداتپنج کشور عمده طرف معامله در 
 در

 0410ماه نخست سال  پنج

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

Slice 5

Slice 6

Slice 7

Slice 8

 عراق

41.41%  

 چین

33..4%  

 امارات متحده عربی

43..1%  

 هند

3.13%  ترکیه 

44.4.%  

 جمع سایر کشورها

33..2%  

 چین

.4.22%  

 هند

1.31%  

 فدراسیون روسیه

3.3%  

 جمع سایر کشورها

.2.31%  

هترکی  

41%  

 چین

.1.12%  

 امارات متحده عربی

.3.11%  
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خواستن توانستن است واقع بین باشیم،

کههه چن ههه ایهه  فت ربههه رور اه گرنهنههه ری ارههه ،ههرراهپذ بایهه  ،هه ی    

گمهائی گهاپ اقهاا گهاپ نرررر ذ بهه ویه ه نررگمائی گا روهگا رر بیشتر

،ر ههه گههاپ ذ اه نههاه لهه ت ا ههت  باهرنههانی مهههرر ن ههت و نههه و گههر

 نه  لیقه یی باش   عملی و /علمیچنها بای   ،ا خ ا ت که هیارپ

 مههرر چن بها گه   و که عنههان مهی شههر روگائی اه میان ،ر شی     

یکههی ذ ر نزریههو و گماهههان ا ههتتبیشهه نهشههتهخههم مشههی ایهه  

گههزار ررچمهه  مشههمهت  رر 3رویههاروئی مسلههس و اقههاا باهرنههانی رربههاره 

         رپ رگهههنگی ،رراخههت مالیههاد رارنهه نان کههارد باهرنههانی و ریگهه

 یارانه گا می باش  

ههار نظهر رربهاره ،ر هه گهاپ عنههان ظبه نظر می ر ه  ،هیه اه ا    

کلههی مهها رر  شهه ه  مهب باشهه  یههارچور ایهه  وا کیههت شهههب کههه بههه  هههر

 بهیه اه چن کهه رر  یه  ،ا هخ رر هت و ،ا هخ بهه چنهها مسائل وح  ر

ی باشهیم کهه ایه  خههر  افیهه مه ذ رر  ی  و بن   هس  و نسی ه باشیم

نیههروپ باهرارنهه ه رر ههت  فلسهه ه وبههاور بزرنههان علههم  بههه ن تههه و

ان یشی ن ا ت 

شه  کهه گه    ،ا هخ ،ر هه ناسهت بایه  یهارچور به گهر روپ رر   

ترش ا تصهارپ سهن نهائی اه کلیهه ن هت و نهگهاذ ر هتیابی بهه رشه  و

نهروپ قه هکه  منتهی بهه رفهاه عمههمی ا هت کهه رر نهاب ناسهت رر

خه ماد  اختیهار راشهت  کهام و د ا هت کهه خههر رر نهروپ ررصاررا

بهه ی   ههان   مارهان مههی باشهه  کههه بهها شههرایم مرغههه م مهههرر ققا هها و

 ناهاگ  بهر  امکان ، یر بر رار

بهه مه یریت گزینهه  شههرهرر گزار مههرر اشهارهذ صاصهل مه یریت  3   

کههه اه  اقهاا ا هتذ و هت و نزریکهی مسلهسو  رر اقهاا باهرنهانی ایهرانذ

راه  ه ا هه امی کههیا هیههان باههه و اه لملههه عمهه ه قههری  مهانهه  فههراچغهها

یو  هذ قه هکه  ارهااذ قشه ی  قههرب و همینهه  هاه  قه که صارراد اه

 و بارچور فسار فرا نیر اه  هپ ریگر بهره ا ت   

د عضههیت رمهی رفهت ل هه و بها کها رفتهه رفتههارد باهرنانی کهه ک    

 نهه قنهها فرامههش د باشه لایگزی  و به نهعی کمو بهه قه هکه صهاررا

 نیز به چن افزوره ش  هر مهرر اشاراگز رر 3بلکه  ش 

گههزار مههرر اشهارهذ بههی  رر 3اکنههن  ههه مقننهه بههه لهاپ ل هه اخه     

ر گهزا رر 3ررچمه گاپ  قهله به ،یام گاپ  هامان برانه اه ناشهی اه اخه 

،هشهه کسهر بهرلهه  هات چقهی کهل کشههر اه ایه  ،ی مهرر اشاره رر

 ب قر اه نناه ا ت   که رر وا   ع ر  ریق ا ت

،رراخههت یارانههه ا ههت  رگهههنگی امهها ،ا ههخ ،ر ههه روب و      

نرفتهه امها گرنهز مههرر قهلهه  نهه  هرار که بارگا مههرر ن هت و

بارگها صتها رر گمهی  فصهلنامه عنههان شه ه  نگرفتهه ا هت   رار

ا ت که عمه ه قهری  اصهل رر ،رراخهت یارانهه بایه  ایه  باشه  

 بهه ون  هیههرا ن اشهه  یهها بسههته یههی و عههاب  کههامئی و ذنقهه پکههه 

و  نا،ه یر قرری  بی قههلهی بهه ایه  اصههت بهارچور هیهان ل هران

 .ربهفرانیر و گمه لان ه خهاگ   فسار

ذ قنها بهه نهروه گهائی مده ور شههر کهه اه بای ررثانی مشمهمن یارانه    

یهاد و ،رراخت مالیاد مکافن  و یا عکس چن کلیه مشمهمن ،رراخهت مال

وابستگان چنان اه رریافت یاراقه مستثنا شهن   و ای  وا کیتی ا هت کهه بها 

   می باش  و رر کم قر اه یو ماه امکان ، یرولهر امکاناد مهلهر به  ارنی 

قنها راه عملی ای  روش نیز کاگه گزینه هن نی با صمل و نقل رایگان    

ان ررص  قا یه  بهرون شههرپبذ بیمههذ رارو و ررمه55ررون شهرپ و )

قا ،ایان مقا   رانشگاگی و    رایگان و گم نی  قدصیل رایگان رو فرهن  

 می باش  

بای  ، یرفت که کارنزاران اراره امهرا تصارپ کشهرذ صر  نظر اه اینکهه    

اه گیچ یو اه  هانی  وی ه ا تصارگاپ چهار نمی قهانن  برخهررار شههن ذ امها 

و ل ا گیچ مشکلی نیست کهه بها  "خها ت  قهانست  ا ت"بنا  به مکرو  

  اش  کار و نیت شرافتمن انه صل ش نی ن ،شتم

،ایان  ا  بای  وا   بی  بهر و ، یرفت که با ا تان ارر قصنکی هنه نی    

ذ بر رار که به گیچ روپ با قهان  رانه قهلی  ا تصارپ کشهر گماهانی ن ارر

اه ر هت رارن  نه قنهها چ  رر گهاون کهبیه ن و گر ا  امی رر ای  همینه

فرصت گا می باش ذ بلکه بارچور شهراییی نهاخهش چینه  و  هامان برانه اه 

خهاگ  ش ذ که رویاروئی با چن نه به  ارنی و نهه رر کهقهاه مه د میسهر 

ناهاگ  بهر 

دکتر امیرهوشنگ امینی  
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ویلیام شکسپیر
William Shakespeare

(4646آوریل  22 درگذشت - 4661آوریل  26)تولد 

  همه دنیا یک صحنه است،
 دنرگو همه مردان و زنان فقط بازی   

  آنها خروجی ها و ورودی های خود را دارند
 .ی می کندو یک مرد در زمان خود نقش های بسیاری را باز   

نمایشرنامه  بنام تررینانگلیسی به عنوان بزرگترین نویسنده انگلیسی زبان و وبازیگرشاعر  ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس،    
زنرده  هرای زبران همهمی شود. نمایشنامه های اوبه شناخته به عنوان شاعر ملی انگلستان  بیشتر . اوشهره استنویس جهان 

او تأثیرگذارترین نویسنده در زبان بدون تردید به روی صحنه آورده می شود.دیگر  هاینمایشنامه ترجمه شده است و بیش از 
 .خواهدگرفتماند و آثار او همچنان مورد مطالعه و تفسیر قرار  خواهدانگلیسی باقی 

برین و زدواج کررد ا "آن هاتراوی"سرالگی برا  41و بزرگ شد. در سن متولد شکسپیر در استراتفورد آپون آون، وارویک شایر 
ت و جودیت. زمانی، او به عنوان بازیگر، نویسنده منِاز او صاحب سه فرزند شد: سوزانا و دوقلوهای هَ 4652تا  4616های سال

به نام مردان لرد چمبرلین که بعداً به عنوان مردان پادشاه شناخته شد، کار موفقی را در لندن آغاز کررد.  موسسهو مالک یک 
استراتفورد بازنشسته شده است، جایی که سه سال بعرد درگذشرت. از  در(، 4642سالگی )حدود  15در سن د رسبه نظر می 

توجهی را در مرورد مرواردی ماننرد رراهر  های قابلزنیزندگی خصوصی شکسپیر اسناد کمی باقی مانده است. این امر گمانه
 وب به او توسط دیگران نوشته شده است، برانگیخته است.و اینکه آیا آثار منس ی دینی باورهافیزیکی، تمایالت جنسی، 

 نوشت.4642و  4615شکسپیر بیشتر آثار شناخته شده خود را بین سال های 
بود و به عنوان برخی از بهترین آثار تولید شده در این ژانرهرا در نظرر  یو تاریختراژدی نمایشنامه های اولیه او عمدتاً کمدی 

، از جمله هملت، رومئو و ژولیت، اتللو، شاه لیر، و مکبر،، کره است عمدتاً تراژدی 4661پس تا سال او س آثارگرفته می شود. 
 شوند.همگی از بهترین آثار در زبان انگلیسی محسوب می

تراژیک کمدی )که به عنوان رمانس نیز شناخته می شود( نوشت و با نمایشنامه نویسران  یک او در آخرین مرحله زندگی اش
 .اری کرددیگر همک

بسیاری از نمایشنامه های شکسپیر در زمان حیات او در نسخه هایی با کیفیت و دقت متفاوت منتشر شرد. برا ایرن حرال، در 
، دو هنرپیشه و دوست شکسپیر، جان همینگز و هنری کندل، متن قطعی ترری را منتشرر کردنرد کره بره عنروان 4622سال 

 .را  تحسین کرد ویپیشگویانه  یپیشگفتار دربن جانسون  ،پیرپس از مرگ شکس .اولین فولیو شناخته می شود
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:زندگی دوران آغازین 
شکسررپیر پسررر جرران شکسررپیر، یررک   

در  فوردتراتاهرل اسر اصرالتاً ،دستکشموفق  تولید کننده بازرگان

دختر یک خانواده ثروتمند زمیندار  ،"مری آردن"، و وارویک شایر

غسل  4661آوریل  26جایی که در  Stratford-upon-Avonدر 

 به دنیا آمد. ،تعمید یافت

بره ورور مراسر  تولرد او تولد او ناشناخته است، امرا  دقیقتاریخ 

آوریل، روز سنت جورج برگزار می شود. ایرن تراریخ  22 در سنتی

 اجذاب بوده است، زیررشکسپیر تاریخی برای زندگی نامه نویسان 

        .ه استدرگذشتروز در همان  و4646ر سال شکسپیر د

 شکسرپیر ویلیرام  ادگراهز که گمان می رود خانه جان شکسپیر،  

یری  هیچ سابقههرچند  واقع است، باشد، در استراتفورد آپون ایون

 .باقی نمانده استاین خانه در وی حضور از

الً که شکسرپیر احتمرا براین باورند که زندگینامه نویسان بیشتر   

، نررد در اسررتراتفورد تحصرریل کرررده اسررتدر مدرسرره جدیررد کی

و در فاصرله  اجاره شده برود 4662رایگان که در سال  یی مدرسه

 . قرار داشت ( خانه اشیمترکیلو  166) یحدود یک چهارم مایل

دسرتور زبران از نظرر کیفیرت  هرای مردر  ،در دوره الیزابت    

زیرادی مشرابه  انردازهتا  اآنه، اما برنامه های درسی ندمتفاوت بود

برا فرمران سرلطنتی برود کره  : مرتن اصرلی التریندبرو یک دیگر

براسرا   ه هرامدرس آن در از آموزش فشرده ای و استاندارد شد،

 5در  شکسرپیر  نام د.شنویسندگان کالسیک التین ارائه می  نظر

یررک پرونررده حقرروقی در  در ،"الیحرره شررکایات"در  4615اکتبررر

ترا  4616های از سرالپژوهشرگران است.  هشددادگاه ملکه راهر 

 کنند.یاد می« های گمشده شکسپیرسال»به عنوان  4652

شرح حال نویسانی که سرعی در تویریا ایرن دوره داشرته انرد،  

 Nicolaus داستان های بسیاری را گزارش کرده اند. نیکال  رو

Roweاز یرری ، اولررین زنرردگی نامرره نررویس شکسررپیر، افسررانه 

که نشران مری دهرد شکسرپیر بره  ه استد را بازگو کرداستراتفور

لندن گریخته است تا از تعقیب قانونی برای شکار غیرقرانونی آهرو 

مالرک محلری فررار کنرد. شکسرپیر یک  در امالک توما  لوسی،

ت انتقام خود را از لوسی با نوشتن یرک شادقرار  باخود  همچنین

  .بگیردتصنیف سخیف درباره او 

شکسرپیر حرفره تئراتر اینکه ، 41ستان های  سده یکی دیگر از دا

 ن تئاتر در لندن آغاز کرده است. خود را با توجه به حامیا

 مدرسرهیرک که شکسپیر استاد  ه استگزارش داد "جان اوبری"

ه کرد عنوانسده بیست  یی بوده است. برخی از پژوهشگران روستا

 از لنکراوی، یرک "الکسراندر هراگتون"ند کره شکسرپیر توسرط ا

ویلیررام » برره نررامفررردی  ازاش وصرریتنامه دار کاتولیررک درزمررین

است. نام برده مدرسه  عنوان مدیر به «شاکشافت

آوری هایی که پس از مرگ او جمرعشواهد کمی به جز شنیده    

کند.هایی را ثابت می، چنین داستانه استشد

مشخص نیست شکسپیر از چه زمانی شروع به نوشرتن کررد، امرا 

نشان مری دهرد کره چنردین یش ت معاصر و سوابق اجراها اشارا

در آن زمان، . لندن روی صحنه بود در 4652نمایشنامه او تا سال 

 ،"رابرتگررین"ای در لندن شناخته شده بود که توسط او به اندازه

شوخ وبعی مورد حمله قرار گرفت: بانویس نمایشنامه

می تواند بره انردازه می کند  تصورکه  دارد نوخاسته یی وجود... "

مطلرق  Johannes factotumو اینکره یرک  باشردبهترین شرما 

اولین ذکری است که از آثرار شکسرپیر در  "گرین"حمله  "است.

 مانده است.  به جاتئاتر 

 اختالف نظر دارند نیکلمات گر قیدق یپژوهشگران در مورد معنا

کرد  ی  مرا مته ریشکسپ "نیگر"که  براین باورند  آنها بیشتراما 

 یکررده دانشرگاه لیتحصر سرندگانیبا نو یهمسان ساز یکه برا

می  تالش "نیگر"و خود  "توما  نش"، "مارلو ستوفریکر"مانند 

زندگی نامه نویسان نشان می دهند که ممکرن اسرت کرار او  کند.

آغراز  "گررین"تا قبل از ارهرارات  4616در زمانی از اواسط دهه 

 شده باشد.

های شکسپیر تنها توسط مردان  نامه، نمایش4651پس از سال    

شد، شررکتی کره متعلرق بره گروهری از اجرا می "لرد چمبرلین"

شکسپیر برود، کره یره شررکت پیشررو در خود بازیکنان، از جمله 

ن شرکت پس از مرگ ملکه الیزابت یدر لندن تبدیل شد. ا نمایش

 پادشراه جدیرد جیمرز اول از، یک امتیاز سلطنتی 4662در سال 

 . را به مردان پادشاه تغییر داد شدریافت کرد و نام

، تئاتر خود را در ساحل جنوبی ء ، شراکتی از اعضا4655در سال 

، 4661آن را گلوب نامیدنرد. در سرال  و کردند برپا رودخانه تیمز

را نیرز در اختیرار  Black friars ایرن شرراکت تئراتر سرپوشریده

رمایه گرذاری امرالک گرفت. سوابق موجود در مرورد خریرد و سر

شکسپیر نشان می دهد که ارتباط او با این شرکت او را به مرردی 

 خود ، او دومین خانه بزرگ4657ثروتمند تبدیل کرد،  و در سال 
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در شرررکت ، در یررک 4666را در اسررتراتفورد، خریررد و در سررال 

 سرمایه گذاری کرد.  نیز استراتفورد

کوارترو  یه نشردر  4651های شکسپیر از سال برخی از نمایشنامه

رراهر  برگره هرای فرروش، نام او در 4651سال  ازمنتشر شد ، و 

 .شد

خرود  کراربه عنوان نمایشنامه نویس به  تموفقی شکسپیر پس از 

او  "بن جانسون "آثار 4646ادامه داد. نسخه کارهایش  نمایش در

 . شوخ وبع قرار داده است نمایشنامه نویسانرا در فهرست 

توسرط برخری  4666در سال  "جانسون"فهرست او در  غیبت نام

پایرران دوران  ی نزدیررک شرردن از پژوهشررگران برره عنرروان نشررانه

، 4622بازیگری او تلقی می شود. با این حال، اولرین برگره سرال 

 "بازیگران اصلی همه این نمایش ها"شکسپیر را به عنوان یکی از 

 "ولپونره"پرس از  معرفی می کند، که برخی از آنها برای اولین بار

روی صحنه رفت، اگرچه نمی توان بره ورور قطرع دانسرت کره او 

 بازی کرده است. درآن  کدام نقش را

«ویل خوب»از هرفورد نوشت که  "جان دیویس"، 4646در سال 

 کند.را بازی می« پادشاهی»های نقش

، به روایتری نقرش روح پردر هملرت را 4765شکسپیر در سال    

دهد که او همچنرین نقرش آدام ات بعدی نشان میکرد. روایبازی 

 هرچنرد ،، در هنری پرنم  برازی کرردداشترا آنطور که دوست 

 .پژوهشگران در مورد منابع آن اوالعات تردید دارند

خرود را بیشتر اوقرات  شکسپیر در وول زندگی حرفه ای خود،   

، سرال قبرل از 4656رد. در سرال ب به سربین لندن و استراتفورد 

ید نیو پلیس به عنوان خانه خانوادگی خود در اسرتراتفورد، در خر

محله سنت هلن، در شمال رودخانه تیمز زندگی مری کررد. او در 

نقرل مکران کررد،  Southward رودخانه بهشمال از  4655سال 

همان سالی که شرکتش تئاتر گلوب را در آنما ساخت.

کران کررد، بره ، او دوباره به شمال رودخانه نقرل م4661در سال  

منطقه ای در شمال کلیسای جامع سنت پل برا بسریاری از خانره 

های زیبا.

:سالهای بعد و مرگ
نامرره نویسرری یاولررین زندگ "Roweرو "

  بود که این سنت را که جانسون تکرار کرد، ثبت کرد .
زنشسته شد. استراتفورد با در« چند سال قبل از مرگش»شکسپیر 

  ".عنوان بازیگر در لندن کار می کردبه  4661او هنوز در سال 
 بیرداد کررد. 4665در لندن در سراسر سال  "بوبونیک"واعون    

تماشاخانه های عمومی لندن پی در پی در ورول شریوع وروالنی 

ترا  4662مراه تعطیلری برین مره  66واعون )در ممموع بیش از 

ن معنا که اغلب هیچ نمایشی وجرود ( بسته شد، به ای4646فوریه 

نداشت. شد.

، نمایشنامه های کمترری نوشرت و 4646از سال پس شکسپیر    

دیگر هیچ نمایشنامه ای به او نسبت داده نمی شود. 4642بعد از 

بنای یادبود تدفین شکسپیر در استراتفورد آیون آون

کراری هم  "جان فلچرر"تهیه سه نمایشنامه آخرش احتماالً با  در

مرردان »داشت که پس از او به عنوان نمایشرنامه نرویس خرانگی 

، قبل از اینکه تئاتر گلوب  4642جانشین او شد. او در سال « شاه

ژوئن بسوزد، بازنشسرته شرد.  25در حین اجرای هنری هشت  در 

سالگی در عرض یک مراه پرس  62در سن  4646آوریل  22او در 

 از امضای وصیت نامه اش درگذشت. 

قبر شکسپیر، همسرش آن و همسر نوه اش
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شرروع  "در سالمت کامرل"سندی که او با توصیف خودش درآن 

می کند. هیچ منبع موجود معاصری، چگونگی و چرایی مرگ او را 

استراتفورد،  از ،"جان وارد"توییا نمی دهد.  البته نی  سده بعد، 

برن "و  "درایترون"، "شکسپیر»شت: در دفتر یادداشت خودش نو

رسد که خیلی با ه  مالقات شادی داشتند و به نظر می "جانسون

بودند، زیرا شکسپیر در آنما بر اثر تب درگذشت. مشروب نوشیده 

شناخت، چنین را می "درایتون"و  "جانسون"از آنما که شکسپیر 

 .سناریویی غیرممکن به نظر نمی رسد

یسندگان همکار، یکی از آنها به مررگ نسربتاً در ادای احترام نو   

ما در شگفت برودی  ، کره ترو بره ایرن "ناگهانی او اشاره می کند: 

. جسرد "زودی رفتی / از صحنه جهان به اتاق خسته کننرده قبرر

کلیسرای تللیر، مقرد ،  تش درشراز درگذ روز بعد دو شکسپیر

برود  استراتفورد آپون آون، جایی که در آن غسل تعمید داده شرد

به خاک سپرده شد. از او همسر و دو دختر به یادگار ماند. سروزانا 

                                                                                           برررا یرررک پزشرررک بررره نرررام جررران هرررال  4667در سرررال 

و جودیت ه  دو ماه قبل از مررگ شکسرپیر برا  ازدواج کرده بود،

یک باغدار، ازدواج کرده بود. شکسرپیر آخررین  "  کوئینی،توما"

امضا کرد. روز بعد، دامراد  4646مار   26وصیت نامه خود را در 

، به دلیل داشتن پسر نامشروع توسط "توما  کوئینی"جدیدش، 

، که در حین زایمان مررده برود، ممررم شرناخته "مارگارت ویلر"

مراس  توبه عمرومی را  دستور داد "توما "شد. دادگاه کلیسا به 

انمام دهد، که باع، شرمساری و شرمساری زیادی برای خرانواده 

شکسپیر می شد. شکسپیر وصیت کرد  بخش عمرده دارائریش را 

واگرذار « اولین پسررش»دست نخورده به "سوزانا "دختر بزرگش 

کند. خانواده کوئینی سه فرزند داشتند که همه آنها بردون ازدواج 

فرزند به نام الیزابرت داشرتند کره دو برار ازدواج ذشتند .یک گ در

بدون فرزند درگذشت و بره خرط مسرتقی 4676کرد اما در سال 

شکسپیر پایان داد. وصیت نامره شکسرپیر 

، اشراره مری "آن"به ندرت به همسررش، 

کند، که احتماالً به وور خودکار مسرتحق 

یک سوم دارایری او برود. حرد  و گمران 

یت را توهین بره برخی از محققان این وص

می دانند، در حالی که برخی دیگرر "آن "

معتقدند که دومین بسرتر بهتررین تخرت 

 زناشویی است. 

آن "آرامگررراه شکسرررپیر، در کنرررار قبرررر 

، "تومرا  نرش"، همسررش، و "شکسپیر

اش قراردارد. سند نوشته حرک شوهر نوه

شده در تخت سنگی که قبر او را پوشرانده 

ن اسرتخوان است: لعنتی علیه حرکرت داد

های اوست که در وول بازسازی کلیسا در 

صدمه رساندن به آن اجتنراب شرد: )و امرا  با دقت از 2661سال 

امالی امروزی سند نوشته: دوست خوب، به خاور عیسی نگرذر/ 

برای کندن غباری که در اینما محصور شده است/ خوشا به حرال 

ی کره کسی که از این سند ها در امران باشرد/ و لعنرت برر کسر

 استخوان های من را حرکت دهد.(

، بنای یادبودی به یاد او بر روی دیروار 4622مدتی پیش از سال  

 پیکری از او در حال نوشرتن برود جملرهشمالی نصب شد که نی  

اولین ذکری است که از آثار شکسرپیر در تئراتر بازمانرده  "گرین"

ار او می دهند که ممکن اسرت کر است. زندگی نامه نویسان نشان

تا قبل از ارهرارات گررین آغراز  4616در هر زمانی از اواسط دهه 

 های شکسپیر تنهرا توسرط، نمایش4651شده باشد. پس از سال 

متعلق به گروهری  شد، شرکتی کهاجرا می "لرد چمبرلین"مردان 

شکسپیر بود، کره بره زودی بره شررکت خوداز بازیکنان، از جمله 

 .شددر لندن تبدیل  نمایشپیشرو در

، این شرکت یک امتیراز 4662پس از مرگ ملکه الیزابت در سال  

سلطنتی توسط پادشاه جدید جیمز اول دریافت کرد و نام خود را 

 .به مردان پادشاه تغییر داد

شرکتی  اعضای تئاتر خود را در سراحل  با برپائی ،4655در سال 

سرال آن را گلروب نامیدنرد. در  و بنا کردنردجنوبی رودخانه تیمز 

را نیرز در  Black friars ، ایرن شررکت تئراتر سرپوشریده4661

اختیار گرفت. سوابق موجرود در مرورد خریرد و سررمایه گرذاری 

امالک شکسپیر نشان می دهد که ارتباط او با این شرکت او را به 

، او دومین خانه برزرگ 4657مردی ثروتمند تبدیل کرد، در سال 

، در یرک 4666رید و در سرال را در استراتفورد، نیو پلیس خخود

های شکسرپیر از . برخری از نمایشرنامهسهی  شرد سرمایه گذاری

نرام او بره  ومنتشر شد  در استراتفورد 4651 تا سال  4651سال 

یک نقطه فروش تبدیل و در صفحات عنوان راهر شد.( شکسرپیر 
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پس از موفقیتش به عنوان نمایشنامه نویس به بازی در نمایشنامه 

آثار بن جانسون او را  4646ادامه داد. نسخه ان و دیگر های خود 

( و سرمانو  4651در فهرست بازیگران مردی در شوخ وبعری )

فهرسررت ( قرررار داده اسررت. غیبررت نررام او در 4662سررقوط او )

زیگران فیل  ولپون جانسون در سال ایان خود تلقی می شود. برا با

عنروان یکری از ، شکسپیر را بره 4622این حال، اولین برگه سال 

معرفی می کند، کره برخری  "بازیگران اصلی همه این نمایش ها"

 نردرچهاز آنها برای اولین بار پس از ولپونره روی صرحنه رفتنرد، 

نمی توان به وور قطع دانست کره او کردام نقرش را برازی کررده 

ویرل »، جان دیویس از هرفرورد نوشرت کره 4646است. در سال 

، 4765کنرد. در سرال برازی می را« پادشراهی»های نقش« خوب

رابرازی  به روایتی رسید که شکسپیر نقش روح پردر هملرت "رو"

دهرد کره اگرچره پژوهشرگران در کرد. روایات بعدی نشان میمی

، و گرروه کرر را وینقش او ،امامورد منابع آن اوالعات تردید دارند

شکسرپیر در ورول زنردگی حرفره ای  .در هنری پنم  بازی کرد

کررد. در  سرپری مریخود را بین لندن و استراتفورد  ت اوقاخود، 

، سال قبل از خرید نیو پلیس به عنوان خانه خانوادگی 4656سال 

خود در اسرتراتفورد، شکسرپیر در محلره سرنت هلرن، در شرمال 

رودخانه  شمال از 4655رودخانه تیمز زندگی می کرد. او در سال 

شررکتش تئراتر قل مکان کرد، همان سالی که ن  Southwark به

، او دوبرراره برره شررمال 4661گلروب را در آنمررا سرراخت. در سررال 

رودخانه نقل مکان کرد، به منطقه ای در شرمال کلیسرای جرامع 

  هرایی را ازسنت پل با بسیاری از خانه های زیبرا. در آنمرا، او اتاق

یک هوگنو فرانسوی به نرام کریسرتوفر مونتمروی، سرازنده کراله 

ها اجاره کرد.ر روسریزنانه و سای هایگیس

 شکسپیر در اجرا:
 هیراول یها شنامهینما ریشکسپ ستین مشخص

نوشته است.  ییچه شرکت ها یخود را برا

 بنای تئاتر گلوپ

دهرد  یمنشان  Titus Andronicus 4651صفحه عنوان نسخه 

توسط سه گروه مختلف اجرا شرده اسرت. پرس از  شینما نیکه ا

توسرط شررکت  ریشکسرپ یهرا شنامهی، نما4652-4652واعون 

اجرا شد. مزیشمال ت چ،یخودش در شورد

 و چهارم، یتا قسمت اول هنرمی بردند به آنما هموم هایلندن 

را  شکه شررکت یهنگام نند،یبب کرد،یرا که یبط م رگیلئونارد د

و از  تخریررب کردنررد وکرررد، تئرراتر را  ریرردرگ اشبررا صرراحبخانه 

کره  تماشراخانه یری نیساختن تئاتر گلوب، اول یبرا یش هاچوب

 مزیت یساخته شد، در ساحل جنوب گرانیباز یبرا گرانیتوسط باز

 وارک استفاده کردند.در ساوت

 نیاز اولر یکیسزار  و یافتتاح شد و ژول 4655 زییگلوب در پا  

 نیاز بزرگتررر یاریرفررت. بسرر حنهصرر یرو یشهررانامه شررینما

گلروب نوشرته شرده  یبرا 4655پس از  ریشکسپ یها شنامهینما

 .(ریملت، اتللو، و شاه ل، از جمله هَستا

بره مرردان  4662در سال زا  نیمردان لرد چمبرل نکهیاز ا پس   

 دیرجدبرا پادشراه  یا ژهینام دادند، آنها وارد رابطه و رییپادشاه تغ

شدند. اگرچه سوابق اجرا تکره تکره اسرت، مرردان پادشراه  مزیج

اکتبررر  24و  4661نروامبر  4 نیرا برر ریشکسرپ شررنامهیهفرت نما

 .یزیتاجر ون یاجرا ودر دربار اجرا کردند، از جمله د 4666

و  رزیکفربال دهیدر زمستان در تئاتر سرپوش ،4661پس از سال    

مرد "همرراه برا  ،یداخلر طیمح در تابستان در گلوب اجرا کردند.

اجررازه داد تررا  ریمملررل، برره شکسررپ یهاماسررک یبرررا "نیژاکروب

 کند.  یرا معرف یتردهیچیصحنه پ یهادستگاه

معروف،  "جیبارب چاردیر"توان به  یم ریگروه شکسپ گرانیباز از   

اشراره کررد.  "نگرزیجران هم"و  "کنردل یهنر"، "کمپ امیلیو"

 شرنامهیاز نما یاریبسر یاجراهرا نیاول را در ینقش اصل "جیبارب"

 یبراز ریسوم، هملت، اتللو و شاه ل چاردیاز جمله ر ر،یشکسپ یها

کرد.

خردمتکار را در  ترریپ شمحبوب ونز، نق گری، باز"کمپ لیو"    

 انیردر م «چیهربرای ادیرز یاهویه» ل یدر ف تیرومئو و ژول ل یف
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توسرط  4666سرال  یکررد. او در حروال یباز گرید یهاتیشخص

اسرتون در  جمانند تا ییهاشد، که نقش نیگزیجا "نیرابرت آرم"

 یازبر را «ریرشراه ل»و احمق در  «دیوور که دوست دارآن» ل یف

توپ، ک گلوب را آتش زد  کیژوئن،  25، در 4642کرد. در سال 

 شرنامهینما خیکره ترار یدادیرکررد، رو کسرانیو تئاتر را با خاک 

.کند یخص ممش یدقت نادر بارا  ریشکسپ

                ی:متن منابع
، "کوندل یهنر "و "نگزیجان هم"، 4622سال  در 

را منتشر  ویفول نیاز مردان پادشاه، اول ریدو تن از دوستان شکسپ

فولیرو  نیربرود. ا ریشکسرپ یهاشرنامهیاز نما یاکردند که نسخه

برار چراپ  نیاولر یبررابود  که متن  41 متن، از جمله 26شامل 

 شده است. 

راهرشده بودنرد  وکوارت یهاقبالً در نسخه هاشنامهیاز نما یاریبس

که دو برار ترا  یکاغذ یهاسست ساخته شده از ورق یهاکتاب -

کره  دهردینشران نمر یمردرک چی. هرشروندیشده و چهار برگ م

برنامره  زیرن ریکررده اسرت. شکسرپ دییها را تأنسخه نیا ریشکسپ

 نیربماننرد. ا یباق یشکل چیانتظار نداشت که آثارش به ه ای یزیر

خودجروش  دهیرامرا ا شردند،یسپرده مر یفراموش بهآثار احتماالً 

 آلفررد" برگره نیو انتشرار اولر مرادیدوستانش، پس از مررگش، ا

مترون  لیررا بره دل 4622قبرل از  یاز نسرخه هرا یبرخ "پوالرد

مکرن اسرت در مخردوش آنهرا، کره م ایرشده  یسیبازنو ،یاقتباس

. دیرنام "ربع برد"شده باشد، به عنوان  یاز حافظه بازساز ییجاها

مانرد، هرر  یمر یباق شنامهینما کینسخه از  نیکه چند ییدر جا

 متفاوت است.  یگریکدام با د

چراپ،  ایر یاز اشرتباهات کپر یممکرن اسرت ناشر هرااوتتف نیا

 ریپاز مقراالت خرود شکسر ایمخاوبان،  ای گرانیباز یهاادداشتی

و  دا،یو کرسر لرو یملال، هملت، ترو یموارد، برا یباشد. در برخ

را  ویرکوارتو و فول یهانسخه نیمتون ب توانستیم ریاتللو، شکسپ

 اصالح کند. 

مردرن  یهاکه اکلر نسرخه یدر حال ر،یشاه ل موردحال، در  نیبا ا

آنقدر متفراوت  ویفول 4622نسخه  کنند،یم بیها را با ه  ترکآن

آکسرفورد هرر دو را چراپ  ریاست کره شکسرپ 4661 یوارتواز ک

با ه  یآنها را بدون سردرگم توانیاستدالل که نم نیبا ا کند،یم

 .کرد بیترک

آثار شکسپیر:
نمایشرنامه،  21آثار شکسپیر در ممموع شامل   

غزل و انواع شعرهای دیگر است. امروزه هریچ  461شعر روایی،  2

ه خطی اصلی از نمایشنامه هرای شکسرپیر وجرود نردارد. در نسخ

واقع به لطف گروهی از بازیگران شررکت شکسرپیر اسرت کره مرا 

تقریباً نیمی از نمایشنامه ها را داری . آنها را بررای انتشرار پرس از 

مرگ شکسپیر جمع آوری کردند و نمایشنامه ها را حفظ کردنرد. 

شرود ولین فولیو شناخته میها در چیزی که به عنوان ااین نوشته

بره انردازه کاغرذ مرورد اسرتفاده اشراره « فولیو)»اند گرد ه  آمده

نمایشنامه او بود، اما هیچ یک از شرعرهای او  26دارد(. این شامل 

 نبود. 

میراث شکسپیر به اندازه آثار او غنری و متنروع اسرت. نمایشرنامه 

د هرای های او اقتبرا  هرای بری شرماری را در ژانرهرا و فرهنر

مختلف ایماد کرده است. نمایشنامه هرای او در صرحنه و سرینما 

 حضوری ماندگار داشته است. 

نوشررته هررای او در تکرارهررای مختلفرری از آثررار کامررل ویلیررام    

شکسپیر گردآوری شده است که شامل تمام نمایشنامه هرا، غرزل 

ها و دیگر اشعار او می شود. ویلیام شکسپیر همچنان یکی از مه 

رین شخصیت های ادبی زبان انگلیسی است.ت

 :نید
انگلسرتان  یسرایشده کل دییتا یاز اعضا یکیریشگسپ امیلیو

گرفتنرد و در  دیرکه ازدواج کرد، فرزندانش غسرل تعم ییبود، جا

 .آنما دفن شد

مطابقرت  یدولتر یبرا مرذهب رسرم ریشکسرپ یمرذهب دگاهید   

مویروع بحر، بروده  نیراو در مورد د یداشت، اما نظرات خصوص

 هیرته یبا استفاده از فرمول پروتسرتان رینامه شکسپ تیاست. وص

خرانواده  یباورند کره اعضرا نیاز پژوهشگران برا یشد است. برخ

در انگلسرتان  کیرکره کاتول یبودنرد، در زمران کیرکاتول ریشکسپ

 خالف قانون بود. 

 نیمتد کیخانواده کاتول کیآردن، مطمئناً از  یمر ر،یمادر شکسپ

 یبا امضا کیکاتول مانیا هیانیمدرک ممکن است ب نیتر یبود. قو

خانره  یرهرایدر ت 4767باشد که در سال  ر،یپدرش، جان شکسپ

سرند اکنرون  نیرحال، ا نیشد. با ا افتی یهنل ابانیسابقش در خ

شده است و دانشمندان در صحت آن اختالف نظر دارنرد.(  دمفقو

را  سرایکل ریکه جان شکسپ ، مقامات گزارش دادند4654در سال 

 جیربهانره را کی، "یتر  از روند بده لیبه دل"از دست داده بود 

  .ها کیکاتول

 یاز کسران یسوزانا، در فهرست ام،یلی، نام دختر و4666سال  در   

پراک دراسرتراتفورد شررکت کننرد،  دیرکه نتوانستند در مراس  ع

شرواهد کننرد کره  یاستدالل مر گرید سندگانی. نوشودیم رراه

 وجود دارد.  ریشکسپ یدرمورد اعتقادات مذهب یکم

 ک،یررکاتول هیرررا هرر  موافررق و هرر  عل یپژوهشررگران شررواهد   

 دایراو پ یهاشرنامهیبره نما ریعردم اعتقراد شکسرپ ایر روتستان،پ

.باشد رممکنیغ قتیاما ممکن است اثبات حق کنند،یم
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 اقلیمی قرار خواهد گرفت.« خطرناک»یک تحلیل تازه حاکیست که با ادامه روند کنونی گرمایش، زمین در خطر عبور از شش مرز تعادل 
 

های زمین را مختل خواهد کرد به طوری عبور از این مرزها سیستم

ی های مرجانطب و نابودی آبسنگکه به فروپاشی پوشش یخی ق

اند که رسیدن به صاحب نظران علوم قبال گفته دامن خواهد زد.

 خواهد بود.« وضعیت اضطراری»ای از نظر اقلیمی یک چنین نقطه

منتشر شده، این  2۲۲۲مطالعه که بعد از  2۲۲محققان با تحلیل 

 مرزها را تحلیل کردند که شامل این موارد است:

 گذشت خواهد مرزها این از زمین یدمای چه در •

 داشت خواهد زمین هایسیستم سایر بر تاثیری چه •

 شد خواهد احساس زمانی ابعاد چه در آثار این •

منتشر شده دریافت که با توجه « ساینس»این تحقیق که در نشریه 

به روند کنونی میزان گرمایش، همین حاال هم خطر رسیدن به این 

دارد و با افزایش هر یک دهم درجه  شش ورطه اقلیمی وجود

                       .                   کند.سانتیگراد دما، این خطر افزایش پیدا می

زند که حتی ( تخمین میClimate Action Trackerاین گروه )

ترین حالت، اگر اهداف کنونی در جهان برای مهار در خوشبینانه

درجه سانتیگراد افزایش دما  1.۲ گرمایش عملی شود، جهان شاهد

 نسبت به دوران پیشاصنعتی خواهد بود.

ابتدا دو دهه پیش از سوی گروه « مرزهای تعادل اقلیمی»ایده 

سی )هیات میان دولتی تغییر اقلیم( سیپیاقلیمی سازمان ملل، آی

 مطرح شد.

تواند جرقه تغییرات قابل به گفته سازمان ملل عبور از این مرزها می

های زمین را بزند، تغییراتی که بر وضعیت توجه در عملکرد سیستم

وهوا و فرآیندهای شیمیایی اثر خواهد گذاشت و ها، آباقیانوس

پشت « مرز تعادل»زمانی که یک  خواهد بود.« غیرقابل بازگشت»

سر گذاشته شد، روند از کار افتادن سیستم خود به خودی خواهد 

بیشتر هم ادامه خواهد یافت: مثل  بود، یعنی حتی بدون گرمایش

زمانی که یک توپ از باالی تپه شروع به غلتیدن کند که دیگر باز 

 نخواهد ایستاد.
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 حال حاضر ذوب یخسار گرینلند بزرگترین عامل باال آمدن سطح دریاها است در

:آبشار غیرقابل بازگشت
شد که این یدر آن زمان تصور م         

مرزها فقط زمانی پشت سر گذاشته خواهد شد که میانگین دمای 

 درجه سانتیگراد باال رفته باشد. ۵زمین بیش از 

ای ظاهر شده که این مرزها ممکن اما از آن زمان شواهد فزاینده

  THORصویر،است خیلی زودتر شکسته شود.

عبور از آنها « احتمال»این شش مرز تعادل که براساس مطالعه تازه 

وجود دارد شامل این موارد است:

فروپاشی یخچال سراسری )یخسار( گرینلند-1

 فروپاشی یخسار بخش غربی قطب جنوب-2

های اقیانوسی در منطقه قطبی شمال اقیانوس فروپاشی جریان-3

 اطلس

 عروض پایین جغرافیایی مرگ انبوه آبسنگ های مرجانی در-4

 ذوب ناگهانی خاک منجمد شمالی-۵

 نابودی ناگهانی یخ دریا در دریای بارنتز

مرکز »دیوید آرمسترانگ مکِی، نویسنده اصلی این گزارش از 

، دانشگاه اگزِتِر و کمیسیون زمین، گفت که «استقامت استکهلم

بعضی شرایط ناپایدار که پیش از فروپاشی یک سیستم روی 

 دهد از حاال در نواحی قطبی قابل مشاهده است.می

به گفته سازمان ملل گرینلند و قطب جنوب هم اکنون با سرعتی 

کنند و یخسار ها را تجربه میسال پیش ذوب یخ 3۲شش برابر 

سال گذشته پیوسته درحال انقباض بوده، که همه  2۵گرینلند در 

 به دلیل تغییر اقلیم است.

 مثل-دیگر « مرزهای تعادل»برخی از  زهرچند انتظار عبور ا

نمی رود مگر آنکه افزایش  -ای آمازونهای حارهانقباض جنگل

ها درجه سانتیگراد برسد، اما همه این سیستم 3.۵دمای زمین به 

 به هم وابسته هستند. 

بنابراین وقتی که یک سیستم شروع به از کار افتادن کند، احتمال 

 شود.ر میها بیشتفروپاشی باقی سیستم

:مرزهای تعادل متعدد
ریکاردا وینکِلمَن، محقق در موسسه          

تحقیقات آثار اقلیمی پوتسدام و از اعضای کمیسیون زمین که جزو 

مهم اینکه خیلی از عناصر »نویسندگان این مطالعه است گفت: 

مال عبور تعادلی در سیستم زمین به هم مرتبط است، که احت

زنجیروار از مرزهای تعادل یکی پس از دیگری را به یک نگرانی تازه 

 «کند.بدل می

برای مثال اگر یخسارها و پوشش یخی کمتری در مناطق قطبی 

وجود داشته باشد، نور کمتری از سطح زمین به فضا منعکس می 

 کند.شود و زمین را گرمتر می

احتمال عبور از آنها بیشتر این تیم عالوه بر شناسایی مرزهایی که 

تواند به است، همچنین گفت که فهرست مرزهای تعادل بالقوه می

کند. افزایش پیدا 1۱
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JEEPشودجیپ اونجر سال آینده در اروپا تولید می 

 

بلند الکتریکی ارزان های الکتریکی، رونمایی شاسیاین هفته در جهان خودرو: برنامه تازه جیپ برای ساخت ماشین

 بلند و سخت شدن کار پورشه برای حضور در مسابقات فرمول یک.شورلت، لغو برنامه بوگاتی برای ساخت یک مدل شاسی
 

 :های الکتریکیجیپ  
جیپ با معرفی چهار مدل جدید اعالم                                

میالدی تمام محصوالتش در اروپا و نیمی  2۲۰۲کرد که تا سال 

از محصوالتش در آمریکا الکتریکی خواهد شد. چهار مدل جدید 

  به بازار خواهد آمد. 2۲2۲رخانه آمریکایی تا سال کا

( نام دارد و سال Avengerاولین مدل الکتریکی جیپ، اونجر )

آینده در اروپا تولید خواهد شد. جیپ که عضوی از گروه 

خودروسازی استیالنتیس است، این ماشین را در کارخانه 

یگر کند و آن را به چین و داستیالنتیس در لهستان تولید می

   بازارهای جهان صادر خواهد کرد.

های دیگر کارخانه ابعاد کوچکتری دارد و با اونجر نسبت به مدل

گوید جیپ می خریداران اروپایی طراحی شده است.توجه به نیاز 

کیلومتر حرکت کند و  1۲۲تواند تا که اونجر با هر بار شارژ می

رقیبان بهتر های ناهموار از همه های حرکتش در جادهقابلیت

  است.
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 به بازار خواهد آمد ۰۲۰۲جیپ ریکان در سال 

 

به بازار خواهد آمد  2۲21مدل الکتریکی بعدی جیپ که در سال 

( است. ریکان با الهام از جیپ رانگلر طراحی شده Reconریکان )

خواهند در شود که میو به گفته کارخانه برای کسانی ساخته می

سکوت در طبیعت رانندگی کنند. جیپ این ماشین را ابتدا در 

کند و سپس آن را به اروپا و بازارهای دیگر صادر آمریکا عرضه می

یکی از مشکالت جیپ برای الکتریکی کردن  خواهد کرد.

در بسیاری از  محصوالتش، نبود زیرساخت کافی برای شارژ باتری

ی حل این مشکل اعالم مناطق دورافتاده آمریکا است. جیپ برا

کرده که در هشتاد نقطه از آمریکا شارژرهایی در مناطق دورافتاده 

 .گیرندکرد که از انرژی خورشید نیرو می نصب خواهد

بلند الکتریکی دیگر هم به نام یک شاسی 2۲21جیپ در سال 

به بازار عرضه خواهد کرد که بیشتر بر نیاز  (Wagoneer)واگونییر 

بودن تمرکز دارد. این ماشین رقیبی برای لوکسها و خانواده

گوید روور خواهد بود. جیپ میبلندهای لوکس مانند رنجشاسی

ثانیه است و با  ۰.۲کیلومتر در ساعت این مدل  ۶۹شتاب صفر تا 

  کیلومتر( حرکت کند. ۹1۰مایل ) 1۲۲تواند تا هر بار شارژ می

ندهای الکتریکی بلترین تولیدکننده شاسیخواهد بزرگجیپ می

در جهان باشد. این کارخانه اطالعاتی درباره چهارمین مدل 

گوید این مدل مسیر آینده الکتریکی خود منتشر نکرده، اما می

 .جیپ را نمایش خواهد کرد
 

 
 کندبلندهای لوکس رقابت میجیپ واگونییر الکتریکی با شاسی
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بلند الکتریکی دیگر هم به نام ک شاسیی 2۲21جیپ در سال 

به بازار عرضه خواهد کرد که بیشتر بر نیاز  (Wagoneer)واگونییر 

بودن تمرکز دارد. این ماشین رقیبی برای ها و لوکسخانواده

گوید روور خواهد بود. جیپ میبلندهای لوکس مانند رنجشاسی

ه است و با ثانی ۰.۲کیلومتر در ساعت این مدل  ۶۹شتاب صفر تا 

جیپ  کند. کیلومتر( ۹1۰مایل ) 1۲۲تواند تا هر بار شارژ می

بلندهای الکتریکی در ترین تولیدکننده شاسیخواهد بزرگمی

جهان باشد. این کارخانه اطالعاتی درباره چهارمین مدل الکتریکی 

گوید این مدل مسیر آینده جیپ را خود منتشر نکرده، اما می

 .دنمایش خواهد حرکت کر

بلند الکتریکی شورلتشاسی

:
قیمت پایه شورلت اکوییناکس سی هزار دالر است

های الکتریکی شورلت با امید به افزایش سهمش از بازار ماشین

بلند الکتریکی به محصوالتش اضافه کرد. این آمریکا، یک شاسی

( نام دارد با Equinox EVوی )مدل جدید که اکوییناکس ائی

این دومین  قیمت حدود سی هزار دالر به بازار عرضه خواهد شد.

های الکتریکی است. تالش شورلت برای گرفتن سهم از بازار ماشین

( در Voltاین شرکت پیش از این یک مدل الکتریکی به نام ولت )

محصوالتش داشت که با وجود قیمت ارزان فروش زیادی نداشت. 

تر از بلندها و با قیمتی ارزانکس در بازار پرطرفدار شاسیاما اکویینا

شود و همین باعث شده امید به رقیبان به بازار عرضه می

 موفقیتش بیشتر باشد.

منبع 

CHEVROLETتصویر،
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CHEVR OL

E،صویرCHEVROLET

رد، شورلت یک مدل بنزینی هم از اکوییناکس در محصوالتش دا

اما مدل الکتریکی و بنزینی تنها در نام مشترک هستند و دو 

ماشین تفاوت زیادی با هم دارند. ماشین الکتریکی از مدل بنزینی 

توان آن را با یک یا دو موتور الکتریکی سفارش تر است و میبزرگ

تواند تا ترین مدل با هر بار شارژ میگوید ارزانداد. شورلت می

های یلومتر( حرکت کند. مسافتی که مدلک 1۲2مایل ) 2۲۲

 1۸۰مایل ) ۰۲۲توانند با هر بار شارژ حرکت کنند تا تر میگران

 یابد.کیلومتر( افزایش می

شورلت به زودی مدل الکتریکی بلیزر و یک مدل الکتریکی از وانت 

ها بخشی از سیلورادو هم به بازار عرضه خواهد کرد. این مدل

مالک شورلت است که قصد دارد تا سال  ز،موتوراستراتژی جنرال

 چهل درصد محصوالتش را الکتریکی کند. 2۲2۲

بلند بوگاتینه به شاسی

ردهبوگاتی با ساخت مدل میسترال موتورهای شانزده سیلندر بنزینی خود را بازنشسته ک

خانه ریماک ماته ریماک مدیر جدید بوگاتی همزمان مالک کار

ماته ریماک . کندهای اسپرت الکتریکی تولید میاست که ماشین

اش همچنین گفته که بوگاتی فعال قصد ندارد ماشین در مصاحبه

از موتور  2۲۰2الکتریکی تولید کند و در محصوالت بوگاتی تا سال 

بنزینی استفاده خواهد شد. بوگاتی به تازگی با عرضه یک مدل 

ترال اعالم کرد که موتور شانزده سیلندر خود را روباز به نام میس

 سال که کارخانه جدید مدل در  کند. قرار استبازنشسته می

تصمیم بوگاتی  آید از قوای محرکه هیبرید استفاده شود.می 2۲21

برخالف مسیری است که اکثر رقیبان این خودروساز فرانسوی در 

لند حتی مدیران بهای شاسیاند. استقبال از ماشینپیش گرفته

ای مانند فراری را هم وسوسه کرده تا یک کار کارخانهمحافظه

بلند به بازار عرضه کنند. همچنین فشار قوانین حفظ محیط شاسی

زیست بسیاری از خودروسازان را ناگزیر خواهد کرد تا پایان دهه 

 جاری میالدی تولید محصوالت بنزینی را متوقف کنند.



27فصلنامه ایران و انگلیس    شماره  48      جهان خودرو؛ جیپ چهار مدل جدید معرفی کرد 

پورشه و ردبول شکست مذاکرات

در مسابقات فرمول یک شرکت کند "ردبول"پورشه قصد داشت با همکاری با منبع تصویر

گوید با وجود شکست مذاکراتش با تیم ردبول، این پورشه می

کارخانه همچنان به دنبال فرصتی برای شرکت در مسابقات فرمول 

سر  یک است. ردبول و پورشه هفته گذشته اعالم کردند که بر

نحوه همکاری با یکدیگر به توافق نرسیده و به گفتگو ادامه 

ها از قول منابعی که در جریان گفتگوی دو رسانه نخواهند داد.

خواست پنجاه درصد تیم اند که پورشه میطرف بودند گزارش داده

ردبول و پنجاه درصد شرکتی که ردبول برای ساخت موتور تاسیس 

 ین پیشنهاد را رد کرد.کرده را بخرد، اما ردبول ا

خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش کرده بود که دو طرف درباره 

میزان همکاری پورشه با تیم آلفاتوری، تیم دیگر شرکت ردبول در 

خواستند نقش فرمول یک اختالف داشتند. همچنین دو طرف می

قوانین ساخت  اصلی را در انتخاب راننده برای تیم داشته باشند.

تغییر  2۲2۹های مسابقات فرمول یک از سال ماشین موتور برای

 کند. می

های این موتورها قرار است با ترکیبی از الکتریسیته و سوخت

. آئودی و پورشه، دو عضو گروه خودروسازی ندغیرفسیلی نیرو بگیر

خواهند همزمان با اجرای قوانین جدید به واگن میفولکس

مسابقات وارد شوند.

های فرمول یک به اعالم کرده که با یکی از تیم آئودی به تازگی

توافق رسیده و به زودی نام این تیم اعالم خواهد شد. پورشه هنوز 

های حاضر در مسابقات به توافق برسد، تواند با یکی دیگر از تیممی

 تر شده است.اما راه ورود این کارخانه به فرمول یک سخت
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اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

برگزاری جلسه های ماهانه هیات مدیره

هیات مدیره همه ماهه  ماهانه در دوره مورد گزارش جلسه های

اولین سه شنبه هر ماه با حضور اکثریت  20:11راس ساعت 

ه جلس در  این تشکیل و برگزار گردید.به صورت حضوری اعضاء 

گزارش  ،کشور وجهان از تبادل اخبار اقتصادی روز ظرصرف ن ها

 مقامتوسط رئیس و قائم  اتاق در ماه گذشتهدبیرخانه عملکرد 

 تجزیه و دمور و ،ارائه نیا شامیتحاخانم مژگان  ،رکل اتاقیدب

ابطال  از جمله  دبیرخانه امور اداری و جاری . تحلیل قرارگرفت

برای شرکت در مراسم شام ساالنه اتاق تی که قراربود سفر هیا

اتاق ن عازم لندن شوند به سبب لغو برنامه از سوی ابریتانیا وایر

مورد  نیز  دستور جلسه بعداعالم شد. ایران در لندن  انگلیس و

 بحث و گفت و گو و اخذ تصمیم قرار گرفت.

برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

د کمیسیون های ازارش با توجه به افزایش تعددر دوره مورد گ

تخصصی اتاق از چهار کمیسیون با عنوان های کمیسیون بازرگانی، 

صنعت و فن آوری های نوین، کمیسیون غذا و دارو، کمیسیون 

و گاز گردشگری، برنامه ریزی شهری و ساختمان و کمیسیون نفت 

دارو،  ، غذا وبازرگانی، صنعت :و پتروشیمی، به شش کمیسیون

برنامه ریزی شهری و ساختمان، گردشگری و محیط زیست، 

 در .افزایش یافت سازی، هوشمندتحول اقتصاد دیجیتال و مدیریت 

این دوره با توجه به منقضی شدن دوره هیات رئیسه کمیسیون ها 

 .رئیسه برگزار گردید تدر کلیه کمیسیون ها انتخاابات هیا

بات هیات رئیسه دور جدید نتخاافزون بر انجام ادر این جلسه ها 

سیون نیز گفت وگو واخذ باره برنامه سال جاری کمیکمیسیون در

کارشناس دبیرخانه دی ماحآرمان آقای قرارشد  ضمناتصمیم شد. 

کلیه  خبرنامه الکترونیکی اتاق در نه واق به عنوان نماینده دبیرختاا

  جلسه ها شرکت کنند.

برگزاری جلسه کمیسیون عضویت

جلسه های کمیسیون عضویت در دوره مورد گزارش همه ماهه 

به  ،ماه با حضور اعضاءهر، اولین سه شنبه 20:11راس ساعت 

و عضویت  دبیریت خانم مژگان احتشامی نیا، ریاست رئیس اتاق و

تشکیل و درخواست های تمدید و  مهندس علی حمزه نژاد

عضویت  د عضویت جدید بررسی و با کلیه درخواست های تمدی

با  نیز از میان درخواست های جدید عضویتشد.  موافقت

درخواست عضویت شرکت ستاره ون گستر به مدیریت خانم مژده 

رضانیا، شرکت فنی و ساختمان راد مکانیک اهواز به مدیریت 

آقای سعید بهمنی راد، شرکت صنایع آزمایشگاهی و داروئی 

ا و همچنین آقای ساقی باقری نیدکترانیسان به مدیریت خانم 

اخذ تصمیم در باره سایر  رسی وبر .سرکیس تئودور موافقت شد

 درخواست ها به جلسه بعد موکول شد.
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ی عادی ساالنه اتاقممجمع عمو برگزاری نوبت دوم  

 جلسه مجمع   

ه اشاره به دعوت رسمی از اعضاء ب نوبت دوم مجمع عمومی مورد

ماه  چهارم تیرمورخ ، العاتطا هروزنامر دآگهی  صورت درج

در سایت اتاق راس  درج صورت کتبی وه اطالع رسانی ب ،9029

الملل  ینگان معاونت بینابا حضور نم ،ماه تیر 00ساعت ده شنبه 

 و دلیرین و اامور حقوقی اتاق خانم ها امتیازی ردفت وایران  اقات

 اقع در خیاباندر طبقه اول اتاق ایران و اتاق اعضاء تعدادی از

 . برگزار شد تشکیل و  طالقانی

توشط  در این جلسه براساس دستور جلسه بعد از ادای خیر مقدم

به  نخست هیات رئیسه جلسه  ،به حاضرین درجلسه رئیس اتاق

دکتر امینی  آقایان :مورد تائید قرار گرفت و دپیشنهاپی  شرح در

ل صدیق ناظر ه نژاد ناظر اول ،دکتر مرسزرئیس، مهندس علی حم

 .دوم و خانم مژگان احتشامی نیا منشی

توسط عمومی ع مبه مج پس گزارش کارکرد هیات مدیره خطابس

مورد تصویب قرار گرفت. پس از آن خانم  دکتر امینی ارائه و

مالی اتاق تاپایان گزارش مطلب زاده حسابرس منتخب مجمع 

بازرس از تصویب گذشت . درپی  وارائه  را 9022اسفندماه سال 

. در ادامه و مورد تائید قرارگرفتقانونی اتاق  گزارش خودرا قرائت 

از حاضرین  برنامه وبودجه سال جاری اتاق را ارائه و یدکتر امین

درجلسه خواست چنانچه انجام برنامه یی را جز آنچه عنوان شد 

برنامه  مد نظر دارند اعالم کنند که برنامه یی عنوان نشد و

 یب گذشت.پیشنهادی از تصو

 افزایش در موردیشنهادی پ در این اثنا باتوجه به افزایش هزینه ها

ات رئیس بیانتوجه به با که  ارائه شد حق عضویت ساالنه اعضاء

سابق مورد  تومان  عدم نیاز درهمان حد سه میلیون اتاق مبنی بر

 تائید قرار گرفت. 

آقای امین  انجام پذیرفت و قانونی اتاق  بات بازرسانتخادر پایان 

زرس اصلی و آقای ابه عنوان ب آرا لقطبا اکثریت مهمچنان مقدم 

 ددر مور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.فرشید بندی 

 با اکثریت آرا انتخاب و "هشیاربهمند"حسابرس اتاق نیز موسسه 

روزنامه اطالعات نیز کماکان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار اتاق 

 اتاق تعیین شد .رسانه یی ای هیازمندی برای درج ن

اعضاء  ر نماینگان اتاق ایران ووبا تشکر دکتر امینی از حضجلسه 

 ایان پذیرفت.پ 99:02حاضر در جلسه راس ساعت 



   22 اخبار     27فصلنامه ایران و انگلیس    شماره 

برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق

و انگلیس  ایران مشترک بازرگانیشام ساالنه اتاق مراسم  برگزاری

درسال گذشته به  ، امابهمن ماه برگزارمی شد همه ساله درکه 

 د.رعایت ضوابط مربوط  برگزار نشضرورت  لحاظ شیوع کرونا و

رئیس اتاق از ، ی به دعوت دکتر امیر هوشنگ امینیدر سال جار

 سفیر بریتانیا در "سایمون شرکلیف"اعضاء اتاق، عالی جناب 

رگانی بین المللی آقای مایکل برادلی مدیربخش باز تهران و

همراه با خانم ها شادی در تهران  سفارت انگلیس بریتانیا در

بخش بازرگانی سفارت، محلی غزاله قنوعی مشاوران  عبدالهیان و

راس ساعت ایران و انگلیس، اعضاء هیات مدیره اتاق  باحضور

با لوار کشاورز ب واقع در درسالن آپادانای هتل اسپیناس،21:01

همکاران،  مایکل برادلی و رئیس اتاق به سفیر ،ادای خیر مقدم 

 جناب ن حاضر در جلسه از عالیآقایا اتاق، خانم ها و اعضاء

درپی  .تی ایراد کندنابیاکرد  خواستدر  "سایمون شرکلیف"
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بان فارسی زپشت میکروفن نخست به  گرفتن قرارایشان با 

ی تعود مناسبت اعضاء بهدکتر امینی و  تشکر ازو ادای سلیس 

بین اعضای  ابراز خرسندی از حضور در و که از ایشان بعمل آمده

انگلیس بیانات خودرا به  بازرگانی مشتر ک ایران ومشترک اتاق 

اظهار داشت دولت مطبوعش درپی توسعه  وه ادام زبان انگلیسی

  .کشور است روابط اقتصادی دو

م امضا م مشترک( هبرجام )برنامه جامع اقدا اگر احتبر این بنا

هر اقدام قانونی که می  در سفارت این است کهنشود وظیفه ما 

روابط تجاری بین ایران و  گسترشیم انجام دهیم تا امکان توان

درشرایط  تجاریانگلیس فراهم شود. گرچه ایجاد یا حفظ روابط 

م که سختی و دشواری همه می دانی واقعا سخت است ولیکنونی 

 نیست.  ممکنبه معنای غیر

بین دو کشور وجود که روابط تجاری با توجه به ر حال حاضر د

وظیفه ما این است که با کمک و حضور مایکل، غژاله و  ،دارد

دربخش بازرگانی سفارت کمک کنیم روابط تجاری بین دو  شادی

کشوردر حوزه هایی که مقدور است انجام شود حتی اگر سخت 

  باشد.

ی بریتانیا و ایران بسیار همه می دانیم که پتانسیل روابط تجار

زیاد است و اعضای اتاق هم گسترش روابط اقتصادی را 

هایی در سراسر جهان با توانیم برای یافتن راهما می خواهند،می

به شرطی که  و م ،وجود موانع مختلف پیش رویمان، خالق باشی

روشی  قانونی انجام دهیم، از حمایت دولت بریتانیا این کار را به 

 دار شویم. برخور

 را آنها و کنیم برخورد  با آنهاو د ناین موانع باید شناسایی شو

 باال اده فیمابین را گسترش د  تجارت شانس بتوانیم تا کنیم حل

 . ببریم

 تجاری رابطه انگلیسی های شرکت با دارد دوست که شرکتی هر

پیام من امشب این است  .کنیم می حمایت ما باشد داشته قانونی

 .   این شرایط سخت بهترین استفاده را بکنیمکه از 

مدیر بخش ، "مایکل برادلی" ،به درخواست رئیس اتاق سپس بنا

ضمن  بازرگانی بین المللی سفارت پشت میکروفن قرار گرفت و

بیاناتی ایراد و روابط بازرگانی دوکشور تشکر به تفصیل درباره 

بین ایران و  قبل از تحریم ها تجارت ساالنه باالیی اظهارداشت

 انگلستان وجود داشت. 

 به علت موانع و راههای متفاوت و غیرمستقیم تجارت اما اکنون

 برخی. رابطه تجاری فیمابین نداریم ی ازآمار دقیق و درستما 

شرکتهای انگلیسی کوچک که با آمریکا مراوده ندارند برای 

 تجارت با ایران مشتاق و مناسب هستند.

ه مراقبت های بهداشتی، بورس و هایی که در حوز شرکت

کشاورزی فعالیت می کنند. ما در سفارت تیم کوچکی هستیم و 

 هدف ما پیدا کردن فرصت هاست. 

که تحریم ها وجود دارد ولی شرکتهای کوچک  است درست

ایرانی و انگلیسی می توانند با هم مراوده تجاری داشته باشند. 

در صورت تمایل شرکتهای عالقه مند را بهم معرفی کنیم که 

  مراوده تجاری را آغاز کنند.

 ودش موانع بزرگ را نمی توانیم برداریم ولی موانع کوچک را می

درپی رئیس شود.  از میان برداشت و این با کمک شما ممکن می

 .هدایت کرد برای صرف شام دعوت و ااتاق مهمانان ر

صحبت با  یاعضا برا یاز سو یادیعالقه زپس از صرف شام، 

به تمام  یکه با مهربان ابراز شد ریبا سف ژهیکارکنان سفارت به و

ه تا دوستان مراسم در فضائی گرم و.خ داده شدسپا درخواست ها

گرفتن عکس های یادگاری گروهی  گو وپاسی از شب با گفت و

.   ادامه یافتبا سفیر و یک دیگر 
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گردی اعضاء اتاق طبیعت
 در

"دیزین"مرکز ورزش های زمستانی   

شترک بازرگانی ایران نخستین گردهمایی آزادِ فصلی اعضاءاتاق م

ان وعنجمله موارد مندرج در برنامه ساالنه اتاق  از و انگلیس که

 "کمیسیون گردشگری و محیط زیست"اد بنابه پیشنه شده است

با مدیریت  تیر ماه، 21 ههیات مدیره اتاق، صبح جمع ئیداو ت

 کمیسیون یادشده  عازم مرکز گردشگری زمستانی دیزین شد.

با هیات در این گردهمایی پس از ورود به دیزین و صرف صبحانه  

بیش  استفاده از تله کابین رهسپار ارتفاعات منطقه شد، و پس از

از دو ساعت پیاده روی در ارتفاعات منطقه، وگفت و شنودهای 

ه درخصوص مسائل و مشکالت ناشی از فعالیت های سازند

دالری سازی سفرهای "دشگری کشور به ویژه مورد کنونی گر

، پیشنهاد شد مخالفت زیان های ناشی از آن و "خارجیان داخلی

خبرنامه الکترونیکی اتاق منعکس  این تصمیم دولت در ااتاق ب

 شود.

رهسپار هتل  ،ارزگشت از ارتفاعات برای صرف ناههیات در با   

سر میز ناهار  گفت و گوهای رو در روی اعضاءِ هیاتدردیزین شد. 
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ه پیشنهاد قرار شد ببنا ه بود،به یک ناهار کاری تبدیل شد که

، در صورت تمایل آغاز پائیز گردهمائی پایان فصل تابستان و

نجانده اعضاء، بازدید از اطراف دریاچه گاجره یا دماوند در برنامه گ

  .شود

در  تهران، بازگشت به در، صرف ناهار و استراحت پس از گروه

که از مجموعه هتل های پارسیان و بناهای  مسیر، از هتل گچسر

شده  ذارگچندی پیش به بخش خصوصی وا تاریخی می باشد و

ترک هتل  هیات در  است، بازدید و به صرف چای عصرانه نشست.

تهران شاهد گچسر  در مسیر، تهران حرکت به سوی و گچسر

به مدیریت دکتر مهرداد عالی  "پنتر"شرکت های توزیع هدایای 

  بود . به مدیریت مهندس علی نقیب، میان اعضاء  "ناتل"پور و 

به محلی که از آن حرکت  با ورود21:01 ساعت در شده هیات یاد

به گردهمائی خود به روی اتاق  خیابان ابن سینا رو درکرده بود 

 .پایان داد

اتاق مشترک سفارت  انگلیس و تهیا

در شیراز 

رئیس  ،جمال رازقی مهندس ، بنا به دعوتهتیرما 27 دوشنبه

سایمون آقایان کشاورزی فارس،  معادن و صنایع و اتاق بازرگانی و

مدیرکل بخش بازرگانی بین  و یرسف ،شرکلیف و مایکل برادلی

 دکتر امینی وآقایان همراه با  ،همکاران گلیس ونالمللی سفارت ا

رک بازرگانی تهیات مدیره اتاق مش عضو رئیس و ،جعفر ذره بینی

 و رهسپار شیراز شدند هیات بعد از ورود به شیرازس انگل ایران و

 محل در استقرارسپس  تشریفات فرودگاه و صرف صبحانه در

کارخانه آرخوشه و مجموعه  از راهی بازدید شیراز اقامت خود در

 شدند. سرد خانه آریا سام 

برای صرف ناهار  زدید از دو مجموعه مورد اشارهابعداز ب هیات

صرف ناهار در شرکت ز ا عدبو  شد "ب آ" راهی شرکت تولیدی

تنی چند از هیات  هیات مدیره و یی متشکل از جلسه رد ،ب آ

این  در ت جست.کشر مرکز پژوهش اتاق ن اتاق فارس و اگنمایند

به مدعوین م ن ادای خیر مقدمقی ضرازنشست نخست مهندس 

 دکتر ازسپس  بیاناتی ایراد و همکارانموعه جم سفیر و هبه ویژ

 خواست بیاناتی ایراد کند.  ،ئیس اتاق مشترکر ،امینی

 اضر دریان حاآق دکتر امینی ضمن ادای خیر مقدم به خانم ها و

لسه جکه برای برگزاری این دعوتی  جلسه از ریاست اتاق فارس و

از عالی جناب سفیر  وسپاسگزاری  شکر وتبه عمل آورده بود، 

 ناتی ایراد کند.ادرخواست کرد بی

بیاناتی ادای تشکر به تفصیل  با ،سایمون شرکلیفآقای  سپس 

انی ش روابط بازرگرپی گست درکه درباره تمایل دولت متبوعش 

وب برخی ایراد بشود یا نشود  اکشور است حتا اگر برجام امض دو

ت شام اتاق که تا فپی هیات در ضیا در سخ داد.اپرسش ها پ

پاسی از شب به طول انجامید و در محل اقامت هیات انگلیسی 

 .ستجشد شرکت  برگزار

، "سابین آریا نیرو نیرو گاه بیو گاز" روز بعد هیات راهی بازدید از

این دیدار  در امیرحسین پژوهی شد. هوشنگ وآقایان علق به مت

به کلیه  اناتی ایراد وبیآقای پژوهی به تفصیل درباره نیروگاه 

  پرسش ها پاسخ داد.

صنعت پارس ورزان  پی هیات راهی بازدید از مجموعه کشت و در

عالوه بر ، ودست تولید پسته است. هکتار در 201شد که در 

دراین است.  برخوردار مرکز فرآوری مجهز نیزکاری از یک پسته 

به مسئول  تبازرگانی سفاربخش  مدیر "مایکل برادلی"بازدید 

تغییر دما در زمستان اقدام در تامین نیازهای  دمجموعه وعده دا

  به عمل خواهد آورد.الزم 

باغبانی که انواع محصوالت باغبانی را  ادامه هیات از  یک مرکز در

بعد از صرف  د.ورلید می کند بازدید به عمل آبرای صادرات تو

باغ قوام، ، باغ ارم ناهار هیات به بازدید از جاذبه های شهری مانند:

ساعت  ردهیات  پرداخت. ارگ کریمخان و... بازار و حافظیه،

 شیراز را به قصد تهران ترک کرد. ،با بدرقه اتاق فارس 20:11
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  گردی اعضاء اتاق طبیعت گردهمایی آزاد و

 در

 کرج روستای کندر 

روستای کندر
دومین کردهمائی آزاد اعضاء اتاق مشرک بازرگانی ایران وانگلیس 

 تعدادی از متشکل از ماه شهریور 00صبح جمعه،  7:02ساعت 

در   دفتر اتاقروبه روی  از  همراهان بنا به قرار قبلی اعضای اتاق و

مستوفی سابق( با ) واقع در خیابان شهید اکبری ،برج سرو ساعی

 7شده عازم روستای کندر کرج واقع در کوسیله از پیش تدار

کیلومتری جاده کرج چالوس شدند، در طول مسیر آقای احمد 

 دبیر و خانم شبنم بهرامی،گردشگری اتاق  کیانیان رئیس کمیسیون

سرپرست گروه به تفصیل به شرح ویژگی های روستای کندر و مزرعه 

جاده یی  از بامداد پس از عبور 1ه در ساعت گرو .پرداختند لزور

 .در مزرعه لزور مستقر شدروستای کندر و ورود به کوهستانی 

پس از استقرار در مزرعه برای صرف صبحانه در پیشخوان یکی  گروه

گرد  "بزرگ درام کلبه"از کلبه های خصوصی و متعدد مزرعه به نام 

 .مدندآ

رایوان کلبه مادرگروه هنگام صرف صبحانه د

فصلنامه ایران و انگلیس     شماره 72
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گوی رو در رو با  هنگام صرف صبحانه ضمن گفت وضاء هیات عا   

اظهار خرسندی از ابتکار برگزاری دیدار آزاد اعضاء به  و یکدیگر

با یک دیگر  روز اتاق و مشکالت مسائل ه دربارگردی  طبیعتصورت 

 پرداختند. تبادل نظر گو و به  گفت و

ش و پیاده دصرف صبحانه به صورت دسته جمعی به  گرگروه پس از  

دشت  از جمله روی و تماشای برخی از جاذبه ها و دیدنی های روستا

ساعتی  .های دیدنی پرداختنداج و برخی آبشارها ،الله های وحشی

گرد آمدند و به بزرگ در کلبه مادر  ربعد از ظهر گروه برای صرف ناها

 نشستند. صرف ناهار

ساعت ، بوم گردیاندازه یی  و تا تاستراح وناهار صرف  ازگروه پس 

 .هار روستا را به سمت تهران ترک کردچ
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فهرست اعضاء جدید

اعضای حقوقی 

 ،مژده رضانیا ،بازرگانی :ستاره ون گسترشرکت 

 ناظریان خیابان غربی، علیالی خیابان گیشا، تهران،آدرس: 

، 1777413177 کدپستی ،3 پالک دریا، بست بن قمی،

 ،+ 84 (21) 44277488 +، فکس:84( 21) 27473تلفن: 

. mozhdehrezania@yahoo.com ایمیل:

مجموعه پژوهشی، صنعتی و  :سمن آساشرکت 

و کمک بازرگانی در زمینه تولید و توزیع لوازم ارتوپدی 

بلوار میرداماد، ، آدرس: تهران، مهدی قلی زاده، درمانی

، برج آرین، ورودی 232بعد از نفت جنوبی، پالک 

، تلفن: 177847477، کدپستی 2، واحد 7غربی، طبقه 

+، 84(21) 22274278+، فکس: 84( 21) 22274267

.  info@paksama.irایمیل: 

  :فنی و ساختمانی راد مکانیک اهوازشرکت 
، سعید بهمنی راد، پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

 سیزدهم، بانخیا نبش اسدآبادی، خیابان تهران،آدرس: 

 ،1733677366 کدپستی ،42 واحد ،4 طبقه ،37 پالک

 44777648+، فکس: 84( 21)  44777616تلفن: 

 . info@radmechanic.comایمیل: +، 84( 21)

 شرکت صنایع آزمایشگاهی و داروئی انیسان:

آزمایشگاهی، ساقی باقری نیا، آدرس: تهران، خیابان 

، طبقه 73کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پالک 

 44472818، تلفن: 1747473178دوم، کدپستی 

+، ایمیل:  84(21) 44426371+، فکس: 84( 21)

o@enidonlabs.cominf .

محسن ، گردشگری :ربیع سیر هستیشرکت 

 مجتمع خسرو، چهارراه ستارخان، تهران،، آدرس: ربیعی

 کدپستی ،782 واحد چهارم، طبقه ،B ورودی الماس،

ایمیل: +، 84( 21) 77287826، تلفن: 1773776376

info@rabiseir.com .

خدمات مسافرتی و  :راز آسمان پایتختشرکت 

 خیابان تهران،، آدرس: میثم گواهی، گردشگری

، اول طبقه ،32 پالک بهشتی، خیابان ابتدای شریعتی،

( 21) 77681888فکس: +،84( 21) 77681888تلفن: 

. meisam.govahi@yahoo.comایمیل:  +،84

اعضای حقیقی

 

، تلفن: ژرژ تراشی میللنگ فاضالب، و آب شرکت روبروی امرکال، اول بابل،، آدرس: تولیدی و میللنگ تراشی :تئودور سرکیس

32378771 (11 )84.+ 
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 منبع: بانک مرکزی

 

 شاخص های عمده اقتصادی

   جمعیت و نیروی انسانی
 (0011بخش خارجی)نه ماهه

 میلیون نفر 0/20 (0()0011جمعیت)سال

 میلیون دالر 2812 تراز حساب جاری میلیون نفر 9/36 شهری

 میلیون دالر 00210 تراز بازرگانی)حساب کاال( میلیون نفر 8/81 (8روستایی)

 میلیون دالر 93119 (FOBصادرات کاال) درصد 2/1 جمعیت رشد

 میلیون دالر 00817 (FOBواردات کاال) نفر در هر کیلومتر مربع 1/90 تراکم جمعیت

کل بدهی های خارجی  میلیون نفر 2/89 (0011جمعیت فعال)سه ماهه سوم

 )پایان دوره(

 میلیون دالر 2261

 ددرص 9/2 (0011نرخ بیکاری)سه ماهه سوم

متوسط نرخ دالر آمریکا در  درصد 3/9 شهری

 بازار بین بانکی

 ریال 08111

 درصد 2/3 روستایی

  درصد 7/09 زن

 درصد 3/7 مرد

 درصد 0/03 ساله69-02جوان

 نرخ رشد متغیرهای بخش پولی  درصد 3/86 ساله80-09جوانان

 انماخذ: مرکز آمار ایر نسبت به پایان سال قبل( 0011)آذر 

 گیری کوویدمرکز آمار ایران با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه و ازجمله همه -0

 پیش بینی های جمعیتی را مورد بازنگری قرار داده است.0011، در آبان ماه09

 جمعیت غیرساکن را نیز شامل می شود.-8

 درصد 0/87 نقدینگی

 درصد 0/87 پول

 درصد 0/87 شبه پول

 درصد 9/87 های بخش غیردولتی سپرده

   (0011بخش واقعی)سه ماهه سوم

   (0699-011رشدتولیدناخالص داخلی)

 درصد 7/9 با نفت

 (0011بورس اوراق بهادار تهران )سه ماهه سوم درصد 2/9 بدون نفت

 شاخص کل قیمت   )به قیمت های جاری(0011عملکرد سه ماهه سوم

 )پایان دوره(

0602631  

ارزش سهام و حق تقدم  هزار میلیارد ریال 03198 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 معامله شده

 هزار میلیارد ریال 2/0921

 هزار میلیارد ریال 0873 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

حجم سهام و حق تقدم  هزار میلیارد ریال 7200 هزینه های مصرفی بخش خصوصی

 معامله شده

 د سهممیلیار 6/617

 هزار میلیارد ریال 8163 هزینه های مصرفی بخش دولتی
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