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اقتصاد

افشایص ۶۹درصدی بدّی آهزیکا

ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -ت ُی م ی آمرریرکرا در
زماه ریاظت خنٌِری «تاراک اًتاما »ُ ۰سار م ر رارد
دالر افسایػ پ ا کرد.
تَ گسارغ مِر تَ ىقل از پایگاٍ خثری راؼاضٌدی ،ت ُی
م ی ایاالت متح ٍ آمریکا در زماه ریاظت خرنرِرٌری
تاراک اًتاما تا  ۰ضری ٌه دالر افسایػ تَ  1۰ضری ر رٌه ً
 6۵۵۵م ارد دالر رظ .
ُنچي و در ًب ظایت ظاػت ت ُی آمریکا آمر ٍ کرَ
در ظال  4۵۵1م الدی یؼيی زماه ًرًد اًتامرا ترَ کرا
ظف  ،م ساه ت ُی م ی ایو کؽٌر  1۵ضری ر رٌه ً ۲۵۵
م ارد دالر تٌد کَ تا ضٌخَ تَ رقم فؼ ی میضٌاه ىتر ردرَ
گرفت کَ ت ُی م ی آمریکا در زماه زمام داری تاراک
اًتاما تا  16درـ رؼ رًترً ؼ ٍ اظت.
ایو در حالی اظت پ ػ ت يی مری ؼرٌد ،تر ُری مر ری
آمریکا در زماه مراظم ضح ف دًىال ضرامپ تَ ضقرریرثرا
 4۵ضری ٌه افسایػ پ ا کردٍ تاؼ .
ُنچي و طی  1ظال گقؼتَ ،دًلت آمرریرکرا در حر ًد
 ۰1۰م ارد دالر ُسیيَ خيگ ُای ى اتتری خرٌد کرردٍ
اظت.
تر ُن و اظاض ،ؼناری از کارؼياظاه اقتفادی آمریکرا
تر ایو تاًر ُعتي کَ ـرف ُسیيَ ُای گرساف ایراالت
متح ٍ در خيگ تر رًی مال ات دُي گاه ضاث ر خرٌاُر
داؼت ً در حال حاضر ُر ؼِرًى آمریکایی تر رػ از
ُ 4۵۰سار دالر تا تِرٍ ُ ۲سار ً  6۵۵دالر ت ُری دارد ً
ضقریثا ُر خاىٌار آمریکایری دارای تر ُری ُ 11۵رسار
دالری اظت.

رضد اقتصادی چیي بِ پاییي
تزیي حد خَد رسید

ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -ترآًردُای ادارٍ مر ری
آمار چ و در حالی از کاُػ رؼ ظرمایرَ گرقاری در
دارایی ثاتت ایو کؽٌر خثر مری دُر کرَ ایرو دادٍ
ُا،ظاػاضی پ ػ از ضح ف یکی از ميتق اه ظررظرارت
ظ اظتُای اقتفادی پکو ،ميتؽر ؼ ٍ اظت.
تَ گسارغ مِر ،ادارٍ م ی آمار چ و در ىارعرتر رو رًز
تِنو ماٍ ،آمار ضازٍای از ًضؼ ت اقتفادی آه کؽٌرغ
ميتؽر کردٍ کَ ىؽاه میدُ رؼ اقتفادی تَ پای وضریو
ح  ،طی ىسدیک تَ ظَ دَُ گقؼتَ ،رظ ٍ اظرت ایرو
در حالی اظت کَ رؼ اقتفادی در دًمر رو اقرترفراد
گعتردٍ خِاه در ظال گقؼتَ م الدی ،تيا تر اػرالم ایرو
ادارٍ ،تَ  6.۲درـ رظ ٍ تٌد.
ایو آمار ىؽاهدُي ٍ کاُػ ایو ؼاخؿ تَ پای رو ضرریرو
ح  ،از ظال  1۰۰۵تَ ایو طرف اظت .ترر ایرو اظراض،
ادارٍ آمار چ و در ت اى َای کَ ميتؽر کردٍ گفتَ اقترفراد
چ و در زم يَُای تِرًٍری ً ک ف ت ،رً تَ تِثٌد اظت
اما تا ایو ُنَ ،تای ٌُؼ ار تٌد کَ ًضؼ رت داخر ری ً
ت والن ی ُنچياه ظات ً پ چ ٍ اظت.
چ و ،از مِمضریو ػياـر ک ی اقتفاد خِاىی تَؼرنرار
می رًد .خثرگساری فراىعَ در ایرو راتر رَ مری گرٌیر
رُثراه ایو کؽٌر ،طی ظال ُرای گرقؼرترَ در ضرالغ
تٌدٍاى از اضکای ؼ ی تَ ـادرات ً ظرمایَگقاریُای
ظاختاری ،کَ تاػ اـ ی از ایو اقترفراد را ضؽرکر رل
میدُ تکاُي  ً ،تَ ظٌی افسایػ ضفاضا گام تردارى .

خصَصی ساسی صٌعت
پتزٍضیوی کَیت کلید خَرد

ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -مقامات دًلت کٌیت در
راظتای ًاگقاری تاؽی از ـيایغ ىفت ً گاز ایو کؽٌر
تَ تاػ خفٌـی تا ُ ف کاُػ ً م یریت ُسیيَ ُرا
 0۵درـ تاػ پترًؼ نی را تَ مردم ًاگقار می کيي .
تَ گسارغ ایرىا ًزارت ىفت کرٌیرت اػرالم کررد :در
راظتای اخرای ایو طرح ضا ظی درـ ظِام مر یرریرتری
مدتنغ پترًؼ نی ایو کؽٌر تَ مردم ًاگقار می ؼٌد ضرا
اقؽار مات ف درم یریت ـيایغ ىفتی مؽارکرت داؼرترَ
تاؼي .ایو اق ام کنک زیادی تَ دًلت کٌیت می کرير
ضا تٌدخَ اىقثاضی  06م ارد دالری کَ ترای ظال ُرای
 4۵1۲ضا  4۵1۰تعتَ اظت را تَ پ ػ تثرد.
دًلت کٌیت تَ رغم ظ اظت خ ی کاُػ ُرسیريرَ ُرا
ضاک کردٍ اظت کَ ظرمایَ گقاری ً ضٌظؼرَ ـريرایرغ
ىفتی خٌد را متٌقف ىنی کي ً از ظرمایَ گقاری کاله
 11م اردی دالری خٌد در تاػ ـيایغ ىفتی تا ُر ف
ضقٌیت حدم ضٌل ً افسایػ آه ضا ظال  4۵4۵خثر دادٍ
اظت.تَ گفتَ ت ر الرفاػی مؼاًه ری ط ؼٌرای تررىرامرَ
ریسی کٌیت ایو پرًشٍ ؼامل ظاخت پاالیؽگاٍ خر یر
السًر می تاؼ کَ تسرگتریو ضاظ عات ىفتری کرٌیرت ً
پ ؽرفتَ ضر از پاالیؽگاٍ مِم االحن ی خٌاُ تٌد.

ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -گنرک ایراه در تاؽيامَ
ای اػالم کرد کَ ًاردات ً ػرضَ ؼکر خام از پرداخت
مال ات تر ارزغ افسًدٍ مؼاف ؼ ٍ اظت.
تَ گسارغ مِر ،گنرک ایراه تا ـ ًر تاؽيامَ ای اػالم
کرد کَ ًاردات ً ػرضَ ؼکر خام از پرداخت مال ات تر
ارزغ افسًدٍ مؼاف اظت .متو کامل ایو تارؽريرامرَ ترَ
ؼرح زیر اظت :ک َ گنرکات اخرایی:
تا ظالم ً احترام -ضنو ارظال ضفٌیر ىامَ ؼنارٍ ۷214۲۷46۲ؾ مٌر  ۰۰۷1۵۷11دفتر کرل
فيی ً اػتراضات مٌدیاه مؼاًىت مال ات تر ارزغ افسًدٍ ً ضنائم مرتٌطَ ،ت یيٌظر رَ اػرالم
می دارد ًاردات ً ػرضَ ؼکر خام مؼاف از مال ات تر ارزغ افسًدٍ می تاؼ  ،لرقا ؼرایعرترَ
اظت تا رػایت ظایر قٌاى و ً مقررات خاری ،حعة مٌرد اق ام گردد.

ضایعات آساد ضدى ٍاردات پَضاک را تکذیب هی کٌن



ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -حادثَ دلاراغ ظاختنراه پرالرظرکرٌ
دارای ضثؼات مات فی تٌد کَ از آه خن َ می ضٌاه تَ ضحت ضاث ر قررار
گرفتو تازار ؼة ػ اؼارٍ کرد.
ػ ی فاض ی ری ط اضا اـياف ایراه در گفتگٌ تا تاؼگاٍ خثرىرگراراه
خٌاه گفت:حادثَ ضاریة ظاختناه پالظکٌ ُ مؽک ی در ضرامر رو
تازار ؼة ػ تَ ًخٌد ى اًردٍ ً اىثارُای ما من ٌ از کاالُای ضرٌلر ر
ؼ ٍ اظتً.ی ُنچي و ادامَ داد :اـياف ً ضٌل کيي گاه ما قر رت
ضٌل تاالیی در حٌزٍ کفػ ،ک ف ً پٌؼاک دارى .فاض ی تا ضکقیة کامل ترخی ؼایؼات مثيی تررافرسایرػ
مدٌزُای ًارداضی پٌؼاک ترای ؼة ػ تؼ ازحادثَ ظاختناه پالظکٌ،ضفری کرد :ایو مٌضٌع ـرحرت
ى ارد ًدر حال تررظی خعارات ً ضِ َ آمار ت کار ؼ گاه ترای کاُػ زیاه ایو حادثَ ُعت مً.ی ُنچير رو
در پایاه ضاک کرد :تؼ از ضِ َ اطالػات کامل خعارت دی گاه قرار تر ایو ؼ ضرا خر رعرَ مؽرتررکری ترا
کن ع ٌه اقتفادی مد ط ؼٌرای اظالمی ترگسار کي م ً پط از ترآًردُای الزم ىتایح را دراخت رار ًزارت
ـيؼت ،مؼ ه ً ضدارت قرار دُ م.

تَرم دی بِ  ۹/۶درصد رسید
ظررررًیرررط خرررثرررری رًزىرررامرررَ ارک-
تر اظاض گسارغ مرکس آمرار ایرراه ،درـر
ضغ رات ؼاخؿ کل در دًازدٍ ماٍ ميتِی ترَ
دی ماٍ ظال۰۰ىعثت ترَ دًرٍ مؽراترَ ظرال
قثل 6,۰درـ اظت کَ ىعثت تَ ُن و اطرالع
در آذرمرراٍ ۲,4( 10۰۰درـ ر ً۵.0 ،اح ر
درـ کاُػ یافتَ اظت.
تَ گسارغ مِر ،مرکس آمار ایراه در ضازٍ ضریو
گسارغ خٌد ،رقم ضٌرم ؼِری در دی ماٍ را
 6.۰درـ اػالم کرد.
ؼاخؿ کل (تر مثيای 10۰۵=1۵۵در دی ماٍ
ظال10۰۰ػ د40۲,2را ىؽاه مری دُر کرَ
ىعثت تَ ماٍ قثل ۵,1درـر افرسایرػ داؼرترَ
اظت .افسایػ ؼاخؿ کل ىعثت تَ ماٍ مؽاترَ
ظال قثل (ضٌرم ىق َ تَ ىرقر رَ  6,0درـر
میتاؼ کَ ىعثت تَ ُن و اطالع در ماٍ قثل (
۰,۲درـ ً۵,6 ،اح درـ افسایرػ یرافرترَ
اظت .درـ ضغ رات ؼاخؿ کل (ىر ضٌرم
کاالُا ً خ مات مفرفی خاىٌارُای ؼِرری
در دًازدٍ ماٍ ميتِی تَ دی ماٍ ظال  ۰۰ىعثرت

تَ دًرٍ مؽاتَ ظال قثل6,۰درـر اظرت کرَ
ىعثت تَ ُرنر رو اطرالع در آذرمراٍ( 10۰۰
۲,4درـ ً ۵.0 ،اح درـ کاُػ یرافرترَ
اظت.
ضٌرم گرًٍ خٌراکی ثاتت ماى
تر اظاض ایو گسارغ ،ؼاخؿ گرًٍ ػرنر ٍ
(خٌراکی ُا ،آؼام ىی ُا ً دخراىر رات در
ایو ماٍ تَ رقم  4۲۰,۰رظ کَ ىعثت ترَ مراٍ
قثل  ۵.1درـ افسایػ داؼتَ اظت .ؼراخرؿ
گرًٍ اـ ی (خرٌراکری ُرا در مراٍ مرٌرد
تررظی تَ ػ د  4۲۲,6رظ کَ ىعثت تَ مراٍ
قثل  ۵.1درـ افسایػ داؼتَ اظت .ؼراخرؿ
گرًٍ اـ ی (خٌراکی ُا ىعثت تَ ماٍ مؽاترَ
ظال قثل  ۲,2درـ افسایػ ىؽاه می دُر ً
ىر ضٌرم دًازدٍ ماَُ ایو گرًٍ  6,1درـر
اظت .ؼاخؿ گرًٍ ػنر ٍ (خرٌراکری ُرا،
آؼام ىی ُا ً دخاى ات ىعثت تَ ماٍ مؽراترَ
ظال قثل درـ افسایػ ىؽاه می دُ  .درـ
ضغ رات ایو گرًٍ در دًازدٍ ماٍ ميتِی تَ دی
ماٍ  10۰۰ىعثت تَ دًرٍ مؽاتَ ظال قرثرل 6,۰

هقالِ اقتصادی

درـ اظت کَ ىعثت تَ ُرنر رو اطرالع در
آذرماٍ  6,۰ (10۰۰درـ  ،ت ًه ضغ ر مراىر ٍ
اظت.
ُنچي و ؼاخؿ گرًٍ ػن ٍ (کاالُای غر رر
خٌراکی ً خ مات در دی ماٍ  10۰۰تَ رقرم
 444,1رظ کَ ىعثت تَ ماٍ قثل  ۵,۲درـر
افسایػ داؼتَ اظت .م ساه افسایرػ ؼراخرؿ
گرًٍ ػرنر ٍ (کراالُرای غر ررخرٌراکری ً
خ مات ىعثت تَ ماٍ مؽاتَ ظرال قرثرل ۰,1
درـ تٌدٍ اظت ً ىرر ضرٌرم دًازدٍ مراٍ
ميتِی تَ دی ماٍ  10۰۰ىعثت تَ دًرٍ مؽراترَ
ظال قثل ایو گرًٍ  6,۰درـ اظت کَ ىعثت
تَ ضٌرم دًازدٍ ماَُ ميتِی تَ آذرماٍ ( 10۰۰
 ۲,0درـ ً ۵,2 ،اح درـ کاُػ یرافرترَ
اظت.

تالش اًگلیس بزای تزغیب باًکّا باسار آّي هتاثز اس رکَد بیسابقِ
ًیوِتعطیل ضد
بِ ّوکاری با ایزاى
ظرًیط خثری رًزىرامرَ
ارک -ميراترغ آگراٍ ترَ
رًیترز اظرِرار کرردىر
دًلت اىگ ط کَ یرکری
از ظررِررامر اراه تررسر
رًیال تاىک اظرکراضر رير
اظت ،ضالغ کردٍ اظرت
ایرو ًام دُررير ٍ را تررَ
ضعِ ل ضدارت ترا ایرراه

ضرغ ة کي .
تَ گسارغ ایعيا ،مقامات اىگ عی در ماٍ ُای اخ ر ضالغ کردٍ اى رًاترط
ضداری تا ایراه را ضقٌیت کيي  ،زیرا ایو کؽٌر پط از رای شًئو گقؼرترَ
ترای خ ایی از اضحادیَ ارًپا ،ضالغ می کي رًاتط ضداری خر یر ی را
ترقرار کي .ایو مياتغ اظِار کردٍاى ًزارت دارایی اىگ ط ضرالغ کرردٍ
اظت از ىفٌذ دًلت در رًیال تاىک اظکاض ي ً ضرا حر ًدی در لرٌیر ز
اظتفادٍ کي ضا تَ ضعریغ فایياىط ضدارت تا ایراه از خن َ ضعٌیَ خر مرات
ترای تاىکُای ایراىی تَ پٌى  ،کنک کي .
تا ًخٌد لغٌ ضحریمُای ت والن ی کَ ؼامل مح ًدیتُای تاىرکری ترٌد،
ایراه ترای دظترظی تَ فایياىط غرتی ً ُنکاری تاىکِای غرتی ُنرچريراه
مح ًدیت دارد کَ مؽکالضی را ترای ضدارت ً ظرمایرَ گرقاری ایردراد
کردٍ اظت.
تر اظاض گسارغ رًیترز ،یک مقام تاىکی ت ي پایَ ایرراىری اظرِرار کرردٍ
ضِراه ىؽعتِای متؼ دی تا مقامات دًلت اىگ ط در ماٍُای اخ ر داؼتَ ً
از مقامات اىگ ط درخٌاظت کردٍ اظت ترای رفغ ایو مؽرکرل کرنرک
کيي  .دًلت اىگ ط قٌل داد ضالغ میکي تاىکُا ؼامل لٌی ز ً رًیرال
تاىک اظکاض ي را ترای ُنکاری تا ایراه متقاػ کي .
یک ميثغ دًلت اىگ ط اظِار کرد ًزارت دارایی از پر رچر ر گری ُرای
پ رامٌه کاىال ُای تاىکی اىگ ط ً ایراه م غ تٌدٍ ً تاىکُرا ػرٌامر ری
ؼامل ضحریمُای یکداىثَ آمریکا را در ىظر میگ رى .

ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -رکٌد تیظاتقَ در اقتفاد ً ترَ خفرٌؾ
پرًشٍ ُای ػنراىی ً ظاخت ً ظاز تاػث ؼ ٍ ضا تعر راری از ًاحر ُرای
ـيفی آُو فرًغ ضؼ ل ؼٌى ً ترخی از کارخاىَُای ضٌل کيي ٍ آُو
ى س ترای خثراه افت فرًغ ،کمفرًؼی را در دظرترٌر کرار خرٌد قررار
دادٍاى .
تَ گسارغ فارض ،رکٌد تیظاتقَ ظاخت ً ظاز ً پررًشٍ ُرای ػرنرراىری
تاػث ؼ ٍ ضا تع اری از ًاحر ُرای ـريرفری آ ُرو فررًغ ً تررخری
کارخاىَُای ضٌل کيي ٍ آُو تا مؽکالت افت فرًغ مٌاخَ ؼٌى .
تع اری از کارخاىَُای ضٌل کيي ٍ آُو آالت تا ایو افت فرًغ در حال
حاضر تا زیر  ۰۵درـ ظرف ت فؼال ت میکيي ً تع اری از ًاحر ُرای
ـيفی آُو فرًغ مدثٌر تَ ضؼ ی ًاح ُای خٌد ؼ ٍاى .
گسارغ م اىی فارض از آُو مکاه کَ ح ًد ُ 4سار ًاح ـيفی دارد
حاکی اظت کَ ترخی از ًاح ُای ـيفی تَ دل ل ػ م خری ً فررًغ
مياظة مدثٌر تَ ضؼ ی ًاح ُای ـيفی خٌد ؼ ٍاى .
اکثر فرًؼي گاه آُو آالت کَ از اىتؽار ىام خرٌد در گرسارغ طرفررٍ
میرفتي اػالم میکردى کَ ترخی کارخاىَ ُای ضٌل کيير ٍ ضر رر آُرو
ترای خثراه ایو افت فرًغ اق ام تَ کم فرًؼی در ضر ررآُرو ً تررخری
محفٌالت ضٌل ی خٌد میکيي .
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ظ ی تا ىام معتؼار تَ خثرىگار اقتفادی خثرگساری فارض گفت :تررخری
از کارخاىَُای ضٌل کيي ٍ آُو تَ غ ر از ذًب آُو اـفِاه اق ام تَ کم
فرًؼی در ض ر آُو میکيي .
ًی افسًد :تَ ػيٌاه مثال ًزه ُر ؼاخَ ض رآُو ؼنارٍ  11تای  40۵ک ر رٌ
تاؼ اما متاظفاىَ ًزه ُر ؼاخَ تَ  16۵ک ٌ کاُػ یافرترَ اظرت ً ایرو
ُناه کم فرًؼی اظت کَ ترای خثراه ایو افت فرًغ میضٌاه از آه ىرام
ترد.الثتَ ظ ی ػيٌاه کرد کَ ایو اق ام ػالًٍ تر خثراه افت فرًغ تررای
ایو اظت کَ چٌه رکٌد اظت ً ت ػ از ایو ق نتُا ىنیضٌاىر افرسایرػ
پ ا کي ایو کم فرًؼی از ظٌی کارخاىَُای ضٌل کيي ٍ ػادی خر رٌٍ
میکي .

کطتیّای ضزکت هلی ًفتکص ایزاى فعالیت خَد را در باسار ارٍپا اس سز گزفت
ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -ؼرکت مر ری
ىفتکػ ایراه اػالم کرد :کؽتیُای ؼررکرت
م ی ىفتکػ ایراه فؼال ت خرٌد را در ترازار
ارًپا از ظر گرفترَ اظرت ً ُر ر یرک از
کؽتی ُای ایو ؼرکت در تيادر اظپاى ا متٌقف
ً ميتظر دریافت مدٌز ضا َ محنرٌرلرَ خرٌد
ى عت.
گرًٍ اقتفاد ت والن ل خثرگساری فرارض41 ،
دیناٍ خثری تَ ىقل از آرگرٌظرت مر یرا ،ترا
ػيٌاه احتنال از ظرگ ری ـادرات ىفت ایراه
ضٌظط ىفتکػ ُای ایراىی تَ تيادر ارًپای نيتؽر
کرد کَ در آه اؼارٍ ؼ ٍ تٌد ،ح ًد یک ماٍ
اظت یک ىفتکػ ایراىی تا محرنرٌرلرَ یرک
م ٌه تؽکَای ىفت در ىسدیکی یکی از تيرادر
اظپاى ا متٌقف ؼ ٍ ً ميتظر دریرافرت مردرٌز
ترای ضا َ محنٌلَ خٌد اظت.
ؼرکت مر ری ىرفرترکرػ ایرراه در پراظر
ضٌض حاضی تَ ؼرح زیر ارائَ کردٍ اظت.

ؼرکت م ی ىفتکػ ایراه ضنرو رد ضرٌقرف
یک ماَُ کؽتیُای خٌد در آبُرای ارًپرا
مي رج در خثراػالم میکي  :ترخالف آىرچرَ
کَ در خثر مقکٌر تَ آه اؼرارٍ ؼر ٍ اظرت،
ُ یک از کؽتیُای ایو ؼرکت در تريرادر
اظپاى ا متٌقف ً ميتظر دریافت مدٌز ضرار ر رَ
محنٌلَ خٌد ى عت.
کؽتی مٌرد اؼارٍ در خثر مقکٌر ى س از خن رَ
کؽتیُای ؼرکت م ی ىفتکػ ایراه اظت کَ

ًزخ تضویي گذر هَقت خَدرٍ اس ارهٌستاى بِ ایزاى کاّص یافت
ظرًیط خثری رًزىامَ ارک -ىرر ضمرنر رو
ًرًد مٌقت خٌدرً از ارميعتاه تَ ایراه از ۰۵۵
دالر تَ کنتر از  ۰۵دالر کاُػ یافرت کرَ در
چارچٌب ضٌافق ُای گنرکی دً کؽٌر اظت.
تَ گسارغ ایرىا ،گردؼگراه ارميعتاىی کَ قفر
دارى از مرز مغرری ترا خرٌدرً ؼرارفری از
آذرتایداه ؼرقی ًارد ایراه ؼٌى  ،می ضٌاىي از
ایو ضعِ الت اظتفادٍ کيي .
ظفارت خنٌِری اظالمی ایراه در ارمريرعرتراه
رًز ؼيثَ در ایو تارٍ اػالم کرد :ظقف زمراىری
ایو مدٌز ظَ ماَُ اظت ً اظتفادٍ کيي گراه از

ایو ضعِ الت می ضٌاىي ُيرگرام ترازگؽرت ترَ
ارميعتاه ًخَ اماىی-ضمرنر ريری گرقر مرٌقرت
خٌدرً خٌد را دریافت کيي ُ.نچي و افسًه ترر
اطالع رظاىی ظَ زتاىَ فرارظری ،اىرگر ر رعری ً
رًظی ،ارائَ ایو خ مات تَ ـٌرت  42ظراػرترَ
پ ػ ت يی ؼ ٍ ضا زم يَ افسایػ ُنکراری ُرای
گردؼگری تراظاض ضٌافق ُای اخ ر در خرریراه
مقاکرات ظراه دً کؽٌر در ایرًاه فراُم ؼٌد.
در خریاه ظفر یک رًزٍ رًحاىی تَ ایرًاه کرَ
اًل دی ماٍ اىدام ؼ افسًه تر مقاکرات ظرراه،
پيح ظي ُنکاری ت و دً کؽٌر امما ؼر کرَ

ضحت اخارٍ یکی از ؼرکتُای تسر ىفتری،
فؼال ت خٌد را در تازار ارًپا از ظرر گررفرترَ
اظت.
ایو کؽتی کَ ضٌظط یکی از ؼررکرت ُرای
تسر ىفتی اظپاى ا اخارٍ ؼ ٍ اظت ،در ترير ر
الدع راض ایو کؽٌر پِ ٌ گرفت ً ترخرالف
مٌارد م رح ؼ ٍ در خثر مقکٌر ،ت ًه ُر ر
ضأخ ری محنٌلَ خٌد را ضا َ ً ظرپرط ایرو
تي ر را ضرک کرد.
الزم تَ ذکر اظت ،در راظتای از ظرر گر رری
ضردد ىاًگاه ؼرکت م ی ىفترکرػ ایرراه ترَ
تازارُای ارًپرایری ،اکريرٌه دً فررًىر از
کؽتی ُای ایو ؼرکت ُرک ام ترا ظررفر رت
حنل دً م ٌه تؽکَ ىفت خام ،ػرازم تريرادر
ُ ي اظت کَ ایو کؽتیُا ىر رس ترَ مرحر
پِ ٌگ ری ً ضا َ مرحرنرٌالت خرٌد ،ایرو
کؽٌر را تَ ظنت مقاـ ضؼ و ؼر ٍ ضررک
خٌاُي کرد.
می ضٌاى ارزغ رًاتط اقتفرادی را از ظر ر
کيٌىی ظاالىَ ح ًد  0۵۵م ر رٌه دالر تعر رار
افسایػ دُ .یکی از ایو ظي ُا اظتفادٍ مؽترک
از درًازٍ مرزی ىٌردًز – مغری تٌد.مِغرری در
اظتاه ظ ٌى ک ارميعتاه ً ىٌردًز ى س در اظرتراه
آذرتایداه ؼرقی کيار رًدخاىَ ارض در مرز دً
کؽٌر ًاقغ ؼ ٍ اى .ارميعتاه تا ح ًد ُ 0۵رسار
ک ٌمتر مرتغ معاحت ً ظَ م ٌه ىفر خنؼر رت
در مي قَ قفقاز کَ پط از فرًپاؼی ؼٌرًی در
ظال  1۰۰1اظتقالل یافت ،تا مٌقؼ ت راُرثرردی
ًیصٍ ،از غرب تا ضرک َ ،ؼنال گرخعتاه ،ؼرر
خنٌِری آذرتایداه (خنٌِری قرٍ تراؽ ً در
خيٌب ایراه ً خنٌِری خٌدماتار ىراردرٌاه
(خسئی از خنٌِری آذرتایداه ُم مرز اظت.

قزاردادّای َّایی چِ
اّویتی بزای اقتصاد
ایزاى دارًد؟

ادامَ از ؼنارٍ قثل:
ترخٌردُا تا ایراه ایر تَ ػيرٌاه ایررالیرو حرامرل پررچرم
کؽٌرماه ُم در خارج کؽٌر ً ُرم در داخرل تعر رار
متفاًت از ترخٌردی اظت کَ ؼرکت ُرای خفرٌـری
کؽٌرماه ترای ىٌظازی ىاًگاه دریافت خٌاُي کرد .در
مٌرد ایراهایر طرف خارخی -مٌظعات م ی ،تر رنرَ ای،
حقٌقی ً ظازى ٍُا -تا اطن ريراه از دًلرتری ترٌده ایرو
ؼرکت ،از قثل آگاٍ ُعتي کَ احتنال ًرؼکعتگی آه ً
ظٌخت ؼ ه م الثاضؽاه ىسدیک تَ ـفر اظرت ً ،ایرو
ػام ی مِم در ضٌافق ترای کار کرده تا ایراهایرر ً ارائرَ
ىر ُای تِرٍ قاتل ضحنل اظت.
در طرف داخ ی ى س تَ دل ل ایيکَ ىٌظازی ىاًگاه ُنا ،ترَ
ػيٌاه یک فاکتٌر ظ اظی ،ترای دًلت از اُن ت فراًاىری
ترخٌردار اظت ،ضنامی اُرم ُا تر رًی ـي ً ضرٌظرؼرَ
م ی مٌرد اظتفادٍ قرار گرفت ضا مقادیر مٌرد ىر راز تررای
قعطُای پ ػپرداخت 1۰درـ ی ایراهایر فراُم ؼٌد.
ُ یک از ایو دً حالت ترای دیگر ؼرکتُای ـيؼت
ٌُایی کؽٌرماه قاتل ضفٌر ى رعرت ً از ایرو خرِرات
اظتفادٍ از متاففاه ضام و مالی ت والرنر رل ً داخر ری،
ل سیيگ ٌُاپ نا ً ًکالی آؼيا تا ـيؼت ً قرراردادُرای
آه ضرًرضی ح اضی اظت .در طٌل فرآیي خری یا اخارٍ،
مٌظعات مالی ،ت نَای ،ؼرکتُای ل سیيگ ً ظازى ٍُرا
تَ دقت تَ ارزیاتی مٌؼکافاىَ طرف و ایراىی خٌد خٌاُرير
پرداخت ضا از اػتثار مالی آىِا ترای تازپرداخت م الثاضؽاه
اطن ياه حاـل کيي  ً ،ىر ُای کرایَ ً ًامی کرَ تررای
آىِا در ىظر گرفتَ خٌاُ ؼ  ،متياظة ترا ایرو ریعرک
اػتثاری خٌاُ تٌد.
متاففاه آؼيا تَ ـيؼت ل سیيگ ٌُاپ نا از ایو خرِرت
میضٌاىي ؼرکتُای ایراىی را در فرآیي مقاکرٍ ً ضام رو
مالی ،از لحاظ فيی ،مالی ً حقٌقی ،پؽت ثاىی ً اطرنر ريراه
حاـل کيي کَ ترىامَُای ؼرکتی ایرالیوُا تازپرداخرت
ایو م الثات ً ظٌدآًری آیي ٍ را ضناىت خٌاُ کرد.
ُنچي و تا ًخٌد ایيکَ در مٌرد اظتفادٍ از مياتغ ـرير ً
ضٌظؼَ م ی ى س ـحثت ُای زیادی ؼ ٍ اظت ،پيح م ارد
دالر مٌخٌدی ظال  ۰6ـي ً ضٌظؼَ مر ری مر رنر ريرا
اًلٌیت ُای تاالضر از تاػ ىفت ً گاز ،راٍ ،راٍآُو ،تر
ً  ...خٌاُ داؼت کَ ىٌتت تَ ؼرکتُای ٌُایی ىرظر .
ایو مٌضٌع دًتارٍ ىقػ متاففاه مالری ىعرل خر یر
ترای پ ا کرده ظرمایَ در فررآیرير ىرٌظرازی ىراًگراه
ؼرکتُای ایراىی را پررىگضر خٌاُ کرد.
مٌضٌع پ ناه ک پ ضاًه ،از دیگر مٌضٌػرات کر ر ر ی
اظت کَ ى ازمي ًرًد ى رًُای ضازٍىفط حقٌقی ً مرالری
در تاػ ـيؼت ٌُایی اظت .مؼاُ ٍ ک پضاًه ،تَ دل رل
آمادٍظازی تعتر حقٌقی ً ػن اضی یک ظت ت والرنر ر ری
در حٌزٍ اخارٍ ٌُاپ نا ،ترای ضام و مالیکيي گاه ً اخارٍ
دُي گاه ـيؼت ٌُایی از اُن ت تعسایی ترخٌردار اظت
ً از ایو رً تَ خفٌؾ ترای ؼررکرت ُرای خفرٌـری
اثرات قاتل ضٌخِی از ىظر ضٌاىایی پ ا کرده لر رسًرُرای
مياظة خٌاُ داؼت .م نٌض ضرریرو ىرتر ردرَ اممرا ً
پ ادٍ ظازی ایو مؼاُ ٍ ،ضرارفر رفری اظرت کرَ کؽرٌر
امماکيي ٍ در ىرر ترِررٍ ًام ُرایرػ از ُECAرای
کؽٌرُای OECDخٌاُ داؼت.
تَ ػثارت دیرگرر ،ػرالًٍ ترر اػرترنرادظرازی در تر رو
ظرمایَ گقاراه ترای ًرًد ترَ ـريرؼرت ُرٌایری کؽرٌر
پقیرى ٍ ،اممای ایو مؼاُ ٍ ىقؽی اظراظری در کراُرػ
ُسیيَُای ضام و مالی ترىامَُای ىٌظازی ىاًگراه ُرٌایری
خٌاُ داؼت.
در راظتای ضِ َ ت اى َ پ ٌظتو تَ ایو مؼاُ ٍ ،اظرترفرادٍ از
مؽاًریو حقٌقی مدرب تای در اًلٌیت قرار گ رد زیررا
اگرچَ یک چارچٌب ىاکامل ُناُيگکيي ٍ مرفراد ایرو
مؼاُ ٍ تا قٌاى و داخ ی ،منکو اظت ترای ثثت تا ظازمراه
م ل معالَای ایداد ىکيي ً ،لی ترای ُ ف اظاظی خرٌد،
ُيگام ارائَ پ ؽيِاد تَ کؽٌرُای OECDمٌرد تررظری
مٌؼکافاىَ قرار خٌاُ گرفت.
در گامُای ػن اضی اًل َ ى س ،ظازماه ٌُاپ نایی کؽرٌری
تَ ػيٌاه مرخؼی کَ تَ ـٌرت رًزاىَ تا مفاد ایو مؼاُر ٍ
ً طرف و آه در ارضثاط خٌاُ تٌد ،تای ُرچَ ظریغضر ترَ
ظنت ؼفافظازی ً ضث و آی وىامَُای مي ثق تا پر رنراه
ک پضاًه ً ى س ایداد زیرظاختُای مرٌرد ىر راز تررای
ثثتُای ت والن ی ً اخارٍای حرکت کي ً ،لی در ایرو
م اه تاػ خفٌـی ى س تَ ػيٌاه مِمضریو ذیىرفرغ ایرو
قرارداد ،تایعتی فؼاالىَ در ضيظ م مفراد پرقیررغ پر رنراه
ىقػآفریيی کي .

