
1 
  

 

  
 
 

 8971ویژه دی ماه  79خبرنامه شماره

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

 وگزارش ویژه

 

 سخن ماه:
 
 
 

 قیاس از خود مگیر کان راپا کار
 
 
 
 

سرسام آور  وه بیش از تصور بودج از کسر   کاملکه دولت با آگاهی بود آمدهبه درستی اخبار  در    

اعمال طریق  از را مورد انتظار بودجه کسریاگر اشتباه نکنم ،است که سال آینده کل کشور برآن  

دولت به آن واقعیتی که سال های سال است  .یا با آن مقابله کند پولی برطرفسیاست های 

  به مصداق: واندکی آموخته باشد  این رفتاربی آنکه از زیان های ناشی از مبادرت می ورزد، 

ه ب به افزایش پایه پولی و همواره واقعیتی که  رفتار کند. «خرج آهسته تر کنچو دخلت نیست » 

 منجر و همه جانبه درنهایت فقر فرا گیر و ملی ، کاهش قدرت خرید پولتبع آن افزایش نرخ تورم

روشن است که حاصل آن  بنابراین بود، دمستثنا نخواهآن  آینده نیز از به طور قطعو ، شده است

 .نخواهد بود به ویژه الیه های فرودست آن جامعه فراگیر همه جانبه وتنگ دستی  و فقر تشدیدجز 

آن را  ،برخی سیاست های پولی بانک مرکزی برآن است که با اعمال جراید، به نقل از رویدادی که

 عملیات»از  به باور ریاست محترم بانک مرکزی،عنوان شده است که اگر اشتباه نکنم  و مهار کند.

های مرکزی در بسیاری از بانک و است عنوان شدهنرخ بهره و تورم کنترلترین ابزار مهمکه بازار باز، 

 سخنی که مرا بیاد این گفته به یاد ماندنی انداخت گه:                                                               استفاده خواهد شد.«رودبه کار می

 شتن شیر شیرز خود مگیر        گرچه باشد درنبرا قیاس ا پاکانکار                     

اصالح سیاست های پولی/مالی اصالح سیاست های اقتصادی کشور  نظر و تحدید فرآیند اینکه در

است و بنابراین باید راس همه ی ویژه برخوردار از اولویت  ضمن ضرورت توامان بودن با سایر موارد

 اقتصادی کشورهیچ یک از کارگزار ان اداره امور نمی رسد بر به نظر اصالحی قرار گیرد،برنامه های 

امه هیچ برن که این استترروشن  روز از هرگونه تردید آنچه به دور از اما پوشیده باشد. دانییا اقتصاد

ویژه اقتصادهای  الگوهای و نامه هابه ویژه بر ورت انتزاعی به موقع اجرا درآورد،یی را نمی توان بص

ز ا و کشور ما، در ی برقراراقتصادنظام همچون  متمرکز دولتی اقتصادهای بسته و آن هم درآزاد را، 

 داشت. و پیش رفت انتظار بهبود آن

در  است اقتصاد های آزاد  درجاری  ویژه و ی کهاعمال هرگونه روش و پی رویسرمشق گرفتن ،یا 

از جمله گاه عنوان می شود   بصورت انتزاعی که گه آن هم اقتصادهای بسته و متمرکز دستوری،
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 هدفاز هرگونه تردید حاصلی جز عکس  ایران به دور حاکم درو بسته دولتی  متمرکز اقتصاد در

 م اقتصادی کشور ازاعمال نظا صورت پذیرش ودر ضمن اینکه حتا داشت. نظر درپی نخواهدمورد

ر افزون ب اعمال مدیریت سنجیده اقتصادی نیز و بازار آزاد نظام اقتصاددولتی به  متمرکز بسته و

 کشور در تصنعی حاکمزندگی  استانداردحفظ توجه داشت که  باید کته مورد نظرضرورت اعمال ن

 اعمال سیاست پنهان و و پرداخت یارانه های آشکار ی کشور،اتالف منابع مال برآیند و که تنها حاصل

به هیچ روی امکان پذیر  می باشد بوده ودرنهایت بازرگانی  ، پولی / مالی وناراست عمرانیهای 

تشدید  بهکمک  جز نیز همحوانی ندارد و تداوم آننمی باشد، زیرا با متوسط درآمد سرانه کشور 

حاصلی درپی فراگیر  کاهش قدرت خرید پول ملی و به بیان روشن تر تشدید فقر همه جانبه و

 نخواهد داشت.

ش رها ربهبود اقتصاد کشو ر، حتا پیش از پذی اصالح ومسیر  نخسین گام دربنابراین باید پذیرفت که 

  ام اقتصادیدستوری دولتی، دست کم اعالم ناراست بودن نظ متمرکز   سازی نظام اقتصادی بسته و

رها سازی ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد   ،وکالنشهرها زندگی، به ویژه در تصنعی برقرار و الگوی

نیم  هارده وچذف کلیه هزینه های غیر ضرور مانند :همراه با حمتمرکز  بسته و دستوری دولتی 

ایگزین کردن آن با یارانه های گروه های آسیب ج کاالهای اساسی و یارانه دالر اختصاصی   دمیلیار

تعلیق کلیه هزینه های حمل بر تولید و صادرات مانند  پذیر کشور از طریق کاهش هزینه زندگی آنان،

 و فتی سازمان هااو به طور کلی وجوه دری ،استاندارد ثبت عالئمهزینه های کارت بازرگانی ،

دماتی که ارائه خ دربرابرحق عضویت اعضاء تامین می شود  لبودجه آنها از محکه  موسسه هایی 

دریافتی های دولت بی کم و کاست  مانند واریز کلیه   موارد متعدد دیگر وبه اعضاء ارائه می دهند 

 نهجراین. وه خزانه ب

 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 وانگلیساخبارکوتاه اتاق ایران 

 
 گزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاقبر

ایران و انگلیس طبق روال  نجلسههه ماهانه هیات مدیره اتاق بازرگانی وصههنایع ومعاد

ماه با حضههور کلیه اعضههاء هیات  دیسههوم روزسههه شههنبه  81راس سههاعت معمول 

جلسههههه بعدازتبادل دراین مدیره اتاق در دفتر دبیرخانه اتاق تشههههکیل وبرگزار گردید. 

دومین برنامه  اتاق وو ارائه گزارش کم و کیف کارکرد  اخباراقتصههههادی ایران و جهان

یدار آزاد اعضهههههاءبرجلسهههههه  تاق گزاری گردهمایی د باره  ا و سههههخنرانی مربوط در

"کنوانسهههیون پالرمو" ومسهههائل مربوط به الحاق ایرن به ان موردمذاکره وارزیابی فرار 

امینی حاصل اقداماتی را که درخصوص  تسهل صدور ویزا برای سپس دکتر گرفت . 

اتاق لندن انجام پذیرفته به تفصههیل بیان و موفقیتی را که   بازرگانان انگلیسههی عضههو

 را در این زمینهقدردانی اتاق لندن  تشکر و مراتب  واین زمینه حاصل شده اعالم  در

 .ان یافتپای 89اعت جلسه راس س هیات مدیره رسانده شد. اعضاء آگاهیبه 
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
روز دوشنبه  80:11ساعت رأس  جلسه ماهانه کمیسیون غذا و دارو :جلسه کمیسیون غذا و دارو

پگاه انتظار و آقایان علیرضا مناقبی، یاسر قاسمی، عطاءهللا  ، با حضور خانم17/81/8971
میرمعینی، محمدعلی موثقی، محمد 

مسئول  ،معماری و مهدی رضائی
برگزاری کمیسیون ها، در محل دبیرخانه 

اتاق تشکیل و برگزار گردید.   
بر اساس دستور جلسه، نخست اخبار 

به ویژه  ،اقتصادی روز در حوزه غذا و دارو
در ارتباط با انگلیس مبادله شد. سپس در 

جلسه به گفت و گو در زمینه  ،ادامه
مهمترین مسایل و مشکالت پیش روی 
فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان 

 در حوزه غذا و دارو پرداخته شد. 
 خاطر نبوددر این جلسه، مشکل واردات با حجم زیاد به شده از جمله مهمترین مشکالت مطرح 

در ادامه، درباره کسالت آقای  .که واردات با حجم  بود بازرگانانی موردنیاز ارز کافی امکان تخصیص
نیما احمدخانی، نایب رئیس کمیسیون گفت و گو شد. متأسفانه ایشان حال مساعدی ندارند و تا 

 اطالع ثانوی قادر به شرکت در جلسات کمیسیون نیستند.
 پایان پذیرفت 80:11جلسه رأس ساعت 

جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، صنعت و   کمیسیون بازرگانی، صنعت و فن آوری های نوین: :
با حضور آقایان علی نقیب، علیرضا  80:11رأس ساعت  17/81/71های نوین در روز دوشنبه آوریفن

مسئول برگزاری مناقبی، امیرحسین پژوهی، عبدهللا مقدم، محمدسعید ضرابیان و مهدی رضائی 
ها در محل دبیرخانه اتاق کمیسیون

  تشکیل و برگزار گردید.
، جلسهابتدا، طبق دستور  این جلسهدر

اخبار اقتصادی در زمینه بازرگانی، صنعت 
های نوین به ویژه در ارتباط با آوریو فن

به اعضاء  ،سپسشد  مبادلهانگلیس 
 .پرداختندئاخبار حوزه کاری خود ارائه 

پژوهشی خود آقای عبدهللا مقدم گزارش 
 طرحد، پس از دارا ارائه  اینستکسدرباره 

فایل  قرارشدبررسی آن در جلسه، و 
ا ،تاصالح شده آن به کمیسیون ارائه شود

 .دراختیار اعضاءگذارده شود
در ادامه، صحبت از بودجه به میان آمد و پیشنهاد شد گزارش آقای خوانساری، رئیس اتاق تهران، 

 شود.و درباره آن اظهارنظر درباره بودجه که در سایت اتاق تهران منتشر شده است، مطالعه 
، اعضای کمیسیون هر گونه نظر و پیشنهادی 7/81/71دستور جلسه  4پیرو بند  قرارشددر پایان 

 باره برنامه اجرایی کمیسیون در سال آینده دارند، اعالم نمایند.در
 پایان یافت. 81:11جلسه در ساعت 

ریزی جلسه ماهانه کمیسیون برنامه میسیون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمانک
، با حضور 80:11ساعت  دی ماه راس 51شهری، گردشگری و ساختمان در تاریخ چهارشنبه 

اکبر نقوی و شیوا آقابابائی و آقایان محمد نعمتی، محمدرضا سرمدی، علی ها زهراخانم
ها در خدابخشی، محمدسعید ضرابیان، علی بهزادیان و مهدی رضائی مسئول برگزاری کمیسیون

د. شمحل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار   
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برخی مشکالت به  ، مبادله اخبار اقتصادی روز در حوزه گردشگری و ساختمان پس ازدر این جلسه 
 ، کهاشاره شدبخش موجود در این 

 از: بود عبارت آنهاترین مهم
تأثیر وقایع اخیر بر صنعت  -

درصدی  71گردشگری، و کاهش حدود 
به  آمار ورودی گردشگران خارجی

و ویزا  تر شدن اخذ مشکل کشور.
از جمله  متعدد دیگر. ش هایپرسی
درصدی قیمت مسکن  81تا  81رشد 
ماه و دی ماه سال جاری، ضمن در آذر 

 وجود رکود در این بخش.
المللی، در حوزه پیمانکاری بین -

-تقریباً هیچ بانکی کار شرکتگفته شد

ترین مشکالت حضور کسب و کند، و این مسأله به یکی از بزرگهای ایرانی را کانتر گارانتی نمی
 در کشورهای خارجی تبدیل شده است. انکارهای ایرانی

 های بزرگ انگلیس در دو حوزه گردشگری و ساختمان گفت و گو شد.نیز درباره نمایشگاه در پایان
 پایان یافت. 81:81جلسه در ساعت 

جلسه ماهانه این کمیسیون که مقرربود ساعت چهار بعدازظهر کمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی: 

اعضاء حاضر درجلسه  ماه تشکیل وبرگزارشودبه علت به حد نصاب نرسیدن دی 91روز یک شنبه 

 برگزار نشد.

روز سه شنبه  80:11جلسه ماهانه کمیسیون عضویت در دی ماه راس ساعت جلسه کمیسیون عضویت: 

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و اایان دگتر امینی و علی حمزه نژاد وخانم فیروزه مزدبا حضور آق 50/81/8971

 برگزار گردید.

در این جلسههه ده مورد درخواسههت تمدید عضههویت بررسههی و کال مورد تایید قرار گرفت. همچنین 

بررسههی درخواسههت عضههویت شههرکت اوزان به مدیریت آقای سههعیدرضهها رحم دار، شههرکت خدمات 

مسافرت هوایی سام سیر به مدیریت خانم پوپک فهیمی و آقای محمد نعمتی، عضو هیات مدیره 

 .شد موکول بررسی بیشتررح و آفرینش به بعد از شرکت مهندسین مشاور ط

 

 

 حضور درکمیته بین المللی خانه معدن ایران
 

                                                                                                                                    بنا به دعوت خانه معدن ایران، دکتر امینی رئیس اتاق ایران وانگلیس در معیت دوتن از اعضاءهیات                                    
در  دی ماه 50رشنه امدیره اتاق مورد اشاره، خانم مرضیه ابراهیمی ومهندس علی حمزه نزاد چه

دن عحضور یافته، مورداستقبال مهندس بهرامن، رئیس خانه م« کمیته بین المللی خانه معدن ایران
قرارگرفتند. در این نشست که گفته شد  چهارمین مربوط ایران، و خانم سحر رکنی، مدیر اجرایی 

نشست این کمیته بود و با هدف استفاده از ظرفیت های بالقوه وبالفعل اتاق های مشترک در 
توسعه سرمایه گذاری های مشترک وهمچنین صادرات و واردات مواد معدنی کشور های مربوطه، 

یل وبرگزارشد، موضوع اصلی ، بررسی زمینه های همکاری تجاری معدنی بین ایران و انگلیس تشک
 وبحث درباره نحوه همکاری دراین زمینه بود.

دراین نشست افزون بر نامبردگان باال آقای مهندس محسن رحیمی، رئیس کمیته فلزات رنگین و 
بی رئیس اتاق ایران و استرالیا،رئیس اتاق فرآوری خانه معدن ایران، نمایندگان اپیدرو، دکتر مناق

 فدراسیون حمل و نقل و تعدادی از مهندسین معدن نیز حضور داشتند.رئیس ایران و ترکیه، 
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اشاره به  وضع معدن وبیاناتی پیرامون موضوع مورد  خیرمقدم ،مهندس بهرامن  ضمن ادایدرآعاز
کنم که  بخش خصوصی، اگر  می تاکید  اظهار داشت به هر رویدرپایا ن   ،اوضاع اقتصادی حاکم

 . برای بقای خودش هم شده  نمی تواند منتظر بماند
دوکشور ایران و اظهار داشت ، در حالیکه  مورد اشاره ایشانسپس دکتر امینی ضمن تائید مراتب 

د ، متاسفانه اطالعات کافی در زمینه   نمی باش ییظرفیت های معدنی بسیار باالدارای انگلیس 
در اتاق های بازرگانی، سفارتخانه ها و رایزنی ها بسیار کم دوکشورموجود بخش معدنی  وضع

 درحدکافی اطالعات عملیاتی معدنی را تشکل ها و انجمن های مربوط ازآنجا کهاست ، اما 
الزمه بهره کیری از این پتانسیل ها در گروی همکاری نزدیک روشن است که لذا ،دراختیاردارند 

پاسخ این پرسش که هم اکنون کم پایان در می باشد. در ی مربوطاتاق ها و تشکل ها وفیمابین
وکیف روابط تجاری دو کشور چگونه است ،دکتر امینی اظهارداشت : بنا به آمار منتشره از سوی 

میلیارد دالر واردات 8/ 5گمرک ایران درسال گذشته حجم وارددات وصادرات ایران وانگلیس به ترتیب 
به انگلیس بوده است که نشاندهنده تراز ازایران  میلیون دالر  صادرات 91مستقیم وکمتر از  به طور 
میلیارد دالری بوده است وبه نظر نمی رسد درسال جاری تغییری در این وضع داده  5/8منفی 
روشن است که این نیز ناشی از همکاری شرکت های کوچک ومتوسط انگلیسی با شزکت شود.

 باشد ، زیرا آنها در رابط با آمریکا نیستند های ایرانی می
در پایان توافق شد بین کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران و انگلیس، و کمیته بین المللی خانه 

 برقرار شود. مستمرو معدن ایران، تماس و همکاری الزم 
 

 :کوتاه اقتصادی ایران اخبار
 اند ها نگرفته ها را دانه درشت همتی: تمام وام

 
 
 
 
 
 
 

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالً بانک تمرکزی
 ندارد، گفت: نرخ سود هدف را برنامه یی برای تغییر نرخ سود 

 شورای پول و اعتبار تعیین می کند
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری به بیان اهداف و برنامه های 

کز گفت: فعالً تمر این بانک مرکزی در طرح عملیات بازار باز پرداخت و درباره تغییر نرخ سود بانکی در
 .ییر نرخ سود بانکی نیستبانک مرکزی روی تغ

 
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه نرخ سود سپرده االن یک مقدار تعادل پیدا کرده است، افزود: 

درصد بود و االن دو واحد درصد  5181درصد است و سال گذشته  8181نرخ سود بین بانکی حدود 
نیست و یک محصول یکساله درصد وجود ندارد. این سیاست یک شبه  51کاهش یافته و باالی 

 .است و ما می خواهیم اول این ابزار را همه همکاران ما کار کنند
 

وی با تاکید براینکه نرخ سود هدف را شورای پول و اعتبار تعیین می کند، افزود: فردا اولین مرحله 
حراج اوراق عرضه در عملیات بازار باز انجام می شود.بانک ها پیشنهادات خود را به بانک مرکزی 

سال آینده در دادند و به تدریج بازار آگاهی پیدا می کند و اوراق پیش بینی شده دولت در بودجه 

https://seemorgh.com/news/business/437494-همتی-تمام-وام-ها-را-دانه-درشت-ها-نگرفته-اند/
https://seemorgh.com/news/business/437494-همتی-تمام-وام-ها-را-دانه-درشت-ها-نگرفته-اند/
https://seemorgh.com/news/business/437494-همتی-تمام-وام-ها-را-دانه-درشت-ها-نگرفته-اند/
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درصد  5881بازار عرضه می شود و نرخ این اوراق نباید بی جهت در بازار باال برود. االن نرخ حدود 
 .درصد است 8181است و بین بانکی نیز 

 
اجازه نمی دهیم از این بابت نقدینگی و تورم لطمه بخورد و شرایط کشور دشوار  :همتی گفت

ز مشکالت حل می شود. دولت منابع دیگری نیز برای کسب است و با اقدامات صورت گرفته خیلی ا
 .درآمد دنبال می کند

  همتی: تمام وام ها را دانه درشت ها نگرفته اندچرا بانک ها وام نمی دهند؟ 
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا بانکها سخت تسهیالت پرداخت می کنند؟ تصریح کرد: از 

طور  لیارد تومان تسهیالت در بانک ها پرداخت شده است؛ اینهزار می 050ابتدای سال تا االن 
هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض  50نیست که تمام این وام ها را دانه درشت ها گرفته باشند. 

 .الحسنه پرداخت شده است
 

درصد از وام هایی که به بخش صنعت داده شده، به سرمایه در گردش پرداخت  98وی تاکید کرد: 
 81ت، یعنی سر سال باید این منابع پس داده شده و دوباره وام گرفته شود. ما اکنون شده اس

هزار نفر نیز شغل ایجاد شده  951برای که  ایمهزار میلیارد تومان برای اشتغال پایدار اختصاص داده 
 .است

 
ردم هم همتی در پاسخ به اینکه چرا مردم تسهیالت بانک ها را دریافت نکرده اند؟ گفت: مخلص م

 71هستیم و ما هم میدانیم مردم تحت فشار هستند؛ بانک ها هم مشکل و تخلف دارند ولی 
درصد تامین مالی اقتصاد که االن جلوی امریکا و تحریم ایستاده است، را بانک ها انجام داده اند. 

 .بنابراین بانک ها کار می کنند و در مواقع تخلف با آنها برخورد می کنیم
  ؟قابل پیش بینی است؟/ دالر به چه نرخی می رسدبازار ارز 

یک سال و نیم قبل، در اوج  :وی درباره بازار ارز و قابل پیش بینی بودن بازار با نرخ های فعلی گفت
التهابات ارزی، همین جا اعالم کردم از فردا تحریم های امریکا شروع می شود و ماهم سیاست 

 .ک امریکا را مهار و این توطئه را متوقف کردیمهای جدید ارزی مان را شروع کردیم؛ شو
 

برای ما ثبات نرخ ارز از نرخ ارز مهمتر است؛ هیچ وقت ثبات نرخ ارز را فدای نرخ  :همتی اعالم کرد
 .ارز نمی کنیم؛ تمام برنامه من در بانک مرکزی این است که اقتصاد پیش بینی پذیر است

 
 51د دالر برای واردات خبر دادو گفت: صادرکنندگان نیز میلیار 95رئیس کل بانک مرکزی از تامین 

میلیارد دالر تامین مالی برای واردات داشته  95میلیارد دالر به کشور برگردانده اند. یعنی تا به امروز، 
میلیارد دالر ارز آورده اند و خوب عمل می کنند و اگر سود هم می  51ایم و صادرکنندگان غیرنفتی 

 .ها باشدبرند نوش جان آن
 

وی با بیان اینکه صادرات ناشی از تولید است و تولیدکنندگان به آرامش بازار کمک کرده اند، افزود: 
این در حالی است که امسال تقویت تولید اولویت اول ما است و این مسیر را در تولید و صادرات به 

 .خوبی حمایت خواهیم کرد
 یگر ارزی به خودروی وارداتی نخواهیم داد؛ دخط و نشان همتی برای واردکنندگان خودرو 

همتی تاکید کرد که بانک مرکزی اصالً به خودروهای وارداتی ارز نخواهد داد و افزود: برخی یاد 
گرفته اند که خودرو وارد می کنند و در گمرک نگه می دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص را 

 .ورود ماشین اختصاص نخواهد داد بگیرند؛ ولی بانک مرکزی دیگر ارزی را برای
 

اشاره و تصریح کرد: اگر خارج از  79رئیس کل بانک مرکزی به مقررات وارات خودرو در مرداد سال 
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ضوابط واردات خودرو صورت گیرد من به عنوان بانک مرکزی با این واردات مخالفت خواهم کرد و ارز 
 .آن را تامین نمی کنم

شرایطی که مواد اولیه ما با مشکل تامین ارز مواجه هستند، چرا وی با طرح این پرسش که در 
باید خودرو وارد شود؟ گفت: حتی با واردات خودروهای هیبریدی هم موافق نیستم چراکه کارهای 
واجب تری داریم و باید برای سالهای آینده ذخیره ارزی داشته باشیم؛ ما به هر حال هنوز نمی 

 .ی آینده چه خواهد شددانیم شرایط تحریم در سالها
همتی ضمن تاکید براینکه ذخایر اسکناسی ارز ما نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه است، 
اذعان داشت: ولی من به خودم اجازه نمی دهم که آن را بی رویه در بازار بریزم. دالالن نمی توانند 

زی بخواهد یک شبه بازار را بر بازار اکنون اثرگذار باشند چراکه به خوبی می دانند اگر بانک مرک
 .کنترل کند و ارز در بازار بریزد، حتما دالالن را دچار مشکل خواهد کرد

 ادغام بانک ها در چه مرحله ایست؟ 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره ادغام بانک های نظامی گفت: گروههایی از دادگستری 

بانک به زودی در بانک سپه ادغام شده و  مشغول ارزیابی اموال و دارایی های بانکی هستند؛ دو
درصد سهام بانکها به بانک سپه منتقل شده است و امکان ابقای آنها وجود ندارد  01اکنون بیش از 

 .و ظرف دو سه ماه آینده تابلوی بانک سپه باالی این شعب خواهد رفت
 

قوانین را رعایت نکنند، وی همچنین خطاب به بانک ها گفت: اگر بانک ها می خواهند تخلف کرده و 
 .بانک مرکزی با آنها برخورد جدی خواهد کرد

 همتی: تا االن وام بانکی نگرفته ام 
همتی در پاسخ به سوال مردم مبنی براینکه چرا بانک ها سخت گیری می کنند در پرداخت 

داشته است؟ تسهیالت و آیا رئیس کل بانک مرکزی هم مانند مردم این سختی ها را در دریافت وام 
گفت: تا به حال وامی از بانک ها نگرفته ام؛ فقط یک بار بیست سال قبل وام هیات علمی گرفته 

هزار وام قرض الحسنه  911هزار شعبه در نظام بانکی وجود دارد که  55ام؛ اما باید توجه داشت که 
انک نیز باید مطمئن ازدواج داده اند؛ این در حالی است که اخالق هر یک از شعب متفاوت است و ب

 .باشد که وام را به دست چه کسی می دهد
 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تشخیص نوع وثایق با رئیس شعب است و ممکن است که از 
رئیس شعبه خوش سلیقه باشد و همکاری کنند؛ افزود: این در حالی است که از  777هزار نفر 

 .ازدواج همکاری کنندبانکها می خواهم که با وام گیرندگان 
 االن زمان مناسبی برای حذف صفر است؟ 

همتی درباره اینکه آیا االن زمان مناسبی برای حذف صفر از پول ملی است؟ تصریح کرد: این طرح 
االن در مجلس است و فکر نمی کنم زمان بدی برای اجرای آن باشد؛ کار مثبت و خوبی است و 

 .هرچند سه سال زمان می برد تا آنرا اجرا کنیممجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد 
 

هزار  81تومان،  11درصد  11رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ارزش پولی که چاپ کردیم، 
هزار تومانی است و نقش پول های خرد از بین رفته است، تصریح کرد: به تدریج پول  11تومانی و 

 .های خرد حذف شده است
  بهمن با رمز پویا انجام می شود 1هزار تومان از  811تراکنش باالی 

وی در خصوص رمز پویا نیز گفت: رمز پویای پیامکی خیلی راحت تر است و در بانک ها اجرا شده 
است و از هشتم بهمن ماه، تک تک بانکها ظرف یک هفته به این سامانه پیامکی وصل خواهند 

بهمن دیگر باید با رمز پویا  81بهمن و در نهایت  1از هزار تومان  811شد؛ بنابراین تراکنش باالی 
 .انجام شود

 
هزار تومان به پایین،  811همتی تصریح کرد: کل فیشینگ صورت گرفته در سال گذشته در مورد 
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تومان بوده است؛ فعالً رمز پویا برای این تراکنش ها اجباری نیست ولی از هشتم  8111معادل 
 راکنش های باالی صد هزار تومان، باید رمز پویا داشته باشندبهمن ماه حتما مردم برای ت

 مناطق آزاد به ایسنا اعالم کرد:

 خودرو مناطق آزاد 011ماجرای دپوی 
دستگاه از  011طبق اعالم یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود 

ظور خودروهایی دپو شده مربوط به آن دسته از خودروهایی هستند که صاحبان آنها به من
گذاری و تردد مجاز در مناطق آزاد و طبق ضوابط مربوطه وارد کرده بودند، اما در این فاصله با شماره

اطالعی واردکنندگان از این مصوبه، خودروهایی وارد شدند که تغییر ضوابط فنی واردات خودور و بی
ند که با شرایط سی و برخی ساخت آمریکا هستسی 5111سفارش، کمتر و باالی اکنون فاقد ثبت

  .جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی نخواهند بود

 هر ایرانی چهار کارت بانکی

امسههال حدود  های ایرانی تا آبانبانک
میلیون کههارت بههانکی صههههههادر  958
  .اندکرده

به گزارش ایسنا، در حال حاضر نزدیک 
به تمامی افرادی که اقدام به باز کردن 

کنند، کارت میها یک حسههاب در بانک
بانکی مرتبط با این حسههههاب را نیز از 

نک درخواسهههههت می ته در با ند. الب کن
ساب های بانکی عین حال برخی از ح

نیز دارای کارت بانکی نیسههتند که این 
انداز افتتاح هایی اسهههت که برای پسهای مشهههترک یا حسهههابها معموال برخی حسهههابحسهههاب

 .شوندمی
های ملی، ملت و سپه بیشترین است که تا پایان آبان امسال، بانک آمار بانک مرکزی حاکی از آن

 .اندهای بانکی را صادر کرده و در اختیار مردم قرار دادهکارت
میلیون و  587ها رقمی بالغ بر دهد که تا این مدت در مجموع، بانکاین آمار همچنین نشههههان می

 .اندهزار کارت برداشت بانکی صادر کرده 991
 109میلیون و  97های بانکی در این میان مربوط به بانک ملی ایران به تعداد تعداد کارت بیشهههترین

های صهههادره در رتبه دوم بیشهههترین کارت 585میلیون و  59هزار اسهههت و پس از آن بانک سهههپه با 
 .بانکی قرار گرفته است

اند که اری صههههادر کردههزار فقره کارت اعتب 710ها بیش از دو میلیون و همچنین در این مدت بانک
اند. از سههههوی دیگر تا پایان آبان های در این زمینه نیز پیشههههتاز بودهدر این زمینه نیر ملت و سههههپه

میلیون کارت هدیه،  87میلیون و بیش از  50های ملی و پارسهههیان با صهههدور بیش از امسهههال بانک
 .اندهای صادره هدیه را داشتهبیشترین تعداد کارت

هزار کارت بانکی صادر  909میلیون و  958نظام بانکی تا آبان ماه سال جاری، حدود در مجموع کل 

میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین  11کرده است. به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را 

 .اندهر نفر صادر کرده  چهار کارت برای  های ایرانی حدودبانک

 تمام شدمهلت "وکال" برای نصب کارتخوان 

پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکال رسید که طبق 
ماه فرصت داشتند در سامانه صندوق مکانیزه فروش اعالم سازمان امور مالیاتی، وکال تا پایان دی

  .نام کنندثبت

https://www.isna.ir/news/98103023257/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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فروش کامپیوتری است یک سیستم حسابداری  (POS) به گزارش ایسنا، صندوق مکانیزه فروش
شههود. های مختلف عرضههه میافزارهای حسههابداری فروشههگاهی و در مدلکه با اسههتفاده از نرم

هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی در 
ر گرفته شهههده ها و مبادالت تجاری مؤدیان و اسهههتفاده از تسههههیالت مالیاتی در نظدرآمدها، هزینه

 .برای مؤدیان است

همچنین، برای ثبت اطالعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کاال یا نگهداری هزینه در یک واحد 
شههههغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات، از صههههندوق فروش یا 

 .ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می شودرایانه

های گذشههته بوده که وزیر امور اسههت که فرار مالیاتی یکی از معضههالت دولت در سههالالزم به ذکر 

شته و از فرار  صادی و دارایی نیز به آن اذغان دا گوید که هزار میلیارد تومانی خبر داده و می 01اقت
 .درصد از تولید ناخالص ملی معاف از مالیات هستند 01حدود 

گروه از فعاالن  81یاتی از شهههههریور ماه امسههههال حدود برای حل این مشههههکل، سههههازمان امور مال
صادی که حدود  ستهشغل می 11اقت شفافشوند را د شدن درآمد این فعاالن  بندی کرد تا برای 

اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان 
های نام دسهههتگاهدند؛ سهههپس نوبت به وکال برای ثبتها، پزشهههکان بوباشهههند که اولین گروه از آن

سال جاری ثبت نام آن سید که از اول مهر ماه  شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه کارتخوان ر شروع  ها 
 .داشت

وگو سپاری سازمان امور مالیاتی در گفتدر این زمینه مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون
د که همه فعاالن اقتصهههادی از جمله وکال فارز از اینکه چقدر درآمد دارند، با ایسهههنا، اظهار کرده بو

وکال تا پایان دی ماه باید در موعدهای مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند. همچنین 
 .نام کنندفرصت دارند در صندوق مکانیزه فروش ثبت

https://www.isna.ir/news/98082214358/
https://www.isna.ir/news/98082214358/
https://www.isna.ir/news/98082214358/
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این مقام مسهههئول در سهههازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این 
گیرد یا خیر، اعالم کرده که افراد به عنوان یک فعال اسهههت که به درآمد شهههخص، مالیات تعلق می

مد ها میلیون تومان درآاقتصهههادی چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشهههته باشهههند چه ماهی ده
داشهههته باشهههند باید تا پایان خرداد ماه هر سهههال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. اگر با توجه به آن 
اظهارنامه سههودی برده باشههند که باید مالیات پرداخت کنند و اگر سههودی نبرده باشههند که مالیاتی 

 .تکنند. شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی اسپرداخت نمی

نام مشهههموالن نصهههب اکنون نیز سهههازمان امور مالیاتی کشهههور اعالم کرده امروز آخرین مهلت ثبت
 .سامانه فروشگاهی برای فعاالن غیر حوزه درمان از جمله وکال است

ملزم به اسهههتفاده از سهههامانه صهههندوق فروش  پایانه  8977بر این اسهههاس، وکال از ابتدای سهههال 
 بانکی( و صدور صورتحساب فروش فاکتور( مطابق مقررات هپرداخت متصل به شبکه پرداخت 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان:

 سقوط آزاد ارزش پول انگلیس

به گزارش بی بی سی با افزایش احتمال خروجِ بدون توافق انگلستان از 

ماه گذشته رسید. پس از روی  ۸۲ترین حد در اتحادیه اروپا، ارزش پوند به پایین

گوید دولت او آماده خروج کار آمدن بوریس جانسون نخست وزیر جدید که می

 ت. بدون توافق است، ارزش پوند از هفته پیش کاهش یافته اس

دالر رسید که کمترین نسبت  8/5815در معامالت جهانی بازار ارز، ارزش هر پوند استرلینگ به 
میالدی تاکنون است. 5189برابری پول ملی بریتانیا در برابر دالر از مارس   
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در روندی مشابه، نرخ برابری پوند در برابر یورو هم افت کرد و در معامالت امروز ارزش هر پوند 
 980یورو شد. از آغاز نخست وزیری بوریس جانسون در هفته پیش، پوند حدود  8/1785معادل 

یش از برگزاری رفراندوم تاریخی درباره "جدایی از پسنت از ارزش خود را از دست داده است. 
                    هر پوند حدود یک و نیم دالر بود (5180اتحادیه اروپا" در ژوئیه سه سال پیش  

 
وند انگلیسپ     

بعد از رای منفی شهروندان بریتانیایی به ماندن در اتحادیه اروپا ارزش واحد پول این کشور در برابر 
سابقه بود و بیشترین دالر بیش از ده درصد سقوط کرد؛ این کاهش ارزش در سی سال اخیر بی

روزه تاریخ این کشور را رقم زد. افت یک  
اند با خروج بدون توافق دانگلستان از اتحادیه ن بازار گفتهبه گزارش بی بی سی، بعضی از فعاال

قدند خروج بی توافق ای معتدالر کاهش یابد؛ هر چند عده 8/81اروپا، ارزش پوند ممکن است تا 
 نامحتمل است.

بوریس جانسون جایگزین ترزا می شده که طرحش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تصویب 
وزیری بریتانیا کنار رفت.کار و نخستو بناچار از رهبری حزب محافظه پارلمان نرسید  

پرسی برگزیت، انگلستان هنوز در اتحادیه اروپا است و شمار قابل توجهی از سه سال بعد از همه
االجل خروج پارلمان و مردم خواهان ماندن در این اتحادیه هستند. ضرب سیاستمداران، نمایندگان

آبان( است 7اکتبر   98اروپا  لندن از اتحادیه  

 پاسخ سفیر ایران به عصبانیت انگلیس

    

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در 

صفحه توئیترش درباره دیدار با وزیر خارجه 

در جلسه امروز با وزیر »انگلیس نوشت: 

خارجه انگلیس، تاکید شد که اقدام مقامات 

انگلیس علیه نفتکش حامل نفت ایران خالف 

 حقوق بین الملل بود. 

 حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن        

تحریمهای اتحادیه اروپا قابل تعمیم به کشورهای ثالث نیست.علیرغم تهدیدات بیشمار 

شرکت خصوصی فروخت و تعهدی را هم نقض نکرده آمریکا،نفتکش نفت خود را در دریا به یک 

 «است.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیرا در اظهاراتی از فروش نفت آدریان دریا در 

داده بود. موسوی درباره تخلیه محموله نفتکش آدریان دریا عنوان کرده بود: از همان ابتدا  دریا خبر

کنیم و همین کار را نیز انجام دادیم و ما محموله را در سطح اعالم کردیم مقصد را ما تعیین می
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دامه ادریا فروختیم و اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیکی که الزم بود این نفتکش به راه خود 

 دهد و محموله اش را تا آخر به مقصد برساند نیز انجام شده است.

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان دیروز از ایران برای آنچه که 'نقض تضمین' خودداری از انتقال 

محموله نفتکش "آدریان دریای یک" به سوریه خوانده شد انتقاد کرد و سفیر ایران در لندن را 

ای که وزارت خارجه این کشور منتشر کرد آمده: "االن روشن است که ایران بیانیهاحضار کرد. در 

ها را نقض کرده و این نفت به سوریه و رژیم قاتلش منتقل شده است." این ادعا در حالی تضمین

بود که پیشتر و همزمان با آزادی نفت کش ایرانی، مقام های ایرانی دادن هرگونه تضمین به 

ر خصوص عدم فروش نفت این نفت کش بر اساس خواست کشورهای غربی را رد انگلستان را د

  کرده بودند.

نیروی دریایی انگلستان نفتکش "گریس یک" را به دستور آمریکا و به منظور افزایش فشارها به 

های اتحادیه اروپا به سوریه نفت روز توقیف کردند؛ با ادعای اینکه بر خالف تحریم 01ایران حدود 

برده است. پس از اقدام متقابل ایران در توقیف نفت کش انگلیسی در خلیج فارس انگلستان می

 مجبور به رفع توقیف گریس یک شد. نام این نفتکش چند روز بعد به آدرین دریای یک تغییر کرد. 

 حضور جلیقه زردها در خیابان های فرانسه شصت و دومین شنبه سیاه  

 
ضین به  سه ادامه دارد.، معتر شنبه متوالی اعتراض های جلیقه زردها در فران در شصت و دومین 

  .سیاست های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون، با ز به خیابان آمدند
دی ماه برای شصت و  51های پاریس شنبه به نقل از اسپوتنیک، خیابان خبرگزاری مهربه گزارش 

های اقتصههادی دولت فرانسههه  جلیقه دومین هفته متوالی صههحنه حضههور معترضههین به سههیاسههت
 .زردها( بود

شهههته( آغاز شهههده و همچنان با وجود  آذر ماه سهههال گذ 5181اعتراض های جلیقه زردها از نوامبر 
 .های دولت برای حل مشکالت اقتصادی مردم، در شنبه هر هفته ادامه داردوعده

https://www.mehrnews.com/news/4828671/حضور-جلیقه-زردها-در-خیابان-های-فرانسه-در-شصت-و-دومین-شنبه-سیاه
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 5187های جهان در سال بزرگ ترین بانک

 
 .بانک بزرگ جهان هشت بانک در آمریکا و چین قرار دارند 81از 

های جهان پرداخت که در نکبه گزارش ایسههنا، نشههریه بنکر در گزارشههی به بررسههی بزرگ ترین با
 8111های آمریکایی و چینی کامال محسوس است. در حال حاضر این فهرست حضور پررنگ بانک

سرمایه دارند که این رقم  88891بانک بزرگ جهان بیش از  شتر از رقم ثبت  81تریلیون دالر  برابر بی
 .بوده است 5117شده برای دارایی این بانک ها در سال 

الن، سههردبیر نشههریه بنکر در همین رابطه گفت: بازارهای آزاد و باز بانک ها را به کارایی برایان کاپ
بیشههتر ترغیب کرده اسههت. به ویژه نظام بانکی چین در سههال های اخیر به دنبال سههیاسههت های 

 .دولت برای جهانی شدن با نظام جهانی بیشتر ادغام شده است

 :اند عبارتند ازبیشترین سرمایه را در اختیار داشته 5187بانک که در سال  81بر همین اساس 

تغییر رتبه نسبت به ،میلیارد دالر 991: 5187میزان سرمایه در سال :چین -آی سی بی سی-۱
 گزارش سال قبل: بدون تغییر

میلیارد دالرتغییر رتبه نسبت  519: 5187میزان سرمایه در سال چین -بانک ساخت و ساز  -۸
 بدون تغییر به گزارش سال قبل:

میلیارد دالرتغییر رتبه نسههبت به  509: 5187میزان سههرمایه در سههال چین -بانک کشااورزی  -۳
 گزارش سال قبل: یک رتبه افزایش

میلیارد دالرتغییر رتبه نسبت به گزارش سال  591: 5187میزان سرمایه در سال بنک آف چاینا -۴
 قبل: یک رتبه کاهش

میلیارد دالرغییر رتبه  517: 5187میزان سههههرمایه در سههههال اآمریک -بانک جی پی مورگان  -۵
 نسبت به گزارش سال قبل: بدون تغییر

میلیارد دالرتغییر رتبه نسههبت به گزارش  817: 5187میزان سههرمایه در سههال بنک آف امریک -۶
 سال قبل: بدون تغییر

رتبه نسههبت به گزارش میلیارد دالرتغییر 801: 5187میزان سههرمایه در سههال آمریکا -ولزفارگو  -۷
 سال قبل: بدون تغییر
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رتبه نسههبت به ، تغییرمیلیارد دالر 811: 5187میزان سههرمایه در سههال آمریکا -سایتی گرو   -۲
 گزارش سال قبل: بدون تغییر

تغییر رتبه ،میلیارد دالر 809: 5187میزان سهههرمایه در سهههال انگلیس -اچ اس بی سااای  - ۹ 
 رتبه افزایشنسبت به گزارش سال قبل: یک 

سال ژاپن -میتسوبیشی  -۱۱ سرمایه در  سبت به ، میلیارد دالر 800: 5187میزان  تغییر رتبه ن
 گزارش سال قبل: یک رتبه کاهش

 کشی بزرگترین بانک آمریکایی از لندنثاثا

 

 

 .بانک " جی پی مورگان" از انتقال مقر اروپایی خود به پاریس خبر داد

به نقل از  نا  یه ای اعالم کرد مقر به گزارش ایسهههه یان کا در ب نک "جی پی مورگان" آمری با رویترز، 
نفر  011فعالیت های اروپایی خود را از لندن به پاریس منتقل خواهد و در نتیجه این جابجایی نیز 

 .از کارکنان این بانک راهی فرانسه خواهند شد
رد. لندن در حال حاضهههر کارمند دا 501در حال حاضهههر بانک جی پی مورگان در شهههعبه پاریس خود 

رود و شههههعبات این بانک در اصههههلی ترین مقر فعالیت بانک جی پی مورگان در اروپا به شههههمار می
هزار پرسههههنل دارند با این حال طبق گفته کریل کوربین، مدیر بانک جی پی  81انگلیس مجموعا 

حادیه اروپا، فعالیت مورگان در فرانسههه قرار اسههت با توجه به فرا رسههیدن موعد خروج انگلیس از ات
 .های اروپایی بزرگ ترین بانک امریکایی در فرانسه متمرکز شود

به گفته کوربین، پاریس به مقر فعالیت های یورویی این بانک تبدیل خواهد شههههد اما جی پی 
 .مورگان، حضور پررنگ خود در انگلیس را به عنوان اصلی ترین پایگاه اروپایی خود ادامه خواهد داد

ه به پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات ماه دسههامبر و موافقت مجلس انگلیس با الیحه با توج
رود سرانجام پس از سه سال کشمکش، انگلیس در پیشنهادی دولت بر سر برگزیت، انتظار می

روز سههی و یکم ژانویه به طور رسههمی از اتحادیه اروپا خارج شههود هر چند که احتماال یک دوره یک 
 .ه عنوان دوره گذار بین دو طرف در نظر گرفته خواهد شدساله ب
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از سههوی دیگر طبق اعالم موسههسههه گروه مشههاورین "باویل"، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث 
شده است تا هزاران بانک، صندوق دارایی، شرکت های بیمه ای و شرکت های سرمایه گذاری 

 .دولت ارائه دهنددرخواست ادامه فعالیت خود در انگلیس را به 
انگلیس به دیگر کشورهای عضو   های خارجی در حال انتقال مقر اصلی خود ازبسیاری از شرکت

شیال تینک" حدود  شکده "نیو فاینن ستند و طبق اعالم اندی شرکت بزرگ بین  911اتحادیه اروپا ه
ان، فرانسههههه، المللی، مقرهای اصههههلی خود را به دیگر کشههههورهای اروپایی انتقال داده اند. آلم

 .ها قرار دارندلوکزامبورگ و هلند در صدر مقاصد این شرکت

درصدی قیمت خانه در اروپا ۱۹افزایش   

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، داده های منتشر ه نشان می دهد که متوسط 
افزایش داشههته  5119درصههد در مقایسههه با سههال  87قیمت مسههکن در سههطح اتحادیه اروپا تنها 

  .است

، بررسهههی وضهههعیت مسهههکن کشهههورهای  
اروپایی نشههههان ازآن دارد که کشههههورهای 
اروپای مرکزی در میان مدت شاهد بیشترین 
پا  های جنوبی ارو مت و کشههههور افزایش قی
شههاهد بیشههترین کاهش در قیمت مسههکن 
بوده انههد. اگر چههه شههههیههب افزایش قیمههت 

 5180مسکن در کشورهای اروپایی از سال 
ها نشههان دید شههده اسههت اما بررسههیتشهه

می دهد که به صورت کلی، بازار مسکن در 
تاکنون نرخ اجاره در کشورهای عضو  5119اروپا با ثبات نسبی مواجه بوده به گونه یی که از سال 

درصههد افزایش داشههته  87درصههد و نرخ فروش مسههکن تنها  58اتحادیه اروپا به طور متوسههط تنها 
 .است

، بیشهههترین افزایش قیمت مسهههکن در سهههطح اتحادیه اروپا مربوط به 5187تا  5119در بازه زمانی 
سال  ست که در آن، قیمت فروش مسکن در  سال  5187اتریش بوده ا سبت به  به میزان  5119ن

ست. لوکزامبورگ با افزایش  1181 شته ا صد افزایش دا سوئد با افزایش  1180در صدی و   1189در
سال اخیر را تجربه  80ه اند که بیشترین افزایش قیمت مسکن در درصدی نیز دیگر کشورهایی بود

 .کرده اند

درصههد سههقوط کرده اسههت. قیمت  01سههال اخیر در یونان  80از سههوی دیگر قیمت خانه در طول 
صد و در ایرلند  5985مسکن طی این بازه زمانی در رومانی  ست.  8089در شته ا صد کاهش دا در
درصههد افزایش، انگلیس  11آلمان   مسههکن طی این مدت در در بین دیگر کشههورهای عضههو، قیمت

 .درصد کاهش داشته است 81درصد افزایش و قبرس  80درصد افزایش، فرانسه  50

درصهههد  189درصهههد و  8981ها به ترتیب هم چنین در بازار اجاره بها، به جز یونان و قبرس که قیمت
ست، در  شته ا صعودی بود 50کاهش دا ست که در این میان، لیتوانی با کشور دیگر قیمت ها  ه ا

درصههد و مجارسههتان با  9180درصههدی در رده نخسههت قرار دارد و جمهوری چک با  81888افزایش 
سهههال در  80درصهههد در رده های بعدی قرار دارند. در بین دیگر کشهههورها، اجاره ها طی این  0981
 .د افزایش داشته استدرص 89درصد افزایش و فرانسه  50درصد افزایش، انگلیس  81آلمان 
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کشههور بلژیک، آلمان، اسههتونی، ایرلند، یونان، اسههپانیا، فرانسههه، ایتالیا،  51اروپا شههامل  اتحادیه 
قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسهههلوونی، اسهههلواکی، فنالند، 

، جمهوری چک و رومانی انگلیس، بلغارسههتان، مجارسههتان، لهسههتان، دانمارک، سههوئد، کرواسههی
 .است

 گردهمایی بزرگان اقتصاد جهان در سوئیس

 .اجالس ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در داووس آغاز به کار کرد

بنابه اعالم پایگاه خبری مجمع جهانی اقتصاد ،مجمع به میزبانی شهر داووس سوئیس از روز سه 
جمهور آمریکا، کریستین الگارد، رئیس بانک رئیسشنبه اول بهمن  آغاز به کارکرد. دونالد ترامپ، 

مرکزی اروپا و رئیس اسبق صندوق بین المللی ،گرتاتاننبرگ، فعال سوئدی محیطول زیست و 
 .آنگال مرکل، صدراعظم آلمان از جمله مهم ترین سخنرانان حاضر در این اجالس خواهند بود

سال در هفت مبحث اصلی: آینده سالم، طبق اعالم پایگاه خبری مجمع جهانی اقتصاد، اجالس ام
راهکارهای محافظت از کره زمین، کسههههب و کار بهتر، مسههههائل ژئوپلتیکی، جامعه و آینده کار، 

 .اقتصادهای عادالنه تر و تکنولوژی کاالها متمرکز خواهد شد
 9111چنین بیش از نفر در طول برگزاری این اجالس سههههخنرانی خواهند کرد. هم 990در مجموع 

که در بین آن 889ر از نف فت  یا ند  رئیس جمهور و  19ها کشههههور در این اجالس حضههههور خواه
 .وزیر نیز حضور خواهند داشتنخست

 .شوداین پنجاهمین سالی است که اجالس داووس برگزار می
قرار اسهههت دونالد ترامپ که احتماال به همراه اسهههتیون منوچین، وزیر خزانه داری و ایوانکا ترامپ، 

 .در این اجالس حضور یابد، روز سه شنبه سخنرانی داشته باشددخترش 
اظهارات وی در خصهههوص جنگ تجاری با چین که این هفته پس از هفده ماه اختالف سهههرانجام به 
ضا کرد و  شد و نخست وزیر چین به همراه ترامپ فاز نخست توافق را ام صل خود نزدیک  حل و ف

 .برای بازارهای مالی اهمیت زیادی خواهد داشتچنین روابط تجاری با اتحادیه اروپا هم
صوالت اروپایی، طرح  سائل مختلفی از جمله تهدید آمریکا به اعمال تعرفه روی مح اخیرا به دلیل م
مالیات بر درآمد شهههرکت های دیجیتالی در فرانسهههه و تحریم خط لوله انتقال گاز روسهههیه به اروپا، 

 .مشکل شده استروابط دو متحد اقیانوس آتالنتیک دچار 
رود در طول اجالس داووس به مسههاله برگزیت نیز از دیگر مسههائل مهمی خواهد بود که انتظار می

آن پرداخته شهههود. پس از سهههه سهههال اختالف نظر قرار اسهههت سهههرانجام انگلیس در پایان این ماه 
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سا85  شود، هر چند که احتماال یک دوره گذار یک  سیدن روز دیگر( از اتحادیه اروپا خارج  له برای ر
 شد.ا و انگلیس در نظر گرفته خواهد به یک روابط متوازن بین اتحادیه اروپ

 

 

 "  ایرانشناسی و پنج دهه خدمت به باستان ارنست هرتسفلد"به یاد

 
های سهههنگ نگاره»عکس از ارنسهههت هرتسهههفلد که در کتاب : 8711پاسهههارگارد در سهههال          
 چاپ شده است « ایرانی

ترین هفتادمین سههالروز درگذشههت ارنسههت هرتسههفلد، یکی از سههرشههناس 5181بیسههتم ژانویه 
ستان ستان و با سفلد در پیوند با تاریخ ایران با ست. هرت ستم میالدی ا سده بی سان دنیا در  شنا

ای انجام داد و شناخت آثار تاریخی ایران در محافل علمی های میدانی گستردهمیانرودان پژوهش
  .د زیاد مدیون زحمات اوستدنیا تا ح

شههناس آلمانی، بیرون آوردن پلکان خاوری کاخ های کاری این باسههتانترین جنبهیکی از درخشههان
ای از اقتصاد و های گستردهآپادانا از زیر خاک و همچنین کشف دهها هزار لوح گ لی است که داده

به جز  -هرتسههفلد در میان ایرانیان  جامعه ایران در زمان هخامنشههی به عموم ارایه کرد. با اینحال
 .بسیار اندک شناخته شده است -محافل تخصصی باستان شناسی و دانشگاهی 

های تازه، کمتر اهمیت کارهای پژوهشهههی قدیمی معموال با گذشهههت زمان و افزوده شهههدن یافته
شهههوند. در های هرتسهههفلد اما روز به روز بیشهههتر مطرح و بزرگ داشهههته میکوشهههش .شهههودمی
کل ر در آمریکا و موزه هنر اسههالمی در برلین دسههتهای اخیر موزهالسهه  های هنر متروپولیتن و سههل
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شههههناسههههی را دیجیتال کرده و به رایگان در اختیار های باسههههتانهای او در زمان کاوشنوشههههته
اند؛ یک همایش برای بررسههی دسههتاوردهای او در واشههینگتن برگزار شههده و پژوهشههگران گذشههته

صورت کتابی نفیس به چاپ رسیده؛ دانشنامه ایرانیکا نیز یک نوشته مفصل رانیمتن سخ ها به 
  .درباره نقش هرتسفلد در شناساندن ایران باستان و آثار تاریخی آن منتشر کرده است

تحصیالت دانشگاهی هرتسفلد روی نخستین دیدار از پارسه و پاسارگاد:

های باستانی تسلط داشت تمدن آشور، تاریخ هنر و معماری متمرکز بود. او که بر بسیاری از زبان
پس از چندین سال کار در میانرودان با پشتیبانی انجمن خاورشناسی آلمان، برای نخستین بار در 

های خود یکی از مشهورترین کتابتخت جمشید( دیدن کرد. پنج سال بعد )از پارسه  8711سال 
را همراه با فردریش زاره، مدیر موزه هنرهای اسههههالمی برلین « های ایرانیسههههنگ نگاره»به نام 

های نگارهای مشهههورترین سههنگمنتشههر کرد. کتابی که در آن برای نخسههتین بار به شههکل حرفه
  .اندهخامنشی و ساسانی بررسی شده

علیرغم اهمیت این کار، اشهههتباهاتی نیز در آن »گوید: اس، میهوبرتوس فون گال، باسهههتان شهههن
شدهدیده می سی معرفی  سربازان مادی، پار سفلد شود؛ مثال در کتاب، تعدادی از  اند ولی هرت

  «.اش را تصحیح کرده استخودش بعدها نوشته

دیک: های خاور نزارنست هرتسفلد و گسترش پژوهش»اشتفان هاوزر، یکی از نویسندگان کتاب 
های راهنما های ایرانی" تا امروز همچنان جزو کتابنگارهکتاب "سههههنگ»می گوید: « 8711-8711

 «.در زمینه باستان شناسی ایران باقی مانده است

هرتسفلد در همین سفر از پاسارگاد هم دیدار کرد و پایان نامه دکترای خود را به آن اختصاص داد. 
به کارهای پژوهشههههی پرداخت که نتایج آن  -سههههاسههههانیان  پایتخت -چندی بعد نیز در تیسههههفون 

 .راهنمای موثری برای جویندگان بعدی شد

 ارنست هرتسفلد در پارسه 

 نخستین استاد باستان شناسی خاورنزدیک

سفلد همراه با فردریش زاره به کاوش 8781از اوایل دهه  ستانهرت سی در میانرودان های با شنا
های امپراتوری و به ویژه در منطقه باسههتانی سههامره، یکی از پایتخت بین النهرین( مشههغول بود. ا

سی، فعالیت ستردهعبا سی درباره این ناحیه نیز مدیون های گ شنا ستان  شت. اطالعات با ای دا
های های او و زاره در سههامره به عنوان نخسههتین کاوشهای هرتسههفلد اسههت. از کاوشکوشههش
  .شودم برده میشناسی در یک منطقه اسالمی ناباستان

در برلین هرتسفلد به عنوان نخستین استاد رسمی باستان شناسی خاورنزدیک  8751در سال 
کند که هرتسههفلد البته هیچگاه در عمل در چنین شههناخته شههد. اشههتفان هاوزر خاطر نشههان می

 .های باستان شناسی بودها در سفر مشغول کاوشجایگاهی تدریس نکرد چون بیشتر زمان

شناسی فرانسویان: رویدادی خجسته نامتیاز باستالغو 
ادامه پیدا کرد  8759های میدانی هرتسفلد در پارسه از سال پژوهشبرای هرتسلفد:

ولی امکان کندوکاو در منطقه برای او وجود نداشههههت. در آن زمان پیرو قراردادی که در زمان قاجار 
ی باسههتان شههناسههی در کشههور به شههکل هامیان ایران و فرانسههه امضهها شههده بود امتیاز کاوش
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گرایانه های ملیاختصاصی به فرانسویان اعطا شده بود. با روی کار آمدن رضا شاه و آغاز جنبش
  .های فراوان لغو شددر ایران این قرارداد با کوشش

در پاسههارگاد با پشههتیبانی دو نهاد آلمانی  نخسههتین پیامد  این موضههوع برای هرتسههفلد آغاز کاوش
توانسههت « گریپس از مدتها البی». در دانشههنامه ایرانیکا آمده اسههت که هرتسههفلد در نهایت بود

به دسههت آورد. نهادهای آلمانی در این  8791امتیاز سههرپرسههت حفاری در پارسههه را در اوایل دهه 
 هایی را نداشتند ولی نهادهای آمریکایی با امکاناتسالها دیگر توان پشتیبانی مالی از چنین طرح

مالی کافی در حال ورود به منطقه بودند. هرتسفلد نیز موفق شد برای انجام یک حفاری گسترده 
 .در تخت جمشید گروهی از بنیاد خاورشناسی دانشگاه شیکاگو را در اختیار بگیرد

 های بنیاد خاورشناسی دانشگاه شیکاگو به سرپرسنتی هرتسفلد در پارسه حفاری

 8798در سال های پارسه:نگارهسنگترین کشف دست نخورده

ترین زمانی که هرتسهههفلد با گروه آمریکایی مشهههغول کندو کاو در پارسهههه بود یکی از درخشهههان
اش رقم خورد؛ کشف پلکان باختری کاخ آپادانا که به دلیل مدفون شدن در خاک، تا های کاریجنبه

 .حد زیادی دست نخورده باقی مانده بود

ها همچنین شههبکه آبراه زیرزمینی و حدود سههی هزار لوح گلی به خط ایالمی در جریان این کاوش
های بازرگانی و اجتماعی  ایران باسهههتان در اختیار کشهههف شهههد که اطالعات گرانبهایی از فعالیت

شت. دقایقی از کاوش شیکاگو در آن زمان فیلمبرداری و در فیلمی همگان گذا ها توسط دانشگاه 
ها جدا از کندوکاوهای منتشهههر شهههد. هرتسهههفلد در این سهههال« سهههرگذشهههت انسهههان»عنوان با 

  .نیز تهیه کرد (تخت جمشید)های گوناگون پارسه شناسی بیش از پانصد نگاتیو از بخشباستان

شد و یک یازده سال زندگی در ایران: ساکن ایران  سال  سفلد حدود یازده  هرت

های او مورد ان شناسی و میراث ملی به دست آورد. فعالیتهای باستجایگاه استثنایی در پروژه
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او همچنین در تهران به عنوان رایزن نیمه رسمی سفارت آلمان فعالیت  .توجه شخص رضاشاه بود
ستان شت و بارها تالش کرد یک بنیاد با صادی دا سی آلمانی در ایران ایجاد کند اما بحران اقت شنا

  .از انجام این کار شد در آلمان به دلیل جنگ جهانی مانع

های هرتسهههفلد در به فعالیتاتهام قاچاق اشااایا تاریخی و تری ایران:

پایان داده شد. در برخی منابع علت این موضوع اختالف او  8790پارسه  تخت جمشید( در سال 
سیم یافتهبا مقام شده و در برخی منابع دیگر، اقداماتی های دولتی از بابت چگونگی تق ها عنوان 

از سههههوی هرتسههههفلد برای خارج کردن تعداد از آثار تاریخی از ایران به شههههکل غیرقانونی. رقیبان 
فرانسههوی و آمریکایی نیز در این میان بیکار ننشههسههتند. هرتسههفلد در نهایت راهی بریتانیا شههد و 

 .دیگر هیچگاه به ایران بازنگشت

سال  سخرانی ایراد کرد و در  شی»کتاب  8791در لندن چندین  سی ایرانپی شنا ستان  از او « نه با
شدت تحت  سفلد را هم به  ضد یهودی در آلمان نازی زندگی هرت ضای  سید. همزمان ف به چاپ ر
تاثیر قرار داد. از برلین او را مجبور به بازنشستگی کردند. هرتسفلد کمی بعد راهی آمریکا شد و 

  .چندین سال در پرینستون به تدریس پرداخت

 عکس از ارنست هرتسفلد  -( 8711ستم  عبه زرتشت در نقش ر

علیرغم موقعیت شههایسههته کاری، هرتسههفلد هیچگاه به زندگی در های پایانی:سااال

به خاورمیانه بازگشهههت. ابتدا در  8700آمریکا خو نگرفت و کمی پس از بازنشهههسهههتگی در سهههال 
کتابی که های خود درباره هنر اسههالمی ادامه داد. همچنین سههوریه و سههپس در مصههر به پژوهش

 .نتیجه سالها پژوهش درباره زرتشت بود را منتشر کرد

آمده اسهههت: « 8711-8711های خاور نزدیک: ارنسهههت هرتسهههفلد و گسهههترش پژوهش»در کتاب 
، او «ای که هرتسههفلد به آن عادت داشههت کافی نبودحقوق بازنشههتگی برای زندگی به شههیوه»

یای عتیقه خود را به موزه متروپلیتن و دیگر مراکز  بخش بزرگی از کتابخانه منحصههههربفرد و اشهههه
 .هنری در آمریکا و بریتانیا فروخت-فرهنگی

سوییس رفت در  شد و مدتی پس از آنکه برای درمان به  سفلد بیمار  در زمان اقامت در قاهره هرت
  .در بیمارستانی در باز ل درگذشت 8701ژانویه  51

در ویسبادن به چاپ رسید ولی « اتوری ایرانامپر»بیست سال پس از مرگ او آخرین اثرش با نام 
آوازه او کم کم از یادها رفت. این فراموشههههی چندین دهه به طول انجامید تا بار دیگر، نهادهای 

هایی که تنوع موضههوع .ها با دقت، ثبت هر یارگار برجای مانده از او را آغاز کردندپژوهشههی و موزه
 .ها زمان نیازمند استو حتا مرور آنها به ماه هرتسفلد روی آنها کار کرده شگفت آور است

 از:پژمان اکبرزاده روزنامه نگار                                                                                       
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رش ویژه:گزا  

 
شاره:ا  

تحوالت  با توجه به به ضرورت همراه شدن با دگرگونی های ناشی ازسرعت سرسام آور سیر
اجتماعی/ اقتصادی درکلیه زمینه های زندگی روزمره بشر ،گزارش منتشره از سوی  گوناگون

خبرگزاری آلمانی دویچه وله   درچی را که یکی از اعضاءمحترم اتاق ارسال ونشر آن را توصیه 
وارائه می شود.کرده اند ،به عنوان گزارش ویژت دی ماه گزینش   

 

 

 درشکه تا تولد روبوتاکسیسال تاکسی؛ از مرگ  ۱۸۵

سال  سیس  8179در  سیرانی جهان تأ شرکت تاک ستین  شرقی آلمان نخ شمال  شهری در  در 

کرد. اینک جا میشهههد. دیگر به جای درشهههکه، بنز ویکتوریای چهارسهههرنشهههین مسهههافران را جابه

 .های ژرفی است"تاکسیرانی سنتی" پس از چندین دهه در حال دگرگونی
     

 
نخسههتین شههرکت تاکسههیرانی مدرن جهان مدل چهارسههرنشههین این خودرو را برای  -ویکتوریا بنز 

 رسانی انتخاب کردخدمات
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در شهههر "د سههاو" آلمان نخسههتین  8179سههپتامبر  89وقتی فریتس ُکخ و فریدریش لوتسههمان در 

د یک شههرکت تاکسههیرانی مدرن جهان را تأسههیس کردند، احتماال انتظار نداشههتند که چند دهه بع

 .راننده تاکسی سابق، وزیر امور خارجه کشورشان شود

ای با ایران یوشکا فیشر، سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها که در نخستین ادوار مذاکرات هسته

سر میز مذاکره می ستی حسن روحانی  سرپر شناسبا نمایندگان تهران به  سر شست،  ترین ن

دیپلم نداشت، تصمیم گرفت به "دانشگاه زندگی" شود. او که راننده تاکسی آلمان برشمرده می

 .برود و از طریق رانندگی تاکسی هر چه بیشتر با مردم در تماس باشد

های سهههاله تاکسهههیرانی مدرن نیسهههت. بحث 851این مسهههلما تنها داسهههتان شهههنیدنی تاریخچه 

ها های ایران هم از جمله همین داسههتانسههیاسههی و اجتماعی گهگاه عجیب و غریب در تاکسههی

دلیل تنیدگی در زندگی شههههری بارها دسهههتمایه کار هسهههتند. تاکسهههی و رانندگی تاکسهههی به

هنرمندان نیز بوده است؛ از "راننده تاکسی" مارتین اسکورسیزی با هنرمندی رابرت دنیرو گرفته تا 

 ."تاکسی" جعفر پناهی

 
ست( در مذاکرات هس شر، وزیر خارجه وقت آلمان  نفر اول از را شکا فی ای با طرف ایرانی در تهیو

؛ فیشههر تجربه کار به عنوان راننده تاکسههی را دارد و گفته اسههت که تاکسههیرانی به او 5110سههال 

 های زیادی راجع به زندگی آموخته استدرس

وآمد از بدو تولد متأثر از تغییرات گذشته از جنبه اجتماعی، تاکسی به عنوان یکی از ابزارهای رفت

های تاکسیرانی برای بهبود خدمات خود همواره از فناوری کمک است. شرکت تکنولوژیک هم بوده

 .اندگرفته
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خود گام بلندی در جهت  8179تأسهههیس نخسهههتین شهههرکت تاکسهههیرانی مدرن جهان در سهههال 

ونقل بود. با آمدن خودرو به عنوان تاکسهههی، نه اسهههبی الزم بود برای کشهههیدن اتوماسهههیون حمل

 .ای بود که خودرو را هدایت کندمل تخت روان. نیاز تنها به رانندهای برای حدرشکه و نه خدمه

تازه مه دارد.  نان ادا ماسههههیون همچ ند اتو تاکسههههیاین رو کار بر روی روبو نه آن  یا ترین نمو ها 

 .های خودران استتاکسی

های ایرانی آن، مدل هایی مانند اوبر و نمونههای اخیر با تأسههیس شههرکتاز سههوی دیگر، در سههال

رفته تغییرات های اشتراک خودرو هم رفتهسنتی" تاکسیرانی به چالش کشیده شده است. طرح"

 .شگرف دیگری در پدیده تاکسیرانی ایجاد خواهند کرد

رسانی در همه کشورها باز نیست. در آلمان به عنوان هایی مانند اوبر برای خدماتدست شرکت

ها و البته مسههههافران به اوبر اجازه ی، رانندههای تاکسههههیراننمونه قانون برای حمایت از شههههرکت

ونقل به همین خاطر به دنبال های فعال در عرصههههه حملدهد. اوبر و دیگر شههههرکتفعالیت نمی

با خودروسههههازی تویوتا در ژاپن برای طراحی و سههههاخت های دیگری هم رفتهطرح ند. اوبر مثال  ا

 .نامه همکاری امضا کرده استخودروهای خودران تفاهم

 
 فرانکفورت 5189تاکسی برقی بدون راننده به نام "کیوب" ساخت شرکت کونتیننتال در نمایشگاه 

شرکت صه دیگر رقابت  صاحب بازار محلی نیست، بلکه رقابت در این عر سر ت های تاکسیرانی بر 

ونقل شهههری اسههت. گوگل و اپل و های نوین حملها بر سههر ارائه کارآمدترین طرحکشههمکش غول

ونقل و برای تسههلط بر بازار "حملامتسههال در حال کار روی خودروهای خودران هسههتند؛ دایملر و ب

اند؛ شهههرکت اشهههتراک خودروی های اشهههتراک خودروی خود را در هم ادغام کرده"، شهههرکتآینده
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موتورز کند و جنرال( آغاز می5187دهی خود را سههههال آینده میالدی  واگن آلمان خدماتفولکس

 .آمریکا هم قصد دارد در پایان همان سال سرویس روبوتاکسی خود را معرفی کند

ای است. کارشناسان شرکت آتیهگذاشتن خودرو مدل خوش تراکبه اعتقاد کارشناسان، به اش

ها شده در خیابانسوم مسافت طیبیش از یک 5191آلمان معتقدند که در سال  PwC ایمشاوره

کند که تا آن بینی میهمچنین پیش PwC .های اروپا، با خودروهای اشههههتراکی خواهد بودو جاده

 .را خودروهای خودران طی کنند شده در اروپار مسافت طیکیلومت 81زمان چهار کیلومتر از هر 

 
car2go؛ خودروهای اشتراکی دایملر 

ونقل مسافر تنها در مرزهای اروپا رشد سریعی را تجربه نخواهند کرد. طبق های خودکار حملطرح

 های کالنشهرهای آسیایی و آمریکای شمالیسال آینده در خیابان 81بینی کارشناسان، در پیش

 .های خودران خواهد بودونقل به دوش سیستمهم بخش چشمگیری از بار حمل

 .کنددر این مسیر بدون شک اینترنت اشیاء و هوشمند شدن خودروها نقشی اساسی ایفا می

ا ها رهای بیمه، سندیکاها و دولتهمه این تغییرات نه تنها خودروسازان، بلکه قانونگذاران، شرکت

سهههال پیش برای  851هایی که ابعاد آنها ی مهمی قرار داده اسهههت؛ چالشهاهم در برابر چالش

 .گذاران نخستین شرکت تاکسیرانی مدرن جهان غیر قابل تصور بودپایه
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