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 هسخن ما

 درباره:

 گزارش گمراه کننده 

دخل وضعیت دخل و خرج خانوارها/  "آمار ایران گزارشی با عنوان  "مرکز :اشاره

" تهیه و منتشر کرده است. خبرنامه آن را  به نقل از خبرگزاری مهر و برای ها را دادخانوارهای شهری کفاف هزینه

   "استنی یاذذاشتی کوتاه درباره آن ماه عنوان گزارش ویژه مرداد ماه انتخاب و سخن اینبه  اوری جوانندگانآگاهی ود

با گشتتت و گراری کوتاه در شتتهر تهران و  مشتتاهده استتتاندارد زندگی برقرار در این 

های واقعی  کالنشهر، مالحظه می شود که استاندارد زندگی برقرار براساس قیمت

ضه،  ست،کاال وحدمات مورد عر صنعی  ا ستانداردی ت سط   زیرا ا به هیچ روی با متو

توان اقتصتتتتادی مردا خوانایی ندارد. استتتتتانداری که بدون درنظر گرفتن  یارانه های 

به طور کلی  و بود، دهخواپنهانی که پرداخت آنها به طور قطع غیرقابل دواا  آشکار و

سامان برانداز  ازآغازها برقراری آن صادی و  صمیمی غیراقت ساس ت ست، پایه وا بوده ا

ئه گزارش  یه و ارا های شتتتتهری و ته خانوار  نه  مد و هزی باه درآ مار ایران در مرکز آ

به عنوان  برای آگاهی وداوری خوانندگان خبرنامهگزارشی که  ،می باشدروستایی 

 گزارش ویژه ماه ارائه شده است .

ی یارانه های آشتتتکار وپنهان مورد اشتتتاره به طورنمونه برخریستتتت که وبه یادآ الزا

عبارتند از : یارانه  های پنهان ستتتتوخت و انرهی که هم نان به قیمت قبل از اعما  

شود به باالی ده هزارتومان کاهش قدرت خرید ریا آخرین  ضه می  . قیمت هایی عر

ی کاالهای اساسی که بود . یا احیاء مجدد یارانه هاهمراه نیز با یارانه یش از آن که 

 برای پرداخت آنیلیار دالرونیم م81بنا به اظهار رئیس سازمان برنامه وبودجه،  برابربا 

اجرای طرح بهینه ستازی یارانه  یارانه های عامی که  با ،در نظر گرفته شتده استت 

. اما باپریرش واعما   حرف شتتده بودالیحه های بودجه ستتاالنه کل کشتتور   از ،ها

درصتتد دولت مجددا ضتتمن حفر یارانه  133تا  933کاهش قدرت خرید ریا  به میزان  

صورت عاا پرداخت می  ،آن همکه تا حدودی و نه صددرصد تومانی 10333های  به 

شود تخصیص رقمی برابر رقم مورد اشاره در باال را  برای کاالهای اساسی درالیحه 

https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
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از کدامین منبع  اعتبارآن روشن نیستالبته ور، اعالا کرد که بودجه ساالنه کل کش

 .تامین خواهدشد

وبه خکم اصتتتتو  ومبانی دانش اقتصتتتتاد  به دورازهرگونه تردیداکنون هب هر روی، 

سی  شودسیا صنعی زنرگی موجود به ویژه که  یادآور می  ستاندارد ت جفر وادامه ا

ر ها به مناستتتت های گوناگون مورد با کههمان گونه  ،در اندازه برقراردرکالنشتتتهرها

ر زیان استتت بلکه هراقدامی دراین مستتی غیرمقدورنه تنها  ه استتت،اشتتاره  قرارگرفت

 .،فسادبرانگیزوسامان برانداز است.زیان بخش

اداره امور اقتصتتتتادی کشتتتتورباتوستتتتل به آ ار و  یستتتترپوش نهادن بر ناتوانازاین رو 

 نی نیست.پریرفتتحریم ها، ناشی از اعما  پیامدهای 

امکان مایه خوری که  دیگر یا لغوتحریم هاتحریم ها  ماندنفرض بر قرار  ، بهبنابراین 

حفر که ازآنجا لرا کستگی خواهدشد وجود نخواهد داشت، در هرحا  منجر به ورش

 ، ولرامردا خارج است اقتصادی  شهرها از توان در  موجود استاندارد تصنعی زندگی

، در این صتتتورت در امکان پریر نخواهدبودیارانه، که هرچه بیشتتتتر مستتتتلزا پرداخت 

برای مدتی باید با کار که منابع مالی مورد نیاز را قرارخواهیم داشتتتتت وضتتتتعیتی 

تامین کنیم.بنابراین تردید بیشتتتتر تولید کاال وخدمات ومالیات مضتتتتاعر وارفاه کمتر و 

ستتتبی و مورد نیاز داخل و نیستتتت که تشتتتدید تولید به ویژه کاالهای دارای مزیت ن

های  مد یات بر درآ مال یات بر  روت وانواع  مال له  یات ازجم مال خارج، برقراری انواع 

اتفاقی، حرف کلیه هزینه های زائد بایستتتتتی راس برنامه های اجرایی/اقتصتتتتادی 

.واین جز با برخورد صتتادقانه با مستتائل ومشتتکالت ودرجریان قراردادن گیرد دولت قرار

 ور است ونه مورد توصیه.دنه مق نظاا اقتصاد آزاد  ، آنهم درمردا

تهیه وارائه گزارش های این چنینی نه تنها داروی درمان گرفتاری ها نیستتتتت ، بلکه 

صنعی زندگی برقرار به وگمراه کننده  ستاندارد ت مشکل آفرین است . حفر و ادامه ا

ا میسر و مورد ویژه در کالنشهرها نه مقدور است ونه حتی با برطرف شدن تحریم ه

سل به انواع یارانه  شدن از تو صادی وبی نیاز شگوفایی اقت صیه .  تنها وتنها درها تو

 .و به بیان روشتر بهبود تولید است رفاهگروی کار مضاعر و کاهش 

*****  
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 اخبار کوتاه اتاق ها

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 
 انگلیس اخبارکوتاه اتاق ایران و

 
 

 جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و انگلیسبرگزاری 

 

 روز  انگلیس راس ساعت پانزده شترک بازرگانی ایران وم هیات مدیره اتاقمجلسه ماهانه 

ذره بینی و ایرج  و آقایان جعفرزیر  نکنندگا ضور امضاءحبا  سا  جاری ماه دادمر 1سه شنبه 

خانم مرضیه ابراهیمی و دکتر مرسل صدیق  هم نین دانش مشاوران عالی هیات مدیره ،

ید. دبرگزار گر انگلیس تشکیل و انه اتاق ایران وخدر محل دبیراعضاء علی البد  هیات مدیره 

اخبار روز کشور و اخبار مربوط به از تباد  اخبار اقتصادی به ویژه در مورد  لسه یعدجاین  در

انیا از یک تو ا رات آن بر اقتصاد بری به تفصیل در باره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اینستکس

 گفت و گو شد .سپس: یگر بحث ودسو، ایران از سوی 

اختصاص گردهمایی آزاد اعضاء در  شگری مبنی بردکمیسیون گر دوجه به پیشنهات با – 8

چالش های گردشگری  ت ها وسخنرانی درباره فرص شهریور ماه به کمیسیون گردشگری و

 فیمابین مورد تایید قرارگرفت .

مورد  ر به انگلیس بحث وبدسام وامبر و، ناکتبر  ماه های هیات در سه  در مورد اعزاا– 2

 تائید قرارگرفت.

 شود.   شد اقداا رارق مراکره واتاق شیو آماری/اطالعاتی در مورد تکمیل آر– 9

 .پایان یافت 81جلسه راس ساعت 
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

 

جلستتتته ماهانه کمیستتتتیون : ، صییینو  و آو یوری های نویوبازرگانی میسییییونک

با  31/30/91روز دوشتتتنبه  80:33بازرگانی، صتتتنعت و فن آوری های نوین رسس ستتتاعت 

)شرکت  حضور آقایان علی نقیب، امیدعلی حسن پور، کاظم اسدی کیا، هوریک آبراهامیان

صفهانی، و  سید ا سید رضی  صدیق  زنجیره(، علی حمزه نژاد، محمود توتون یان، مرسل 

متتهتتدی رضتتتتتتائتتی 

گزاری  بر رو   مستتتتت

کمیستتیونها در محل 

دبتتتیتتترختتتانتتته اتتتتاق 

تشتتتتکیتتل و برگزار 

 .گردید

بتتتتتتتتراستتتتتتتتتتتتاس 

جلستتتتتته  توذ  دستتتتت

اختتبتتار  تتتخستتتتتتت 

 اط با انگلیساقتصتتتتادی در زمینه بازرگانی، صتتتتنعت و فن آوری های نوین به ویژه در ارتب

 رامهمترین آنها  .اعضتتاء اخبار حوزه کاری خود را ارائه کردند، ستتپس هزیک از شتتدمبادله 

 :قرار داد اشاره شرح درپی مورد می توان به 

تنظیمبازار عنوان شد که نرخ برابری ارز نسبت وزیر در ستاد  1در جلسه ای با حضور - 8

، مردا انتظار دارند پایین آمده و در نتیجهاههای قبل به ریا  تا حدی در مقایسه با م

کاالهای تولید داخل ارزان شود، اما ازآنجاکه تولید کننده ارز نیمایی را گرانتر از ماههای 

 قبل دریافت می کند،در نتیجه نمی تواند قیمت تماا شده را کاهش دهد.

در  ها در جدولی ذر اعضتتای کمیستتیون مربوط به  پیشتتنهاد شتتد استتامی و اطالعات 2

 .نصب شودسایت اتاق 
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بشرح درباره مشکالت پیش رو در حوزه بازرگانی، پیشنهادهایی گفت و گودر ادامه، پس از 

 ذرپی عنوان شد.

  برایازرگانی اتاق به انگلیس، برنامه هایی نهای ستتفر هی ت به منظور پربارتر شتتدن 

 برخی داخدهای تولیدی در نظر گرفته شود.بازدید از 

  مشتتتتکالت در حوزه بازرگانی، از افراد کلیدی حل برای  هاراهکار برخی یافتنبه منظور

 .میسیون دعوت شودجلسه کضور درکه مدیر بخش بازرگانی سفاذت برای حاز حمل

 پایان یافت. 81:33ساعت راس جلسه  

 

ستتاعت رسس  ستتیزدهمین جلستته ماهانه کمیستتیون غرا و دارو کمیسیییون ا ا و دارو 

، با حضتتتتور آقایان علیرضتتتتا مناقبی، نیما احمدخانی، 31/30/8991روز دوشتتتتنبه  80:33

 امورمستتتترو  مهدی رضتتتتائی عطاءهللا میرمعینی، یاستتتتر قاستتتتمی، محمود توتون یان و 

 کمیسیون ها، در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

بر استتتتتتاس دستتتتتور 

جلستته، نخستتت اخبار 

اقتصتتتتتادی روز در حوزه 

غرا و دارو مبادله شتتتد. 

ستتتتپس بتته مهمترین 

مستتتتایل و مشتتتتکالت 

فعتتاالن در  یش روی  پ

زمینه غرا و دارو پرداخته 

شتتتد. در ادامه اشتتتاره 

شد که میزان تولید برخی شرکت ها از لحاظ وزنی بیشتر شده است، اما در زمینه بسته 

 .ندااد اولیه با مشکل مواجه بندی و تهیه مو

داد که مورد آقای عطاء هللا میرمعینی گزارشتتی از وضتتعیت فعلی صتتنعت غرا در ایران ارائه 

. درباره مطالب این گزارش و آمار ارائه شتتتتده در آن، و هم نین منابع توجه ویژه قرار گرفت
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همراه گزارش های این گزارش، به پیشنهادشدمورد استفاده برای تهیه آن گفت و گو شد. 

سیون تهیه می گردد، در یکی از گردهمائی های آزاد اعضاء،  دیگری که توسط اعضاء کمی

صتهای آن،  ذرباره به عنوان گزارشی  صنعت غرا و دارو، کمبودها و فر برای وضعیت فعلی 

 ارائه خواهد شد.آگاهی اعضاء 

 پایان پریرفت. 80:33جلسه رسس ساعت 

 

سیون : ری، گردشگری و ساختمانکمیسیون برنامه ریزی شه سه ماهانه کمی جل

ستتاعت  22/30/8991برنامه ریزی شتتهری، گردشتتگری و ستتاختمان در تارین ستته شتتنبه 

، با حضتتتور خانم ها زهرا نقوی و شتتتبنم بهرامی شتتتبستتتتری و آقایان دکتر علی 80:93

غمخوار، علی اکبر 

ختتتدابتتتخشتتتتتتتی، 

محمدرضا سرمدی، 

محمدرضتتتتا قائدی، 

خانی مد ید مح ، مج

محمدرضتتتا حیدری، 

هزادیتتان و  ب لی  ع

ئی  مهتتدی رضتتتتتتا

برگزاری  رو   مستتتتت

 در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. و دکنر امینی کمیسیون ها 

سپس  شد.  ساختمان پرداخته  صادی در حوزه  ست به مبادله اخبار اقت سه نخ در این جل

 این موارد اشاره کرد: که از آن میان می توان به ارائه شدخبرهایی در زمینه گردشگری 

موجب شود که پائیز امسا   توریسم ی اوضاع کشور بر  نفپیش بینی می شود ت  یر م  -

 .درصدی روبرو شود 03تا  93تعداد توریست های ورودی با کاهش 

شورهای همسایه ما هستند،  93تا  مورد دیگر اینکه - شگران ورودی، از میان ک صد گرد در

که از نظر ارزش اقتصتتتادی، قابل مقایستتته با توریستتتت های اروپائی که تعداد آنها به حدود 
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ن مورد دکتر امینی اظهار داشت به تحقیق توریسم یا ای در هزار نفر می رسد نیستند. 253

بازرگانی خارجی  تنها رشته در ،مه شده استجهانگردی که به غلط گردشگری ترجعت نص

 می شود.  ترنصیب کشور کم درآمد می باشد که بیشترین سود

در حدود دو هفته پیش تصتتویب شتتد که مستتافران چینی بدون نیاز به پرداخت هزینه ویزا  -

 بتوانند به ایران سفر کنند.

 WTM (Worldدر ادامه، به موضتتوع بررستتی امکان حضتتور در نمایشتتگاه گردشتتگری لندن، 

Travel Market و امکان برگزاری کارگاهی با محوریت زنان، گردشتتتگری رستتتانه، تورهای )

 ورودی و تورهای خروجی با هدف معرفی ایران و اتاق پرداخته شد.

جاری از طرف اتاق برای بازدید از نمایشگاه نوامبر هی تی ت 1تا  9ضمناً مقرر گردید در تارین 

به انگلیس اعزاا شتتود. هم نین مقرر گردید در گردهمایی آزاد اعضتتای اتاق در پائیز ستتا  

از طرف کمیستتیون گردشتتگری و لی صتتبه عنوان ستتخنران اجاری، آقای دکتر علی غمخوار 

 .اصلی باشند سخنران ساختمان، در زمینه فرصت ها و چالش های گردشگری

 پایان یافت. 81:93جلسه در ساعت 

 

جلسه ماهانه کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی  کمیسیون نف  و گاز و پتروشیمی 

شتتتتنبتته در تتتارین یتتک

رسس  21/30/8991

، بتتا 80:33ستتتتتتاعتتت 

هدی  یان م قا حضتتتتور آ

نتتوروزی، عتتلتتی اکتتبتتر 

ختتدابخشتتتتی، محمتتد 

مبشتتتتر، محمتتدرضتتتتتا 

ستترمدی، هادی بافی، 

ستتتتتتیتتتد عتتتطتتتاء هللا 
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سیونمیرمعینی سرو  برگزاری کمی ضائی م ها، در محل دبیرخانه ، محمد باقری و مهدی ر

 اتاق تشکیل و برگزار گردید.

شتتد. از  مبادله نفت و گاز و پتروشتتیمیدر این جلستته نخستتت اخبار اقتصتتادی در حوزه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مهمترین خبرهای مطرح شده می

د. این امر موجب کنناولیه مورد نیازشتتان را از خارج ا وارد مواد  د راستتا تولیدکننده ها بای -

ست، زیرا تولیدکننده ها تخصصی در این  شده ا مشکالت فراوانی در ت مین مواد اولیه 

ضمن این که سبب شده است بخشی از فعالیت های بازرگانان نیز از بین  کار ندارند؛ 

 برود.

 .بسیار پی یده شده است بت سفارش کاالهای نفتی )بجز کاالهای روتین(  -

در ادامه بر استتاس دستتتور جلستته، درباره افزایش حق عضتتویت اعضتتاء گفت و گو شتتد و 

 درصد افزایش یابد. 93حاضران موافقت نمودند که حق عضویت به میزان 

شد و  صحبت  سیون  ضور آقای دکتر امینی درباره انتخاب دبیر جدید برای کمی در پایان با ح

آقای مهدی نوروزی با حفر سمت به عنوان نایب رئیس کمیسیون، مسرولیت  .شد توافق

 دبیری کمیسیون را نیز عهده دار شود.

 پایان یافت. 81:33جلسه در ساعت 

 

ضویت:  سیون ع سه کمی ساعت جل ضویت در مرداد ماه راس  سیون ع سه ماهانه کمی جل

 در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. امرداد 1 سه شنبهروز  80:33

درخواستتتت تمدید عضتتتویت بررستتتی و کال مورد تایید قرار گرفت. نه مورد  در این جلستتته 

پوشش های مصنوعی فن آور به مدیریت آقای ،شرکت  چهار هم نین درخواست عضویت

شرکت ایران رو  به مدیریت آقای محسن زنجانی، موسسه حساب رسی کریم عطاریان، 

س از بررسی مورد تایید آقای سعید مصلی نژاد، پ فاطر به مدیریت آقای محمدرضا نادریان و

 ت.قرار گرف
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 قات انگلیس در اتلل سفارالمبخش بازرگانی بیو  جدید مدیر "دتایلیور "
 

ر وآلیزاا آقای "عا ت انگلیس در تهران ودیر بخش بازرگانی بین الملل ستتتفاردرپی تعویض م

سفارت انگلیس در تهران،  وی روز   تاد" شنبه مدیر جدید بخش بازرگانی  بر مرداد  29چهار

اتفاق خانم مریم نجفی مشاور ارشد بخش بازرگانی سفارت در اتاق  هبقبلی  اساس قرار

ق دکتر امینی نایب رئیس و دبیرکل اتا ابتدا.یافتند  حضور انگلیس مشترک بازرگانی  ایران و

و ین ستتتمت ا برای ایشتتتان درخوش آمد گویی و آرزوی موفقیت  و ،خیرمقدا ادای ضتتتمن 

ستتتندی اظهار خر وآمیز   تشکرپاسن  دریافت

ی پیش برد برا ستتمت و به این وی  که  از این

کشتتتتور کته بی انتدازه   نی دواروابط بتتازرگتت

نگلیس می یفخ متته ا دولتتت عالقتته مورد 

در یتتک نتتاهتتار فین رط  ،انتخاب شده باشد

یر ر ین ک ب یمتتا ف بط  وا به مبادله کم کاری 

 پرداختند. 

ضمن  دکترکاری  در این نشتتتتستتتتت  امینی 

رای اجرا اتاق ببرنامه اجرایی مصتتوب مجمع عمومی  نستتخه یی ازادای شتترح وظایر اتاق 

به تفصتتیل  و  ،دراختیار ایشتتان قرار دادفارستتی و انگلیستتی زبان  به دودر ستتا  جاری را 

خش بازرگانی بین الملل ب نزدیک اتاق وکه انجاا آنها مستتتتتلزا همکاری  رابرخی موارد 

 بازرگانی ایران وعنوان اتاق مشتتتترک  اینکه  اصتتتوال از و ،عنوان کرد ستتتفارت می باشتتتد

شددو  نزدیک این رورت همکاری  ض برآییندی ازانگلیس  شتمی با رک ، اهمیت همکاری م

شدیادفیمابین را  ضمن تایید کلیه مو . درآور  سن آقای تاد نیز  شت ارد برایپا شنایی بی ر با آ

ر ظهاا باشرکت های عضو اتاق برای حضور در گردهمایی ها و برخی کمیسیون ها ضاء و عا

کمک معنوی  وا اقامت در بریتانی یمی کار وچاپ جزوه قد عالقه وعده داد برای  تجدید نظر و

 اقداا الزا به عملجزوه های ده گانه مندرج در برنامه اجرای ستتتتا  جاری اتاق به چاپ 

 .یافت دقیقه پایان 93و80جلسه با وعده دیدار مجدد راس ساعت  آورند.



 
  
 
 

 8991ماه مردادویژه  92خبرنامه شماره
 

 و جهان ه اقتصادی ایران وایران اخبارکوتا اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا و سخن ماه،فهرست مطالب:  

 گزارش ویژه
 

10 
  

 (Oliver Todd )پیامی از الیور تاد

 مدیرجدید بخش بازرگانی بیو الملل سفارت بریتانیا در تهران
 

مدیریت بخش  شتتتتدن دار از این که برای عهده

به تهران آمده اا، ستتتتفارت بازرگانی بین الملل 
تاریخی چند هزار ستتتتاله، و  ا. ایران، باخرستتتتند

بجغرافیتتایی کتته از دریتتای خزر تتتا خلی  فتتارس 
گستتتترده استتتت، با میهمان نوازی مشتتتهورش، 
یک  به عنوان  قه  یار مهمی در منط نقش بستتتت

  اقتصاد محوری و قدرت فرهنگی بازی می کند.
از رابطه اعضتتای این اتاق شتتما اطمینان دارا که 

بتته ویژه در  دیرین بین ایران و بریتتتانیتتا آگتتاهیتتد،
پیوندهای ما فراتر از  ندچهربازرگانی و صتتتتنعت. 

وجود تعداد زیاد ایرانیان ستتتاکن  استتتت.اقتصتتتاد 
ایران از فرهیختگان، هنرمندان  در نتیجه، بریتانیا،

یا  تان می  بهره فراوانو شتتتتهروندان عادی در بری
عه  برد. نده توستتتت من امیدوارا این پیوندها در آی
گستتترش  ستتببشتتکوفا شتتود )به ویژه اگر فته یا

رستتتتتوران های ایرانی موجود در لندن  ی ازطیف
 شود!(

حمایت از  دولت بریتانیا مکرراً بر موضتتتع خود را در
بازرگانی تحت توافق هستتتته ای و تعهد پابرجای 

خود را به آن قرارداد ت کید کرده استتتت. ما، همراه با شتتترکایمان، فرانستتته و آلمان، کامالً 
یای متع ند از مزا تا ایران بتوا مانیم  باقی می  خت اینستتتتتکس  کانیزا پردا جاد م به ای هد 

اقتصادی این قرارداد بهره مند شود. من البته اتاق را از هر گونه پیشرفت های حاصل آگاه 
 خواهم ساخت.

ست برای  سهیل بازرگانی تا حد ممکن  بین بریتانیا و ایران ا نقش من و تیم من در تهران ت
هدف. ما میخواهیم از طریق شتتتتراکت، نظیر رابطه ما با اتاق، ستتتتازماندهی هی ت به این 

بریتانیا و از بریتانیا به ایران، و با ارائه مشتتاوره برای انجاا کستتب و کار در هر دو کشتتور، به 
 این هدف دست یابیم.

وج در کستتب و کار همیشتته این گونه استتت که وقتی برای منتظر ماندن وجود ندارد. با خر
بریتانیا از اتحادیه اروپا، تمرکز ما در بازرگانی بیشتتتتتر خواهد شتتتتد و ما بر توستتتتعه روابط 
یادی  یا چیزهای ز تان ند ایران تمرکز خواهیم کرد. بری مان بازارهای نوظهور  با  بازرگانی خود 
برای عرضه دارد، از فناوری نوآورانه در هوش مصنوعی گرفته تا خدمات مالی و بخش های 

جهانی. در حا  حاضتتر تیم ما اینجا در ایران در شتتماری از  ستتط وشتتی و خالق درخرده فر
بخش های اولویت دار در حا  تخصتتتصتتتی ستتتازی استتتت، نظیر خدمات ستتتالمت، فناوری 
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کشتتاورزی، غرا، خرده فروشتتی، ایمنی و امنیت، هوانوردی و زیرستتاخت های فرودگاهی، 
ندن و تیم  آب و آموزش. ما در ل ما اینجا در ایران، صتتتترف نظر از این که بین دفاتر مرکزی 

کستتب و کار شتتما چه باشتتد، ما اینجا هستتتیم تا به شتتما کمک کنیم. چنان ه به دنبا  
ت مین کننده ای در بریتانیا هستتتتتید یا می خواهید در بریتانیا ستتتترمایه گراری کنید، من 

از کمک توصتتیه میکنم با ما در تماس باشتتید، ما همیشتته بستتیار خوشتتحا  خواهیم شتتد 
ت ها کردن به شتتما. من منتظر کار کردن با شتتما برای شتتناستتایی و گستتترش این فرصتت

 ان.هستم در طو  اقامتم در ایر

 

  اخبار کوتاه اقتصادی ایران
 

 گ اران کشورهای همسایه را هم نمی توانیم ج ب کنیمسرمایه

ته استتتتتدهللا عستتتتگراوالدی،  قل به گف به ن

طرح جدید دولت برای  جهان صییینو  نیوزاز

گراری خارجی بعید حمایت و تشویق سرمایه

گراران کشورهای همسایه است که سرمایه

 .را هم جرب کند

ترین تصمیم خود درباره هیات وزیران در تازه

هزار دالر یا  253گراری خارجی مقرر کرده استتتتت اتباع خارجی که حداقل جرب ستتتترمایه

نک با های دیگر در  به ارز عاد  آن  ندمدتهای ایران م یا در ایران گ ستتتتپرده بل ته  راشتتتت

دریافت   سییاله اقام  در ایران ۵مجوز  گراری کنند، پس از ت یید وزارت اقتصتتادستترمایه

از این هم بر مبنای قانون البته این تصتتتتمیم هیات دولت، جدید نیستتتتت و پیش  .کنندمی

هزار دالر در  933گرارانی که گراری خارجی، آن دسته از سرمایهحمایت و تشویق سرمایه

سرمایه شور  سا  اقامت ایران را دریافت میک سه  شتند، برای  کردند؛ اما اکنون گراری دا

زمان افزایش گراران خارجی برای حضتتور در ایران، این مدتبرای تشتتویق بیشتتتر ستترمایه

، توجه دولت به چیندر همین خصتتوص رئیس اتاق مشتتترک بازرگانی ایران و  .یافته استتت

داند و در عین حا  گیری در این حوزه را حائز اهمیت میگراری خارجی و تصتتتمیمستتترمایه

https://jsnews.ir/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%86%d9%85/34311/
https://jsnews.ir/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%86%d9%85/34311/
https://jsnews.ir/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%86%d9%85/34311/
https://jsnews.ir/
https://jsnews.ir/category/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://jsnews.ir/category/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
http://otaghiranonline.ir/news/29381
https://jahanesanat.ir/
https://jahanesanat.ir/
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گراران خارجی با کند که بعید استتتتت این طرح هیات وزیران از ستتتتوی ستتتترمایهت کید می

 .استقبا  مواجه شود

وضی  چرایی عدا استقبا  اسدهللا عسگراوالدی در ت:اسلواکیاقام  در پرتغال یا چک

گرار در ایران گفت: بر استتتاس ستتترمایه اتباع خارجیستتتاله به از اعطای مجوز اقامت پن 

استتتتلواکی، گراری در برخی از کشتتتتورهای اروپایی مانند پرتغا  یا چکستتتترمایهقانون 

گراری های همان کشورها سپردههزار دالر را نزد بانک 253که اتباع خارجی مبلغ درصورتی

سرمایهکنند، می شور را بگیرند. زمانی که  صت اقامت توانند اقامت آن ک گراران خارجی فر

همین مبلغ که دولت ایران تصتتتویب کرده داشتتتته باشتتتند، چه در کشتتتورهای اروپایی را با 

گراری انتخاب کنند؟رئیس اتاق مشترک بازرگانی ها ایران را برای سرمایهدلیلی دارد که آن

ستتتتاله به اتباع خارجی ایران و چین در پاستتتتن به این ستتتتعا  که اعطای مجوز اقامت پن 

گراران کشتتورهای همستتایه در ایهتواند محرک خوبی برای تشتتویق ستترمگرار میستترمایه

نظر از کشتتتتورهای اروپایی، در کشتتتتورهای همستتتتایه مانند ایران باشتتتتد، گفت: صتتتترف

هزار دالر  933گراران با مبلغی حدود ، عراق، ترکیه و حتی لبنان هم ستتترمایهافغانستتتتان

گراری جایگاه نکه ایران به لحاظ ریستتتتک ستتتترمایهتوانند اقامت بگیرند و با توجه به ایمی

صادی قابل ست که اقت سایه ندارد، بنابراین این طرح بعید ا شورهای هم توجهی در میان ک

 .را هم جرب کند گراران کشورهای همسایهسرمایه

 تصویب ح ف چهار صفر از پول ملی؛با 

 یک تومان خواهد شدامروز  هزار تومان 

صویب کرد. این طرح واحد پایه  صفر از پو  ملی را ت دولت کلیات الیحه حرف چهار 

هزار ریا  فعلی یک  83پو  ایران را "تومان" تعریر کرده استتتتت. طبق این الیحه، 

 .ریا  خواهد بود 833"تومان جدید" است. یک تومان جدید هم معاد  

https://jsnews.ir/category/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://jsnews.ir/category/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://jahanesanat.ir/
https://jahanesanat.ir/
https://jahanesanat.ir/
https://jahanesanat.ir/
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مورد اصتتتالحات در واحد پایه پو  ایران، چهارشتتتنبه نهم ها ابهاا در ستتترانجاا پس از مدت

صفر از  98مرداد ) صویب کلیات الیحه حرف چهار  سخنگوی دولت، از ت هوئیه( علی ربیعی، 

  .پو  ملی در دولت دوازدهم خبر داد

طبق مصتتتتوبه دولت، واحد پایه پو  ایران از ریا  به تومان تغییر خواهد یافت و یک تومان 

 .ریا  خواهد شد 833 جدید هم معاد 

ترتیب پس از بر اساس این الیحه، چهار صفر از ریا  و سه صفر از تومان حرف شده و بدین

 .هزار ریا  فعلی یک تومان جدید خواهد بود 83تصویب الیحه مزبور توسط مجلس، 

 دبرسالیحه مصوب دولت باید برای نهایی شدن در مجلس شورای اسالمی نیز به تصویب 

کنیم الیحه را با دو ستتعی می»یرد. ستتخنگوی دولت گفت: گو ستتپس در دستتتور کار قرار 

 «فوریت به مجلس ارسا  کنیم

به گزارش ایستتتتنا، علی ربیعی با بیان اینکه "اجرای طرح حرف چهار صتتتتفر از پو  ملی 

شتتتتود"، موجب افزایش کارایی پو  ملی و هماهنگی بیشتتتتتر با عرف جاری جامعه می

شان  صفر از پو  ملی باعث می»کرد: خاطرن شود تا حیثیت ظاهری پو  ملی حرف چهار 

المللی مراعات شتتود و مستتکوکات که مدتی استتت حرف در مقایستته با ستتایر ارزهای بین

 «یابداند، وارد چرخه شوند. هم نین استهالک کاغر نیز کاهش میشده
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ورا و قدرت خرید" را رد ستتخنگوی دولت هم نین ارتباط حرف چهار صتتفر از پو  ملی با "ت

 «.با اجرای این طرح صرفا به دنبا  افزایش کارایی پو  ملی هستیم»کرد و گفت: 

 پیشینه طوالنی طرح

نژاد و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی 13بحث حرف صفر از پو  ملی ایران از دهه 

ها اما به ود. این بحثاز جمله به عنوان راهکاری برای مقابله با افزایش تورا عنوان شتتده ب

ها که خود به تشتتتتدید تورا دامن زد، های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانهدلیل بحران

 .نتیجه ماندبی

هللا سیر، رئیس سابق طرح مزبور چند بار نیز در دولت حسن روحانی مطرح شد، اما ولی

راهم شتتدن شتترایط از بانک مرکزی ایران، ضتتمن ت یید آن زمان اجرای چنین طرحی را به ف

 .رقمی پایدار" موکو  کرده بودجمله " بات اقتصادی و تورا تک

با قرار گرفتن عبدالناصتتتر همتی در رسس بانک مرکزی اما بحث "اصتتتالح نظاا پولی، تعریر 

ستور کار  شتری در د سکناس و مسکوک" با جدیت بی واحد پو  جدید و بازنگری در اقطاع ا

ایت به تصتتتتویب کلیات الیحه پیشتتتتنهادی بانک مرکزی برای حرف قرار گرفت تا اینکه در نه

 .چهار صفر از پو  ملی در دولت دوازدهم انجامید

سد. پس از آن نیز  صویب بر شده و به ت سی  ست جزئیات این طرح در دولت برر حا  قرار ا

 .الیحه مزبور در صورت ت یید و تصویب مجلس شورای اسالمی، اجرایی خواهد شد

پیشنهادی بانک مرکزی که امروز در دولت تصویب شد، واحد پایه پو  ملی  بر اساس طرح

 83ایران دیگر ریا  نبوده، بلکه به "تومان" تغییر خواهد یافت. هر "تومان جدید" نیز معاد  

 .ریا  جدید" خواهد بود" 833هزار ریا  فعلی و 

 فرآیندی دو ساله

نک مرکزی ایران پیش با مان رئیس  باره ز ته بود: تر در یک »الزا برای اجرای این طرح گف

لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک بر بهفرایند زمان

 «.کشددو سا  طو  می
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های های جدید و حرف استتتکناسعبدالناصتتتر همتی هم نین درباره روند ورود استتتکناس

تدری  و با جایگزینی آنها با های جدید بهپو بعد از قانونی شتتتتدن، »قدیمی نیز گفته بود: 

شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ های فرسوده قبلی وارد چرخه میاسکناس

 «.های فعلی نخواهد بودحجم زیاد اسکناس

رئیس شتتتورای پو  و اعتبار ایران ضتتتمن ت کید بر ت  یر حرف صتتتفرها بر "ارتقای وجهه" پو  

صحنه شورها در بین ملی ایران در  سیاری از ک سته بود که "در ب المللی، آن را اقدامی دان

 .شودکنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصالحات جدی اقتصادی" محسوب می

صتتفر از پو  ملی ضتتمن تستتهیل و  0با اجرای طرح حرف » گزارش خبرگزاری تستتنیم: به \

بادالت پولی داخ یابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در ت نهباز های چاپ و لی و کاهش هزی

های آتی استمرار یافته و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظاا پولی جدید طی سا 

همراه خواهد مدت آ ار روانی مثبتی بهنرخ برابری واحد پو  ملی با ارزهای جهان در کوتاه

 «.داشت

ه که قرار استتتت در ماه پیشتتتنهاد کرد 20بانک مرکزی طو  "دوره گرار" از ریا  به تومان را 

 .آوری و جایگزین شوندهای قدیمی جمعها و سکهاین مدت اسکناس

پولی ایران موضتتتوع جدیدی نیستتتت. تورا شتتتدید و کاهش ارزش  موضتتتوع اصتتتالح نظاا

 .ها پیش اصالح نظاا پولی در ایران را الزامی کرده بودملی از مدت پو 

ش ارزش واحد پو  ایران در قیاس با ارز اصالح نظاا پولی ایران، کاه ترین علت ضرورتمهم

شتتود. به عنوان نمونه، شتتاخص بهای کاالها و کشتتورهای دیگر و هم نین تورا اعالا می

برابر داشته  2133 افزایشی بیش از 8991تا سا   8953خدمات مصرفی در ایران از سا  

 .است

ترین بزرگ»اه گرشتتتته ماین در حالی استتتت که به گزارش خبرگزاری ایرنا در اواخر فروردین

چک بانک مرکزی در این مدت متناستتب با نرخ تورا تعدیل قطع استتکناس با احتستتاب ایران

 «.هزار ریا ( افزایش یافته است 533هزار به  83برابر )از  53نشده و تنها 

از وجود تورا مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پو  ایران به عنوان یکی از دیگر دالیل الزاا 

 .شوداصالح نظاا پولی ایران ناا برده میاجرای 
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مستتتروالن ایران از افزایش حیثیت پو  ملی، کاهش حجم استتتکناس در گردش، تستتتهیل 

های محاسباتی کنونی، بازگشت دوباره سکه مبادالت پولی ساده روزمره و رفع دشواری

به چرخه مبادالت اقتصادی، استفاده از ناا رسمی واحد پو  کشور، کاهش هزینه چاپ و 

های خودپرداز و ناشی از استهالک باالی دستگاه هایامحای اسکناس و نیز کاهش هزینه

شتتمار، به عنوان بخشتتی از پیامدهای مثبت حرف چهار صتتفر از پو  ملی و تغییر واحد پو 

 .برندپایه آن از ریا  به تومان ناا می

 هاشمی رییس شورای شهر تهران ماند محسن

 .ریاست شورای شهر تهران را بر عهده گرفتمتوالی  محسن هاشمی برای سومین سال 

در نخستین به گزارش خبرگزاری مهر

روز سومین سا  آغاز به کار پنجمین 

شورای شهر تهران، انتخابات  دوره

برگزار شد  شورای شهر هیات رئیسه

و محسن هاشمی به عنوان رئیس 

محسن  .شورای شهر انتخاب شد

رای اعضای  81رای با  28هاشمی از 

شورای شهر تهران، رییس شد. در 

 .سه رای سفید به محسن هاشمی داده شد این میان

  03 کنندمی درصد بازنشستگان ت مین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت

درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را  ۰۶رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر 

  .معیشتی تأمین شوند کنند و این افراد باید از نظردریافت می

صغر بیات صب  امروز در مراسم پیادهخبرگزاری مهربه گزارش  روی بازنشستگان و ، علی ا

بگیران در بوستتتان والیت که با حضتتور مدیرعامل ستتازمان ت مین اجتماعی برگزار مستتتمری

https://www.mehrnews.com/news/4701021/محسن-هاشمی-رییس-شورای-شهر-تهران-ماند
https://www.mehrnews.com/news/4704809/۶۰-درصد-بازنشستگان-تأمین-اجتماعی-حداقل-حقوق-را-دریافت-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4704809/۶۰-درصد-بازنشستگان-تأمین-اجتماعی-حداقل-حقوق-را-دریافت-می-کنند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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درصد آنها  03بازنشستگان از مدیریت سازمان درخواست کمک دارند و  شد، اظهار داشت:

 .دهدشان را نمیفاف زندگیکنند و حقوق آنها کحداقل حقوق را دریافت می

قوق سازی حرئیس کانون بازنشستگان ت مین اجتماعی با اشاره به اینکه ما پیگیر همسان

سازی حقوق بازنشستگان تبدیل بگیران هستیم، گفت: همسانبازنشستگان و مستمری

 .تر این معضل حل شودبه استخوان الی زخم شده است و امیدواریم هر چه سریع

ما  داشتتت:وی بیان 

به ارتقاء معیشتتتتت 

بازنشستگان اعتقاد 

ین  یم و بتتایتتد ا دار

چه زودتر  قداا هر  ا

اتتتفتتاق بتتیتتفتتتتتد و 

درخواست داریم که 

ستتتهاا دو شتتترکت 

متتورد نتتیتتاز را بتته 

بازنشستگان واگرار 

کنند. در حا  حاضر سهاا بانک رفاه متعلق به بازنشستگان است ولی سهاا این بانک در 

 .البته بانک رفاه با ما همکاری خوبی داشته است سازمان باقی مانده است

هزار نفر تا کنون به مشتتتتهد مقدس اعزاا  803در طرح کرامت رضتتتتوی بیات یادآور شتتتتد:

 .اند و هم نان این طرح ادامه داردشده

 823رئیس کانون بازنشستگان ت مین اجتماعی یادآور شد: سازمان ت مین اجتماعی حدود 

دولت طلب دارد که امیدواریم این بدهی هر چه زودتر از ستتوی دولت هزار میلیارد تومان از 

 .پرداخت شود
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های خالی وی بیان داشت: مسکن بازنشستگان بسیار حائز اهمیت است و ما از ظرفیت

های مهر نیز استفاده هایی را دریافت کردیم و تعدادی از مسکنمسکن مهر کشور سهمیه

 .شده است

نیز بیان داشتتتتت: خدمات درمانی خاصتتتتی به افرادی که دارای  بیات درباره بیماران خاص

های قانونی نیز مبالغی های خاص هستند، پرداخت شده است و بر اساس مصوبهبیماری

 .شودبه آنها پرداخت می

رایی گجانبهرئیس کانون بازنشستگان ت مین اجتماعی ت کید کرد: ما هم نان به دنبا  سه

هستتتیم و این موضتتوع را پیگیری خواهیم کرد و در کمیستتیون در ستتازمان ت مین اجتماعی 

 .اجتماعی مجلس قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد

وی درباره ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان ت مین اجتماعی نیز اظهار داشت: ما 

ضعیت مطلوب شستگان و شته انتظار داریم خدمات بیمه تکمیلی برای بازن شدتری دا و  با

انتظار داریم که بازنشتستتگان ت مین اجتماعی نیز از خدمات مشتابه همکاران بازنشتستته 

 .مند شوندسازمان بهره

 هزار میلیارد تومان بدهی دول  به تامیو اجتماعی ۷۰۲

حسن صادقی عضو هی ت مدیره کانون بازنشستگان تهران نیز در ادامه مراسم گفت: ما  

هزار  231به دنبا  پرداخت بدهی دولت به ستتتتازمان ت مین اجتماعی هستتتتتیم و حدود 

 .میلیارد تومان مطالبات این سازمان است

  گرایی درخواست ما بازگشت به قانون مصوب ساجانبهوی بیان داشت: در خصوص سه

 .است و انتظار داریم که با همکاری دولت اقدامات خوبی صورت بگیرد 50
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بگیران و بازنشستگان صادقی بیان داشت: در خصوص مسکن استیجاری برای مستمری

سکن صورت  033نیز در حا  تعامل هستیم و امکان ارائه   با وزارت م سکن مهر به  هزار م

ستیجاری به بازنشستگان وجود دارد  ت مدیره کانون بازنشستگان تهران یادآور عضو هی .ا

شتتتتد: ت مین اجتماعی امروز به لحاظ درآمدی وضتتتتعیت مطلوبی ندارد و امیدواریم که این 

های الزا به این سازمان صورت نگیرد سازمان مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و اگر کمک

 د.گیرهشدار قرار میدر مرز 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان
 

 کندملکه انگلیس پارلمان را تولیق می

 

 .پارلمان این کشور را تعلیق کند شهریور 0ملکه انگلیس قصد دارد چهارشنبه

، دیلی اکستتپرس در مطلبی فوری از تصتتمیم ملکه انگلیس برای خبرگزاری مهربه گزارش 
  .تعلیق پارلمان به دلیل وضعیت بوجود آمده در خصوص برگزیت خبر داده است

 81انگلیس از ملکه خواستتتته تا پارلمان را تارین  استتتپوتنیک نیز در خبری اعالا کرد: دولت

  .اکتبر تعلیق کند

روز گرشتتته احزاب مخالر دولت انگلیس در بیانیه ای اعالا کردند که در تالشتتند تا مانع از 

در بیانیه صتتتادره از ستتتوی احزاب  .)خروج از اتحادیه اروپا( بدون توافق شتتتوند برگزیت وقوع

https://www.mehrnews.com/news/4704771/ملکه-انگلیس-پارلمان-را-تعلیق-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4704771/ملکه-انگلیس-پارلمان-را-تعلیق-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4704771/ملکه-انگلیس-پارلمان-را-تعلیق-می-کند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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شتترکت کنندگان درباره ضتترورت اقداا  :مخالر دولت انگلیس در این خصتتوص آمده استتت

یت های عملی برای جلوگیری ازیافتن راه  شتتتتترک جهتم له  برگز بدون توافق، از جم

این در حالیستتتتت که بوریس  .احتما  تصتتتتویب قانون و رسی عدا اعتماد موافقت کردند

 98جانسون نخست وزیر جدید انگلیس پیشتر اعالا کرده است که تحت هر شرایطی در 

 .شودآبان( از اتحادیه اروپا خارج می 9اکتبر )

 

 قیمت نفت سبد اوپک افزایش یافت

 

شهریورماه( را با قیمت  شته )یکم  سنت به  01دالر و  59سبدنفتی اوپک، پایان هفته گر
ستتنت افزایش  00مردادماه(  25پایان رستتاند که نستتبت به قیمت پایانی هفته قبل از آن )

 .دهدنشان می

قیمت سبدنفتی سازمان کشورهای صادرکننده   به نقل از رویترز، خبرگزاری مهربه گزارش 
ستتتبدنفتی اوپک  .دالر و ستتته ستتتنت بوده استتتت 59اوت(  80مردادماه ) 25نفت )اوپک( 

خاا اعضتتتای این ستتتازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراستتتو  آنگوال، نوع نفت 81شتتتامل 
سنگ سبک رابی گابون، میناس اندونزی،  صادراتی اورینته اکوادور،  صره،  سبک ب ین ایران، 

کویت، الستتتدر لیبی، ستتتبک بونی نیجریه، ستتتبک عربی عربستتتتان، موربان امارات، مری 
دالر  59میانگین قیمت سبدنفتی اوپک در هفته گرشته بیش از  .ونزوئال و جنو کنگو است

شنبه ) شنبه و پنج سبدنفتی اوپک چهار شکه  ست. هر ب شکه بوده ا  98و  93برای هر ب
 .دالر رسید 03ماه( به باالی مرداد

https://www.mehrnews.com/news/4702785/قیمت-نفت-سبد-اوپک-افزایش-یافت
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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    :بوریس جانسون     
 

 بریتانیا قادر به پرداخ  هزینه کامل جدایی از اتحادیه اروپا نیس 

 

میلیارد پوند هزینه  99تواند بوریس جانستتتتون نخستتتتت وزیر بریتانیا گفت که دولت او نمی

وزیر بریتانیا روز یکشتتتتنبه ستتتتوا شتتتتهریور در نخستتتتت پرداخت کند جدایی از اتحادیه را

کنند که اگر ما همه کشتتورهای اتحادیه اروپا درک می»ای با استتکای نیوز گفت: مصتتاحبه

میلیارد  99بدون یک توافق از آنها جدا شتتتتویم دیگر از نظر حقوقی تعهدی به پرداخت این 

 «.پوند نخواهیم داشت

 99مقادیر قابل توجهی از این »آبان،  9ابتدای ماه نوامبر، جانستتتون تاکید کرد که بریتانیا از 

گراری در بخش های گوناگون بخش کشتتتتاورزی و هم نین ستتتترمایه میلیارد پوند را به

 اختصاص خواهد داد.« اقتصادی

آبان(  1اکتبر ) 93وزیر بریتانیا وعده داده جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا روز نخستتتتت

ماه گرشتتته یک منبع نزدیک به امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانستته گفته  عملی کند.

شور  بود خودداری از پرداخت هزینه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنای بدهکاری یک ک

شود و جدا شدن از این اتحادیه، تعهد به پرداخت هزینه این کار به اعضای آن محسوب می

 کند.را منتفی نمی
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 :رئیس اتحادیه صنایع یلمان

 یلمان در یستانه رکود اقتصادی اس  

 

گفتگویی با اشتتاره به تحوالت اخیر اروپا و بخصتتوص موضتتوع  رئیس اتحادیه صتتنایع آلمان در
  .برگزیت نسبت به رکود اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرد

صنایع آلمان در « دیتر کمر»به نقل از رادیو آلمان،  خبرگزاری مهربه گزارش  رئیس اتحادیه 

شور گفتگو با خبرگزاری آ صادی در این ک شرایط آتی اقت سبت به  ضمن ابراز نگرانی ن لمان 

  .اظهار داشت: اوضاع اقتصادی با  باتی نداریم

درصد بوده که این رقم  3/0وی در ادامه افزود : رشد اقتصادی در سا  جاری میالدی تنها 

قم ربسیار کم و ناچیزی است. ضمن اینکه پیش بینی می شود پس از تحقق برگزیت این 

مقامات آلمانی در خصتتوص کاهش رشتتد اقتصتتادی  گفتنی استتت .نزدیک به صتتفر شتتود

معتقدند که کاهش صادرات بخش صنعت این کشور عامل اصلی بروز رکود بوده است. آنها 

تجاری سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در مورد چین  سیاست هم نین بر این عقیده اند که

خش صتتادرات این کشتتور تجارت جهانی و تا یر منفی آن بر ب را عامل تضتتعیر فضتتای

 .است

https://www.mehrnews.com/news/4701146/آلمان-در-آستانه-رکود-اقتصادی-است
https://www.mehrnews.com/news/4701146/آلمان-در-آستانه-رکود-اقتصادی-است
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 با تلسکوپ اسپیتزر ؛ 

سیاره جهنمی با دمای چندصد درجه سانتیگراد شناسایی شد

 

 LHS به نقل از دیجیتا  ترندز، دمای سیاره یادشده که با عنوان خبرگزاری  مهربه گزارش 

9100b  ناا گراری شده به علت فعالیت مداوا گدازه های آتشفشانی در سط  آن و عدا

 .وجود هیچ گونه جو پایدار به دور سیاره به چند صد درجه سانتیگراد می رسد

ستاره شناسان ناسا موفق به شناسایی سیاره ای جدید شده اند که می توان آن را به 

بررسی هایی که در این  .دیش یک صخره بزرگ جهنمی توصیر کرعلت دمای بسیار باال

یتزر ناسا انجاا شده حاکیست که فاصله سیاره زمینه با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپ

سا  نوری می رسد. سیاره مرکور به دور ستاره ای کوتوله می  01۸0مرکور با کره زمین به 

گردد که بخش عمده ای از انرهی و حرارت خود را از دست داده و در دوره پایانی حیات خود 

 .به سر می برد

کور می گردد و این امر نشانه فاصله بسیار ساعت به دور ستاره مر 88سیاره مرکور هر 

و ستاره یادشده است. به نظر می رسد که نیمی از این سیاره همیشه  LHS 9100b اندک

https://www.mehrnews.com/news/4701089/سیاره-جهنمی-با-دمای-چندصد-درجه-سانتیگراد-شناسایی-شد
https://www.mehrnews.com/news/4701089/سیاره-جهنمی-با-دمای-چندصد-درجه-سانتیگراد-شناسایی-شد
https://www.mehrnews.com/news/4701089/سیاره-جهنمی-با-دمای-چندصد-درجه-سانتیگراد-شناسایی-شد
https://www.mehrnews.com/news/4701089/سیاره-جهنمی-با-دمای-چندصد-درجه-سانتیگراد-شناسایی-شد
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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درجه سانتیگراد افزایش می دهد. همین  113رو به ستاره است و همین امر دمای آن را تا 

 .است و کشر و شناسایی آن شده  LHS 9100b گرمای شدید باعث درخشش شدید

سوی دیگر سیاره مرکور بسیار خنک تر است و همین امر نشان دهنده عدا وجود هرگونه از 

جو پایدار در این سیاره است. علت آن است که در صورت وجود جو پایدار بادهایی شکل 

  .می گرفتند که گرمای سوی دیگر را به بخش سردتر منتقل می کردند

 کندپایتخ  اندونزی تغییر می

 

 .رئیس جمهوری اندونزی در یک کنفرانس خبری از تغییر پایتخت این کشور خبر داد 

رئیس جمهوری « جوکو ویدودو»خبرگزاری فرانسه، به نقل از  خبرگزاری مهرگزارش به 
خبری اعالا کرد که پایتخت این کشور در آستانه تغییر  اندونزی با حضور در یک نشست

وی با بیان اینکه هنوز نامی برای پایتخت آتی اندونزی انتخاب نشده تنها به این نکته  .است
رئیس جمهوری اندونزی  .دار استاشاره کرد که شهر مورد نظر از موقعیت استراتژیک برخور

با اشاره به هزینه جابجایی دولت اظهار داشت: بخشی از هزینه های جابجایی را دولت و 
  .بخش دیگری را سرمایه گراران خصوصی تامین خواهند کرد

ویدودو در ادامه خاطر نشان کرد: جابجایی پایتخت اندونزی از اوایل ماه آتی میالدی آغاز 
 .خواهد شد

https://www.mehrnews.com/news/4702686/پایتخت-اندونزی-تغییر-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4702686/پایتخت-اندونزی-تغییر-می-کند
https://www.mehrnews.com/news/4702686/پایتخت-اندونزی-تغییر-می-کند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 :گزارش ویژه
 
  :هراشا

 یشهری و روستایی به سبب بی توجه راونهزینه خاتهیه شده توسط مرکز آمار ایران درباره  شگزار
ساکنین به عنوان گزارش درآمد و هزینه در  یارانه های آشکار و پنهانآ ار به برخی مسائل ازجمله 

 راس خبرنامه قرار گرفت.باره آن به صورت سخن ماه رداین ماه انتخاب و اظهار نظر  هویژ

 
  مرکز یمار اعالم کرد   

کفاف  وضوی  دخل و خرج خانوارها/ دخل خانوارهای شهری

 ها را دادهزینه
 

 

نشتتان می دهد که متوستتط  91بررستتی جزئیات هزینه و درآمد ستتاالنه خانوارها در ستتا  

 میلیون تومان بوده است. 09و  99هزینه و درآمد یک خانوار شهری به ترتیب 

https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
https://www.mehrnews.com/news/4701244/وضعیت-دخل-و-خرج-خانوارها-دخل-خانوارهای-شهری-کفاف-هزینه-ها-را
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خانوار  23953تعداد  8991به نقل از مرکز آمار ایران، در ستتتتا   خبرگزاری مهربه گزارش 

آمارگیری  خانوار نمونه در نقاط روستتتایی کشتتور در طرح 81083نمونه در نقاط شتتهری و 

 هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفتند.

 دهد که:نشان میدر مناطق شهری و روستایی  8991نگاهی به اهم نتای  طرح درسا  

هزار ریا  بوده  221میلیون و  999یک خانوار شتتهری  کل خالص ستتاالنه متوستتط هزینه -

 درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه 89۹9است که نسبت به رقم مشابه در سا  قبل 

درصتتتتد مربوط به  20هزار ریا  با ستتتتهم  535  میلیون و 90خانوار شتتتتهری  کل ستتتتاالنه

درصتتتد مربوط به  10هزار ریا  با ستتتهم  122میلیون و  291راکی و دخانی و های خوهزینه

های خوراکی و دخانی، بیشتتترین ستتهم های غیرخوراکی بوده استتت. در بین هزینههزینه

 05های غیرخوراکی بیشترین سهم با گوشت و در بین هزینه درصد مربوط به هزینه 28  با

 شنایی بوده است.درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و رو

هزار ریا  بوده  935میلیون و  090یک خانوار شتتهری  ستتاالنه متوستتط درآمد اظهار شتتده -

سا  قبل،  سبت به  سا   81۹0است که ن ساس در  ست. بر این ا شته ا صد افزایش دا در

رشتتد متوستتط درآمد ستتاالنه خانوارهای شتتهری نزدیک به رشتتد هزینه کل ستتاالنه  8991

درصتتتد درآمد از  99۹0دهد که  درآمد خانوارهای شتتتهری نشتتتان میاستتتت. منابع تامین 

شاغل مزد و حقوق بگیری،  شاورزی و  81م شاورزی و غیرک شاغل آزاد ک صد از م  09۹0در

 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار ت مین شده است.

 8990مقایستته درصتتد خانوارهای شتتهری استتتفاده کننده از لوازا عمده زندگی در ستتا   -

ستفاده کننده اتومیبل شخصی از نشان می   8991سبت به سا  ن دهد که خانوارهای ا

، متتاشتتتتین 98۹5بتته  98، جتتاروبرقی از 01۹5بتته  09۹2، یخ تتا  فریزر از 59۹2بتته  53۹0

به  91۹9، اجاق گاز از 1۹0به  1۹9  ، ماشتتین ظرفشتتویی از10۹0به  10۹9لباستتشتتویی از 

 افزایش یافته است. 82۹0به  82۹0ر از و مایکروویو و فرهای هالوهن دا 99۹2

سا   - صرفی ، عمده8991در  سوخت م شهری برای  99۹1ترین نوع  صد از خانوارهای  در

 گرما، گاز طبیعی )شبکه عمومی( بوده است.

  میلیون تومان 28میلیون تومانی یک خانوار روستایی  28هزینه 

سط هزینه - ساالنه متو ستایی  کل خالص  هزار ریا  بوده  012میلیون و  280یک خانوار رو

خانوار  کل ساالنه دهد. از هزینهدرصد افزایش نشان می 23نسبت به سا  قبل  است که

های خوراکی و درصتتد مربوط به هزینه 91هزار ریا  با ستتهم  200میلیون و  13روستتتایی 

سهم  220میلیون و  890دخانی و  صد مربوط به هزینه 09هزار ریا  با  غیرخوراکی های در

درصتتد مربوط به  20های خوراکی و دخانی، بیشتتترین ستتهم با بوده استتت. در بین هزینه
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شته، غالت، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه هزینه شترین آرد، ر های غیرخوراکی، بی

 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. 21سهم با 

هزار ریا  بوده  880میلیون و  299یک خانوار روستایی  ساالنه متوسط درآمد اظهار شده  -

درصتتتد افزایش داشتتتته استتتت. منابع تامین درآمد  85۹5استتتت که نستتتبت به ستتتا  قبل 

 98۹9درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،  93۹1دهد که خانوارهای روستایی نشان می 

رآمدهای متفرقه درصتتد از محل د 91۹0درصتتد از مشتتاغل آزاد کشتتاورزی و غیرکشتتاورزی و 

 خانوار ت مین شده است.

سا   ستفاده کننده از لوازا عمده زندگی در  ستایی ا صد خانوارهای رو سه در  8990مقای

ستفاده کننده اتومیبل شخصی از  نشان می  8991نسبت به سا   دهد که خانوارهای ا

 00۹0روبرقی از ، جا91۹9به  91، اجاق گاز از 09۹2به  05۹2، یخ ا  فریزر از 92۹9به  29۹0

و مایکروویو و  5به  9  ماشین ظرفشویی از  ،50به  59۹9، ماشین لباسشویی از 00۹8به 

 درصد افزایش رسیده است.  2به  8۹9فرهای هالوهن دار از 

درصد از خانوارهای روستایی برای  01۹1عمده ترین نوع سوخت مصرفی  8991در سا   -

 درصد نفت سفید بوده است. 23۹0گرما، گاز طبیعی)شبکه عمومی( و 

 ها و درآمد خانوار بر حسب استانمتوسط هزینه

دهد که استتان تهران با بررستی متوستط هزینه کل ستاالنه یک خانوار شتهری نشتان می

هزار ریا   085میلیون و  291هزار ریا  بیشتتتتترین و استتتتتان کرمان با  010میلیون و  510

 د.انداشته 8991کمترین هزینه را در سا  

هزار ریا  بیشترین و استان آذربایجان غربی با  939میلیون و  003هم نین استان تهران با 

سا   188میلیون و  200 شهری را در  ساالنه یک خانوار  سط درامد  هزار ریا ، کمترین متو

 به خود اختصاص داده است. 8991

 

 
 

 


