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اقتصاد

سیاستُای ترامپ ،عامل کاَص
رضد اقتصاد جُان در سال ۷۱۰۲

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ثب٘ه خٟلب٘ل در سلبسٜ
سزیٗ ٌشارػ خٛد ،رؽی الشقبد خٟب٘ را ث ٝدِیُ سبثلیلز
ٔٙف عیبعز ٞبی احشٕبِ «سزأخ »ثز رٚی ثبسارٞلبی
خٟب٘ را ثب وبٞؼ ثزآٚرد وزد.
ثٌ ٝشارػ خجزٍ٘بر ٟٔز ث٘ ٝمُ اس دبیٍب ٜخجلزی «ٚرِلی
ثب٘ه» ،ثب٘ه خٟب٘ در سبس ٜسزیٗ ٌشارػ خٛد ،دلیلؼ
ثی ٙلجّ در ٔٛرد رؽی الشقبد خٟب٘ را وبٞلؼ داد ٚ
ػّز آٖ را اػٕبَ عیبعز ٞبی ٔلحلشلبعلب٘ل ٝدر حلٛسٜ
سدبرر اس عٛی د٘ٚبِی سزأخ اػالْ وزد.
ثب٘ه خٟب٘ در ٌشارػ خییی چؾلٓ ا٘لیاس اللشلقلبد
خٟب٘ خٛد ،رؽی الشقبد خٟب٘ در عبَ ٔ ۷۱۰۲یلالدی
را ث ۷.۲ ٝدرفی وبٞؼ داد؛ ایٗ در حلبِل اعلز ولٝ
ثب٘ه خٟب٘ دیؼ اس ایٗ ،رؽی الشقبد خلٟلبٖ در علبَ
 ۷۱۰۲را  ۷.۲درفی دیؼ ثی ٙوزد ٜثٛد.
ثب٘ه خٟب٘ در ٌشارػ سبس ٜخٛد ،رؽی الشلقلبدی را
ثزای عبَ ٞبی ٔ ۷۱۰۹ ٚ ۷۱۰۲لیلالدی  ۷.۹درفلی
ثزآٚرد وزد.
در ٌشارػ ثب٘ه خٟب٘ آٔی ٜث ٝدِیُ ٘مؼ سبثلیلزٌلذار
آٔزیىب در الشقبد خٟب٘  ،سغییز عیبعز ٞبی ایٗ وؾلٛر
ٔ سٛا٘ی اثزاس را در عغح خٟب٘ ثلٞ ٝلٕلزا ٜداؽلشلٝ
ثبؽی.
ثزاعبط ایٗ ٌشارػ ،اػٕبَ عیبعز ٞبی ٔبِ ا٘جغبعل
آٔزیىب ٔ سٛا٘ی ٔٙدز ث ٝرؽی ثیؾشز الشقبدی ایٗ وؾٛر
٘ ٚیش عزایز آٖ ث ٝخبرج اس ٔزسٞبی ایبالر ٔشلحلی ٜدر
وٛسبٔ ٜیر ؽٛد؛ أب سغییزار در سدبرر ٘ ٚیش عیلبعلز
خبرخ آٔزیىب ٔ سٛا٘ی ثبػث اس ثلیلٗ رفلشلٗ ٔلٙلبفلغ
الشقبدی ایٗ وؾٛر ؽٛد.
ٕٞچٙیٗ ثب٘ه خٟب٘  ،دیؼ ثی ٙرؽی الشقبدی ثزای ۰۹
وؾٛر ارٚدبی را در عبَ ٔ ۷۱۰۲یالدی ث ۰.۱ ٝدرفلی
وبٞؼ داد  ٚایٗ رلٓ را ثزای عبَ ٔ ۷۱۰۲لیلالدی ۰.۱
درفی اػالْ وزد.
ثٌ ٝشارػ خجلز٘لٍلبر ٔلٟلز ،ثلب٘له خلٟلب٘ل اػلالْ
وزد ثالسىّیف در ٔٛرد فزآیٙی خلزٚج ا٘لٍلّلیلظ اس
اسحبدی ٝارٚدب ٔ سٛا٘ی ثز رٚی رؽی الشقبدی ثزیشب٘یب در
عبَ ٔ ۷۱۰۲ ٚ ۷۱۰۲یالدی سبثیز ٔٙف داؽش ٝثبؽی.
در ٌشارػ ثب٘ه خٟب٘  ،دیؼ ثیٙل رؽلی اللشلقلبدی
در وؾٛرٞبی در حبَ سٛعؼ٘ ٚ ٝیش ثبسارٞلبی ٘لٛفلٟلٛر
ثزای عبَ خبری ٔیالدی ث ۱.۷ ٝدرفی افشایؼ دییا ولزد
 ٚرؽی الشقبدی چیٗ در علبَ ٞلبی ۷۱۰۲ ٚ ۷۱۰۲
ٔیالدی ث ٝسزسیت  ۵.۱درفی  ۵.۶ ٚدرفی ثزآٚرد ؽلیٜ
اعز.
ٕٞچٙیٗ در ٌشارػ ثب٘ه خٟب٘  ،رؽی الشقبدی ٞلٙلی
در عبَ ٔبِ ٔ ۷۱۰۲یالدی ۲.۵ ،درفی  ٚدر عبَ ٔلبِل
ٔ ۷۱۰۹یالدی ۲.۲ ،درفی دیؼ ثی ٙؽی ٜاعز.

پاکستان در سال  ۷۱۰۲ديمیه قدرت
اقتصادی جىًب آسیا میضًد

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ثب٘ه خٟب٘ دیؼثلیلٙل
وزد در عبَ  ۷۱۰۲دبوغشبٖ ث ٝػلٙلٛاٖ دٔٚلیلٗ للیرر
ثشري الشقبدی در خٛٙة آعیب ٔغزح ٔ ؽٛد.
ثٌ ٝشارػ فبرط در اعالْآثبد ،ثب٘ه خٟب٘ دیؼثلیلٙل
وزد دبوغشبٖ سب  ۶عبَ آیٙی ٜرؽی اللشلقلبدی خلٛثل
خٛاٞی داؽز  ٚعزٔبیٌٝذاری در ایٗ وؾلٛر افلشایلؼ
دییا ٔ وٙی.ثز اعبط ایٗ ٌشارػ ثلؼلی اس افلالحلبر
الشقبدی  ٚافشایؼ عزٔبیٌ ٝذاری خبرخل دلیلؾلزفلز
دبوغشبٖ ثیؼ اس سٛلغ خٛاٞی ثلٛد  ٚعلبَ  ۷۱۰۲علبَ
خٟؼ ایٗ وؾٛر ٔ ثبؽی.
ثٌ ٝشارػ خی٘ ٛیٛس ،ثب٘ه خٟب٘ دیؼثی ٙوزد در عبَ
 ۷۱۰۲دبوغشبٖ ث ٝػٛٙاٖ دٔٚیٗ لیرر ثشري الشلقلبدی
در خٛٙة آعیب ٔغزح ٔ ؽٛد.
عجك ایٗ ٌشارػ دیؾزفز الشقبدی دبوغلشلبٖ در علبَ
 ۷۱۰۲حیٚد  ۷.۰۱درفی  ٚدر عبَ  ۷۱۰۲حلیٚد ۱.۰۱
درفی  ٚدر عبَ  ۷۱۰۹حیٚد  ۲.۰۱درفی خٛاٞی ثٛد.
دبوغشبٖ در عبَ  ۷۱۱۱ -۷۱۱۱ثلب وغلت ٘لزش رؽلی
الشقبدی  ۱.۲درفیی در وٙبر وؾٛر سلٛعلؼل ٝیلبفلشلٝ
عٍٙبدٛر ایغشبد ٚ ٜثؼٛٙاٖ دٔٚیٗ  ٚعزیؼشزیٗ الشقلبد رٚ
ث ٝرؽی آعیب دظ اس چیٗ ٔغزح ؽی.
الشقبد دبوغشبٖ ع د ٚد ٝٞاخیز فلزاس ٘ ٚؾلیلت ٞلبی
فزاٚا٘ را سدزثٕٛ٘ ٝد ؤٕٟ ٝشزیٗ ػبُٔ آٖ ػیْ ثلجلبر
عیبع دِٚز خقٛفب ثشؼ الشقلبدی ولبثلیلٙلٞ ٝلبی
فیراَ ثٛد ٜاعز.
خٟؼ رؽی الشقبدی وؾٛر اس  %۷ث %۲ ٝدر عبَ ٌذؽشٝ
در وٙبر ٔؾىالر ػییی ٜالشقبدی  ٚعلیلبعل وؾلٛر
(ثحزاٟ٘بی حبد ٔٙغم ٝای  ٚثیٗ إِّّ ) افشایلؼ ؽلییلی
خٕؼیز(حیٚد ٔ ۱۱یّی ٖٛع  ۰۱عبَ اخیز) ٔ ٚؾىالر
ٔزثٛط ث ٝافشایؼ ؽبخـ لیٕشٟبی خلٟلب٘ل (خقلٛفلب
ا٘زصی) دعشبٚرد ٔ ٕٟثزای دِٚز فؼّ وؾٛر ثؾلٕلبر
ٔ آیی.

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -عبسٔبٖ ٞیفٕٙیعبسی یبرا٘ٝ
ٞب اػالْ وزدٞ :فشبد  ٚیىٕیٗ ٔزحّ ٝاس دلزداخلز یلبرا٘لٝ
٘میی عبػز  ۷۱رٚس یىؾٙج ۷۵ ٝدیٕبٚ ٜاریش ٔ ؽٛد.
ثٌ ٝشارػ رٚس دٙح ؽٙج ٝایز٘ب ،ثلزاعلبط اػلالْ علبسٔلبٖ
ٞیفٕٙیی یبرا٘ٞ ٝب ٔجّغ یبرا٘ ٝایٗ ٔزحّ٘ ٝیش ٕٞب٘ٙی ٔبٞ ٜبی
ٌذؽش ٝثزای ٞز ٘فز ٞ ۱۱۱شار ریبَ اعز ول ٝثل ٝحغلبة
عزدزعشبٖ خب٘ٛار ٚاریلش  ٚللبثلُ ثلزداؽلز ٔل ؽلٛد.
ثٌ ٝشارػ ایز٘ب ،یبرا٘٘ ٝمیی در چبرچٛة لب٘ٞ ٖٛیفٕٙیی یبرا٘ٞ ٝب اس آذرٔب ۰۶۲۹ ٜثلٔ ٝلزدْ
دزداخز ٔ ؽٛد.
ثزاعبط آخزیٗ آٔبر اػالْ ؽی ،ٜثیؼ اس ٔ ۲۱یّی ٖٛایزا٘ یبرا٘٘ ٝمیی دریبفلز ٔل ولٙلٙلی.
دِٚز ٔبٞب٘ٞ ۶۱ ٝشار ٔیّیبرد ریبَ( ٔ ۶۱۱۱یّیبرد سٔٛبٖ) یبرا٘ ٝثٔ ٝزدْ دزداخز ٔ ولٙلی ولٝ
حیٚد ٞ ۷۱شار ٔیّیبرد ریبَ( ٞ ۷شار ٔیّیبرد سٔٛبٖ) آٖ اس ٔحُ افشایؼ لیٕز ٞب سبٔیٗ ٔ ٚبثمل
ثزاعبط لب٘ ٖٛاس ثٛدخ ٝػٕ ٔٛثزداؽز ٔ ؽٛد.

فريش خًدريَای پژي افسایص یافت



عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ؽزوز دض ٚث ٝسبسٌ اػلالْ ولزدٔ ٜلیلشاٖ
فزٚػ خٛدرٞٚبیؼ در عبَ ٔ ۷۱۰۵یالدی٘ ،شدیه ث ۵ ٝدرفلی افلشایلؼ
دییا وزد ٜو ٝػّز افّ آٖ ،ثبسار خٛة ایزاٖ  ٚثٟجٛد ٚضؼیز ثلبسارٞلبی
ارٚدب ثٛد ٜاعز.
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس دلبیلٍلب ٜخلجلزی اسل٘ ٛلیلٛس یلٛرٚح ،دلض ٚاس
خّٕ ٝؽزوزٞبی خٛدرٚعبس فزا٘غٛی ،اػالْ ولزد ٜولٔ ٝلیلشاٖ سلحلٛیلُ
خٛدرٞٚبی ایٗ ؽزوز در عبَ ٌذؽشٔ ٝیالدی  ۱.۲۲درفی ٘غجز ث ٝعلبَ
لجُ اس آٖ افشایؼ دییا وزد ٜاعز .در ٕٞیٗ حبَ ،ػّز افّ رؽی ؽزوز دض ٚث ٝدِیُ اعشٕزار ثٟجٛد ثلبسار
خٛدر ٚارٚدب ٘ ٚیش فزٚػ لبثُ سٛخ ٝایٗ ثز٘ی در ثبسار ایزاٖ اعز.
اِجش ٝؽزوز دض ٚث ٝد٘جبَ سٕزوش فزٚػ ثیؾشز ٔحقٛالر خٛد در ثبسارٞبی ٘ٛفٟٛر اعز سب ٚاثغشٍ خٛد را
ث ٝثبسار داخّ فزا٘غ ٝوبٞؼ دٞی .ثٌ ٝشارػ ایٗ دبیٍب ٜخجزی ،حدٓ فزٚػ خٟب٘ خٛدرٞٚلبی ؽلزولز
دض ٚدر عبَ ٔ ۷۱۰۵یالدی ثٔ ۶.۰۱ ٝیّی ٖٛدعشٍب ٜرعیی؛ ایٗ در حبِ اعز و ٝایٗ رللٓ ثلزای علبَ ۷۱۰۱
ٔیالدی ٔ ۷.۹۲یّی ٖٛخٛدر ٚثجز ؽی ٜاعز.

يريد مًقت  ۹قلم محصًل کطايرزی محديد ضد

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٌٕ -زن خٕٟٛری اعلالٔل ایلزاٖ اس
وبٞؼ سٔبٖ فیٚر  ۹لّٓ ٔحق َٛوؾبٚرسی ٚرٚد ٔٛلز خجز داد.
ثٌ ٝشارػ ٟٔزٌٕ ،زن ایزاٖ اػالْ وزد :در چبرچٛة حلٕلبیلز اس
سِٛیی داخُ در ٔغیز الشقبد ٔمبٔٚش  ،دِٚز د ٚسجقز ٜثل ٝآیلیلٗ ٘لبٔلٝ

ضرکت صادرات گاز مىحل ضد

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ثب دعشٛر ٚسیز ٘فز اس أزٚس ؽزوز ٔلّل
فبدرار ٌبس ایزاٖ ث ٝعٛر رعٕ ٔٙحُ ٔ ٚلییلزیلز فلبدرار ٌلبس در
ؽزوز ّٔ ٘فز راٜا٘یاسی ؽی.
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ،در ادأ ٝسغییزار خییی عبخشبری در ثی٘ ٝؽلزولز ٔلّل
٘فز ایزاٖ ،أزٚس ث ٝعٛر رعٕ ثب ا٘حالَ ؽزوز ّٔ فبدرار ٌبس ایزاٖ،
یه ٔییزیز خییی سحز ػٛٙاٖ فبدرار ٌبس در ؽزوز ٘فز را ٜا٘یاسی
ؽی.
ثز ایٗ اعبط ثب ٌذؽز ثیؼ اس عٔ ٝب ٜاس ثبس٘ؾغشٍ ػّیزضلب ولبٔلّل اس
ٔییزػبّٔ ؽزوز ّٔ فبدرار ٌبس ایزاٖ ثب ا٘حالَ ایٗ ؽزولزٔ ،لییلز
خییی فبدرار ٌبس ؽزوز ّٔ ٘فز ایزاٖ ٙٔ ٓٞقٛة ؽی.
ػّ وبردر ٔؼبٚ ٖٚسیز ٘فز ٔ ٚییزػبُٔ ؽزوز ّٔ ٘فز ایزاٖ أزٚس ثلب
فیٚر حىٕ ػّ أیزا٘ را ث ٝػٛٙاٖ عزدزعز ٔییزیز فلبدرار ٌلبس
ایزاٖ ٔٙقٛة وزد.ثب ایٗ سغییز  ٚسحٛالر عبخشبری در ؽزوز ّٔ ٘لفلز
ایزأٖ ،مزر ؽی ٜسب عبیز ٔییزیزٞبی سبثغ ؽزوز ّٔ ٘فز ایزاٖ ٔلٛفل
ثٕٞ ٝىبری ثب ٔییزیز فبدرار ٌبس ایزاٖ ٕٞىبری وٙٙی.

اخزای لب٘ ٖٛأٛر ٌٕزو اضبف ٝوزد ٜاعز؛ ثٙٔ ٝظٛر حلٕلبیلز اس
سِٛیی داخُ  ٚافشایؼ عزػز فیٚر  ۹لّٓ وبالی وؾبٚرسی ٔؾلٕلَٛ
لب٘ ٖٛسٕزوش وٚ ٝسارر خٟبد وؾبٚرسی ٔغئِٛیز آٖ را ػلٟلی ٜدار
اعز اٍ٘یش ٜسجییُ ثٚ ٝرٚد لغؼ آٖ وبٞؼ ٔ یبثی.
ایٗ  ۹لّٓ وبال ؽبُٔ ٌٙیْ ،ؽىزخبْ ،ؽىز عفیی ،ؽیزخؾه ،ثلز٘لح،
خ ،ٛرة ٌٛخ ٝفزٍ٘  ،ا٘ٛاع ٔیٟٞٛب(سبس ٚ ٜخؾه ؽی ٚ )ٜسیش(ٖٛسبسٜ
ٔحفٛػ ؽی )ٜاعزٌٕ .زن ایزاٖ افشٚد ٜاعز :در حبِ و ٝوؾٛرٔبٖ
سٛاٖ ثبالی را در سِٛیی ٌٙیْ ،ثز٘ح  ٚعبیز ٔحقٛالر داردٔ ،لٙلغلمل
اعز و ٝثب حٕبیز سؼزف ٝای ٔیُ ثٚ ٝرٚد لغؼ ایٗ للجلیلُ ولبالٞلب اس
عزیك رٚیٚ ٝرٚد ٔٛلز وبٞؼ یبثی.ثب وبٞؼ ٔیر سٔبٖ فیٚر  ۹لّلٓ
ٔحق َٛوؾبٚرسی ٚرٚد ٔٛلز  ٚحیاوثلز ثلٔ ٝلیر یله علبَ ٚ
ٕٞچٙیٗ افشایؼ عٛد ثبسرٌب٘ در سٔبٖ سجییُ ث ٝللغلؼل ؽلیٖ ایلٗ
وبالٞب ثزای ػزض ٝدر ثبسارٞبی داخّ  ،ثٟشزیٗ سقٕیٓ ٌزفش ٝؽی.
ٞیف اس ایٗ سقٕیٓ وٕه ث ٝسحمك الشقبد ٔمبٔٚش  ٚحٕبیز لبعغ اس
سِٛیی داخُ وؾٛرٔبٖ اعز .ػّز ػیْ سؼٕیٓ آٖ ث ٝعبیز ٔلحلقلٛالر
ٚرٚد ٔٛلز ث ٝخٟز ٚخٛد ثبسارٞبی فبدراس ثزای علبیلز ولبالٞلبی
ٚرٚد ٔٛلز  ٚا٘دبْ ثٛٔ ٝلغ سؼٟیار اس عٛی ٚاردوٙٙیٌبٖ ثٛد ٜاعز.
اس عٛی دیٍز ٔغبثك ثب سغیلیلزار
خییی علبخلشلبری للزار اعلز
ٔجبحث ٔزثٛط ث ٝسلدلبرر ٌلبس
ایزاٖ اس ٔغیز خلظ ِلٛلِلٌ ٝلبس
سٛعظ ؽزوز ّٔ ٌبس ایلزاٖ ٚ
ٔجبحث ٔزثٛط ث ٝفبدرر ٌبس اس
ٔغیز اَ اٖ خ سٛعظ ٔییلزیلز
فبدرار ٌبس ایزاٖ دیٍیزی ؽٛد.
در ٕٞیٗ حبَ ثیضٖ سٍ٘ ٝٙآذر ٔبٜ
أغبَ در خٕغ خلجلز٘لٍلبراٖ ثلب
اؽبر ٜث ٝا٘حالَ ؽزوز ّٔ فبدرار ٌبسٌ ،فش ٝثٛد :ؽلزولز فلبدرار
ٌبس ٔٙحُ  ٚسیز ٔدٕٛػ ٝؽزوز ّٔ ٘فز ایزاٖ لزار ٔ ٌیزد چزاول ٝثلٝ
د٘جبَ خقٛف عبسی آٖ ثٛد٘ی درحبِ و ٝخقٛف عبسی ؽزوز ّٔ
ٌبس ٔؼٙب ٘یارد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ آٖ را ثٔ ٝییزیز سجییُ وزدیٓ سب ث ٝثلشلؼ
خقٛف ٚاٌذار ٘ؾٛدٚ.سیز ٘فز ،سبویی وزد ٜثٛد :اِجش ٝثشلؼ فلبدرار
ٌبس ثب ِ ،ِٝٛدر سیزٔدٕٛػ ٝؽزوز ّٔ ٌبس ایزاٖ لزار ٔ ٌیزد  ٚفؼبِلیلز
ایٗ ثشؼ ادأ ٝدارد.

مسديد ضدن کارت َای اعتثاری پس از  2ماٌ
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -ؼب ٖٚفٙلبٚری
اعالػبر ثب٘ه ٔلّل ایلزاٖ ٌلفلز :علجلك
دعشٛراِؼُٕ اثالغ ثب٘ه ٔزوشی وبرر ٞبی
اػشجبری ؤ ۵ ٝب ٜثی ٖٚاعشفبد ٜثبؽٙی ٔغلیٚد
ٔ ؽٛد.
ٔغؼٛد خبس ٘ٛرئیظ ادار ٜا٘فٛرٔبسیه ثب٘له
ّٔ در ٌفشٍ ٛثلب خلجلز٘لٍلبر ثلٛرط،ثلب٘له
ٚثیٌٕ ٝز ٜٚالشقبدی ثلبؽلٍلب ٜخلجلز٘لٍلبراٖ
خٛاٖ ،در خقٛؿ وبرر ٞبی اػشجبری فبدر
ؽی ٜاس عٛی ایٗ ثب٘ه ٌفز :عجلك آخلزیلٗ
آٔبرٞب ٞ ۷۶۱شار  ۱۲۰ ٚوبرر اػلشلجلبری اس
عٛی ثب٘ه ّٔ فبدر ؽی ٜاعز و ٝاس ایلٗ
سؼیاد ثیؼ اس ٞ ۰۹۱شار وبرر ثز٘شی٘ ،مز ٜای
 ٚعالی در ؽلجلىل ٝفلؼلبَ ثلٛد ٚ ٜعلجلك
دعشٛراِؼٕلُ ثلب٘له ٔلزولشی  ٚثلزاعلبط
اػشجبرار اخشقبؿ یبفش ٝفبدر ؽی ٜاعز.
ٚی ادأ ٝداد  :دریبفز وبرر ٞبی اػلشلجلبری
م الف  0404اسکو

٘یش ٔب٘ٙی سغٟیالر دارای ٔلزاحلُ للب٘ل٘ٛل ،
دعشٛراِؼُٕ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘یبسٔٙی سضبٔیٗ خبؿ
ثٛد ٚ ٜاس عزف فبحجبٖ ایٗ ولبرر ٞلب ٔل
سٛا٘ٙی در چٙییٗ دٚر ٜاس آٖ ثٟزٙٔ ٜی ؽ٘ٛی.
خبس ٘ٛسقزیح وزد :در ٔلملزرار اثلالغل
ثب٘ه ٔلزولشی در خقلٛؿ ولبرر ٞلبی
اػشجبری ث ٝایٗ ٘ىش ٝاؽبر ٜؽی ٜاعز وٝ؛ اٌلز
ٔ ۵ب ٜاس ایٗ وبرر اعشفبد٘ ٜؾٛد ثب٘ه ػلبٔلُ
ٔٛف اعز سب آٖ وبرر را ٔغیٚد ولٙلی ٚ
دار٘ی ٜوبرر ثبیی ثب ٔزاخؼ ٝث ٝثب٘له ٘غلجلز
ث ٝفؼبِغبسی ٔدید آٖ الیاْ وٙی.
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ٝثیؾشزیٗ وبرر اػشلجلبری
 ٓٞاس ِحبػ سؼیاد  ٓٞ ٚث ٝخٟز ٔیشاٖ ٔجّغ
سٛعظ ثب٘ه ّٔ در ؽجى ٝثب٘ى فبدر ؽلی،ٜ
ادأ ٝداد :حلیٚد  ۲۱درفلی ولبرر ٞلبی
اػشجبری فبدر ؽی ٜسٛعظ ثب٘ه ّٔ فلٛرر
دذیزفش ٝاعز.
روزنامه ارك

آگهي موضوع تبصره یک ماده  -024آئین نامه قانون ثبت

ٔمیار ع ٝع٘ ٚ ٟٓیٓ ٔؾبع اس ٞؾز ع ٟٓؽؾیاً٘ خلب٘ل ٝثلبغلچلٝ
سحز دالن  ۷۷۵فزػ اس ع -۶ ًٙافّ ٚالغ در دیشج ثشؼ ۰۱
سجزیش در ففح ۷۲۶ ٝدفشز أالن  ۲۱ذیُ ثجز  ۷7۲۷۲۱ثلٙلبْ آللبی
ػّ افغز فزخ دیشخ ثجز  ٚعٙی ٔبِىلیلز آٖ ثؾلٕلبر۷۶۱۷ ٜ
فبدر  ٚسغّیٓ ٌزدیی .ٜعذظ ثزاثز عٙی لغلؼل ۹۱7۱۵7۱۷-۱۲۱۲۰
دفشز  -۰۱اعى ٛثبإِٙبفف ٝثٙبْ آلبی حٕیی فزخ  ٚثلب٘ل ٛولّلثلْٛ
ؽبوزی ا٘شمبَ لغؼ یبفش ٝو ٝاِ ) ع ٕٟوّث ْٛؽبوزی در ٞلٕلبٖ
ففح ٝثجز ٌزدیی ٚ ٜعٙی ٔبِىیز اِٚی ٝثٚ ٝی اخشقبؿ یبفش ٝثؼلیا
ثزاثز عٙی ؽٕبر ۵۵7۱۱7۷۲-۱۵۹۷۶ :ٜدفشز  -۰۱اعى ٛثلٙلبْ حلٕلیلی
فزخ فّح ٌزدیی ٚ ٜعذظ در سبریخ  ۲۱7۱۷7۱۷فغخ ٌلزدیلیٚ ٜ
ثؼیا ثزاثز عٙی لغؼ  ۲۰7۱۶7۷۰-۵۱۷۷۱دفشز  -۰۱اعى ٛثلٙلبْ ثلب٘لٛ
ٚخی ٝفزخ ا٘شمبَ لغؼ یبفش ٝاعز.
ة) ع ٕٟحٕیی فزخ در ففح ۱۶۱ ٝدفشز  ۰۶۶ذیُ  ۰۲۱۱۰ثجلز
 ٚعٙی ٔبِىیز ثؾٕبر ٜچبد  ۵۹۲۱۰۱فبدر  ٚسغّیٓ ٌزدیلی ٜثلؼلیا
ثزاثز عٙی لغؼ  ۲۰7۱۶7۷۰-۵۱۷۷۱دفشز  -۰۱اعلىل ٛثلٙلبْ ثلالَ
ؽىٛری ا٘شمبَ لغؼ یبفش ٝاعز .حبَ ٔبِىیٗ فٛق ثب ارائٔ ٝیارن ٚ
ثزي اعشلؾلٟلبدیلٔ ٝلحلّل ثؾلزح درخلٛاعلز ٚارد ٜثؾلٕلبر:ٜ
ٛٔ ۰۱۱7۰۱7۰۷۵۵۱رخٔ ۰۶۹۱7۰۱7۰۹ :ٝیػ فمیاٖ عٙی ٔلبِلىلیلز
ٔشثٛر دراثز اعبة وؾ ؽی ٚ ٜسمبضبی فیٚر عٙی ٔبِىیز إِثٙل
را ٕ٘ٛد ٜاعزٔ .زاست در اخزای سجقز ٜیه ٔبد ۰۷۱ ٜائلیلٗ ٘لبٔلٝ
لب٘ ٖٛثجز در یه ٘ٛثز در رٚس٘بٔ ٝوثیزاال٘شؾبر ٔحّ اٌ ٟسب ٞلز
وظ ادػبی ٘غجز ثٚ ٝخٛد ٚرلٔ ٝبِىیز یب ا٘دبْ ٞزٌٔ ٝ٘ٛؼبّٔ ٝرا
٘شد خٛد دار٘ی .اس سبریخ ا٘شؾبر ایٗ آٌ ٟثٔ ٝیر  ۰۱رٚس اػشلزاك
وشج خٛد را ث ٝادار ٜثجز اعٙبد  ٚأالن ؽٟزعشبٖ اعىل ٛسغلّلیلٓ
ٕ٘بیی  ٚدر فٛرر عذزی ؽیٖ ّٟٔز ٔمزر  ٚػیْ دریبفز اػشلزاك
ثزاثز ٔمزرار عٙی ٔبِىیز إِث ٙفبدر  ٚسغّیٓ خٛاٞی ؽی .ثییٟل
اعز ث ٝاػشزاضبر خبرج اس ٔیر سزسیت اثز داد٘ ٜشٛاٞی ؽی.
سبریخ ا٘شؾبر :رٚس ؽٙجٛٔ ٝرخ۰۶۹۱7۰۱7۷۱ :ٝ
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسکو
حسین تهنیت

رئیظ ادار ٜا٘فٛرٔبسیه ثب٘ه ّٔل ثلب ثلیلبٖ
ایٙى ٝثزخ اس وبرر ٞب سٛعظ عبسٔبٖ ٞلب ٚ
ارٌبٖ ٞب ث ٝافزاد داد ٜؽلی ٜاعلز ،افلٟلبر
داؽز :عجك آٔبر ثب وبرسٟلبی اػلشلجلبری ولٝ
سٛعظ ارٌبٖ ٞب عفبرػ داد ٜؽلی ٜخلزیلی
چٙیا٘ فٛرر ٍ٘زفش ٝاعز.
ٚی در دبیبٖ سبویی وزد :دار٘لیٌلبٖ ولبرر
ٞبی اػشجبری ثبیی ث ٝدعشٛراِؼُٕ اعلشلفلبدٚ ٜ
ٔمزرار آٖ ٚال ثبؽٙی  ٚدر فٛرر ٞزٌٝ٘ٛ
ٔؾىُ ث ٝیى اس ؽؼت ثب٘ه ٔزاخؼٕ٘ ٝبیٙی.

معافیت فرآیىدَای تًلیدی
يخدماتی کطايرزی ازمالیات

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٕ٘ -بیٙیٌبٖ ٔدّلظ ؽلٛرای اعلالٔل
سقٛیت وزد٘ی و ٝفزآیٙیٞبی سِٛییی  ٚخیٔبس لجُ اس سِٛیی ٟ٘لبیل
ٔحقٛالر وؾبٚرسی فزآٚری ٘ؾی ٜثشؼ وؾلبٚرسی اس دلزداخلز
ٔبِیبر ٔؼبف ؽ٘ٛی.
ثٌ ٝشارػ ایز٘بٕ٘ ،بیٙیٌبٖ ٔدّظ ؽٛرای اعالٔ در خّغل ٝػلّلٙل
ٔدّظ ،ثٙی اِحبل ثٔ ٝبد ۱۶ ٜالیح ٝثز٘بٔ ٝؽؾٓ سٛعؼ ٝرا ثب  ۰۵۱رای
ٔٛافك ۶۰ ،رای ٔشبِ  ۱ ٚرای ٕٔشٙغ اس ٕ٘ ۷۷۵بیٙی ٜحبضز سقٛیلت
وزد٘ی .ثزاعبط ایٗ ثٙی اِحبل و ٝث ٝسقٛیت ٔدّظ ؽٛرای اعالٔل
رعیی فزآیٙیٞبی سِٛییی  ٚخیٔبس لجُ اس سِٛیی ٟ٘بی ٔلحلقلٛالر
وؾبٚرسی فزآٚری ٘ؾی ٜثشؼ وؾبٚرسی ٔذوٛر در ثٙی ة ٔبد ٜیه
لب٘ ٖٛسدٕیغ ٚفبی ثشؼ وؾبٚرسی در ٚسارر خٟبد وؾبٚرسی وٝ
ٔؾٕٔ َٛؼبفیز اس لب٘ٔ ٖٛبِیبر ثز ارسػ افشٚد٘ ٜیغشٙی ثب ٘لزش فلفلز
ٔحغٛة ؽٛدٕٞ.چٙیٗ ٕ٘بیٙیٌبٖ ٔدّظ ؽٛرای اعالٔ ٔبد ۱۱ ٜایٗ
الیح ٝرا ثب  ۰۲۲رای ٔٛافك ۰۷ ،رای ٕٔشٙغ  ۱،رای ٔلشلبِل اس ۷۷۵
ٕ٘بیٙی ٜحبضز ٔقٛة وزد٘ی و ٝثز اعبط ایٗ ٔقٛثٔ ٝدّظ ،دِٚلز
ٔٛف اعز سب دبیبٖ عبَ ا َٚثز٘بٔ ٝعزح اِلٍلٛی وؾلز را ثلزای
سٕبٔ ٘مبط وؾٛر سؼزی وزد ٚ ٜدر ع عبَ ٞبی ثز٘بٔ ٝؽلؾلٓ ثلٝ
ٔٛرد اخزا ٌذاردٕٞ.چٙیٗ ٚسارر ٘یزٛٔ ٚف اعز سشقیـ آة را
ٔغبثك عزح اٍِٛی وؾز در اخشیبر وؾبٚرساٖ لزار دٞی.
ٕ٘بیٙیٌبٖ ٔدّظ ؽٛرای اعالٔ در ادأٔ ٝبد ۱۵ ٜالیح ٝثز٘بٔ ٝؽؾلٓ
سٛعؼ ٝرا ثب  ۰۵۷رای ٔٛافك ۷۱ ،رای ٔشبِ  ۱ ،رای ٕٔلشلٙلغ اس ۷۷۵
ٕ٘بیٙی ٜحبضز سقٛیت وزد٘ی و ٝثز اعبط ایلٗ ٔقلٛثلٔ ٝلدلّلظ،
ػٛارك حبفُ اس چؾٕٞ ٝبی آة ٔؼی٘  ٚدرٔلب٘ل در ٔلحلیٚدٜ
ؽٟزٞبی و ٝفزفیز سٛعؼٌ ٝزدؽٍزی دار٘ی ،ثب ع ٔزاحُ للب٘ل٘ٛل
در اخشیبر ؽٟزداری ٞب  ٚدٞیاری ٞب ٕٞبٖ ٔٙغم ٝلزار ٔ ٌیزدٙٔ ،بثلغ
حبفّٔ ٝشٙبعت ثب دریبفز ػٛارك و ٝث ٝدیؾٟٙبد ؽٛرای اعالٔ ؽٟز
ث ٝسقٛیت ؽٛرای ثز٘بٔ ٝریشی  ٚسٛعؼ ٝاعشبٖ ٔ رعی ثلب سقلٛیلت
وٕیش ٝثز٘بٔ ٝریشی ؽٟزعشبٖ فزف سیزعبخز ٞبی ٌزدؽٍزی ٕٞلبٖ
ٔٙغم ٔ ٝؽٛد.

مقالٍ اقتصادی

چٍ چیسی تاعث فرار
سرمایٍ َا می ضًد؟

ادأ ٝاس ؽٕبر ٜلجُ:
در وؾٛر ایزاٖ و ٝاس ٔٛاٞت عجیؼ ثٟزٜٔلٙلی اعلز ٚ
درآٔیٞبی ارسی اسخّٕ ٝدرآٔی حلبفلُ اس فلبدرار
٘فز خبْ در اخشیبر دِٚز اعز٘ ،مؼ دِٚز در سؼیلیلٗ
٘زش ارس ثغیبر دزرً٘ ثٛد ٚ ٜاس ایلٗ ر ٚثلبسار ارس ثلٝ
ؽیر اس عیبعز ٞبی دِٚز  ٚثب٘له ٔلزولشی سلبثلیلز
ٔ دذیزد ٚ .اس آ٘دب و ٝثب٘ه ٔزوشی اس درخ ٝاعشملالَ
دبیی ٙدر ایزاٖ ثزخٛردار اعز دظ دِٚز ث ٝثبسیٍزداٖ
افّ ثبسار ارس ٔش ٟٓاعز.
در ٚالغ در دٚراٖ ٚفٛر درآٔیٞبی ٘فش  ،ث ٝدِیُ ٔغبئُ
الشقبد عیبع  ...ٚدِٚزٞب سٕبیلُ ثلٞ ٝلشیلٙل ٝولزدٖ
ٔشبرج ثیؾشزی در وؾٛر دار٘ی  ٚاس ایٗ ٔٙظز ثب سلحلز
فؾبر لزار دادٖ ثب٘ه ٔلزولشی ثل ٝسلجلییلُ دالرٞلبی
ثبدآٚرد ٜث ٝریبَٛٔ ،خجبر افشایؼ حدٓ ٘مییلٙلٍل اس
ٔغیز دبی ٝد ِٛرا فزا ٔ ٓٞوٙٙی.
افشایؼ ٘مییٔ ، ٍٙزادف ثب وبٞؼ ارسػ دلٔ َٛلّل
اعز و ٝػبییی آٖ ٕٞبٖ عٛر و ٝػٛٙاٖ ؽلی ثل ٝفلزار
عزٔبی ٝاس وؾٛر ٔٙش ٟخٛاٞی ؽی .ایٗ ٔغبِ ٝدر سٔلبٖ
وبٞؼ درآٔیٞبی ارسی ٘یش اسفبق ٔ افشی ،چزا ول ٝدر
ایٗ سٔبٖ ،وبٞؼ درآٔیٞبی ارسی ٔلٛخلت وغلزی
ثٛدخ ٝػٕ ٔٛؽی ٚ ٜایٗ ٔغبِ ٝسٔلیلٙل ٝدلِٛل ولزدٖ
وغزی ثٛدخ ٚ ٝوبٞؼ ارسػ دلٔ َٛلّل را فلزاٞلٓ
ٔ وٙی.
 -۶ریغه ٘بأٙ
أٙیز را ٔ سٛآٖٟٔ ،سزیٗ ِٔٛفٔ ٝبسزیظ فزار یب خذة
عزٔبی ٝدا٘غزٔ .حیظ ٞبی ٘بأٗ ٞزچٙی ول ٝدلبداػ ٚ
ثبسد ٞثبالی ث ٝعزٔبی ٚ ٝعزٔبیٌٝذاری ثیٙٞی ،خذاة
عزٔبیٌ ٝذاراٖ ٘شلٛاٞلٙلی ثلٛد .ألٙلیلز را در یله
سمغیٓثٙیی وّ  ٔ ،سٛاٖ در ع ٝالی« ٝأٙیز خلب٘ل ٚ
فیشیى عزٔلبیلٌ ٝلذاراٖ  ٚثلجلبر علیلبعلشلٍلذاری
حىٔٛزٞب»« ،أٙیز ٔٙغلمل ٝای  ٚخلغلزافلیلبیل »ٚ
«أٙیز عزٔبی ٚ ٝسضٕیٗ حمٛق ٔبِىیز »سفىلیله ٚ
عجمٝثٙیی وزد.
اِٚیٗ  ٚاثشیای سزیٗ الی ،ٝث ٝأٙیز خب٘  ٚفیلشیلىل ٚ
اخشٕبػ عزٔبیٌٝذار ٔزثٛط ٔ ؽٛد در ٚالغ سب سٔلب٘ل
و ٝأٙیز خب٘ ٔ ٚبِ افزاد در در ٖٚوؾٛرٞب سلبٔلیلٗ
٘ؾٛد ،فحجز اس عزٔبی ٚ ٝعزٔبیٌ ٝلذاری ثل ٔلؼلٙل
خٛاٞی ثٛد.
ثی ٖٚؽه ،اٌز أٙیز خب٘  ٚاخشٕبػ عزٔبیٌٝذار اس
عزیك ضزة  ٚخلزح ،آدْ رثلبیل  ،دسدی ،سلٟلییلی،
سقبدفبر خبد ٜای ،حُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚلبٌٚلبٖ فلزعلٛدٚ ٜ
٘بٔٙبعت  ...ٚسٟیییؽی ٜیب ث ٝخغز ثیفشی ،دیلٍلز ِلشٔٚلب
عزٔبیٌٝذار رغجش ثزای سؼزی ثز٘بٔٞٝبی خلٛد دلیلیا
٘شٛاٞی وزد .أٙیز دبییٗ ٔ ٚشبعزار در خلبدٞ ٜلبی
وؾٛر ٘ ٚبٌٚبٖ فزعٛد ٚ ٜاس وبرافشبدٛٞ ٜای  ٚریّ ٚ
٘جٛد سیزعبخزٞبی ٔٙبعت خبدٜای در وؾٛر ٚ ٚخلٛد
دز٘ٚیٞ ٜبی ٔشؼید دادٌلبٞل  ٚولیلفلیلز دلبیلیلٗ ٚ
٘بوبرآٔیی دعشٍب ٜلضب در خلذة یلب فلزار علزٔلبیلٝ
ٕ٘ سٛا٘ی ث سبثیز ثبؽی.
ثجبر عیبع  ٚالشیار حىٔٛز ٔزوشی ػٙقز دیٍزی اس
اِٚیٗ الی ٝأٙیز اعز ،در ٚالغ وؾٛرٞبی وٞ ٝلٕلٛارٜ
دعششٛػ سغییلز  ٚسلحلٛالر ٌل٘ٛلبٌل ٖٛثلٛد ٜا٘لی،
ٔحیظٞبی أٗ  ٚخذاة ثزای عزٔبیٌٝذاراٖ داخّل ٚ
خبرخ ث ٝحغبة ٘شٛاٙٞی آٔی.
چزا و ٝچٙیٗ ٔحیظ ٞبی ٔغشؼی خ ٚ ًٙدرٌیزیٞلبی
داخّ ٚ ،لٛع وٛدسب ،درٌیزی ؽییی احشاة ٔ ٚلٛاردی
اس ایٗ دعز ثٛد ٜؤ ٝب٘غ اسلشلبذ سقلٕلیلٓ ثل ٝآغلبس
فؼبِیزٞبی عزٔبیٌ ٝذاراٖ داخّ  ٚخلبرخل خلٛاٞلی
ؽی.
الی ٝد ْٚأٙیز ث ٝأٙیز ٔلٙلغلمل ٝای  ٚخلغلزافلیلبیل
ثزٔ ٌزدد .ث ؽه لزارٌیزی در ٔلٙلبعلك حغلبط ٚ
دزسٙؼ ثیٗ إِّّ و ٝدر ذیُ الی ٝد ْٚأٙلیلز ،یلؼلٙل
أٙیز ٔٙغمٝای  ٚخغزافیبی سؼزی ٔ ؽٛد ٔل سلٛا٘لی
سبثیز ثغشای ثز فضبی وغت  ٚوبر ٔ ٚلیلُ  ٚرغلجلز
عزٔبیٌٝذاراٖ ث ٝعزٔبیٌٝذاری داؽش ٝثبؽی.
یى اس ایٗ ٔٙبعك دزسٙؼ در علغلح د٘لیلبٔ ،لٙلغلملٝ
خبٚرٔیب٘ ٚ ٝؽٕبَ آفزیمبعز و ٝثٝرغٓ فزفیزٞبی ثبال
 ٚثبسار ٚعیغ ث ٝخش چٙی اعشثٙبٔ ،حیظ چلٙلیاٖ خلذاثل
ثزای عزٔبیٌٝذاراٖ داخّ  ٚخبرخ سّم ٘لٕل ؽلٛد.
احشٕبال ث ٝدِیُ ٕٞیٗ فضبی دزسٙؼ  ٚدرٌلیلزی ٞلبی
داخّ  ٚثؼضب ٔٙلغلمل ٝای اعلز ولٔ ٝلیلشاٖ خلذة
عزٔبیٌ ٝذاری خبرخ ث ٝؽیر در ایٗ ٔٙبعلك دلبیلیلٗ
ادأ ٝدارد
اعز...

