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 سخن ماه:
 
 

 پايان ناراست انديشى
 

 
 
 

از تولید كننده و مصرف كننده كرفته تا مسؤوالن و كارگزاران  ،همه ى دست اندركاران امور اقتصادى
بدون هر گونه مقدمه چینى وياحاشااایه اردازى زاود و  یر راااروربه  ،اداره امور اقتصاااادى ك اااور

حاصاااز از فروف نوت وگاز ياددارندكه همه اينجا و آنجاو همه جا ایوساااته از درآمدهاى سااارشاااار  
وكانیات گران بهاء مانند مس و روى كه در واقع وجوهى جزبهاى فروف ثروت يا ساااارمايه هاى 

خن ساااار مى دادندن اينان نا  گاه وبه دور از ایامدهاى طبیعى/ ملى ما نبوده و نیساااات، داد ساااا
سطح كز ك ور به ويژه در  صنعى زندگى در  ستاندارد ت سرمايه و برقرارى ا زيانباراتالق درآمد به 
كالن اااهرها، افزون براتالف يا به تاراا دادن سااارمايه هاى ملى، اگر نه همه امابرخى گروه هاى 

ساایر كردندنواما  ا انگیزتر اين ه برابرچندين اخواهى معتاد وه راحت طلبى وفزون اجتماعى رانیز ب
سرمايه ها را عالوه بر حیف و میز، در اجراى برخى طرح هاى توجیه نااذير  صد میلیارد دالر از اين 

زاين اوبي آن ااه  ماااننااد مساااا ن و خودروى بااه  اااهر لوكس، ميبور وزمین گیركردنااد،
ندكه رفتاربا ساارمايه متواوت از رفتاربا در آمد اساات، زيرا رفتارناهنجارخوداندگرفته يا آموخته باشاا

همان گونه كه بارها يادآورشااده اد در حالى كه درآمد را مي توان به دلخواه، آن ها نه كز درآمدرا 
ساند، و نه جز  سرمايه گزارى يا اس انداز ر صرف  سرمايه رافقط مى توان به م ساند،  صرف ر به م

میااان تى  تواااو كز  هر ينن ین د ا نیا ع ی مورد،   .درآمااد و سااااارمااايااه قاااوااز ن اااااادنااد و 
تاسااف بارتراين ه مساا والن وكارگزاران اداره اموراقتصاااد، ك ااور، حتا برخى منقدان اقتصااادى و 
شى از كاهش فروف نوت و  صادى كنونى ك ور را كا يا بیش نا صاد دان ها نیز م  الت اقت اقت

انچه م ا ز كاهش تولید و فروف نوت تيريا ها انداشاته بر اين باور ناراسات مى باشاند كه چن
برطرف شود م  الت اقتصادى برقرارنیز برطرف خواهد شدن افز از اين ه م  ز اقتصادى حاكا 
صرف نظر از سیاسي بودن آن ناشى از يك يا دوموردنیستنم  ز  ساسى اقتصاد ما، در وحله 

شاااا ز گرفته  نخساااات و بیش ازهمه ساااااختارى و در نظاد متمركزو دسااااتورى دولتى،  هنیت
كارگزاران اداره اموراقتصااادى ك ااور در نظاد مورد اشاااره از يك سااو، برقرارى اسااتاندارد تصاانعى 
زندگى درسطح ك ور، به ويژه دركالن هرها، راحت طلبى برخى گروه هاى اجتماعى، واعتیادبه 
 فزون خواهى عمومىن كاهش تولید ودر مواردى حتا تعطیز كامز تولید، اعمال ساااایاساااات هاى

، از سوى ديگر . . . معروف به سیاست هاى "شترگاو النگى"، همراه با كنش هاى سلیقه يى و
نهوته اسااات، لذا چنانچه تولید و فروف نوت حتا به اني میلیون ب ااا ه در روز نیز برساااد، باز در 

بنابراين از روز روشن ٠همان سال اول ك ور با كسرى بودجه ساالنه كز ك ور رو به رو خواهد بود
تَر اساات كه چاره كارتنها در تيییر نظاد اقتصااادى متمركزو دسااتورى دولتى به نظاد اقتصاااد آزاد و 

حجا نقدینگی وبه با کاهش سپردن كار تولید و توزيع ودرنهايت اقتصاد ملى به دست مردد همراه 
دها ه درآمبرقرارى نظاد مالیاتى سنجیده مي باشد ن  لبته به نيوى كه كلی تبع آن تورد و در نهایت
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از میزان معینى به باال م مول مالیات گ ته، سرمايه هادر داخز وخارا نیز از حدى به باال مالیات 
اذيرگ ااته ، بیمه هاى اجتماعى نیز به نيو مطلوو و با كاهش هزينه زندگى جایگزین و به نيوى 

شو د كه كلیه  فراد شوندنواي ک ور برقرار  ست جز از حد اقز رفاه معی تى برخوردار  ن مم ن نی
 .سپردن اجراى كار به گروهي فارغ از  هنیت ش ز گر فته در نظاد اقتصادى مخرو حاكا

 

*** 

 اخبارکوتاه اقتصادی

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ایران و انگلیس

 
 انگلیسجلسه ماهانه  هیات مدیره اتاق ایران و 

 
یکصد و هوتاد و ه تمین جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 

، در ميز دبیرخانه اتاق با ٠9/٠1/31روز سه شنبه  70:٠٠انگلیس به روال معمول رار ساعت 
می  رحضور کلیه اعضاءبه استثناء خانا فیروزه مزدا، عضو ودبیرهیات مدیره که در سور لندن به س

 ان نیز  در سور خارا بسر می بردند یبردند و آقای جعور  ره بینی، م اور هیات مدیره، که ا
 ت کیز و برگزار گردیدن 

ارزی مطرح  –ژه مساوز مالی در این جلسه  به روال همی گی نخست اخبار اقتصادی روز به وی
مهندر خاموشی با توجه به حضور لرد المونت در تهران و مالقات م ترک با رویس  سپسشد،

درمورد اتروشیمی ها و رفتار دولت با آنها نیز بیاناتی  اس از آناتاق ایران، بیاناتی ایراد کردندن 
 مبادله شدن

 مورد نظر حضور  ربا توجه به قرار ناهارکاری با لرد المونت از اعضاءدعوت شد در صورت تمایز در ناها
یابندن باتوجه به اینکه مقرر بود سایت اتاق مورد تقویت و بهبود قرارگیرد مجددا برانجاد آن تاکید 

 شدن
درمورد سور به شیراز ومالقات با هیات نماینگان آن اتاق ودعوت اتاق شیراز قرارشد سور به ماه 

 ن باشندنموکول شود که همه ی ا ضاء هیات مدیره درتهرا یا آ رماهبعد
در مورد سور هیات بازرگانی اتاق به لندن و دیدار با اعضاءاتاق بازرگانی بریتانیا و ایران و همچنین 
دیدار با تجار وصاحبان سرمایه  انگلیسی وایرانیان مقیا لندن  رسوارت ایران د  لندن  و شرکت 

زار از سوی سوارت برگحضور هیات در گردهمایی  و در مهمانی ساالنه شاد اتاق در مجلس عواد 
 قرارشد به روال معمول اقداد شودن 

 اایان اذیرفتن 71:٠٠جلسه رار ساعت 
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و انگلیس
 

ش مین جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی،  کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین:
با حضور آقایان  70:٠٠ساعت  ٠8/٠1/31در سال جاری روز دوشنبه صنعت و فن آوری های نوین 

اژوهی، سیداصوهانی، اناهی، 
اسدی کیا، حمزه نژاد، مناقبی، 
ه ترودی، ررابیان و شیبانی در 
ميز دبیرخانه اتاق ت کیز و 

  برگزار گردیدن
در این جلسه اس از مبادله اخبار 
اقتصادی و جمع آوری ای نهادات 
و نقطه نظرات اعضای حارر در 

برنامه و کمیسیون، تقسیا کار 
 :موردتاویداجرایی به شرح زیر 

ایجاد بستر الزد برای برقراری  -7
ارتباط تنگاتنگ مجموعه ها و واحدهای بخش خصوصی دو ک ور با هدف ای برد اهداف تجاری 

 آقایان ررابیان، مب ر و حیدرین توسط
ایجاد هماهنگی الزد برای مبادله هیات های بازرگانی توسط آقایان سیداصوهانی، مناقبی و  -8

 مروان
اعالد موانع و م کالت بخش خصوصی همراه با ای نهاد راهکارهای مناسب به وزارت خانه  -9

 های متبوع توسط آقایان مناقبی، ه ترودی، اناهی و اژوهین
و بروز رسانی عملکرد شرکت های دانش بنیان و فن آوری های نوین در سایت در امور  اعالد -4

مرتبط با موروع کمیسیون به معاونت مرتبط ریاست جمهوری توسط آقایان اسدی، حمزه نژاد، 
 اناهی و خانا میرمومنن

ان ط آقایبروز رسانی اطالعات کلیه صادرکنندگان انگلیسی و ایرانی با اخذ از اتاق تهران توس -0
 حمزه نژاد و دکتر شیبانین

کمیسیون اتاق برای تبادل تجربیات و اخبار مرتبط با  4ت کیز جلسات ماهانه بین دبیران  -0
کمیسیون های دیگر و ایجاد از ارتباطی برای اطالع از اخبار دیگر کمیسیون ها توسط آقای 

 اژوهین
کمیسیون توسط آقای ونظرات اعضاءباربرای درا اخالکترونیکی ماهانه اتاق با خبرنامه همکاری  -1

 اایان یافتن  72:٠٠اژوهینجلسه در ساعت 
روز دوشنبه  74:٠٠ساعت ر ر  ش مین جلسه ماهانه کمیسیون  ذا و داروکمیسیون  ذا و دارو: 

، با حضور خانا مژده ررانیا و آقایان ميمدعلی موثقی، عطااله میرمعینی، میرعلی ٠1/7931/٠8
معماری، نیما احمدخانی و علیررا مناقبی در ميز دبیرخانه اتاق ت کیز و برگزار دواچی، ميمد 

  گردیدن
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بر اسار دستور جلسه، نخست اخبار 
 ذا و دارو مبادله شدن  زمینهاقتصادی در 

سپس درباره مساوز ارزی و م کالت 
اره در بدرای  تبا ل نظر گردیدناقتصادی اخیر 

 زیر بيث و گوت و گو شد: مندرا در موارد
 اعزاد هیأت  ذا و دارو به انگلیسن تدارک  -
ارسال فراخوان دود برای اعزاد هیأت  ذا  -

و دارو به انگلیس به منظور آگاهی از 
میزان تمایز به اعزاد هیأت و کا و کیف 

چهار نور از حارران در این )تقاران
خانا ررانیا و آقایان مناقبی، ،جلسه

 (موثقی(، تمایز خود را برای حضور در این هیأت اعالد کردندنمعماری و 
 ین گردیدنتعنور  70و اعزاد این هیأت، حدود  تعداد معقول برای شکز گیری -
برای برگزاری همای ی با عنوان:ورع موجود در بخش های  ذا و دارو ،کمبودها ،امکانات و  -

  اایان اذیرفتن 70:٠٠ر ر ساعت جلسه ای نهادها تبادل نظر و مورد موافقت قرار گرفت ن
جلسه ماهانه کمیسیون برنامه ریزی  کمیسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:

، 71:٠٠، رار ساعت ٠9/٠1/7931شهری، گردشگری و ساختمان که مقرر بود در تاریخ سه شنبه 
خدابخ ی، علیمردان در ميز دبیرخانه اتاق ت کیز و برگزار گردد، با حضور آقایان علی اکبر 

اعضاء  رسیدننبه دلیز به حدنصاو  دکتر امینی ت کیز گردید اما و شیبانی و ميمدررا قاودی
لذا رسمیت نیافت و حارر درجلسه 
این جلسه کمیسیون به  نبرگزار نگردید
 مهر موکول گردیدن 82روز سه شنبه 

 کمیسیون نوت و گاز و اتروشیمی: 
کمیسیون در تاریخ این  جلسه ماهانه 
 خاریتتا اما  ،گردید برگزار ومقرر ت کیز 
صورت جلسه مربوط  خبرنامهبستن 
واصز نگردید، ماه نامه این نصب در برای 
ت جلسه خبرنامه مهرماه فاقد صور لذا

شیمی کمیسیون نوت و گاز و اترو
 خواهد بودن

روز  74:٠٠کمیسیون عضویت در مهر ماه، رار ساعت  ماهانه  جلسه جلسه کمیسیون عضویت:
، با حضور آقای علی حمزه نژاد و به ریاست آقای دکتر امیرهوشنگ امینی ٠9/٠1/31سه شنبه 

در ميز دبیرخانه اتاق ت کیز و برگزار گردیدن خانا فیروزه مزدا که در سور خارا بسر می بردند 
 در این جلسه حضور نداشتندن

ونده های درخواست تمدید عضویت اعضاء، بررسی و تایید گردیدن ارونده های در این جلسه ار
درخواست عضویت نیز مورد بررسی قرار گرفت و درخواست شرکت زرماکارون به مدیریت آقای 
ميسن امینی، شرکت جوجه مرغ آمین مهر جنوو به مدیریت آقای عطاررا خضری، شرکت ونور 
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دی و همچنین درخواست عضویت آقای علیميمد خلیلی االستیک به مدیریت آقای مجید ميم
مورد تایید قرار گرفتن بررسی درخواست عضویت شرکت ارتباطات کاسپین ورنا به مدیریت آقای 
داوود اکبری سریزدی، شرکت سیمین فراور به مدیریت آقای ميمد هدایتی زفرقندی، همچنین 

موکول دراتاق زاری جلسه مالقات حضوری آقای هادی مرشدی و خانا عزیزه حسینی به بعد از برگ
 .گردید

 با رئیس اتاق ایران و سفیربریتانیاالمونت  ددیدار لر
 

از ایش  براساااااار قرار
تعین شده سا ث یازده 
روز دوشنبه دود مهرماه 

رویس اتاق   ،لرد المونت
 م ترک ایران و انگلیس

ایر سااااویر  وراو مااک
هر ت یس در  گ ن  بااهان ا

ماااهااانااادر  اتاااوااااق
خاموشااای ودکترامینی  

ونایب رویس اتاق  رویس
ن یران و ا یس ا ل بااا   گ

روااایاااس اتااااق ایاااران، 
یدار یذار کردد ند ن راین د

لرد المونت بعداز بیانات 
المللی بود که : به اعتقاد دولت انگلیس، برجاد یک دسااااتاورد بزرن بینکوتاهی ا هارداشاااات

و در تالف اساااات  امی باشاااادارواا به آن متعهد این متأسااااوانه آمریکا آن را نقد کردن با وجود 
 .های خود را با ایران ادامه دهدهمکاری

در ساااطح روابط  الميساااین شاااافعی در این دیدار به فرازوفرودهایی که طی ساااالیان گذشاااته 
رخ داده اشاره کرد و گوت: با وجود همه این نوسانات، روابط اقتصادی ایران و سیاسی دو ک ور 

 .متوقف ن د و امیدواریا در آینده نیز همین روند ادامه ایدا کند گاهانگلیس هیچ
جاد قدردانی کرد و یادآور گیری انگلیس در برابر اقداد آمریکا در خروا از بروی همچنین از مورااااع

ترین حلقه ارتباطی بین ایران و ارواا مهایا های کوچک و متوسااط حال حاراار شاارکت: درکه  شااد
تواند از این  رفیت بهره بگیرد و سطح مناسبات خود را با ایران و حتی می ن انگلیس نیزمی باشند

 ..بازار منطقه توسعه دهد
و تيییراتی که در نظاد بانکی ک ور در حال ایگیری است  FATF شافعی همچنین در مورد موروع

ست طرح تيول نظاد بانکی را در برنامه قرار داده و بخ ی از آن را گوت: ایران مدت ایاده کرده ها
نیز م ااکلی وجود نداشااته باشااد و با توجه به  FATF رسااد در مورداسااتن از طرفی به نظر می

 .زودی این بخش ها نهایی شودهای مجلس و دیگر نهادها بهایگیری
بازرگانی لرد نورمن المونت، رویس اتاق  :های ارتباطی با ایران هستیموجوی کانالدر جست
ن تریکرد، مهامی دیداردر تهران با رویس اتاق ایران  انگلیسسااااویر با و ایران که همراه بریتانیا 
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صریح  عنوان های دو طرف را منابع مالی و حوظ روابط بانکی دوجانبه مس له در تداود همکاری و ت
ن اکه از طریق آن بتواند مناساابات بانکی خود را با ایرمی یاشاادکرد: دولت انگلیس در ای کانالی 

 .ادامه دهد
المونت افزود: در هر صااورت ایران و بازارهای اطراف این ک ااور برای دولت انگلیس اهمیت باالیی 

 .د و امیدواریا بتوانیا در این بازارها حضور مؤثری داشته باشیاندار
وی تأکید کرد: خیلی ناگوار است که به دلیز مساوز سیاسی مردد یک ک ور از دریافت نیازهای 

های خود با ایران در دارویی و بهداشتی ميرود شوندن بنابراین انگلیس در تالف است به همکاری
خاموشاای، رویس اتاق م ااترک ایران و  مهندرسااپس  .دارو و سااالمت ادامه دهد زمینه های

بیان این مطلب که متأسوانه مساوز اقتصادی متأثر از موروعات سیاسی است، تأکید  س بایانگل
 . کرد: در منطقه خاورمیانه هیچ ک وری مانند ایران آمادگی الزد برای همکاری با انگلیس را ندارد

از  رفیت واحدهای کوچک و متوسااط  بهره گیریبهترین راه برای همکاری بین دو ک ااور را ای ااان
 .های م ترک شدخواستار اعزاد و اذیرف هیات های اقتصادی به همت اتاق دانست و

 

 در تهران بازرگانی سوارت هوابستناهار کاری با حضور لرد المونت و 
سال روز شنبه هوتا مهرماه 

آقایان  بنا به دعوت قبلیجاری 
مهندر خاموشی ،دکتر امینی 

،جعور ،دکتر علیمردان شیبانی 
خانا فیروزه مزدا   ره بینی و

اتاق ،وم اور اعضاءهیات مدیره 
 م ترک بازرگانی  ایران و

در یک ناهار کاری با لرد  انگلیس 
المونت رویس اتاق بازرگانی 

کیت همراه با  بریتانیا و ایران،

خانا شادی وویلینگز وابسته بازرگانی سوارت بریتانیا در تهران 
در  لیس درتهرانسوارت انگ عبدالهیان م اور بخش بازرگانی

در این ناهارکاری که بیش از یک  حضوریافتند ن رستوران هتز رامتین
ساعت ونیا به طول انجامید نخست دکتر امینی از حضور مدعوین  

خاموشی به توصیز در باره سوابق  ت کرکرد سپس مهندر
کانات همکاری موجود با وجود مهمکاری های اقتصادی دو ک ور وا

امریکا ، به ویژه از طریق شرکت های کوجک  تيریا های اقتصادی
در همین  ار داشتها نیز ومتوسط بیاناتی ایرادکرد ن دکتر امینی 

از لرد المونت درخواست شده  به بیانیاز اتاق انگلیس وایران و زمینه 
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اشاره را در اختیار اتاق قرار دهند تا شرکتهای  است فهرست و اطالعات مربوط به شرکت های مورد
طی ا ها رداشت همانگونه که درااسخ با آنها تمار برقرار کنند که لرد المونت بتوانند ایرانی 
د ما از نظر قانونی مجاز به این کار نیستیا بهتر است برای برقراری ارتباط در ااسخ دادایمیلی 

 هیات اقداد کنیان همبادلاز طریق امللی بریتانیا همکاری با اتاق لندن و بازرگانی بین 
 ارشیا بیاناتی ،حتا با بانک بین المللیمورد عدد همکاری بانک های انگلیسیدرای خانا مزدا در 

دیدار وصرف ناهار کمی بعد از ساعت این زمینه شدن دررتایراد و خواستار کمک به همکاری بی 
 دو اایان اذیرفتن

 
 ایراناخبارکوتاه اقتصادی 

 
 گذاری ارزیاستقبال دارندگان ارز از سپرده

 

به گزارف خبرگزاری مهر، نوسااااانات نرخ برابری ارز برخی دارندگان ارز را برای فروف یا نگهداری 
یار مردد  های در اخب ارز

رده اساااتن به همین ک
دلاااایااااز، اکاااانااااون 

گذاری ارزی در ساااپرده
هااا بااا شاااارایط  بااانااک

جدیدی که اعالد شده، 
نظر بساایاری را به خود 

 .جلب کرده است
 ،خبرنگار مهربه گزارف 

نوسانات نرخ برابری ارز 
شته و در هوته های گذ

کاهش نرخ از  به  یز  م
برای انواع سااامت بازار 

ندگان ارز  ارز، برخی دار
سرمایه های خود را که 

را به دلیز نااطمینانی از آینده بازار و جوی که دالالن ارزی به راه انداخته بودند، به دالر و یورو تبدیز 
هایی که به خصوص طی دو سه هوته اخیر از سوی فعاالن اند، مردد کرده و با توجه به زمزمهکرده

نی بر کاهش بی تر نرخ به میان آمده است و در مقابز مقاومت دالالن برای نگه داشتن بازار ارز مب
های ارزی از سااوی دارندگان ارز را جذاو گذارینرخ در سااطح باال را در ای داشااته اساات، سااپرده

 .کرده است
 

https://www.mehrnews.com/news/4428151/استقبال-دارندگان-ارز-از-سپرده-گذاری-ارزی
https://www.mehrnews.com/news/4428151/استقبال-دارندگان-ارز-از-سپرده-گذاری-ارزی
https://www.mehrnews.com/news/4428151/استقبال-دارندگان-ارز-از-سپرده-گذاری-ارزی
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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بانک مرکزی اعالد کرده  گیری ارزی بانکها چه بود؟بخشنننهامه بانر مرکزی برای سننن رده
 4و  8، 9گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درها امارات و دالر به ترتیب نرخ سود سپرده هکاست 

درصااد خواهد بود که قرار بر این اساات که نساابت به  ٠.9درصااد اساات و کارمزد عاملیت بانک ها 
 .گذاری ارزی یک ساله ارداخت شودحجا سپرده دریافتی در اایان دوره سپرده

متقاری خواستار ابطال و یا دریافت سود باشد، به منظور تسریع و تسهیز  در این میان البته اگر
در اراوه خدمات به سااپرده گذاران، آن بانک نساابت به ارداخت اسااکنار از ميز منابع خود اقداد 

سپرده سود  صز و ارداخت  سکنار نزد خواهد کرد؛ اما به هر روی، بازارداخت ا صورت ا گذاری به 
ع ارز تودیعی و به صاااورت اساااکنار خواهد بود که البته ارداخت ساااود به این بانک، به همان نو

 .سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود
بر اسااار این بخ اانامه ،اگر فردی درخواساات ابطال سااپرده ارزی تودیعی قبز از سااررسااید را 

 ٠.0، 7داشته باشد، نرخ سود سالیانه مورد عمز برای سپرده یورویی، درهمی و دالری به ترتیب 
 .گیردهای ارزی کمتر از یک ماه سودی تعلق نمیدرصد خواهد بود؛ اما به سپرده 7.0و 
 

شیهانباجه س رده ن شد مراجعه برای  صدیان  -دههدگذاری ارزی خبر میاز ر آنگونه که مت
های گذشااااته اسااااتقبال مردد از گویند، طی هوتهمی خبرنگار مهربا ارزی شااااعب در گوتگو 

ضامین الزد را های ارزی باال بوده و البته گذاریسپرده دولت و بانک مرکزی نیز تالف کرده اند که ت
ها گذاران برای ارزهای ارداختی به بانکها اراوه بدهند تا جای نگرانی از بابت سااااپردهبه سااااپرده

های ارزی با ارز روز وجود نداشااااته باشاااادن آنگونه که بانک مرکزی اعالد کرده، تسااااویه سااااپرده
شااده اساات تا خاطرات ناخوشااایند  سااوی بانک مرکزی تضاامینگ ااایش خواهد بود و این امر، از 

 .تکرار ن ود 37و  3٠های گذاران ارزی در تالطمات بازار در سالسپرده
های ارزی را سلب کرد و هر فردی گذاریهمان روزهایی که نظاد بانکی اعتماد مردد درباره سپرده

، با این جمالت مواجه کرد: داشااتبخ اای از سااپرده ارزی خود را  که درخواساات دریافت تماد یا
 .شودارداخت می معادل ریالی سپرده ارزی آن ها به قیمت مرکز مبادالت ارزی و نه بازار آزاد،

 
ا ااات سااار  تضااامین بانک مرکزیاما  - شننودها ماهانه و ارزی پرداخت میسننود سنن رده

گویند، با می خبرنگار مهرهای ارزی قرار داردن آنگونه که مقامات بانک مرکزی در گوتگو با سااااپرده
ها روند روبه رشدی های ارزی توسط بانکهای ارایه شده از سوی این بانک، جذو سپردهتضمین

ته ایشرا طی می باکندن الب نکتر ها  با با همکاری  که  ها، شااااعب نک مرکزی اعالد کرده بود 
آن های ارزی مردد فعال شااده اساات؛ اما نکته حاوز اهمیت شااهرهای مختلف برای جذو سااپرده

بر اسار روابط .کنندها سود سپرده را ماهانه و به صورت اسکنار ارز ارداخت میست که بانکا
اعالد شده به بانکها، در صورت انصراف سپرده گذار ایش از سررسید، بانک ها مو وند بالفاصله 

های گذاری شده اقداد کنند؛ رمن اینکه در این طرح برای سپردهنسبت به استرداد وجوه سپرده

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2018/10/12/0/2925085.pdf
https://media.mehrnews.com/d/2018/10/12/0/2925085.pdf
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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بانک مرکزی که  شوددرصد سود ارداخت می 8درصد و درهمی  4درصد، دالری  9یورویی ساالنه 
 نها را تضمین کرده استاصز و سود این سپرده ا

 

 :سازمان مالیاتی ابالغ کرد
 

 شوندها صورت مالی ندهند جریمه میبانک
های ای بر لزود ارایه صاااورتهای مساااتقیا ساااازمان امور مالیاتی با صااادور ابال یهمعاون مالیات 

ستگاه سط د شده تو سی  سابر و اعمال جریمه در  ... ها وها و بیمهانکهای م مول، بمالی ح
 .صورت تخطی تاکید کرد

به نقز از اژوه کده اولی و بانکی، در ابال یه نادر جنتی؛ معاون مالیات  خبرگزاری مهربه گزارف 
های مستقیا سازمان امور مالیاتی ک ورخطاو به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کز 

 امور مالیاتی آمده است: 
صوو  818مقررات ماده به احتراما، با توجه  صالحی م ستقیا ا ، 7934.٠4.97قانون مالیات های م

 در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی م مول اراوه صورت های مالی
حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران  

 :رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند

https://www.mehrnews.com/news/4428658/بانک-ها-صورت-مالی-ندهند-جریمه-می-شوند
https://www.mehrnews.com/news/4428658/بانک-ها-صورت-مالی-ندهند-جریمه-می-شوند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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در خصااااوص شاااارکت های مورااااوع بند )الف( و )د( ماده واحده قانون اسااااتواده از خدمات  -الف
و حرفه ای حسابداران  یصالح به صصی تخ

عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات 
های مسااااتقیا  827ماده  یات  مال قانون 

، شااارکت 7934.٠4.97اصاااالحی مصاااوو 
ماده  های )الف( و )د(  ند های مورااااوع ب

ستواده از خدمات تخصصی » واحده قانون ا
و حرفه ای حسااااابداران  یصااااالح به عنوان 

که سااال مالی آنها از « حسااابدار رساامی
و بعد از آن شااروع می شااود  ٠7.٠7.7934

ماده  یات  818م اااامول مقررات  مال قانون 
 7934.٠4.97های مستقیا اصالحی مورخ 

 .د بودخواهن
 :شرکت های موروع بند )الف( و )د( ماده واحده یادشده عبارتند از

 شرکت های اذیرفته شده یا متقاری اذیرف در بورر اوراق بهادار -7
اساااساانامه قانونی سااازمان   1شاارکت ها و موسااسااات مورااوع بند های )الف( و )و( ماده  -8

 حسابرسی
اساسنامه فوق الذکر ت ریح شده   1در ماده شرح زیر   به 8شرکت ها و موسسات موروع بند  

 :است
قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب  40و  44الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول 

می باشااد از قبیز بانک ها و موسااسااات و شاارکت های بیمه و همچنین شاارکت های دولتی و 
ع وابسااته به وزارت بازرگانی، بنیاد موسااسااات و سااازمان های انتواعی دولتی، مراکز تهیه و توزی

شرکت های تيت  سسات و  سالمی و مو سایر نهاد های انقالو ا شهید و  ضعوان و بنیاد  ست م
سرمایه  صرف نظر از چگونگی، مالکیت  سساتی که  شرکت ها و کارخانجات و مو شش آنها و  او

ش دسااتگاه های آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسااط مدیریت منتخب دولت و یا تيت اوشاا
اجراوی اداره می شاوند و ساایر دساتگاه های عمومی که طبق اسااسانامه و مقررات مورد عمز 

 .مکلف به تعیین بازرر قانونی و انجاد حسابرر می باشند
 

درصااد ساارمایه آنها به طور  0٠و: شاارکت ها، موسااسااات و دسااتگاهایی که در مجموع بیش از 
 .تگاه های موروع بند )الف( فوق می باشندمستقیا و یا  یر مستقیا متعلق به دس

درصااااد مالیات متعلق به عنوان جریمه عدد رعایت مقررات ماده مذکور در  8٠از آنجا که معادل 
ست، صورت عدد رعایت مقررات مهلت مقرر، ایش بینی گردیده ا سال  شرکت های مذکور در  از 

  .یاد شده می باشند می باشد، م مول جریمه 7934.٠7.٠7مالی که شروع آن بعد از 
در خصااوص اشااخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات توویضاای به سااازمان امور مالیاتی  -و

شماره  سازمان متبوع که طی بخ نامه  سار نوع و حجا فعالیت به موجب اطالعیه  ک ور بر ا
مالیات قانون  818ابالغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده  7930.77.72مورخ  39/30/8٠٠

اراوه صااورت های مالی حسااابرساای شااده( گردیده اند، با ) 7934.٠4.97های مسااتقیا مصااوو 
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برای اشااخاص تصااریح ناد شااده در اطالعیه فوق که سااال  توجه به قساامت اخیر اطالعیه مذکور،
و به بعد شروع شده می باشدن بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد  7930.٠7.٠7مالی آنها از 

و به بعد می  7930.٠7.٠7شاده نیز از اشاخاص م امول به شارح این بند که ساال مالی آنها از 
باشااد، در صااورت عدد اراوه صااورت های مالی حسااابرساای شااده در مهلت مقرر در ماده مذکور 

 .حسب مقررات قابز مطالبه خواهد بود

:المللی اولبینی صندوق بینایش  

 کاهش رشد اقتصادی ایران

ندوق بینطبق ایش رود که رشااااد المللی اول، انتظار میبینی جدید صاااا

های اقتصااااادی ایران در سااااال جاری و آینده میالدی، به دلیز اعمال تيریا

زمان ن انگر رشد آمریکا، کاه ی چ مگیر داشته باشدن همین برآورد ها

 .عربستان سعودی استاقتصادی 

بینی قبلی خود برآورد کرد که رشااد اقتصااادی ایران در سااال جاری و المللی اول با تعدیز ایشصااندوق بین

رو شده، ای ميسور با کاهش روبههای جدید آمریکا به گونه( به دلیز تيریا8٠73و  8٠72آینده میالدی )

خاطر افزایش تولید و صااادرات نوت رشااد خواهد ای ایران عربسااتان سااعودی به اما اقتصاااد رقیب منطقه

 .داشت

مهرماه )نها اکتبر(، اقتصاد وابسته به نوت  71شنبه المللی اول در روز سهطبق ارزیابی جدید صندوق بین

درصااد با کاهش نرخ  9/  0حدود  8٠73درصااد و در سااال  7/  0جمهوری اسااالمی در سااال جاری میالدی 

 .رشد مواجه خواهد شد

المللی اول ایش از آنکه دونالد ترامپ، رویس جمهوری آمریکا، در ماه مه گذشاااته بازگ ااات بینصاااندوق 

سال جاری و آینده تيریا صادی ایران در  شد اقت سالمی را اعالد کند، ر های ایاالت متيده علیه جمهوری ا

 .بینی کرده بودمیالدی را حدود چهار درصد ایش

رود که ایران در دو سال آینده "به خاطر کاهش صادرات نوت، تا ار میالمللی اول، انتظبه گوته صندوق بین

 .رو باشد" با افول اقتصادی روبه8٠89تا  8٠8٠های بازگ ت به رشدی نسبتا مثبت در سال

ای با ایران را اعالد ماه گذشااته )ه ااتا ماه مه( خروا آمریکا از توافق هسااتهاردیبه اات 72دونالد ترامپ 

های خرید و تهیه دالر توسااااط جمهوری مرداد گذشااااته از جمله در حوزه 70ها يریاکردن دور نخساااات ت

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45809158
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های آمریکا در ماه آینده نیز تيریاآبان 79اسالمی، تجارت طال و فلزات گرانبها و خودروسازی آ از شد و روز 

 .حوزه نوت و انرژی و مبادالت بانک مرکزی ایران اعمال خواهند شد

نسااه، صااادرات نوت ایران که به طور معمول تا روزی دو و نیا میلیون ب ااکه در روز به گزارف خبرگزاری فرا

رود که با اجرایی شدن ای مواجه شده و انتظار میرسیده، اکنون با کاه ی حدودا نیا میلیون ب کهمی

اسااالمی ترتیب جمهوری ماه آینده باز ها از میزان آن کاسااته شااده و بدینهای نوتی آمریکا در آبانتيریا

 .منبع اصلی درآمد خود را از دست بدهد

رود که رشاااد اقتصاااادی کز منطقه خاورمیانه و المللی اول، انتظار میبینی جدید صاااندوق بینطبق ایش

شمال آفریقا نیز به خاطر وخامت اوراع اقتصادی ایران و افزایش قیمت انرژی، با کاه ی ميسور همراه 

 .باشد

رود که رشد اقتصادی ک ورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ار میبر اسار این ارزیابی، انتظ

المللی اول در بینی جدید صندوق بیندرصد باشدن ایش 8/0حدود  8٠73جاری میالدی دو درصد و در سال 

مورد رشااد اقتصااادی ک ااورهای این منطقه، به نساابت ارزیابی این سااازمان در آوریز گذشااته، ن ااانگر 

 .درصدی است 7/  8تا  7/  7کاه ی 

المللی اول به عنوان معتبرترین منبع ارزیابی ورعیت اقتصادی ک ورهای جهان، یکی از دالیز صندوق بین

گرد رشااد اقتصااادی در منطقه خاورمیانه و شاامال آفریقا را در سااقوط بینی خود مبنی بر عقباصاالی ایش

 .ا دانسته استهای آمریکرشد اقتصادی ایران به خاطر بازگ ت تيریا

المللی اول در عین حال ن اانگر افزایش رشاد اقتصاادی عربساتان ساعودی، بینی جدید صاندوق بینایش

 .ای ایران استترین رقیب منطقهبزرن

رود اقتصاد عربستان سعودی که در سال گذشته میالدی المللی اول، انتظار میبنا به ارزیابی صندوق بین

 8/  4درصاادی و در سااال بعد رشاادی  8/  8رشاادی  8٠72ود، در سااال درصاادی مواجه ب ٠/3با رشاادی 

ینی بخیز به نسبت ایشدرصدی داشته باشد؛ امری که ن انگر رشد نیا درصدی اقتصاد این ک ور نوت

 .المللی اول استقبلی صندوق بین

ن سااال دهد از ماه ژوودرصااد از درآمد دولتی عربسااتان سااعودی را ت ااکیز می 2٠قیمت نوت که حدود 

 .دالر برای هر ب که رسیده است 2٠درصد افزایش یافته و به بیش از  1٠گذشته بیش از 
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ریاض رااامن اشااااره به کاهش چ ااامگیر صاااادرات نوت ایران، اعالد کرده اسااات که آن را به کمک دیگر 

 .ک ورهای تولیدکننده نوت جبران کرده استن تهران اما این ادعا را رد کرده است

 
 رئیس پلیس آگاهی قم خبر داد؛

 

 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در قم ۲۲کشف 
 

لیتاار  7٠٠هاازار و  88رواایس الاایس آگاااهی فرماناادهی انتظااامی اسااتان قااا از ک ااف  -قااا 
 .گازوویز قاچاق در قا خبر داد

بااه  خبرگاازاری مهااربااه گاازارف 
نقااااز از اایگاااااه خبااااری الاااایس، 
سااارهنگ احماااد کرمااای ا هاااار 
داشاااات: در ااااای خباااار واصااااله 
مبناای باار ایاان کااه یااک دسااتگاه 
کاااااااامیون دارای بااااااااک  یااااااار 
اساااااااااتاندارد اقاااااااااداد باااااااااه 

گیری متنااااااااااوو از ساااااااااوخت
کنااد کااه هااای سااوخت میجایگاه

وراااوع باااه الااایس باااا اعاااالد م
آگااااااهی اساااااتان موراااااوع در 
دسااتور کااار مااأموران قاارار گرفاات 
و بااا تعقیااب خااودرو مااذکور، ميااز 
دااااااو ساااااوخت شناساااااایی و 

 .کامیون توقیف شد
هاااای نوتااای، وی افااازود: ساااپس ماااأموران باااا همکااااری عواماااز شااارکت ملااای اخاااش فرآورده

زن ک اااف و لیتااار گازوویاااز در قالاااب دو مخااا 7٠٠هااازار و  88طااای بازرسااای صاااورت گرفتاااه 
 .سوخت به انبار شرکت نوت منتقز شد

رواایس الاایس آگاااهی اسااتان قااا گواات: نهایتاااه مااتها بااه همااراه ارونااده مت ااکله تيویااز مرجااع 
 .قضاوی استان شد

فرمانااده انتظااامی - فقننره سننرقت در قننم ۰۵اعتننراس سننارق لننواز  داخننل خننودرو بننه 
شهرساااتان قاااا از دساااتگیری یاااک ساااارق لاااوازد داخاااز خاااودرو خبااار داد و گوااات: ماااتها در 

 .فقره سرقت اعتراف کرد 0٠تيقیقات الیس به 
ساارهنگ مااراد حسااین جعوریااان ا هااار داشاات: در ااای وقااوع چناادین فقااره ساارقت لااوازد  

 .گرفتداخز خودرو در قا موروع به صورت ویژه در دستور کار الیس قرار 

https://www.mehrnews.com/news/4428752/کشف-۲۲-هزار-لیتر-گازوئیل-قاچاق-در-قم
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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هااااای ساااارقت، و شناسااااایی ميز 73وی ادامااااه داد: بااااا هوشاااایاری مااااأموران کالنتااااری 
 .سرانجاد سارق حرفه ای حین سرقت دستگیر شد

ساارهنگ جعوریااان افاازود: مااتها کااه در تيقیقااات، منکاار هاار گونااه ساارقتی بااود بااا دیاادن 
نااده فقااره ساارقت لااوازد داخااز خااودرو اعتااراف و اااس از ت ااکیز ارو 0٠ماادارک موجااود بااه 

 .تيویز مراجع قضاوی استان شد
فرمانااده انتظااامی شهرسااتان قااا در اایااان بااا ه اادار بااه مالکااان وساااوز نقلیااه ای کااه بااه 
دالیلاای مجبااور هسااتند خااودروی خااود را در بیاارون از مناازل اااارک کننااد، تاکیااد کاارد: اشاایاء 

یااد قاارار قیمتاای، اسااناد و ماادارک اتومبیااز و هااویتی را هرگااز در داخااز خااودرو و در معاارض د
 ندهند

 
 تدارک وزارت ارشاد برای صدسالگی ههرستان موسیقی تهران

 
دومین جلسه ها اندی ی صد سالگی هنرستان موسیقی تهران با حضور سیدمجتبی حسینی 

امور هنری معاااون 
وزارت فاارهاانااگ و 
ارشاااد اسااالمی و 
تااااااعاااااادادی از 
برگزار  هنرمناادان 

 .شد
باااااه گااااازارف 
بااه  خبرگزاری مهر

ناااقاااز از رواباااط 
عمومی معاااوناات 
هنری وزارت  مور  ا
فرهناگ وارشااااااد 
اسااااالمی، دومین 
ن ااااساااااات ها 
اناااااادی اااااااااای 
بااازرگاااداشااااااات 
صاااااادسااااااالگی 

با حضااور سااید مجتبی حسااینی معاون امور هنری، ميمد   یاری  هنرسااتان موساایقی تهران
تعدادی از مدیران، اسااااتادان و  مدیرکز دفتر آموزف و توسااااعه فعالیت های فرهنگی و هنری، 

هنرمندان فارغ التيصیز هنرستان ها و اعضای شورای سیاستگذاری در سالن جلسات معاونت 
 هنری برگزار شدن

دفتر آموزف و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در ابتدای این جلسه   یاری مدیرکز   ميمد
گزارشاای از فعالیت های انجاد شااده برای برگزاری ج اان صاادمین سااال تاساایس هنرسااتان 

 موسیقی و همچنین برنامه های آینده ارایه کردن

https://www.mehrnews.com/news/4428719/تدارک-وزارت-ارشاد-برای-صدسالگی-هنرستان-موسیقی-تهران
https://www.mehrnews.com/
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است،  معاون امور هنری در این ها اندی ی گوت: قدر آموزف و آموزف هنر را چنانکه شایسته
ن اناختیان تکریا هنرساتان یادآور یک تاریخ باشاکوه اسات و گذشاته را چراغ راه آینده کردن تنها 
مسااایر با عزتی اسااات که می توان برای رسااایدن به آینده ای روشااان، ایش گرفتن هنر معلمان 

 هنرستان ها بسیار اهمیت دارد و سعی می شود حق و حقوق معلمان افزایش یابدن
دان، استادان و مدیران حارر در ن ست با بیان خاطرات خود از هنرستان ها و ارایه در ادامه هنرمن

دیدگاه های خود، مسایز و م کالت حوزه آموزف هنر، ای نهاداتی برای صدمین سال تاسیس 
 این هنرستان ارایه کردندن

تهران، علی ترابی مدیرکز دفتر موسیقی، احد جاودانی مدیرکز فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
امیر اشرف آریان اور اژوه گر ، موسیقیدان و فارغ التيصیز از هنرستان موسیقی، حسن ریاحی 
آهنگسااااز و موسااایقیدان، مجید انتظامی آهنگسااااز و مدرر، شاااهال میالنی مدرر موسااایقی 
کز دفتر آموزف اس از انقالو  مدیر یک ایرانی، ميمد مظوری اولین  یک  ربی و فولکلور کالساااا

سهرابی نماینده بنیاد رودکی، وحید قاسمی م اور طراحی و توسعه معاونت  اسالمی، حسن
قایی، علی تقی اور و  مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری، احساااااان آ هنری، مجید فرو ی 

 همکاران دفتر آموزف در این جلسه حضور داشتندن
ن موسیقی در اایان جلسه احکاد اعضای شورای سیاستگذاری بزرگداشت صدسالگی هنرستا

 تهران از سوی معاون امور هنری به اعضای شورا تقدیا شدن
 نبرنامه صدسالگی هنرستان موسیقی تهران، هوته دود آ ر ماه امسال برگزار خواهد شد
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 همتی خبر داد؛

 

 بانک مرکزی برای حز م کز نقدینگی،تورد و اصالح نظاد بانکی برنامه
یدات رهبر  تاک به  با اشااااااره  نک مرکزی  با کز  رویس 
انقالو برای حز م کالت کلیدی اقتصاد ک ور گوت: 
شاارط اساااساای فاوق آمدن بر م ااکالت، همراهی 
 .اعضای دولت و ا تیبانی دو قوه ميترد دیگر است

، عبدالناصااار همتی، رویس کز خبرنگار مهربه گزارف 
رویس کز   بانک مرکزی در اساات اینسااتاگرامی خود

بانک مرکزی با اشاااااره به تاکیدات رهبر انقالو برای 
حز م ااکالت کلیدی اقتصاااد ک ااور نوشاات: شاارط 
اساااساای فاوق آمدن بر م ااکالت، همراهی اعضااای 

 .بانی دو قوه ميترد دیگر استدولت و ا تی
و عملیاتی   رهبر معظا انقالو بر اتخا  تدابیر و تصااامیمات جدی»همتی در این اسااات نوشااات: 

صاد تاکید کردندن از  0برای حز  مورد آن یعنی م کالت نظاد بانکی،  9مورد،  0م کز کلیدی اقت

https://www.mehrnews.com/news/4428172/برنامه-بانک-مرکزی-برای-حل-مشکل-نقدینگی-تورم-و-اصلاح-نظام-بانکی
https://www.mehrnews.com/news/4428172/برنامه-بانک-مرکزی-برای-حل-مشکل-نقدینگی-تورم-و-اصلاح-نظام-بانکی
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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وع ارز را ها به آن نقدینگی و تورد در حیطه مسااا ولیت مساااتقیا بانک مرکزی اساااتن اگر مورااا
اراااافه کنیا، خطیر بودن مسااا ولیت بانک مرکزی و اهمیت اقدامات و برنامه های آن برای اجرای 
فرامین رهبری را آشکار می سازدن همراهی اعضای ميترد دولت در ای برد سیاست های بانک 
ای مرکزی و ا ااتیبانی دو قوه ميترد دیگرف شاارط اساااساای فاوق آمدن بر م ااکالت اسااتن بر

کنترل و هدایت نقدینگی، کندکردن روند رشااااد تورد و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت بندی 
م ااکالت در ها تنیده نظاد بانکی و اخذ مجوزهای الزد برای اصااالح تدریجی آن و تبدیز شاابکه 
بانکی به موتور ميرکه اشااتيال و تولید و خصااوصااا ساااماندهی بازار ارز و حرکت در مساایر نرخ ارز 

عادلی با توجه به شرایط اقتصادی ک ور، برنامه های م خصی داریا که با م ورت صاحبنظرات ت
اقتصادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سیستا بانکی عملیاتی 

 «.نموده و اجرا خواهیا کرد

 امالک تجاری در خط پایان
.  

در روزگاری نه چندان دور، دریانی ها ]که از شااریوترین و صاادالبته، موفقترین  -خبرگزاری تساانیا
سرمایه گذاری  سرمایه گذاری برای خرید ميازه، بر هر  سبٔه تهران هستند[ عمیقا معتقد بودند  ک

همین مبنا بود و ميازه عالوه بر بازدهی ناشی از کسب و کار، دیگری مرجح استن واقعیت ها بر 
 .با افزایش قیمت به مراتب باالتری نسبت به سایر دارایی ها )از جمله مسکن( برخوردار بود

برابر یک متر مربع آاارتمان  7٠]که قیمت یک مترمربع ميازه در یک ميله حدود  791٠از اواخر دهه 
و نهادهای شااابه دولتی متمول، با م ااااهده ساااودهای سااارشاااار  در همان ميله بود[، بانکها

 .واحدهای تجاری، به ساخت ااساژهای تجاری روی آوردند

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/21/1851002/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
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در ادامه، با چ اایدن مزٔه شاایرین این ساارمایه گذاری، ساااخت مالهای عظیا تجاری به ميملی 
داریها ]به برای رقابت سااارمایه گذاران بدل گردیدن رااامن اینکه نمی توان انگیزه های انهان شاااهر

 .جهت سود ناشی از فروف مجوز امالک تجاری[ را نادیده گرفت
با اشاااباع تدریجی امالک تجاری، رشاااد قیمت امالک تجاری کا و کمتر شااادن به گونه ای که ها 

اارتمان در همان  5تا  8اکنون، قیمت یک متر مربع ميازه در یک ميله حدود  برابر یک متر مربع آ
 .ميله شده است

جایی رسید که طی یکسال گذشته که امالک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده کار به 
 .اند، امالک تجاری از هیچ افزایش قیمتی برخوردار نگردیدند

ند؟ اذیر این اساااات که در ایران به اما چرا امالک تجاری به این حال و روز افتاده ا واقعیت انکارنا
د دارد که بطور ميسااوساای بیش از نیاز اسااتن بنابراین نور( یک ميازه وجو 82خانوار ) 2هر  ازای

بدیهی است که بسیاری از افرادی که ها اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می 
 .کنند در آینده از سرمایه گذاری شان ا یمان خواهند شد

تيوالتی عالوه بر حجا نامتعارف عررااه واحدهای تجاری، ساامت تقارااای واحدهای تجاری نیز با 
اساااساای، دساات به گریبان اساات: با گسااترف کسااب و کارهای اینترنتی، به تدریي برخی از 
فعالیتهای تجاری نیازمند ميازه نخواهند بود و تقارااای ميازه برای برخی اصااناف کاهش می یابدن 

 (.)آژانسهای تاکسی تلونی، آژانسهای هواایمایی وننن نمونٔه عینی این موروع هستند
های ارزیابی اقتصااادی مجتمع های ان، جای بساای تاسااف اساات که بساایاری از گزارفدر این می

 .تجاری توسط افراد  یرمتخصص یا  یر متعهد تدوین شده است
های ارزیابی اقتصاااادی طرحها را تهیه البته نباید همه تقصااایرات را ها به گردن افرادی که گزارف
گذار بساایاری از مجتمع های تجاری، بانک  می کنند، انداختن واقع مطلب این اساات که ساارمایه

ترین مالک های موفقیت ها خصااولتی و نهادهای شاابه دولتی هسااتندن یکی از مهاها، شاارکت
مدیران این مجموعه ها نیز حجا اروژه های شااروع شااده به عالوه ای اارفت فیزیکی اروژه ها در 

 .دوره مدیریت ای ان است
از م اااوران و کارشااناسااانی که عدد ساااخت و ساااز را به واقعیت تلخی وجود دارد که مدیران، 

 .های بازار معرفی می کنند، خوش ان نمی آیدعنوان یکی از استراتژی
از نظر ای ان، و یوه کارشناسان و م اوران اقتصادی طرحها این است که با عدد سازی و 

زودتر کلنگ  احداث، زده تا هر چه  شکنجٔه اعداد، اروژه را روی کا ذ دارای توجیه اقتصادی کرده
 !شود

بسیاری از کارشناسان و م اوران نیز که به این ولع مدیران واقوند در رسالت خود کوتاهی 
 .و به عبارت صریيتر، اقداد به فروف  خود می کنند کرده

به عنوان نمونه در شاارایط کنونی، اگر گزارف اقتصااادی برای یک اروژه تجاری تدوین شااود تعیین 
درصد( در جریان  8٠کسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروف واحدها )مثال نرخ رشد ی

 .نقدی آتی اروژه، اشتباه قطعی است
چه بساااا برای برخی از اروژه های تجاری کنونی می بایسااات نرخ رشاااد قیمت فروف واحدهای 

ست آ شود تا نرخ بازدهی واقعی بد صور در نظر گرفته  ید که البته تجاری طی مدت اجرای اروژه، 
 .مورد عالقه اکثر مدیران نخواهد بود
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بنابراین باید توجه داشت که سودآوری واقعی بسیاری از اروژه تجاری، متواوت از سودآوری دفتری 
 .آنهاست

امالک تجاری، اولویت دریانی های باهوف برای  اسااااتبا این تواساااایر، در شاااارایط کنونی، بعید 
 .سرمایه گذاری باشد

 

 :سفیر انگلیس
 تهران  -روابط اقتصادی لهدن تقویت 

در تهران با تأکید بر تقویت روابط تجاری لهدن با تهران گفت:  سیسفیر انگل - ایرنا -یزد 
  .دولت بریتانیا متعهد به حمایت از معاهده برجا  است

تا روابط در دیدار با استاندار یزد گوت: تالف می شود  (Rob Macaire )به گزارف ایرنا، راو مک ایر
تجاری ایران با انگلیس و سایر 
ک ورهای ارواایی توسعه یابد به 
همین منظور فعالیتهایی از سوی 
اتيادیه ارواا برای بهبود فضای 
 .همکاری در حال انجاد است
وی از عالقه مندی بخش 
خصوصی انگلستان برای سور به 
یزد و گوت و گو با بخ های 
مختلف اقتصادی این استان 

و ادامه داد: در این سور خبرداد 
فرصتهای همکاری در بخ ها 
گردشگری، دان گاهی و تجاری 
 .مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت
سویر انگلستان در ایران 
خاطرن ان کرد: تمرکز لندن روی 
توسعه ارتباطات با ایران است و به همین منظور در سور به یزد، اروژه های قابز سرمایه گذاری در 

 .ن بررسی می شوداین استا
شنبه شب در دیدار با تعدادی از فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی راو مک ایر سویر انگلستان سه

عنوان سویر یک ک ور ارواایی متعهد به روابط تجاری در قالب برجاد با ایران یزد ها بابیان اینکه به
حز م کالت ارتباطی با ایران ها در حال ایجاد یک سیستا بانکی برای ارواایی :هستیا، گوت

  .هستند
مک ایر افزود: حضور چند رایزن و کنسول سوارت انگلستان در این سور بیانگر عزد ما برای توسعه 

  .ویژه با استان یزد استروابط با ایران و به
*** 

  :استاندار یزد
 منطق، ميور تصمیا گیری اروااییها برای حوظ برجاد باشد 
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استاندار یزد گوت: شرایط امروز ایران و جهان، فرصت خوبی برای انگلستان و سایر ک ورهای  
ارواایی فراها آورده تا منطق در تصمیا گیری را برای حوظ برجاد و مقابله با تيریمهای یکجانبه 

  .آمریکا ن ان دهند
ران افزود: رفتار ایران در طول به گزارف ایرنا ، ميمود زمانی قمی در دیدار با سویر انگلستان در ای

تاریخ همواره استقالل طلبانه و متمدنانه بوده و با توجه به فراز و فرود در روابط با انگلستان، باید 
  .تماد تالشهای آینده برای گرفتن تصمیمات منطقی و تقویت روابط باشد

همچون 'کرکس' برای توسعه بعد از تصویب معاهده بین المللی برجاد، قرادادهای مهمی  :وی افزود
مقاد این ک ور  81نیروگاه خورشیدی میان ایران و انگلستان بسته شد و  رف سه سال اخیر نیز 

  .به ایران سور کردند
استاندار یزد تصریح کرد: همه این اتواقات در واقع عالوا مثبتی برای بهبود روابط میان دو ک ور 

  .یکجانبه آمریکا در خروا از برجاد قرار نگرفته و آسیب نبینداست که امیدواریا تيت تأثیر رفتارهای 
زمانی قمی ارافه کرد: با خروا آمریکا از برجاد موانعی برای توسعه روابط ایران با ک ورهای 
ارواایی ایجاد شده و اگر ک ورهای مستقز می خواستند با تماد امکانات دنیا بدعهدی دولت 

  .ندازه شخص ترامپ نمی توانستند این کار را انجاد دهندفعلی آمریکا را ثابت کنند به ا
وی با تأکید بر لزود ثمر دادن 'نه گوتن' به ایاالت متيده ا هار امیدواری کرد تا تالشهای انگلستان 
و ک ورهای ارواایی دیگر در طراحی یک مکانیزد مالی و بانکی در حز موانع  یرحقوقی آمریکا موثر 

  .باشد
میلیونی  2٠٠میلیونی در داخز و  2٠با ت ریح شرایط ایران در امنیت باال و  رفیت بازار استاندار یزد 

در اطراف ایران گوت: تأیید حق ایران در دادگاه الهه که قبال نیز درباره نوت نیز شاهد آن بودیا در 
  .واقع بیانگر رفتار منطقی و متمدنانه با داشتن بنیه قوی حقوقی ایران است

تصریح کرد: سیاست امروز ایران، تکیه بر مزیتها و استعدادهای درونی و در عین حال  زمانی قمی
  .نگاه به بیرون و ارتباط با سایر ک ورهاست

وی با ت ریح  رفیت های استان یزد ها گوت: تاریخ،تمدن و نیروهای ماهر و تيصیلکرده مهمترین 
صنعت، معدن، گردشگری، بهداشت و سالمت  مزیت این استان در کنار  رفیتهای باال بویژه در حوزه

  .است
وی با بیان اینکه ، قرنها اقلیتهای مختلف مذهبی در این استان در کنار ها زندگی کرده اند ، افزود: 
یزد نمونه ای از جامعه متکثر و متمدن است و یکی از بهترین نقاط ایران برای سرمایه گذاری 

  .ميسوو می شود
خ به ارسش سویر انگلستان در خصوص تأثیر تورد بر شهرهای ایران ها گوت: استاندار یزد در ااس

م کالت ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، چین و ارواا در ا لب ک ورها اثر گذاشته و ایاالت 
متيده تالف دارد با تيریمهای مختلف درد مردد ایران را زیاد و مقاومت را کا کند ولی در مقابز 

  .نها مقاومت می کنیااقدامات آ
وی تأکید کرد: تماد تالف ما دفاع از شرف و استقالل ایران است و ارواا می تواند با سرعت دادن 
  .در طراحی سیستا بانکی جدید ، این فرصت را برای توسعه روابط ميتنا ب مارد
ای( زمانی قمی یادآور شد: بخش خصوصی انگلستان بویژه شرکتهای کوچک و متوسط )ار اد 

می توانند از  رفیت استان یزد برای توسعه همکاری و م ارکت در سرمایه گذاری به صورت 
  .مستقیا و با تکیه بر انتقال تکنولوژی همراه با دانش فنی آن استواده کنند
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در این سور دو روزه کنسول، رایزن اقتصادی، رویس بخش بازرگانی و مس ول ت ریوات سوارت 
 .ک ور را همراهی می کنندانگلستان، سویر این 
 1٠٠عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی ایران با سه هزار و در استان یزد به
هکتار از بافت تاریخی شهر یزد نیز سال قبز در  8٠٠شود و نوع کاال تولید می 2٠٠واحد تولیدی، 

  .سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده است
 

 :سویر انگلیس

 به برجاد، اایه روابط ما با ایران استتعهد 
سویر انگلیس در ایران گوت: امروز تعهد به برنامه جامع اقداد م ترک  -ایرنا -شیراز

 .)برجاد( به عنوان یک توافق بین المللی اایه و اسار روابط ما با ک ور ایران است
 Rob ) فارر، راو مک ایر به گزارف دریافتی ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملز استانداری

Macaire)  در دیدار با استاندار فارر در شیراز افزود: بر همین اسار می کوشیا که ایران بتواند
 .از مزایای برجاد به ویژه در حوزه اقتصادی بهره مند شود

مک ایر ادامه داد: با وجود 
اینکه اایبندی به برجاد 
برای انگلستان تبعات و 
ه هزینه های سیاسی ب
دنبال داشته است اما ما 
همچنان این راه را ادامه 
خواهیا داد چرا که 
معتقدیا باید به چیزی که 
امضا کرده ایا متعهد 
 .بمانیا و آن را انجاد دهیا

از زمان : او ا هار داشت
بازگ ایی سوارت 
انگلیس در ایران تاکنون 
همه کوشش خود را برای 
تقویت و گسترف روابط 

کار گرفته خود با ایران به 
 .ایا

سویر انگلیس در ایران ادامه داد: تقویت روابط تجاری و همچنین ورود به حوزه تامین نیازهای رروری 
از جمله دارو،  ذا و امور مرتبط با ایمنی، سالمت و جان انسان ها باید به عنوان نخستین گاد در 

 .توسعه روابط دو ک ور ایران و انگلیس مد نظر قرار گیرد
افزود: اگر تجارت را به منزله رودخانه و تيریا ها را سدی در مقابز آن در نظر بگیریا این  مک ایر

اقدامات و گاد های اولیه رخنه هایی هستند که با ایجاد آنها می توان به تدریي سد تيریا ها را از 
 .میان برداشت
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های موجود در وی گوت: بی شک شرکت های بسیاری در لندن به دلیز  رفیت ها و اتانسیز 
استان فارر خواهان برقراری روابط با این استان هستند و من نیز در ن ست م ترکی که بین 
 .اتاق بازرگانی ایران و انگلیس برگزار می شود این توانمندی ها را ت ریح خواها کرد
جاد استاندار فارر ها در این دیدار، رمن ابراز خرسندی از مورع ک ورهای ارواایی در قبال بر

 .گوت: قطعا بدعهدی دولت آمریکا در قبال برجاد نیز در تاریخ جهان ثبت خواهد شد
جمهوری اسالمی ایران همواره خواهان برقراری و تقویت روابط دوستانه با  :اسماعیز تبادار افزود

د اسایر ک ورها از جمله انگلستان بوده و انتظار داریا این ک ور در دیگر ک ورهای ارواایی به برج
به عنوان یک توافق بین المللی در همه ابعاد اایبند باشند تا این توافق، الگویی برای سایر ک ورها 

 .به عنوان یک عهدنامه بین المللی باقی بماند
وی، با اشاره به اینکه انتظار ایران از ارواا در قبال برجاد بیش از این چیزهاست تصریح کرد: رای 

به نوع جمهوری اسالمی باالترین دلیز و گواه بر حقانیت ایران در دنیا  دیوان بین المللی دادگستری
 .بود

او ادامه داد: برجاد که برای به نتیجه رسیدن آن کوشش و هزینه بسیاری صرف شده باید به عنوان 
 .یک سند تاریخی از سوی تمامی ک ورهای طرف معاهده عملیاتی شود

ایران و انگلیس مستيکا تر از گذشته در سایه احتراد متقابز  وی، ابراز امیدواری کرد که روابط بین
 .تداود یابد و جایگاه ویژه ای به دست آورد

 تبادار افزود: جمهوری اسالمی ایران همواره قبز از روابط تجاری خواهان توسعه روابط فرهنگی و 
 نعتقاد داریاسیاسی با همه ک ورها بوده و ما به آرامش و صلح و جهانی عاری از تروریسا ا

 

 پهج تکواندوکار ایران راهی مهچستر می شوند
، 8٠72ایران برای حضور در مرحله چهارد مسابقات گرنداری در سال  تکواندوی به گزارف ایرنا؛ تیا

انگلیس ترک خواهد کردن « منچساااتر»مهرماه( تهران را به مقصاااد شاااهر  82شااانبه بامداد )ساااه
قات فوق از  به  81مسااااااب مهرماه 

 .شاااااودروز باارگاازار ماای 9ماادت 
فاارزان »و « اااورآرماایاان هااادی»

 52در وزن منهااای « عاااشااااورزاده
 و« ابوالوضاااااز یعقوبی»کیلوگرد، 

در منهای « میرهاشاااا حساااینی»
در به ارافه  «سجاد مردانی»و  22
کیلوگرد ترکیااب تیا ایران را  2٠

هنااد می د کیااز  مهاادی ن»ت ااااا
دیگر تکواندوکار ایران « خدابخ اای

گی، فرصاااات به دلیز آساااایب دید
حضور در این مسابقات را از دست 

      .نداد
 نداردبرعهااده « علی ميمااد بسااااياااق»هاادایاات تیا ایران را بااا کمااک « فریبرز عسااااکری»
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امتیاز در راستای افزایش رنکینگ  7242و  82، 2٠به نورات اول تا سود گرنداری منچستر به ترتیب 
 .می گیرد المپیک و همچنین اني، سه و هزار دالر جایزه تعلق

 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 

 توفان در انگلیس دو قربانی گرفت
 

مهابع انگلیسننننی گزارد دادند وقوف توفان و جاری شنننندن سننننیل در  –ایرنا  –لهدن 
 .های جهوبی و جهوب غربی این کشور دو قربانی گرفته استبخش

 
قربانیان بر اثر جاری شااادن سااایز و  ربی عنوان کرد یکی از « ولز»به گزارف ایرنا، الیس منطقه 
داده و ميورهای  های اصاااالی این منطقه جان خود را از دسااااترانش زمین در یکی از بزرگراه 

 .مواصالتی در این مسیر مسدود شده است
نزدیکی  گری در  فرد دی ین  همچن

واقع در « برایتون»سااااواحز شااااهر 
جاانااوو انااگاالاایااس جااان خااود را از 

ی ها حاکداده اسااتن گزارفدساات
اسااات که مردد، جساااد مرده او را 
 ساااااعت یک و نیا بامداد امروز به

های ساااحز وقت ميلی در نزدیکی
 .اناااااددریاااااا اااااایااااادا کااااارده

هااای ساااانگین و طيیااان بااارناادگی
ها در  رو انگلیس همچنین رودخانه

منجر بااه قطع برق بساااایاااری از 
واحدهای مسااکونی شااده اسااتن 
تصااااویر منت ااار شاااده در فضاااای 

دهد که جاری مجازی ن اااااان می
جااای گااذاشاااااتااه ای را بااههااای گساااااتااردهشاااااادن سااااایااز در ایاان مااناااطااق خااراباای

                                                                  اساااااات
و نقز در بی ااتر مناطق ک ااور مختز شااده و برخی  یر از شاارق انگلیس، ساایسااتا حمز  به

 .را نیز با خود شااااسااااته و برده اسااااتها ها حاکی اساااات که جاری شاااادن ساااایز دادگزارف
شناسی انگلیس برای بی تر مناطق  ربی ک ور، تا عصر ا مروز ه دار نارنجی اعالد اداره هوا

                                                         ه اسااااااتنکااارد
گلیس نامیده شده است جمعه گذشته از ایرلند به سمت مناطق  ربی ان« کالود»این توفان که 

 .هزار واحد مساااکونی در این ک اااور قطع شاااد 9٠ای اااروی کردن در اثر این توفان، برق بیش از 
گوتنی اسااات که توفان یاد شاااده همچنین مراساااا عروسااای جمعه گذشاااته نوه ملکه الیزابت 
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 .                                                       .انگلیس در کاخ ویندزور را تيت تأثیر قرارداد
کنندگان در سبب شده است تا شرکت کیلومتر در ساعت 57است شدت باد  ها حاکیگزارف .

 دندارنهای خود را با دست نگهکالهاین مراسا 
 

 س و اتيادیه ارواا بر سر اجرای برگزیتتوافق احتمالی انگلی
 

 رهبران ارواایی و انگلیس بر سر خروا لندن از اتيادیه ارواا به توافق نزدیک شدند
به نقز از اولیتیکو،  خبرگزاری مهربه گزارف 

مذاکرات نمایندگان انگلیس و اتيادیه ارواا 
برگزیاات اس از کش و بر ساااار اجرای 

ها گوتگو ساااارانجاد های فراوان و ماهقور
 به یک نتیجه م ترک دست ایدا کردن

آن گونااه کااه این گزارف گوتااه مااذاکره 
اند لندن را قانع کنندگان ارواایی توانسااااته

تدریجی از شااااوک با خروا  تا  ند  های کن
به انگلیس جلوگیری  هانی  ناگ اقتصاااااادی 

 شودن
ان انگلیس و حصااااول توافق احتمااالی میاا

اتيادیه ارواا اس از آن اعالد شااده که وزیر 
 برگزیت انگلیس امروز در سوری از ایش اعالد ن ده به بروکسز سور کردن

در عین حال یک مقاد دیپلماتیک در اتيادیه ارواا گوته اساات که مذاکرات میان لندن و بروکسااز در 
شاامالی همچنان در هوته جاری ادامه خواهد ارتباط با اسااتقرار ایساات بازرساای در منطقه ایرلند 

یافت و برخی توافقات صااورت گرفته در مذاکرات جاری همچنان اس از بازگ اات از سااوی مجلس 
 نمایندگان دو طرف امکان تيییر خواهند داشتن

 
 شدوزیران کابینه علیه نخست وزیر اعتراض خواستار « تراز می»عضو سابق کابینه 

 

، نخست وزیر انگلیس، خواستار سرک ی و اعتراض جمعی وزاری «ترزا می»عضو سابق کابینه 
 .اندکابینه علیه طرح مورد نظر نخست وزیر در مورد خروا از اتيادیه ارواا شده

که تا همین چند ماه ایش وزیر دولت « دیوید دیویس»به نقز از رویترز،  خبرگزاری مهربه گزارف 
انگلیس برای خروا از اتيادیه ارواا بود و بعد از آن در مخالوت با طرح مورد نظر نخساااات وزیر از 

، خواسااتار اعتراض جمعی «دی تایمزسااان»اساات خود اسااتعوا داد، حال با انت ااار یادداشااتی در 
 وزرای کابینه علیه طرح ترزا می در مورد خروا از اتيادیه ارواا شده استن

https://www.mehrnews.com/news/4430283/توافق-احتمالی-انگلیس-و-اتحادیه-اروپا-بر-سر-اجرای-برگزیت
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4430165/وزیران-کابینه-انگلیس-علیه-نخست-وزیر-اعتراض-کنند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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طرح مورد نظر ترزا می برای خروا از اتيادیه ارواا 
معروف شده، ایش از این نیز « چکرز»که به طرح 

کااار از جملااه هااای ميااافظااهبااا مخااالواات چهره
ساااابق کابینه  ، وزیر خارجه«بوریس جانساااون»

با  وان  خال جه شاااااده بود و برخی از م می موا
 یرقابز قبول خواندن این طرح، خواسااااتار خروا 
انگلیس از اتيااادیااه ارواااا باادون هیچ توافقی 

 اندنشده
رمن آن که طرح چکرز  شت خود  دیویس در یاددا
را باعث ساارافکندگی انگلیس دانسااته، از وزرای 

تراض دسااته کابینه خواسااته اساات تا با اعالد اع
 جمعی این طرح را به چالش ک یده و علیه نخست وزیر اقداد کنندن

با  یه نیز  ياد حاراااار از سااااوی رهبران این ات حال  اا در  یه ارو ياد طرح ترزا می برای خروا از ات
ستهمخالوت شده و دو طرف هنوز نتوان سر دستیابی به یک راه حز م ترک در های روبرو  اند بر 

اری واردات و صااادرات کاال اس از برگزیت به یک جمع بندی نهایی دساات مورد تعیین ورااعیت تج
 یابندن

 :وزیر خارجه دولت در سایه انگلیس

 کندحزو کارگر انگلیس صادرات سالح به عربستان را متوقف می
وزیر خارجه دولت در سااایه انگلیس امروز یک اانه در ا هاراتی با اشاااره به ماجرای موقود شاادن 

، عنوان داشاات که حزو کارگر در صااورت ت ااکیز دولت، صااادرات سااالح به «شااقجیجمال خا»
 .عربستان سعودی را متوقف می کند

بااه نقااز از رویترز،  خبرگزاری مهربااه گزارف 
از اعضای ارشد حزو کارگر « امیلی ترونبری»

دولت انگلیس که از وی با عنوان وزیر خارجه 
در سااایه یاد می شااود با اشاااره به سااطح 
روابط لندن با ریاض و همچنین ماجرای موقود 
شااادن جمال خاشاااقجی روزنامه نگار منتقد 
کارگر انگلیس  تانی، گوت: اگر حزو  عربساااا
به  ت ااااکیز دولت دهد صاااااادرات سااااالح 

 .عربستان سعودی را متوقف می کند
حزو کارگر ایش از این نیز با توجه به جنایات 
عربسااتان سااعودی در یمن، خواسااتار توقف 

 .ارسال سالح به ریاض شده بود
ترونبری در ادامه گوت: میانگین اطالعات موجود در خصاااوص خاشاااقجی می گوید که او بدسااات 

 .عربستان به قتز رسیده است
خاشقجی در تاریخ دود اکتبر به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرده و از آن زمان 

نوره از عربسااتان به ترکیه  70تا کنون اطالعی از وی در دساات نیسااتن گوته می شااود یک تیا 

https://www.mehrnews.com/news/4430095/حزب-کارگر-انگلیس-صادرات-سلاح-به-عربستان-را-متوقف-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4430095/حزب-کارگر-انگلیس-صادرات-سلاح-به-عربستان-را-متوقف-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4430095/حزب-کارگر-انگلیس-صادرات-سلاح-به-عربستان-را-متوقف-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4430095/حزب-کارگر-انگلیس-صادرات-سلاح-به-عربستان-را-متوقف-می-کند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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به قتز رسانده اندن رسانه های ترکیه   سور کرده و خاشقجی را در زمان حضور وی در کنسولگری
 .نور را منت ر کرده اند 70در روزهای گذشته تصاویر این 

که بر اسار اطالعات ارسال شده از ساعت هوشمند  همچنین رسانه های ترکیه اعالد کرده اند
 .خاشقجی، وی در داخز کنسولگری شکنجه شده و به قتز رسیده است

 

کندارواا، روسیه را تيریا می  

سالح وزارت خا ستواده از  سیه را به دلیز ا رجه انگلیس اعالد کرد که ک ورهای اتيادیه ارواا، رو
 .شیمیایی تيریا می کنند

گزارف  مهربااه  گزاری  نقااز از بااه  خبر
جه انگلیس  خار یانووسااااتی، وزارت امور  ر
اعالد کرد که وزیران امور خارجه ک ورهای 

اتيادیه ارواا قصاااد دارند طرح جدید عضاااو 
تيریا علیه روساااایه به دلیز اسااااتواده از 
 سالح های شیمیایی را تصویب کنندن

وزارت امور خااارجااه انگلیس گواات: وزرای 
اکتبر در  70امور خااارجااه اتيااادیااه ارواااا 

سمی تيریا های  لوکزامبورن در دیداری ر
ای نهادی توسط انگلیس و فرانسه علیه 

حمالت در سااااوریااه و  روساااایااه، اس از
 سالزبری را تایید می کنندن

، وزیر امور خارجه انگلیس با همکاران «جرمی هانت»گوتنی اساات که ایش از انجاد این جلسااه، 
خود از لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، بليارستان، کرواسی و رومانی 

رای اایان دادن به اسااااتواده از سااااالح های دیدار خواهد کرد و از حمایت و عزد آن ها در تالف ب
 شیمیایی ت کر می کندن

کندارواا، روسیه را تيریا می  
 :وزارت خارجه انگلیس

 .دننسالح شیمیایی تيریا می کاده ازاستواتيادیه ارواا، روسیه را به دلیز 
به نقز از ریانووسااااتی، وزارت امور خارجه انگلیس اعالد کرد که وزیران  خبرگزاری مهربه گزارف 

امور خارجه ک ااااورهای عضااااو اتيادیه ارواا قصااااد دارند طرح جدید تيریا علیه روساااایه به دلیز 
 از سالح های شیمیایی را تصویب کنندناستواده 

https://www.mehrnews.com/news/4430025/اروپا-روسیه-را-با-ادعای-استفاده-از-سلاح-شیمیایی-تحریم-می-کند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4430025/اروپا-روسیه-را-با-ادعای-استفاده-از-سلاح-شیمیایی-تحریم-می-کند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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وزارت امور خااارجااه انگلیس گواات: وزرای امور 
اا  اکتبر در لوکزامبورن در  70خارجه اتيادیه ارو

دیداری رساامی تيریا های ای اانهادی توسااط 
انگلیس و فرانسااه علیه روساایه، اس از حمالت 

 در سوریه و سالزبری را تایید می کنندن
نجاد این جلسااااه، گوتنی اساااات که ایش از ا

نت» ها با «جرمی  جه انگلیس  خار ، وزیر امور 
همکاااران خود از لهسااااتااان، جمهوری چااک، 
مجارسااتان، اساالواکی، اساالوونی، بليارسااتان، 
سی و رومانی دیدار خواهد کرد و از حمایت  کروا
و عزد آن هااا در تالف برای اااایااان دادن بااه 

های شاایمیایی ت ااکر می اسااتواده از سااالح 
 کندن
 

داردنیا به سوی اقتصاد غیرکربنی گام برمیبریتا  
 راجر هارابین تحلیلگر محیط زیست بیبیسی

بریتانیا درحال برداشتن گا  های نامطمئن اولیه به سوی یر آیهده "سبز" با هدس به صفر رساندن 
 .انتشار گازهای گلخانه ای است

دولت این ک ور رسما خواستار راهنمایی 
ته تيییرات  اقلیمی" )ساااای ساااای "کمی

ساااای( درباره چگونگی و زمان انجاد این 
 .جهش شده است

اگر این هدف ميقق شااااود یک دگرگونی 
خارق العاده در اقتصااادی اساات که مبنای 
آن را سااوخت های فساایلی ت ااکیز می 

 .دهند

این تصااامیا تيت تاثیر گزارف هوته ایش 
ساااازمان ملز گرفته می شاااود که اخطار 

 .عواقب خطرناک تيییرات اقلیمی باید انت ار دی اکسید کربن را به طور کامز متوقف کنیامی داد برای ارهیز از 
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 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 شود!المللی اول راهی زندان میرویس اسبق صندوق بین 

خواهی خود در برابر دیوان المللی اول در فرجادبه گزارف دویچه وله، رویس اسااابق صاااندوق بین

به جرد  8٠71دادگستری اسپانیا شکست خوردن این دیوان ميکومیت رودریگو راتو در سال عالی 

 کالهبرداری را تأیید کردن راتو برای چهار سال و نیا به زندان خواهد رفت

 

ميکومیت چهار سااااال و نیا زندان برای رودریگو 
المللی اول، تأیید راتو، رویس ای ین صندوق بین

دادگستری اسپانیا حکا دادگاه شدن دیوان عالی 
بدوی در مورد وزیر اساابق اقتصاااد این ک ااور را 

 .تأیید کرد
با  باط  مالی در ارت یک رسااااوایی  به  هاد راتو  ات
تيریف اطالعااات بااانااک "بااانکیااا" بااه منظور 

های شااااخصاااای با کالهبرداری و ارداخت هزینه
گیرندگان این های اعتباری واداسااااتواده از کارت

 .ددگربانک بازمی
های اعتباری موسود این رسوایی که حول کارت

های اعتباری سیاه" در زمان ریاست راتو بر بانک "کاخا مادرید" آ از شده بود، سپس با ریاست او به "کارت
 .بر بانک اسپانیایی "بانکیا"، به این مؤسسه بانکی نیز راه یافت

( رویس اسااابق 8٠71گذشاااته میالدی )دادگاه بدوی ساااال -دهندگانزندگی مجلز از جیب مالیات
های "بانکیا" در المللی اول را از جمله به اتهاد تيریف و دسااتکاری اطالعات فاینانسصااندوق بین
 .اف در این بانک اسپانیایی، به چهار سال و نیا ميکود کرده بودزمان مدیریت

گذاران صاااورت ساااپردهگذاران و ها به منظور کالهبردای از سااارمایهگوته شاااده بود که دساااتکاری
ها ای که آنان به خرید سهاد این بانک در بورر تر یب شوندن در ای این دستکاریگرفته، به گونه

های خود را به سااهاد تبدیز کردند و سااپس با رااررهای گذاران سااپردهها هزار تن از سااپردهده
 .رو شدندهنگوتی روبه

ضات دادگاه بدوی، رودریگو راتو در زما ست خود بر بانکبه باور ق های "کاخا مادرید" و "بانکیا"، ن ریا
کارمند بلنداایه از  0٠ای برای کالهبرداری ساااااخته بوده اسااااتن در این شاااابکه بیش از شاااابکه
قیمت، های گرانهای شااااخصاااای، همچون خرید لبارها برای هزینههای اعتباری شاااارکتکارت

 .اندکردهجواهرات یا سورهای مجلز، استواده می
اند؛ اولی که در واقع از خزانه دولت اسااااپانیا و نیا میلیون یورو خرا کرده 78افراد در مجموع  این

 .برداشت شده است

https://www.dw.com/fa-ir/economy/a-45753437
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 میلیون یورویی دولت، یعنی از مالیات 8٠میالدی با کمک  8٠78از ساااوی دیگر، "بانکیا" در ساااال 
 .مردد اسپانیا، از "ورشکستگی" نجات یافت

ها، فریادهای ندگی مجلز مدیران بانکی از ميز مالیات اساااپانیاییبه خاطر تأمین  یرمساااتقیا ز
 .تر یافتهای اعتباری سیاه" ابعادی گستردهاعتراری نیز به هنگاد اف ای رسوایی "کارت

میالدی،  8٠٠1وزیر اقتصاااد اسااپانیا و سااپس تا سااال  8٠٠4تا سااال  7330رودریگو راتو از سااال 
 بودنالمللی اول ا مادرید" ن ست، رویس صندوق بینزمانی که بر کرسی ریاست بانک "کاخ

 

 کراسی در بسیاری از کشورهای صنعتی در معرض خطر استمود

موثر،  های سااایاسااایدهد که رشاااد یزایندو وووومیساااو و نبود جریاننتایج تحقیق بنیاد برتلزمن نشاااان می

شااناسااان دادو اسااتج جامعهساااختارهای دموکراتید در بساایاری از جوامع صاانعتی را تحت تاثیر  رار 

 .اندنسبت به این ودیدو هشدار دادو

 

 

 

 

 

 
     

 

 جلسه وارممان آممان )بوندس تاگ( با حضور آنگال مرکل، صدراعظو این کشور

در بسیاری از ک ورهای صنعتی استانداردهای جامعه دموکراتیک و قانونمند به طور قابز 

 .است ای اایین آمدهمالحظه

و توساااعه  ک اااور صااانعتی عضاااو اتيادیه ارواا و ساااازمان همکاری 47که درباره نتایي تيقیقی 
روند "کاهش کیویت   دهد کهن ااان می از سااوی "بنیاد برتلزمن" انجاد شااده OECD اقتصااادی
 .های دموکراتیک در جهان" در بسیاری از ک ورهای  ربی نیز قابز م اهده استارزف

ا این روند قرار گرفته اسااااتن در رده اول سااااوود و در ای آن بنا به این تيقیق، آلمان در رتبه انج
 .فنالند، نروژ و دانمارک قرار دارندن ناد سوویس در ردیف ش ا این جدول است

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45819002
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( در مقایسااه با سااال 8٠72دهد که در سااال جاری میالدی )اژوهش " بنیاد برتلزمن" ن ااان می
ن بر اسار این اژوهش به ویژه روند ک ور رشد نیافته است 80ساختارهای دموکراتیک در  8٠74

 .توان در مجارستان، لهستان، مکزیک و ترکیه م اهده کردرشد منوی را می

های دموکراسی و ميققان بنیاد برتلزمن معتقدند که حتی در ک ور ایاالت متيده آمریکا که ارزف

های دموکراتیک داند کیویت ساااااختارآزادی را به عنوان "هسااااته  یرقابز تيییر" جامعه خود می

 .کاهش یافته است

ها را در تيلیز اژوه ااااگران بنیاد برتلزمن آمده که عملکرد رویس جمهوری ک ااااوری که رسااااانه
شااناسااد و کننده آنان را در جامعه به رساامیت نمینامد و فعالیت مسااتقز و کنترل"دشاامن" می

 ."آزادی استآور است و تهدیدی برای دموکراسی و برای آن ارزف قاوز نیست "شرد

 

 ها از سوی دولتتظاهرات اعتراضی در لهستان به دلیل محدودیت کار رسانه
 

یز شااااراد یاد برتلزمن، می-دان که دموکراساااای لیبرال در تی اااالر، رویس اروژه تيقیق بن ید  گو
ک ورهای عضو اتيادیه ارواا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز زیر ف ار قرار داردن به گوته 

ها، در مانند آزادی رسااااانه های دموکراتیک،"در برخی از این ک ااااورها اسااااتانداردهای ارزفاو 
 ."اندمخاطره قرار گرفته

این مورااوع بساایار نگران کننده اساات که در برخی از ک ااورها با - لهسااتان، مجارسااتان و ترکیه
ساابت به آن کاهش اایبندی به اصااول دموکراتیک از سااوی رهبری ک ااور، اعتماد عمومی مردد ن

سی سیا شراد رهبری  ستن دانیز  سته ن ده ا ستان و -کا تی لر برای نمونه از لهستان، مجار
گوید که با وجود ميدود شاااادن ساااااختارهای دموکراتیک و برد و میترکیه در این رابطه ناد می

های آنها کاهش نیافته اسااااتن رویس گروه ها در این ک ااااورها اعتماد عمومی به دولتآزادی

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45819002
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های دهنده آن اسااات که بنیاد ارزفاین امر ن اااان»گوید: اتی بنیاد برتلزمن در این باره میمطالع

 «.دار نبوده استدموکراتیک در این ک ورها در میان بخ ی از مردد به اندازه کافی ری ه

بر اساار این اژوهش در آلمان و ک اورهای اساکاندیناوی نیز - آلمان و ک اورهای اساکاندیناوی

ای اسااات و اصاااالحات درازمدت را با ساااابقههای سااایاسااای در حال گساااترف بیبندیقطب
های میان "چپ" و "راساات" به ویژه اس بندیهای زیادی تواد خواهد کردن در آلمان جناحدشااواری

-به گوته دانیز شراد .به وروح افزایش یافته است از رشد حزو "آلترناتیو برای آلمان" )آ اف دی(
ز دیگر م اااک تااای اااااالااار 

بارزه  "نوعی م این ک ورها 
مداود" است،  تی  تخااابااا ن ا
هااا کااه دولاات به این معنی 

در درون خااود  قادر نیسااتند 
م ااااااکااالت  در باااااااره 
بادل  عه ت جام اصاااااااالاااای 
باااه تاااوافاااق  نظر کننااد و 
م ااااکااز در  برساااندن این 
ساااایاساااای  وراااااعاایاات 
شناخته شده  فعلی آلمااان 

 .است
 

 کندبه "ن ر اکا یب" متها می ها رادونالد ترامپ، رویس جمهوری آمریکا، رسانه

ترین قدرت اقتصااادی این مورااوع که رتبه آمریکا، به عنوان بزرن اژوه ااگران این تيقیق معتقدند
جهان، در سااااه شاااااخص عمده این اژوهش، یعنی ساااااختارهای دموکراتیک، دولت و عملکرد 

سال  سه با تيقیق  سی ک ور، در مقای ست، آین 8٠74سیا ده خوبی را نه مرتبه کاهش یافته ا
  .کندترسیا نمی

ند کنهای رشد مثبتی نیز اشاره میميققان این اروژه به نمونه-مدل فرانسه، به عنوان نمونه
از فرانسه ناد برده شده   توانند سرم قی برای بقیه ک ورها باشندن در این رابطهکه می

مثبتی را در  است که تيت تاثیر سیاست امانووز مکرون، رویس جمهوری این ک ور، رشد
شاخص مقایسه ک ورها در این تيقیق )شاخص حاکمیت اایدار .دهداین زمینه ن ان می

تانداردهای دموکراساااای، کیویت حکومت8٠72 مداری و کیویت نتایي ( با توجه به اساااا
   .شودميیطی بررسی و ارزیابی میهای اقتصادی، اجتماعی و زیستسیاست در عرصه

بنیاد برتلزمن به طور مرتب از این شاااااخص برای تجزیه و تيلیز اایداری میالدی  8٠77ز سااااال ا

 .ک ورهای عضو اتيادیه ارواا و سازمان رشد و همکاری اقتصادی استواده کرده است
در آلمان تاسیس شده و دفتر آن در گوترزلو  7311بنیاد برتلزمن بنیاد مستقلی است که از سال 

 .واقع است

 

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45819002
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 گزارد ویژه:
 اشاره :
شماره خبرنامه کار          شدا هارزندگزارف ویژه این  سنا آنرا منت ر یی می با  که خبرگزاری ای

این رو گه دلیلی بر اثبات نظرات خبر نامه درخصااوص ایامدهای ناشاای از  ه ازارزنده کرده اساات ن
کاهش قدرت خرید اول ملی می باشااااد که همواره مورد تاکید بوده اساااات اما به دلیز کسااااری 

 نه استتمر هرگز به آن توجه ن دبودجه مس
                                                     *** 

 
 هاکارکهان مستقل و آزاد درصدر دوشغله

 

 شوندهزار نفر با یر شغل راضی نمی۷۲۷

 
 

شود به نان توانست آنها را تامین کند، امروز دیگر نمیاگر در گذشته درآمد یک نور در خانواده می
ها تيمز بیکاری ها گوی سااابقت را از درآمدها ربوده و خانوادهبازوی یک نور تکیه کرد، چون هزینه

نند و برای چرخیدن کتالف دیگر اعضااا را ندارند تا جایی که افراد ناچارند برای درآوردن نان بی ااتر 
 .چرخ زندگی به داشتن دو شيز یا بی تر روی بیاورند

به گزارف ایسنا، در حالی که به اعتقاد کارشناسان، اایین بودن حقوق، ررایت نداشتن از شيز 
ست، مرکز آمار اول و افزایش هزینه شيز دود ا شتن  های زندگی از جمله علز گرایش افراد به دا
ترین و بی اااترین دلیز دو شااايله بودن افراد در ساااال اصااالی در گزارشااای، و اطالعات وزارت کار 

 .گذشته را م کالت اقتصادی و معی تی عنوان کرده است
های بازار کار و دستمزد و شکاف عمیقی که میان  دنبال اعمال سیاست های گذشته بهدر سال

شغلهای به ناد ی خانوار ایجاد شااده، ادیده درآمد و هزینه کز گرفته اساات؛ این ادیده شاا هادو 
های متولی خاصی از آن توسط دستگاه ها قبز به شکز انهانی بود و اعداد و ارقاد اگر چه تا مدت
ها به تدریي جدی گرفته و جداولی به آن اختصاااص شااد، اما با گسااترف تعداد دوشاايلهاراوه نمی
 .داده شد
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شته اندا هار کرده در طرح آمارگیری نیروی کار، افرادی که شيله به که کار دیگری ها دا اند، چند 
روندن مالک در نظر گرفتن شيز اصلی یا شيز دود، ت خیص فرد است و اگر فرد نتواند شمار می

شاايز اصاالی خود را ت ااخیص دهد، شاايلی که ساااعت کاری بی ااتری را به خود اختصاااص داده 
ست، به صلی در نظر گرفته میا شيز ا ساوی شودعنوان  صورت م ساعات کار همه  و در  بودن 

م ااا ز، آن شاايلی را که فرد در آن سااابقه بی ااتری داشااته به عنوان شاايز اصاالی وی درنظر 
 .شودگرفته می

 

 
 

 !شوندشغل راضی نمی هزار نفر با یر ۷۲۷
هزار نور  4٠٠میلیون و  89بر اساااار آخرین ایمایش میدانی صاااورت گرفته در ک اااور، از مجموع 

اند که بیش از یک شيز هزار نور از شا الن ا هار کرده 181سال گذشته، حدود  شا ز ک ور در
درصااد از افراد چند شاايله در شاايز اصاالی خود مزد و حقوق بگیر  7٠.0اندن از این میزان داشااته

درصااد در سااایر بخ ااها  09.3درصااد مزد و حقوق بگیر بخش خصااوصاای و  8٠.8بخش عمومی، 
شغله .اندم يول فعالیت بوده صد چهد  شترین در مستقل قرار  ها هم در گروه کارکهانبی

شته ست دا شيلی خود  .ا ستند که برای انجاد فعالیتهای  سانی ه ستقز در واقع ک کارکنان م
حقوق بگیر کساااای نیسااااتند و هیچ حقوق بگیری ها در اسااااتخداد ندارندن به عبارتی این عده، 

کنند تا آزادی دنبال می زیردساات و کارفرما ندارند و فعالیتهای شاايلی خود را به شااکز مسااتقز
عمز بی ااتری داشااته باشااندن در گذشااته تعداد کارکنان مسااتقز کا بود و دولتها معموال آنها را 

دانساااتند ولی امروز تيت تاثیر معادالت اقتصاااادی و شااارایط گرفتند یا  یر متعارف مینادیده می
 .شوندکا بر اقتصاد در مياسبات آماری به بازی گرفته میحا
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 !هامستقل درصدر دو شغله کارکهان
درصاااد کز  9.7دهد که در طرح آمارگیری نیروی کار، فقط حدود های بازار کار ن اااان میبررسااای
نور  012هزار و  77اند که دارای دو شيز و بی تر هستندن ساله و بی تر ا هار کرده 7٠ شا الن

ها که شاايز اصاالی آنها در بخش عمومی اساات، در شاايز دود خود نیز در بخش از چند شاايله
 .عمومی م يول به کارند، به عبارتی دیگر هر دو شيز آنها در بخش عمومی است

ها که شاايز اصاالی آنها در بخش عمومی اساات، در شاايز دود نور از چند شاايله 203هزار و  79
تواند ناشی از عدد کواف رسد علت این امر میه نظر میخود در بخش خصوصی م يول کارند؛ ب

هایی که نور از چندشااايله 111هزار و  0٠مخارا زندگی با حقوق دریافتی در شااايز اول باشااادن 
شيز اصلی آنها در بخش عمومی است در شيز دود خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقز و یا 

 .کارکن فامیلی بدون مزد م يول فعالیت هستند
شيله 4103 صلینور ازچند شيز ا شيز دودها که  ست در  صی ا صو در بخش  شان در بخش خ

صی نور از چندشيله 749هزار و  83 عمومی م يول کارند و شيل ان در بخش خصو ها هر دو 
 .است
شيز دود  ها که شيز اصلی آنها در بخش خصوصی است، درنور از چندشيله 292هزار و  778

 .خود به عنوان کارکن مستقز یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد م يول فعالیت هستند
 

هادی ابوی اااا فعال حوزه کار اااا در 
وت نا، در توراااایح گ با ایساااا وگو 

چرایی تمایز افراد به داشااااتن دو 
د: امروز گویشاااايز و بی ااااتر می

شاااارایط زندگی به شااااکلی ایش 
یک نور می کار کردن  که دیگر  رود 

هااای توانااد هزینااهدر خااانواده نمی
زنااادگااای را ااااوشااااااش دهااادن 

حقوق سرارست خانوار  متاسوانه
به تنهایی ااساااخگو نیسااات و در 

دوشادوف  ها زنان هابی تر خانه
کنند مردان و اابه اای آنها کار می
 .چرخدتا بلکه چرخ زندگی کمی ب

لی و بخشد بهبود اشتغال به کار در ساعات طوالنی شاید وضع معیشتی یر خانواده را
دچار  و افراد را به تدریج جویهدگان کار شننننده های شننننغلی موجب اشننننغال فرصننننت

  .کهدمی مشکالت جسمی و روحی فراوان
افزاید: در می های خوراک، درمان، تيصااایز و آموزف و ایاو و  هاواو با اشااااره به افزایش هزینه

ها و فاصله بین تورد و دستمزد باعث شده تا افزایش هزینه سالهای اخیر اایین بودن دستمزدها، 
ها فقیرتر شاااوند و این امر در میان خانوارهای کارگری نمود بی اااتری ایدا کرده به بی اااتر خانواده

 .هستیا های کارگری روبه رونيوی که با افت شدید قدرت خرید و کوچک شدن سوره
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به اعتقاد ابوی، افرادی که مدرک تيصیلی آنها تناسب چندانی با شيل ان ندارد، معموال سعی 
 .های خود ایدا کنندکنند شيز دود خود را بر اسار تخصص و تواناییمی

گوید:داشااتن شاايز دود ای ها به ایامدهای دو شاايله بودن کرده و میاین فعال حوزه کار اشاااره
طوالنی را دور از اعضااای خانواده و بیرون از خانه سااپری کنند در  اد ساااعتهایشااود افرباعث می

طرفی به دلیز اشااااتيال به کار در  بیند؛ ازنتیجه ارتباط عاطوی با همساااار و فرزندان لطمه می
شوند و فارغ از این امر ساعات طوالنی دچار خستگی و م کالت جسمی و روحی فراوانی می

 .کنندیای کار را اشيال میفرصتهای شيلی جوانان جو
به گزارد ایسها، در حال حاضر بسیاری از کارشهاسان مهمترین دلیل گرایش افراد به 
یت شننننغلی،  غل اصننننلی، نبود امه پایین بودن دسننننتمزد در شنننن غل دو  را  مشننننا

های سننبد معیشننت قراردادهای موقت و فاصننله میان حداقل دسننتمزد و هزیهه ازدیاد
صادی و تالد برای تامین هزیههکههد. به زعم عهوان می شکالت اقت های زندگی آنها، م

به شنغل دو  روی آورند. فرامود نکهیم که  که افراد ناگزیرند ترین دلیلی اسنتاصنلی
شتی یر خانواده  ست وضعیت معی شغله بودن افراد هر چهد ممکن ا شغله یا چهد  دو 

و روحی افراد، میزان وری، سنننالمت جسنننمی را بهبود بخشننند، اما قطعا بر میزان بهره
از سنننوی دیگر انجا   تعامل با اعضنننای خانواده و امید به زندگی تاگیرگذار خواهد بود، 

سط یر فرد، می شغل تو صتچهدین  سلب فر شغلی از افراد فاقد تواند موجب  های 
سد تعادل میان درآمد،  شود. به نظر می ر شغلی تا حد زیادی  کار  نرخ تور  و پایداری 

 .دن افراد به انجا  چهد شغل جلوگیری کهداز روی آور

 

 


