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اقتصاد

ذخایس ازشی چیي
بِ کوتس اش  ۳تسیلیَى دالز زسید

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -رخبیش اسصی چیي دس هابُ

طاًَیِ ثب سػیذى ثِ کوپش اص  ٦تشیلایاَى د س ،ثاِ یاک
سکَسد دس  ٣ػبل اخیش تجذیل ؿذ.
ثِ گضاسؽ هْش ثِ ًقل اص گبی بُ خجشی ؿیٌَْا ،چیي کاِ
داسای ثضسگپشیي رخبیش اسصی دس خْبى اػات ،دس هابُ
طاًَیِ ثب سًٍذ کبّـی رخبیش اسصی خَد سٍثشٍ ؿذ ٍ ایي
سقن ،ثِ  ٨تشیلیَى  ۰۰٢٢هیلیبسد د س سػیذ.
ایي دس دبلی اػت کِ رخبیش اسصی فؼلی چیي ،کوپاشیاي
هیضاى اص ػبل  ٨۹99هیالدی ثِ ثؼذ هدؼَة هی ؿَد.
ّوچٌیي ثِ گیپِ تدلیل گشاى اقپلبدی ،ایي گذیاذُ های
تَاًذ ثش سٍی هیضاى ػشهبیِ گزاسیً ،شخ ػَد ثابًاکای،
سؿذ اػپجبسی ٍ ًیض هَخَدی ثبًکْبی ایي کـَس ،تابتایاش
هٌیی ث زاسد.
الجپِ کبسؿٌبػبى ثبصاس هؼپقذ ّؼپٌذ کاِ اگاش هاقابهابم
چیٌی ،اقذاهبتی سا اتخبر کٌٌذ کِ هَخت کبّؾ اػپوابد
ثِ ؿشایط اقپلبدی ایي کـَس ؿَد ،هی تَاًاذ ثاش سٍی
تجبم هبلی ٍ اقپلبدی چیي اتش ًبهطلَثی سا ث زاسد.
ثش ّویي اػبع ،یکی اص د یل کبّؾ رخبیش اسصی چیي
ثِ اػوبل ػیبػت تقَیت اسصؽ یَاى ثشهی گشدد.

حجن ذخایس ًفتی عساق بِ ایساى
ًصدیک شد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسکٍ -صیش ًیت ػاشاک اػاالم
کشد :ددن رخبیش اتجبم ؿذُ ًیت ایي کـَس  9۹هیلیبسد
ثـکِ ًؼجت ثِ اسصیبثی قجلی افضایؾ یبفپِ اػت.
ثِ گضاسؽ فبسع ،ثِ ًقل سٍیپشص ،خبثشاللؼیجی ٍصیش ًیات
ػشاک سٍص گزؿپِ اػالم کشد :ددن رخبیش اتجابم ؿاذُ
ًیت ایي کـَس ثِ  9۴٦هیلیبسد ثـکِ افضایؾ یبفپِ اػت.
دس اسصیبثی گیـیي ددن کل رخبیش اتاجابم ؿاذُ ًایات
ػشاک  9۴٦هیلیبسد ثـکِ هدبػجِ ؿذُ ثَد.
ایي ٍصیش ػشاقی ت کیذ کشد :ایي افضایاؾ دس تاخاوایاي
رخبیش اتجبم ؿذُ ًیت ػشاک ًبؿی اص اخشای اکپـابفابم
هدذد ٍ اسصیبثی دس  ۷هیذاى ًیاپای ٍاقاغ دس هاشکاض ٍ
خٌَة ػشاک اػت.
ػشاک دس دبل تَػؼِ رخبیش ًایاپای خاَد ثاب کاواک
ؿشکت ّبی خبسخی اػت .افضایؾ رخبیش اتاجابم ؿاذُ
ًیت ػشاک ددن رخبیش ایي کـَس سا ثِ دادان رخابیاش
ًیت ایشاى ًضدیک کشدُ اػت ،رخبیش ًیپای ایاشاى 9۴٢
هیلیبسد ثـکِ اسصیبثی ؿذُ اػتًٍ .ضٍلال ٍ ػشثؼپابى ثاِ
تشتیت ثب  ٨٣٣ ٍ ٦۹9هیلیبسد ثـکِ رخبیش ًیاپای اتاجابم
ؿذُ ثضسگتشیي رخبیش ًیپی سا دس هیبى کـَسّبی ػضَ
اٍگک دس اخپیبس داسًذ.

آهاشٍى  ۰۵۵۵شغل ایجاد هیکٌد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -فاشٍؿا ابُ ایاٌاپاشًاپای
آهبصٍى ثب ٍخَد هْیب ؿذى اً لایاغ ثاشای خاذایای اص
اتدبدیِ اسٍگب ،قلذ داسد اهؼبل ثیؾ اص  ۴۹۹۹ؿایال دس
ایي کـَس ایدبد کٌذ.
ثِ گضاسؽ ایؼٌب ،آهبصٍى ثِ ّوشاُ ػبیش غَلْبی فٌابٍسی
ؿبهل گَگل ٍ اگل ػبل گزؿپِ تؼْذام ػشهبیِ گزاسی
دس اً لیغ سا افضایؾ داد ٍ اػالم کشد ًپیدِ ّوِ گشػای
ایي کـَس ثشای خشٍج اص ػضَیت اتادابدیاِ اسٍگاب ثاش
ثشًبهِ ّبی ػشهبیِ گزاسی ایي ؿشکات تابتایاشی ًاوای
گزاسد.ثشًبهِ افضٍدى ثیؾ اص  ۴۹۹۹ؿیل دس ػبل ،٨۹9۷
یک سکَسد ثشای آهبصٍى دس اً لایاغ اػات اگاشچاِ
دذاقل  ٨۹۹۹ؿیل گیؾ اص ایي اػالم ؿاذُ اًاذ .اقاذام
هزکَس ؿوبس کبسکٌبى دالن آهبصٍى دس اً لیغ سا ثِ ٨۴
ّضاس ًیش هی سػبًذ.
داگ گَس ،هذیش کـَس آهبصٍى دس اً لیغ ،ایي هـبغل
تدَیل ػشیغ تش ،اًپخبة ثیـپش ٍ اسصؽ ثاْاپاش سا ثاشای
هـپشیبى اً لیؼی فشاّن هی کٌذ.
ثش اػبع گضاسؽ سٍیپشص ،آهبصٍى اػالم کشد دفپش خذیذ
ایي ؿشکت دس لٌذى تب گبیبى اهؼبل ثیؾ اص ً ۴۹۹۹ایاش
ظشفیت خَاّذ داؿت .توشکض هْبسم فٌبٍسی دس لٌذى اص
ػَی ثؼیبسی اص ؿشکپْب ثِ ػٌَاى یک خبرثِ ػٌَاى ؿذُ
اػت.

ػشٍیغ خاجاشی سٍصًابهاِ اسک-
خضاًِ داسی کل کـَس اػاالم کاشد
کِ ػیذی ٍ دقَک ثْوي کبسکاٌابى
دٍلت ٍ ثبصًـؼاپا ابى کـاَسی ٍ
لـ شی گشداخت ؿذ.
ثِ گضاسؽ هْش ،خاضاًاِ داسی کال
کـَس اػالم کشد :ػیذی ػبل 9٦۰۴
ٍ خبلق دقَک ثْواي هابُ کالایاِ
کبسکٌبى دٍلات ٍ ثابصًـاؼاپا ابى
کـَسی ٍ لـ شی تب ػی ام ثْوي ػبل خبسی اص ػَی خضاًاِ داسی کال کـاَس
گشداخت ؿذُ اػت.
دٍلت دس ساػپبی ؿیبفیت دس ًظبم ّبی هبلی ،گشداخت دقَک کبسهٌذاى سا تٌْاب اص
طشیق خضاًِ داسی کل کـَس هدبص داًؼپِ اػت.



ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -ػْبم  ۴ؿشکت دٍلپی دس اػیٌذ هبُ اهؼبل تَػط ػبصهبى خلَكی ػبصی ٍاگازاس های
ؿَد.ثِ گضاسؽ هْش ثِ ًقل اص ػبصهبى خلَكی ػبصی؛ ػْبم  ۴ؿشکت دٍلپی دس اػیٌذ هبُ اهؼابل سٍی هایاض فاشٍؽ
هیسٍد کِ ثش ایي اػبع ۰۴دسكذ ػْبم ؿشکت ػشهبیِ گزاسی گؼپشؽ ٍ تَػؼِ كٌؼت ثِ قیوت گبیِ ّش ػْن ّ9٨ضاس ٍ
 ٦۷۹۹سیبل ٍ اسصؽ کل گبیِ ّ ۰۰٢ضاس ٍ  ٢۷۷هیلیبسد ٍ  ۴۹۹هیلیَى سیبل دس سٍص دٍم اػیٌذ اهؼابل اص طاشیاق هاضایاذُ
ٍاگزاس خَاّذ ؿذّ.وچٌیي تؼذاد  ٦9۰هیلیَى ٍ ّ ۰9۰ضاس ٍ  ٨۹۴ػْن رغبلؼٌگ الجشص ؿشقی هؼبدل  ۰۴دسكذ ػْبم ایي
ؿشکت ثِ قیوت گبیِ ّش ػْن  9٢٨٣سیبل ٍ اسصؽ کل گبیِ  ۴٢۴هیلیبسد ٍ  9۷٨هیلیَى ٍ ّ ۴٣٢ضاس ٍ  ٦٦۹سیابل دس ایاي
سٍص ثِ هضایذُ گزاؿپِ هی ؿَد.
ایي گضاسؽ هی افضایذ ۰٣.۹٦٢ :دسكذ ػْبم ؿشکت ًَػبصی كٌبیغ ایشاى ؿبهل  ٢۷هیلیَى ٍ ّ ۰۰۰ضاس ٍ  ٣۹٨ػاْان ثاِ
قیوت گبیِ ّش ػْن ّ ٨ضاس ٍ  ۷9۹سیبل ٍ اسصؽ کل گبیِ  ٨٦٢هیلیبسد ٍ  ۴۷٢هیلیَى ٍ ّ ۰٨9ضاس ٍ  ۴٨۹سیبل؛  ٨۴.۷دسكذ
ػْبم ؿشکت گَؿت یضد ؿبهل ّ 9٢ضاس ٍ  ۴۴۹ػْن ثِ قیوت گبیِ ّش ػْن یک هیلیَى ٍ ّ ۴۹٨ضاس ٍ  ٦۰۴سیبل ٍ اسصؽ
کل گبیِ  ٨٣هیلیبسد ٍ  9۴هیلیَى ٍ ّ ۴۹٢ضاس ٍ  ۷۹۹سیبل ٍ  ۹.۹٨۴دسكذ ػْبم ؿشکت گب یؾ گبص ثیذ ثلٌذ خلیح فابسع
ؿبهل  ٨هیلیَى ػْن ثِ قیوت گبیِ ّش ػْن  ۴۴٦۷سیبل ٍ اسصؽ کل گبیِ  9۹هیلیبسد ٍ  ٢۷۴هیلیَى سیبل دس سٍص دٍم هابُ
گبیبًی اهؼبل اص طشیق هضایذُ ٍاگزاس هی ؿَد.

جصئیات تَزم بْوي هاُ بِ زٍایت هسکص آهاز
ػشٍیغ خجشی سٍصًابهاِ اسک -ثاش اػابع
خذیذتشیي گضاسؽ هشکض آهبس ایاشاى ،تاَسم
کل دس دٍاصدُ هبِّ هٌپْی ثِ ثْوي ً ۰۴ؼاجات
ثِ دٍسُ هـبثِ ػبل قجل  ٣.٢دسكذ ؿذ؛ ضواي
ایٌکِ تَسم ًقطِ ثِ ًقطِ ّان ثاِ  ۷.9دسكاذ
سػیذ.
ثِ گضاسؽ هْش ،هشکض آهابس ایاشاى ،گاضاسؽ
ؿبخق قیوت کب ّب ٍ خاذهابم هلاشفای
خبًَاسّبی ؿْشی کـَس دس ثْوي هابُ ػابل
 9٦۰۴سا اػالم کشد.
 -9ؿبخق کل (ثش هاجاٌابی )9٦۰۹=9۹۹دس
ثْوي هبُ ػابل  9٦۰۴ػاذد ٨٦٢.٦سا ًـابى
هی دّذ کِ ًؼجت ثِ هابُ قاجال  ۹.۴دسكاذ
افضایؾ داؿپِ اػت .افضایاؾ ؿابخاق کال
ًؼجت ثِ هبُ هـبثِ ػبل قجل (تَسم ًاقاطاِ ثاِ
ًقطِ)  ۷.9دسكذ هیثبؿذ کِ ًؼجت ثِ ّوایاي
اطالع دس هبُ قجل ( ٣.٦دسكاذ)ٍ ۹.٢ ،اداذ
دسكذ افضایؾ یبفپِ اػت .دسكذ تایایایاشام
ؿبخق کل (ًشخ تَسم کاب ّاب ٍ خاذهابم
هلشفی خبًَاسّبی ؿْاشی) دس دٍاصدُ هابُ

هٌپْی ثِ ثْوي هبُ ػبل ً ۰۴ؼاجات ثاِ دٍسُ
هـبثِ ػبل قجل  ٣.٢دسكذ اػت کِ ًؼجت ثاِ
ّویي اطالع دس دی هبُ  ٣.۰( 9٦۰۴دسكاذ)،
ٍ ۹.9ادذ دسكذ کبّؾ یبفپِ اػت.
 -٨ؿبخق گاشٍُ ػاواذُ «خاَساکای ّاب،
آؿبهیذًیّب ٍ دخبًیبم دس ایي هابُ ثاِ سقان
 ٨٢٨.٦سػیذ کِ ًؼجت ثِ هبُ قجل  ۹.٢دسكاذ
افضایؾ ًـبى هیدّذ .ؿبخق گاشٍُ ػاواذُ
خَساکی ّب ،آؿبهیذًی ّب ٍ دخبًیبم ًؼجت ثِ
هبُ هـبثِ ػبل قجل  ۰.۹دسكذ افاضایاؾ ًـابى
هیدّذ ٍ دسكذ تیییشام ایي گشٍُ دس دٍاصدُ
هبُ هٌپْی ثِ ثْوي هبُ ً 9٦۰۴ؼجات ثاِ دٍسُ
هـبثِ ػبل قجل  ۷.9دسكذ اػت کِ ًؼجت ثاِ
تَسم دٍاصدُ هبِّ هٌپْی ثِ دی هبُ ٣.۰( 9٦۰۴
دسكذ)ٍ ۹.٨ ،ادذ دسكاذ افاضایاؾ یابفاپاِ
اػت  ...ؿبخق گشٍُ اكلی «خَساکیّاب »
دس هبُ هَسد ثشسػی ثِ ػذد  ٨٢۹.۹سػیاذ کاِ
ًؼجت ثِ هبُ قجل  ۹.٢دسكاذ افاضایاؾ ًـابى
هیدّذ .ؿبخق گشٍُ اكلی «خَساکیّب »
ًؼجت ثِ هبُ هـبثِ ػبل قجل  ۰.۹دسكذ افضایؾ

کاّش تشسیفات صادزات اش  ۷بِ ۱زٍش

ػشٍیغ خاجاشی سٍصًابهاِ اسک-
هذیشکل فٌبٍسی ٍ اطالػبم گوشک
ایشاى اص کبّؾ تـشییبم كابدسام
اص  ۷ثِ یک سٍص ٍ ٍاسدام اص  ٨٣ثاِ
ػِ سٍص خجش داد ٍ گایات :تاجات
ػیبسؽ دلیلی ثش ٍسٍد کب ًیؼت.
ثِ گضاسؽ هْش ثِ ًاقال اص كاذا ٍ
ػیوب ،فیشٍصُ خیبلی دس ثشًبهِ تایاپاش
اهـت گیت :فشآیٌذّبیی کِ دس ػبهبًِ خبهغ گوشک ٍ گاٌاداشُ ٍاداذ
تدبسم اًدبم هی گیشد ،هکبًیضُ اػت ٍ ایي کبس اص ػبل  ۰٨٨آغابص ؿاذُ
اػت؛ ایي دس دبلی اػت کِ ثب اػپقشاس ػبهبًِ خبهغ گوشک ٍ گٌدشُ ٍادذ
تدبسم فشاهشصی ،سًٍذ تـشییبم دس ٍاسدام اص  ٨٣سٍص ثاِ  ٦سٍص ٍ دس
كبدسام اص  ۷سٍص ثِ یک سٍص کبّؾ یبفپِ اػت.
هذیشکل فٌبٍسی ٍ اطالػبم گوشک ایشاى افضٍد :توبم اػٌبد دس گاواشک
کٌپشل هی ؿَد ٍ تجت ػیبسؽ دلیل ثش ٍسٍد کب ًیؼت؛ الجپِ تٌْب گوشک
تبییذ هی کٌذ کِ کب ٍاسد ؿذُ اػت یب خیش؛ ضوي ایٌکِ اًدبم هکابًایاضُ
فشآیٌذّب ٍ کٌپشل ّبی صم ٍ گشداخت الکپشًٍیک ،ثب ساُاًذاصی ػابهابًاِ
خبهغ گوشک ٍ گٌدشُ ٍادذ تدبسم فشاهشصی ثِ سؿذ فضایٌذُ ای سػایاذُ
اػت.
ٍی دس هَسد هؼیش تبهیي اسص تلشیح کشد :اص صهبى تجت ػیبسؽ تب تجاذیال
ثِ ٍاسدام قبًًَی ،گوشک هَظر ثِ کٌپشل اػٌابد ثاَدُ؛ فاشآیاٌاذّابی
گوشکی هکبًیضُ ؿذُ اػت ٍ اػٌبد دس اخپیبس ثبًک ػبهل قشاس هی گیشد.
خیبلی ثب اؿبسُ قَاًیي هَخَد دس خلَف خلَگیشی اص قابچابک کاب ٍ
ثشخی فؼبلیت ّبی گوشک گیت 9٢ :قبًَى ٍ هلَثِ ٍخَد داسد کِ یکی
اص آًْب دس هَسد هجبسصُ ثب قبچبک کب اػت ٍ اهؼبل اثاالؽ ؿاذُ ٍ ّاواِ
دػپ بّْب هَظیٌذ اػٌبد خَد سا دس اخپیبس گوشک قشاس دٌّذ.
اٍ اداهِ داد :ػبهبًِ خبهغ تدبسم دس هَسد كبدسام ٍ ٍاسدام فاؼابلایات
ٍیظُ داسد؛ ثش اػبع ثٌذ ج هبدُ  ٦٢گوشک ،هپلذی گٌدشُ ٍادذ تدابسم
فشاهشصی اػت.هذیشکل دفپش فٌبٍسی ٍ اطالػبم گوشک کـاَس گایات:
ٍظییِ گوشک ؿیبف ػبصی اػت؛ ثدث ػبهبًِ اًجبسّب گاشٍػاِ ای خاذا
اػت کِ کب ّب سا سدیبثی هی کٌٌذ کِ کب اص کذام هٌظش ثِ اًجبسّبی تجت
ؿذُ ٍسٍد هی کٌٌذ.

هقالِ اقتصادی

ًـبى هی دّذ ٍ ًشخ تَسم دٍاصدُ هابّاِ ایاي
گشٍُ  ٣.۰دسكذ اػت.
 -٦ؿبخق گشٍُ ػاواذُ «کاب ّابی غایاش
خَساکی ٍ خذهبم »دس ثْوي هبُ  9٦۰۴ثاِ
سقن  ٨٨٦.٨سػیذ کِ ًؼجت ثِ هابُ قاجال ۹.٨
دسكذ افضایؾ داؿپِ اػت .هایاضاى افاضایاؾ
ؿبخق گشٍُ ػوذُ «کب ّبی غیشخاَساکای
ٍ خذهبم »ًؼجت ثِ هبُ هـبثِ ػبل قجال ٣.٦
دسكذ ثَدُ اػت ٍ ًاشخ تاَسم دٍاصدُ هابُ
هٌپْی ثِ ثْوي هبُ ً 9٦۰۴ؼجت ثِ دٍسُ هـبثاِ
ػبل قجل ایي گشٍُ  ٣.۷دسكذ اػت کِ ًؼجت
ثِ تَسم دٍاصدُ هبِّ هٌپْی ثِ دی هبُ ( 9٦۰۴
 ٣.۰دسكذ)ٍ ۹.٨ ،ادذ دسكذ کبّؾ یابفاپاِ
اػت.

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هؼبٍى هبلیابم
ّبی هؼپقین ػبصهبى اهَس هبلیابتای کـاَس اص
الضام ّوِ دػپ بُ ّبی دٍلپی ٍ هَػؼاِ ّابی
ٍاثؼپِ ثِ دٍلت ثِ اسایِ اطالػبم ثاِ ػابصهابى
اهَس هبلیبتی کـَس ّوؼَ ثب آییي ًبهِ اخشایای
هَضَع تجلشُ  ۴هبدُ  9٣۰هکشس قبًَى هبلیبم
ّبی هؼپقین خجش داد.
ثِ گضاسؽ تبسًوبی ػبصهبى اهَس هبلیبتیً ،ابدس
خٌپی اػالم کشد ثب تَخِ ثِ تلَیت آییي ًبهِ
اخشایی هَضَع تجلشُ  ۴هابدُ  9٣۰هاکاشس
قبًَى هبلیبم ّبی هؼپقین اص ػَی ٍصیش اهاَس
اقپلبدی ٍداسایی ٍ ٍصیش دادگؼاپاشیّ ،اواِ
ٍصاستخبًِ ّب ،ؿشکت ّب ٍ هاَػاؼاِ ّابی
دٍلپی ،ؿْشداسی ّب ،هَػؼِ ّبی ٍاثؼاپاِ ثاِ
دٍلت ٍ ؿْشداسی ّب ،هَػؼِ ّب ٍ ًاْابدّابی
ػوَهی غیشدٍلپیًْ ،بدّبی اًقالة اػاالهای،
ثیوِ هشکضی ٍ ػبیش ؿشکت ّبی ثیوِ ،ثابًاک

ٍادذ تلییِ ًیپبی ػٌ یي ایي گشٍطُ ثاْاواي هابُ
اهؼبل دس هذاس ثْشُ ثشداسی قشاس گشفت.
هذیشػبهل ؿشکت هلی هٌْذػی ٍ ػبخپوبى ًایات
ایشاى ثب تبکیذ ثش ایٌکِ گیؾ ثیٌی هی ؿَد تب گابیابى
اػیٌذ هبُ اهؼبل ٍادذّبی یَتیلیپی ٍ هخبصى رخیشُ
ػبصی ایي طشح ساُ اًذاصی ؿَد ،تلشیح کاشد :ثاش
اػبع ثشًبهِ صهبى ثٌذی تب اٍاػط ػبل آیٌذُ ٍاداذ
ثٌضیي ػبصی (ایضٍهشیضاػیَى) ایي هدپاواغ ثاٌاضیاي
ػبصی ثِ ثْشُ ثشداسی خَاّذ سػیذ.
ایي هقبم هؼئَل ثب ثیبى ایٌکِ دس هدوَع ایاي طاشح
ػظین افضایؾ ٍ ثْجَد کیییت ثٌضیاي ٍ گابصٍلایال

هعیشت کازگساى
شیس خط فقس

دستسسی بِ حسابّای باًکی فساّن شد

ػشٍیغ خاجاشی سٍصًابهاِ اسک-
هذیشکل دفپش اطاالػابم هابلایابتای
ػبصهبى اهَس هبلیبتای ثاب اؿابسُ ثاِ
دػپشػی ثِ دؼابة ّابی ثابًاکای
گیت :گزیشؽ یاب ػاذم گازیاشؽ
اظْبسًبهِ ّبی هبلایابتای هاٌاَ ثاِ
تکویل طشح خبهغ هبلیبتی اػت.
ػلی سػپن گَس دس گیتٍگَ ثب فبسع ،دس گبػخ ثِ ایي ػَال کِ ٍضؼیات
ایدبد گبی بُ اطالػبتی َّیپی دؼت هبدُ ( )9٣۰هکشس قبًَى هابلایابتاْابی
هؼپقین چ ًَِ اػت ٍ چٌذ دػپ بُ دس ایي صهیٌِ ّوکبسی داؿپِ ٍ داسًذ،
اظْبس داؿت :دس اخشای هیبد هبدُ ( )9٨۹قبًَى ثشًبهِ گٌح ػابلاِ گاٌادان
تَػؼِ خوَْسی اػالهی ایشاى ٍ دػپَسالؼول اخاشایای هلاَة ّایا م
ٍصیشاى ،ػبصهبى اهَس هبلیبتی کـَس هکلر ثِ طاشادای ٍ گایابدُ ػابصی
گبی بُ اطالػبم دسآهذی ٍ ّضیٌُِ ای هؤدیبى هبلیبتای دس دٍ ػابل اٍل
ثشًبهِ گٌدن تَػؼِ ثَدُ اػت.هذیشکل دفپش اطالػبم هبلیبتی ػبصهبى اهَس
هبلیبتی کـَس افضٍدٍ :فق هبدُ هزکَس ٍ آییي ًبهِ اخشایی آى کِ هلَة
ّی م ٍصیشاى ثَد ،توبهی دػپ بُّبی اخشایی ٍ ًْبدّبی ػوَهی هابلاک
اطالػبم ،هَظر ؿذًذ ،هطبثق ثب دػپَسالؼول تجبدل اطالػبم ،اطالػابم
َّیپی -دسآهذی هؤدیبى هبلیبتی سا دس اخپیبس ػبصهبى اهَس هبلیبتی کـاَس
قشاس دٌّذ .ثش اػبع ایي تکلیر ،ػبصهبى اهَس هبلیبتای کـاَس دساخاشای
ًؼجت ثِ ساُ اًذاصی گبی بُ اطالػبم هؤدیبى دس اٍایل ػبل  9٦۰٨٨اقاذام
ٍ ضوي هکبتجِ ثب دػپ بُ ّبی اخشایی ،خلؼبم هپؼذدی ثاب دػاپا ابُ ّاب
خْت تجبدل اطالػبم ثشگضاس کشد.
ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ دس اكالدیِ قبًَى هبلیبم ّبی هؼپقین خْت تا هایاي
ًیبصّبی اطالػبتی ػبصهبى دٍ دکن ؿبخق ٍ قَی یؼٌی هَاد 9٣۰ ٍ 9٣۰
هکشس ثِ تلَیت سػیذ ،تلشیح کشد :اٍلی الضام هؤدیبى ثِ اسالِ فْاشػات
هؼبهالم سا گَؿؾ هیدّذ ٍ دٍهی دس ساػپبی هبدُ  9٨۹ثشًابهاِ گاٌادان
تَػؼِ ٍ تکویل گبی بُ اطالػبتی ػبصهبى اهَس هبلیبتی اص طشیاق دسیابفات
اطالػبم َّیپی ،ػولکشدی ٍ داسایی هؤدیبى خَاّذ ثَد.
ثِ گیپِ سػپن گَس ثب اػپٌبد ثِ تجلشُ ( )۴هبدُ ( )9٣۰هاکاشس آلایاي ًابهاِ
اخشایی هبدُ  9٣۰هکشس ثِ تلَیت ٍصسای اهَس اقاپالابدی ٍ داسایای ٍ
دادگؼپشی سػیذ ٍ دس تبسیخ دٍم ثْوي خْت اخشا اثالؽ ؿذ.

ّوِ دستگاُ ّای دٍلتی ٍ ٍ ًْادّای عوَهی غیسدٍلتی بِ ازایِ اطالعات هالی هَظفٌد

زاُاًداشی هجتوع عظین بٌصیيساشی ایساى
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -یک هقبم هؼئَل ثاب
اؿبسُ ثِ ساُ اًاذاصی ٍاداذ ًایاپابی گاب یـا ابُ
ثٌذسػجبع ،گیت:ؿوبسؽ هؼکَع ثْشُ ثشداسی اص
ٍادذ ثٌضیي ػبصی ایي گب یـ بُ ثب ّذف افاضایاؾ
تَلیذ سٍصاًِ  ۴هیلیَى لیپش ثٌضیي یَسٍ ۴آغبص ؿذ.
ایشاى اکًََهیؼت -دویذ ؿاشیار ساصی دسثابسُ
آخشیي ٍضؼیت ػبخت ٍ تکویل هدپواغ ثاٌاضیاي
ػبصی گب یـ بُ ًیت ثٌذسػجبع ثِ ػٌَاى ثضسگپشیي
ٍادذ دس دػت ػبخت ثاٌاضیاي ػابصی دس ثایاي
گب یـ بُ ّبی ًیت کـَس ،گایاتّ :ان اکاٌاَى
گیـشفت ایي طشح ثِ ثیؾ اص  ۰۹دسكذ سػایاذُ ٍ

سْام  ۰شسکت دٍلتی ٍاگراز هی شَد

هشکضی ،ثبًک ّب ٍ هَػاؼاِ ّابی هابلای ٍ
اػپجبسی ٍ ػبصهبى تجت اػٌبد ٍ اهالک کـاَس
هَظیٌذ ثؼپِ ّبی اطالػبتی خَد سا اص طاشیاق
ثؼپشّبی تؼییي ؿذُ دس اخپیبس گبی بُ اطالػبم
ػبصهبى قشاس دٌّذ.
اؿخبف دقَقی دٍلپای ٍ غایاشدٍلاپای کاِ
اطالػبم هَسد ًیبص گبی بُ اطالػبم ػابصهابى
اهَس هبلیبتی سا دس اخپیبس داسًذ یب ثِ ّش ؿایاَُ

کـَس ػبل آیٌذُ ثِ طَس کبهل آهبدُ ثْشُ ثاشداسی
ٍ افپپبح خَاّذ ثَد ،ثیبى کشد :ثب ثْاشُ ثاشداسی اص
ایي گشٍطُ ظشفیت تَلیذ ثٌضیي یَسٍ چاْابس کـاَس
سٍصاًِ دذٍد  ۴تب  ۴.۴هیلیَى لیپش افضایؾ هی یبثذ.
ؿشیر ساصی ثب یبدآٍسی ایٌکِ ػالٍُ ثاش افاضایاؾ
ظشفیت تَلیذ ،کیییت کل ثٌضیي تَلیذی گب یـ ابُ
ًیت ثٌذسػجبع ثِ اػپبًذاسد یَسٍ چْابس اتادابدیاِ
اسٍگب استقب هی یبثذ ،افضٍد :تاَلایاذ سٍصاًاِ ّـات
هیلیَى لیپش گبصٍلیل یَسٍ چْبس اص دیا اش اّاذاف
ػبخت ٍ ثْشُ ثشداسی اص ایي طشح اػت.
دس ّویي دبل ػجبع کبظوی هاؼابٍى ٍصیاش ًایات
گیـپش ثب ثیبى ایٌکِ ثب ثْشُ ثشداسی اص طشح تاَػاؼاِ
گب یـ بُ ًیت ثٌذسػجبع ظشفیت تاَلایاذ سٍصاًاِ
ثٌضیي یَسٍ چْبس کـَس اص  ٨٢هیلیَى لیپش کًٌَی ثاِ

اػجبة تدلیل دسآهذ ٍ داسایی ثشای اؿخبف
سا فشاّن هی کٌٌذ ٍ اؿخبف ٍ هشاخاؼای کاِ
دس خشیبى ػولیابم هاشثاَ ثاِ هابلاکایات،
ً ْذاسی ،اًپقب م ،خاذهابم ثایاواِ ای ٍ
هؼبهالم داسایی ّب ،اهَال ٍ اهالک ٍّوچٌیي
ًقل ٍ اًپقبل آًْب قشاس داسًذ ًیض ثبیذ هیابد ایاي
آییي ًبهِ سا سػبیت ٍ اخشا کٌٌذ.
ٍی افضٍدّ :وِ ًْبدّبی ثبصاسّبی هپـاکال ٍ
غیشهپـکل گَلی ٍ ًیض ًْبدّابی هابلای ثابصاس
ػشهبیِ دس چبسچَة قَاًایاي ٍ هاقاشسام اص
هلبدیق ایي آییي ًبهِ ثِ ؿوبس هی سًٍذ.
هؼبٍى هبلیبم ّبی هؼاپاقایان ػابصهابى اهاَس
هبلیبتی کـَس گیت :ثؼپِ ّبی اطالػبتی ایاي
ًْبدّب ثبیذ ؿبهل اطالػبم َّیپی ،هؼبهالتای،
هبلی ،گَلی ،اػپجبسی ،ػشهبیِ ای ،داسایای ّاب،
اهَال ٍ اهالک ٍ ّوچٌیي ًقل ٍ اًپقابل آًاْاب
ثبؿذ.

 ٦٣هیلیَى لیپش افضایؾ هی یبثذ ،گیپِ ثَد :ثاب ثاْاشُ
ثشداسی اص ٍادذ ثٌضیيػبصی ٍ ٍادذّابی خابًاجای
)(CCRگب یـ بُ ًیت ثٌذسػجبع ثاٌاضیاي یاَسٍ
چْبس قبثلیت ػشضِ ٍ تَصیغ دس  ٢۹ؿْش کـاَس سا
داسد.

اهٌیت ؿیلی ،تَخِ ثِ هؼیـت کبسگشاى،خلاَگایاشی اص
ٍاسدام ثی سٍیِ ،تَخِ ثِ تَلیذ داخلی ،اخشای هبدُ ۴9
قبًَى کبس هجبدثی ثَد کِ دس ساػپبی افضایؾ دػاپاواضد
کبسگشاى دس ػبل ۰٣؛ دس ثشًبهِ تیپش اهـت هَسد ثشسػی
قشاس گیت.
ایشاى اکًََهیؼت  -ثشًبهِ تیپش ؿت گزؿپِ ثاب هاداَس
افضایؾ دػپوضد کبسگاشاى دس ػابل ۰٣؛ چابلـاْاب ٍ
اًپظبسام ثب دضَس خوبل ساصقی خْشهی ػضاَ ّایابم
هذیشُ کبًَى ػبلی کبسفشهبیبى ٍ غالهشضب ػجبػی،سلیغ
کبًَى ػبلی اًدوي ّبی كٌیی کبسگشاى ثشگضاس ؿاذ ٍ
هْوبى تلیٌی ایي ثشًبهِ ػجذالاشضاب هلاشیً ،اوابیاٌاذُ
هدلغ ؿَسای اػالهی ثَد.
*معیشت پایین تر از حداقل خط فقر است
دس اثپذای ثشًبهِ خوبل ساصقی خْشهی ،ػضاَ ّایابم
هذیشُ کبًَى ػبلی کبسفشهبیبى ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ تب کٌَى
خلؼبم هپؼذدی دس ساػپبی تؼییي هضد ۰٣ثاشگاضاسؿاذُ
اػت گیت :دس دٍ خلؼِ اٍل هجٌبّب ثشای تاؼایایاي هاضد
ثشسػی ؿذ.
ػضَ ّیبم هذیشُ کبًَى ػبلی کبسفشهبیبى ثب ثیبى ایٌاکاِ
طجق قبًَى ؿَسای ػبلی کبس هی تَاًذ دػپوضد سا هٌطقاِ
ای لدبظ کٌذ گیت :دس دبل دبضش هجبدث کبسؿٌبػی
دسثبسُ دػپوضد هٌطقِ ای آغبص ؿذُ اػت ،اهب ایي طاشح
ثشای ػبل خبسی اخشایی ًوی ؿَد.
ساصقی خْشهی دسثبسُ ایٌکِ ت هیي دذاقل هؼیـت ٍظییِ
کبسفشهبیبى اػت گیت:دذٍد  ٨٦دسكاذ اص داقاَک
کبسگشاى تَػط کبسفشهبیبى ثِ ػبصهبى ت هیي اخپاوابػای
گشداخت هی ؿَد.
تؼذاد صیبدی اصکبسفشهبیبى ثب ٍخَد هـکالم هپؼذد ثیوِ
تکویلی ّن ثشای کبسگشاى دس ًظش هی گیشًذ.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ دٍلت ثِ ػبصهبى تا هایاي اخاپاوابػای
ثذّکبس اػت گیت ( :کبًَى ػبلی کبسفشهابیابى) ّایا
ًقـی دس ػبصهبى تبهیي اخپوبػی ًذاسد.
دٍلت گَلی دس ػبصهبى ًذاسد ثلاکاِ ثاِ ایاي ػابصهابى
ثذّکبس ّن ّؼت کِ ایي کبس ثبس کبسفشهب ٍ کبسگشاى سا
ػٌ یي تش کشدُ اػت.
ػضَ ّیئت هذیشُ کبًَى ػبلی کبسفشهبیبى گیات :اگاش
قشاس اػت تَلیذ دس کـَس خبى ث یشد هی ثبیؼات سیال
اقپلبد کـَس تیییش اػبػی کٌذ.
ٍقپی تَلیذ دس کـَس ػَدآٍس ًیؼت ثدشاى ثَخَد های
آیذ ٍ ثیکبسی صیبد هی ؿَد .ػَال هاب ایاي اػات کاِ
هدلغ ٍ دٍلت چِ اقذاهبتی اًدبم دادُ اًذ کِ تَلیذ دس
کـَس ػَدآٍس ًیؼت؟
ساصقی ثب ت کیذ ثش ایٌکِ هؼیـت گبییي تش اص دذاقل خاط
فقش اػت گیت:تَلیذ کٌٌذُ خجِْ خٌگ اقپالابدی دس
کـَس سا هذیشیت کشدُ اػت ٢۹ .دسكذ هبلیبم کـاَس
اص تَلیذ گشفپِ هی ؿَد.
ٍقپی خلَی قبچبک گشفپِ ًوی ؿَد تَلیذ ًاوای تاَاًاذ
خبى ث یشد ثٌبثشایي کبسفشهب دذاقل هؼیـت سا ًوی تَاًذ
ت هیي کٌذ.
ٍی اداهِ داد  :تؼذاد ٍادذّبی كٌؼپی کِ ًاپاَاًؼاپاٌاذ
سقبثت کٌٌذ ٍ اص چشخِ تَلیذ خبسج ؿذًذ سا ثبیذ دیاذ.
اگشکَچکپشیي ثبس ثِ ثخؾ تَلیذ افضٍدُ ؿَد ،هدجَسین
تؼذاد صیبدی کبسگش سا اخشاج ٍ اص چشخِ تَلیذ خابسج
کٌین.
ّوِ ایٌْب ثدشاى دس تَلیذ ایدبد کشدُ اػت کِ ٍظایایاِ
هدلغ ٍ دٍلت دل ثدشاى تَلیذ اػت.
اگش کبسگش دغذغِ هؼیـت داؿپِ ثبؿذ یقیٌبً ثْاشُ ٍسی
هٌبػت سا ًخَاّذ داؿت ثٌبثشایي اص هدلغ ٍ دٍلت هی
خَاّین هـکالم تَلیذ سا ثشطشف کٌذ...
اداهِ داسد

