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اقتصاد و جامعه

سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى -اُشچ ٠دٓٝت ثشای ًٜتشّ ٛشخ١ب دس ثبصاس سٌ ٝ ٠عال تػ٘یٖ ثر٠
پیص كشٝش سٌ ٠دس ٗوبعغ ٗختٔق ًشد ٟاست اٗب اً ٜٙٞپیص كشٝش سٌ ٠یٌ٘ب١رٗ ٠رترٞهرق
ضذ ٟاست.ثُ ٠ضاسش ٗ٢ش دٓٝت ثشای ًٜتشّ ثبصاس سٌ ٝ ٠عال اهذإ ث ٠پیصكرشٝش سرٌر ٠دس
ٗوبعغ ٗختٔق ًشد ٟاست ً ٠ثش ای ٚاسبس هشاس ثش ای ٚثٞد ً ٠سٌ ٠دس ٗوبعغ ٗختٔرق صٗربٛری
یٌ٘ب ٠١سٗ ٠ب ٠١ضص ٗب ٠١یٌسبٓ ٝ ٠دٝسبٓ ٠پیرص كرشٝش ضرٞد .ثرش ایر ٚاسربس اًرٜرٙٞ
ثشسسی١بی ٗیذاٛی خجشِٛبس ٗ٢ش حٌبیت اص آ ٙداسد ً ٠پیص كشٝش سٌ ٠دس ضؼت ثبٛي ٗرٔری
دس ٗوغغ یٌ٘بٗ ٠١تٞهق ضذ ٟاست.یي ٗوبٕ ٗسئ ّٞدس ثبٛي ٗٔی دس ُلرترِر ٞثرب خرجرشٛرِربس
ٗ٢ش ٗیُٞیذ۾ پیص كشٝش سٌ ٠دس ٗوغغ صٗبٛی یي ٗب ٠١اً ٜٙٞث ٠دستٞس ثبٛي ٗشًضی ٗتٞهق
ضذ ٟاست آجت ٠سٝص ُزضت ٖ١ ٠دس سبٗب ٠ٛاص سبػت  ۵۶ت٢ش ث ٠ثؼذ هغؼی اٛدبٕ ضذ.
ٝی اكضٝد۾ اً ٜٙٞكؼال پیص كشٝش سٌ ٠یي ٗبٗ ٠١تٞهق است  ٝآجت ٠سبٗبٛ ٠ٛیض ٘١یٜب ٙهرغرغ
ٗیثبضذ.ثُ ٠ضاسش ٗ٢ش ثبٛي ٗشًضی هی٘ت پیصكشٝش هغؼی اٞٛاع سٌ ٠دس سشسسیذ١بی یي
ٗب ٠١سٗ ٠ب ٠١ضص ٗب ٠١۽ ٗبٗ ۵۶ ٠١ب ٠١ۼٗ ۵ب ٝ ٠١د ٝسبٓ ٠سا اػالٕ ًشد ٟاست ً ٠ثرش ایرٚ
اسبس ٛشخ پیصكشٝش سٌ٠ی عال ثب سشسسیذ یي ٗب ٠١یي ٗیٔی۴ ٝ ٙٞ۽١ ۹ضاس تٗٞب ٙاست.

حدود  9۷میلیون کارت هوشمند ملی صادر شد

سشٝیس خجشی سٝصٛربٗر ٠اسى -سرخرٜرِرٞی
سبصٗب ٙثجت احٞاّ ُلت۾ اص سبّ ۵۽ تربًرٜرٙٞ
حذٝد ۽ٗ ۷یٔیً ٙٞبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی ثشای اكرشاد
ٝاخذ ضشایظ غبدس ضذ ٟاست.
سیق اهلل اثٞتشاثی دس ُلت  ُٞ ٝثب ایشٛب اكضٝد ۾
١ش ٗبٛ ٝ ۶ ٟیٖ ٗیٔیً ٙٞبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی غربدس
 ٝدس حبّ حبضش ایً ٚبست حذاًثش تب یي ٗربٟ
ثؼذ اص تٌ٘یْ ٗشاحْ ثجت ٛبٕ غبدس ٗری ضرٞد.
ٝی اداٗ ٠داد۾ ٘١یٜی ٚتب صٗب ٙحبضش ثیص اص ۸۶
ٗیٔیٛ ٙٞلش ٗشاحْ پیص ثجت ٛبٕ سا ثشای دسیبكرت
ًبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی اٛدبٕ داد ٟاٛذ ًٗ ۸۴ ٠یٔیٙٞ
ٛلش اص آ٢ٛب ٗشحٔ ٠تٌ٘یْ ثجت ٛبٕ سا عری ًرشدٟ
اٛذٝ.ی خبعش ٛطبً ٙشد۾ اكشاد ٗی تٞاٛرٜرذ ثرشای
دسیبكت ًبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی ث ٠اداسات پسرت ٝ
ثجت احٞاّ  ٝدكبتش پیطخٞا ٙدس سرشاسرش ًطرٞس

ٗشاخؼًٜٜ ٠ذ.
ٝی ُلت۾ ٗشاخؼًٜ ٠رٜرذُرب ٙثرشای دسیربكرت
ًبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی حذاًثش ١ ۷۵ضاس تٗٞب ٙثبیذ
پشداخت ًٜٜذ.
سخِٜٞی سبصٗب ٙثجت احٞاّ تػشیح ًرشد۾ اص
ای ٚسهٖ ١ ۵۵ضاس تٗٞب ٙثبثت ١ضی ٠ٜغذٝس ًبست
 ٝترٞیْ آ ٙاست ١ ۶۴ ٝضاس تٗٞب ٖ١ ٙث ٠خضاٛر٠
دٓٝت ٝاسیض ٗی ضٞد.
اثٞتشاثی اداٗ ٠داد۾ اكشاد ثشای دسیبكت ًبست ٗٔی
ٗی تٞاٜٛذ ثجت ٛبٕ ًٜٜذ؛ ض٘ ٚای ٠ٌٜثشای ت٘ربٕ
اكشاد ثبالتش اص ۵۹سبّ ًبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی غربدس
ٗی ضٞدٝ .ی ات٢بس ًشد۾ ای ٚاكشاد ثشای دسیبكرت
ًبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔی ٗی تٞاٜٛذ اص عشین سربٗربٛر٠
www.ncr.irث ٠عٞس سایِب ٙپیص ثرجرت ٛربٕ
ًٜٜذ  ٝیب ثب ٗشاخؼ ٠ث ٠یٌی اص دكبتش پریرطرخرٞاٙ
دٓٝت یب دكبتش پستی ٗشحٔ ٠پیص ثجت ٛبٕ سا اٛدبٕ
دٜ١ذ ً ٠ای ٚدكبتش ١ضی ٠ٜای سا ثشای پیص ثرجرت
ٛررررربٕ اص آٛررررر٢رررررب دسیررررربكرررررت
ٗی ًٜٜذ.
ٝی اداٗ ٠داد۾ دس ٗشحٔ ٠ثجرت ٛربٕ اص كرشد اثرش
اِٛطت  ٝػٌس صٛذ( ٟالیُ )ٞشكترٗ ٠ری ضرٞد
ضٜبسٜبٗٗ ٠توبضی اسٌ ٚخٞا١ذ ضذ ٛ ٝربٕ كرشد
خض ٝاكشاد ٗتوبضی دسیبكت ًبست ٞ١ضٜ٘ذ ٗٔری
ثجت ٗی ضٞد.

 ۵شزط ادامه فعالیت تلگزام
در ایزان

سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى -دثیش ًبسُرش ٟٝترؼریریرٚ
ٗػبدین ٗرتٞای ٗدشٗبُ ٠ٛلرت۾ترٔرِرشإ ثرشای اداٗر٠
كؼبٓیت دس ایشا ٙثبیذ  ۹ضشط سا سػبیت ًٜذ.
ثُ ٠ضاسش ثبضِب ٟخجشِٛبسا ٙخٞاٙ؛ػرجرذآػر٘رذ خرشٕ
آثبدی دثیش ًبسُش ٟٝتؼییٗ ٚػبدین ٗرتٞای ٗردرشٗربٛر٠
دس دادستبٛی ًْ ًطٞس دس غلر ٠ضخػی خٞد دس پیربٕ
سسب ٙسشٝش ٞٛضت۾ ثش اسبس ٗػٞثبت ضرٞسای ػربٓری
كضبی ٗدبصی ١یچ پیبٕسسب ٙخبسخری دس ایرشا ٙحرن
كؼبٓیت ٛذاسد ِٗش ای ٠ٌٜپٜح ضشط سا سػبیت ًٜذ.
ثُ ٠لتٗ ٠ؼب ٙٝهضبیی دادستبً ًْ ٙطٞس دس اٗٞس كضبی
ٗدبصی ای ۹ ٚضشط ػجبستٜذ اص۾
 ) ۵دسیبكت ٗدٞص كؼبٓیت اص ٗشاخغ ریغرالح هربٛرٛٞری
(ٝصاست استجبعبت)
 ) ۶رخیش ٝ ٟپشداصش داد١ٟبی ٗشثٞط ثً ٠بسثشا ٙایرشاٛری
دس داخْ ًطٞس
 ) ۷خُٔٞیشی اص دستشسی ث ٠داد١ٟب اص سٞی ثیرِربٛرِربٙ
ثٛ٠رٞیً ٠ث١ ٠یچ ٝخ ٠داد ٟسا دس اختیبس ثیِبِٛب ٙهرشاس
ٛذ١ذ  ٝاص دستشسی ث ٠داد١ٟب خُٔٞیشی ًٜذ.
 )۸سػبیت هٞاػذ  ٝضٞاثظ هبٛٞٛی ٗشثٞط ث ٠حلربترت ٝ
غیبٛت اص حشیٖ خػٞغی ًبسثشاٙ
ٗ )۹ؼشكی  ٝحضٞس ٘ٛبیٜذ ٟسس٘ی  ٝتبٕاالختیبس خر٢رت
اداس ٟاٗٞس خٞد  ٝپبسخ ث ٠استؼالٗبت ٗشاخغ هضبیری دس
داخْ ًطٞس
اصخ٘ٔٗ ٠وشسات دیِشی ً ٠پیبٕ سسب١ٙبی خبسخی ثبیذ
سػبیت ًٜٜذ ٌ٘١بسی دس چبسچٞة هب ٙٞٛثرب ٗرشاخرغ
هضبیی ثشای پبسخِٞیی ث ٠استؼالٗبت هضبیی ٗشثٞط ثر٠
ضٌبیبت ٗشدٗی است.

دوشنبه آینده سامانه نیما بطور رسمی
افتتاح می شود

سشٝیس خجرشی سٝصٛربٗر٠
اسى -سیرریررس ثرربٛرري
ٗشًضی اػالٕ ًشد۾ سبٗب٠ٛ
ٛظبٕ یٌپبسچٗ ٠رؼربٗرالت
اسصی (ٛرریرر٘ررب) اص سررٕٞ
اسدیج٢طت ٗب ٟثرب حضرٞس
اسربم خ٢بِٛیشی ٗؼب ٙٝا ّٝسییس خ٘ٞ٢سی كؼربٓریرت
سس٘ی خٞد سا آؿبص ٗی ًٜذ.
ثُ ٠ضاسش ایشٛب سبٗبٛ ٠ٛظبٕ یٌپبسچٗ ٠رؼربٗرالت اسصی
(ٛی٘ب) ثب ١ذف تس٢یْ تبٗی ٚاسص ایدبد كضبی اٗ ٚثرشای
خشیذاسا ٝ ٙكشٝضٜذُب ٙاسص  ٝاٌٗب ٙایدبد كضبی سهبثت
غشاكب ٙثشای تبٗی ٚاسص ٗتوبضیبً ٙبس اص ۼ ۶ثر٢ر٘رٗ ٚربٟ
پبسسبّ كؼبٓیت آصٗبیطی خٞد سا آؿبص ًشد ٟاست.
دس ای ٚپیٛٞذ ٓٝی اهلل سیق پس اص خٔس ٠ستبد اهتػبدی
دٓٝت دسثبس ٟسبٗبٛذ١ی ثبصاس اسص دس خ٘غ خرجرشٛرِربساٙ
اكضٝد۾ اص صٗب ٙسا ٟاٛذاصی آصٗبیطی ای ٚسبٗب ٠ٛتربًرٜرٙٞ
ٛطست ١بی صیبدی دس ثبٛي ٗشًضی ثب ُش١ ٟٝربی ری
ٛلؼبٛی ً ٠دس سبٗب ٠ٛخذیذ حضٞس داسٛذ ثشُضاس ًرشدٟ
ایٖ تب ای ٚاكشاد ٗسبیْ ٗ ٝطرٌرالت خرٞد ثرشای ثرجرت
سلبسش سا دس ٗذٓی ً ٠دسحبّ اخشاست ثیبًٜٜ ٙذ ٗ ٝرب
ٛیض آ ٙسا ٓربػ ًٜیٖ.

ساماندهی کودکان کار کالنشهزها تا پایان بهار



سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسىٗ-ؼب ٙٝاٗٞس اخت٘بػی سبصٗب ٙث٢ضیستی ًطٞس ثب ثیب ٙای ٠ٌٜثیص اص ۴ۺ دسغرذ
ًٞدًبً ٙبس  ٝخیبثب ٙت٢شا ٙؿیشایشاٛی ١ستٜذ ُلت۾ اُش ث٢ضیستی ث ٠خبٞٛادٟای ًر٘ري ًرٜرذ  ٝثرشای
سٗٞی ٚثبس ًٞدى دس خیبثب ٙدیذ ٟضٞد هبضی اص ای ٚخبٞٛاد ٟسٔت غالحیت ٗیًٜذ.
حجیت اهلل ٗسؼٞی كشیذ دس ُلت ُٞٝثب ایسٜب ثب اضبس ٟث ٠ای ٠ٌٜآییٛ ٚبٗ ٠سسیذُی ثٝ ٠ضؼیت ًٞدًبً ٙربس
 ٝخیبثب ٙث ٠سٝص سسبٛی ضذ ٟاست ات٢بس ًشد۾ ای ٚآییٛ ٚبٗ ٠دس اختیبس ٝصاست سكب ٟهرشاس ُرشكرتر ٠اسرت ٝ
اٗیذٝاسیٖ ثب ٢ٛبیی ضذ ٙآ ٙضب١ذ پشسَٛتش ضذٛ ٙوص ٝصاست ًطٞس  ٝاداس ٟاتجبع ثیِب ٠ٛدس سربٗربٛرذ١ری
ٝضؼیت ایًٞ ٚدًب ٙثبضیٖٝ .ی ثب اضبس ٟث٘١ ٠بِٜ١ی ١بی غٞست ُشكت ٠ثرب ٝصاست ًطرٞس ٛریرض اكرضٝد۾
اٗیذٝاسیٖ ثش اسبس ای ٚآییٛ ٚبٗ ٠ثب خزة ًٞدًبً٘ ٝ ٙي سبصٗب١ٙبی ٗشدٕ٢ٛبد ثتٞاٛیٖ دس سربّ خربسی
ٛیض ث ٠سبٗبٛذ١ی ًٞدًبً ٙبس  ٝخیبثبً٘ ٙي ًٜیٖٗ.ؼب ٙٝاٗٞس اخت٘بػی سبصٗب ٙث٢ضیستی ًطٞس ثرب ثریربٙ
ای ٠ٌٜثیص اص ۴ۺ دسغذ ًٞدًبً ٙبس  ٝخیبثب ٙتبثؼیت ؿیش ایشاٛی داسٛذ ات٢بس ًشد۾ ثب تٞخ ٠ث ٠ؿیش ایرشاٛری
ثٞد ٙثیطتش ایًٞ ٚدًب ٙایِٛ ٚشاٛی ٝخٞد داسد ً ٠آ٢ٛب ٗٞسد ث٢شًٟطی  ٝهبچبم هشاس ثِیشٛذ .ثر١ ٠ر٘ریرٚ
دٓیْ اٗسبّ حت٘ب دس ٗ ۷ب ٟا ّٝسبّ سبٗبٛذ١ی ًٞدًب ٙسا ثٝ ٠یژ ٟاص ًالٙض٢ش١بیی ٗبٜٛذ ت٢شاً ٝ ٙشج ًر٠
ثیطتشی ٚتؼذاد ًٞدًبً ٙبس  ٝخیبثب ٙسا دس خٞد خبی دادٟاٛذ آؿبص ٗیًٜیٖ.

جشئیات حموق و مشایا و حك اوالد کارگزان در سال ۷۷

سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى -ثخطٜبٗ ٠اكضایرص
.۹۽ ۵دسغذی حذاهْ ٗضد ًربسُرشا ٙدس سربّ
ۻ۽ ۶۶ ٠ً ۵۷كشٝسدیٗ ٚب ٟاٗسربّ اص تػرٞیرت
ضٞسای ػبٓی ًبس ُزضت سشاٛدبٕ ثرب اٗضربی
ٝصیش تؼبً ٙٝبس  ٝسكب ٟاخت٘بػی ث ٠ثٜرِرب١ ٟربی
سشاسش ًطٞس اثالؽ ضذ.
ثُ ٠ضاسش ایسٜب ثش اسبس ای ٚثخطٜبٗ ٠اص اثترذای
اٗسبّ ً ٠٘١بسُشاٗ ٙط٘ ّٞهبً ٙٞٛربس اػرٖ اص
هشاسداد دائٖ ٞٗ ٝهت حذاهْ ٗضد سٝصا ٠ٛای ًر٠
دسیبكت ٗیًٜٜذ ۴۸۶۷ۻ ۷سیبّ ٗؼبدّ ۻ١ ۷رضاس
تٗٞب ٙخٞا١ذ ثٞد .سبیش سغٞح ٗضدی  ٖ١سٝصاٛر٠
 ۵۴.۸دسغذ ٗضد ثبثت یب ٗضد ٗجٜب ث ٠ػال ٟٝسٝصا٠ٛ
۶۴ۼ ۶تٗٞب ٙثٛ ٠سجت آخشیٗ ٚضد دس سبّ ۺ۽۵۷
اكضایص ٗییبثذ.
ثب اػ٘بّ ای ٚاكضایص ٗضد ضـْ ًبسُشاٗ ٙطّ٘ٞ

پوشش بیمهای لالیبافان آغاس شد

سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى
 تلبٛ ٖ١بٗٗ ٠طترشى ٗرشًرضٗٔی كشش ایرشا ٝ ٙغرٜرذٝم
ثی٘ ٠اخرتر٘ربػری ًطربٝسصاٙ
سٝستبئیب ٝ ٙػطبیش ثشای ثی٘ر٠
ضذ ٙآ ٙدست ٠اص هبٓیجربكربٝ ٙ
كؼبال ٙكشش دسترجربف ًر ٠اص
ثی٘ ٠تبٗی ٚاخت٘بػی ٗرررشٕٝ
ٗبٛذٛذ ٜٗؼوذ ضذ.
ثُ ٠ضاسش ٗ٢ش ثٛ ٠وْ اص ٝصاست غٜؼت ٗؼذ ٝ ٙتردربست دس آیریرٚ
اٗضبی ای ٚتلبٛ ٖ١بٗ ٠ح٘یذ ًبسُش سییس ٗشًض ٗٔی كشش ایشاُ ٙرلرت۾
دس سبٓی ً ٠ثٜبست اص ًبالی ایشاٛی ح٘بیت ضٞد اٛؼوبد ای ٚتلبٛ ٖ١ربٗر٠
ٗی تٞاٛذ ُبٗی ٌْٗ٘ دس ساستبی اهذاٗبت پیطی ٚثشای پطتیجبٛی حذاهرٔری
اص ٜ١شٜٗذا ٝ ٙكؼبالٜ١ ٙش -غٜؼت كشش دستجبف ایشا ٙاست.
ٝی تػشیح ًشد۾ ثبٝس داسیٖ ً ٠كشش دستجبف ایشاٛی تشیٜ١ ٚش ً ٝربالی
سشصٗیٗ ٚبست ً ٠ث ٠هٗٞیت یب خـشاكیبی خبغی اص ًطٞس تؼٔن ٛرذاسد ٝ
دس ًٜبس خٜج١ ٠بی ُٛٞبُٜ١ ٙٞشی  ٝكشِٜ١ی ٝخٞٗ ٟٞثش اضتـبٓرضایری ٝ
اهتػبدی سا ٛیض داساست  ٝثیص اص ای٢ٜب ثبیذ ٗٞسد تٞخ ٠حبًر٘ریرت هرشاس
ُیشد.
سئیس ٗشًض ٗٔی كشش ایشا ٙاداٗ ٠داد۾ یٌی اص خٞاست١ ٠ربی هرذیر٘ری ٝ
ٝاهؼی ٜ١شٜٗذا ٝ ٙكؼبال ٙای ٚحٞص ٟث٢شٜٗ ٟذی اص پٞضص١ب  ٝح٘بیت١بی
ثی٘ ٠ای ثٞد ٟاست ً ٠ثب ٝخٞد تػٞیت  ٝاخشای هب ٙٞٛثی٘ ٠هبٓریرجربكربٝ ٙ
ضبؿال ٙغٜبیغ دستی دس اخشای ای ٚهب ٙٞٛث ٠ػْٔ اػتجبسی ً٘ ٝجٞد ٜٗبثرغ
ٗبٓی ثٗ ٠طٌْ خٞسد ٟایٖ  ٝثخص صیبدی اص هبٓیجبكبً ٙطٞس پطت دس١ربی
تبٗی ٚاخت٘بػی ٗبٛذ ٟاٛذ.
ًبسُش اثشاص اٗیذٝاسی ًشد ً ٠ای ٚتلبٛ ٖ١بٗ ٝ ٠اٗرٌربٛربت دس اخرتریربس
غٜذٝم ثی٘ ٠اخت٘بػی ًطبٝسصا ٙسٝستبئیب ٝ ٙػطبیش ثتٞاٛذ  ٠ٛث ٠ػرٜرٞاٙ
خبیِضی ٚثی٘ ٠هبٓیجبكی ثٌٔ ٠ث ٠ػٜٞا ٙساٌ١بسی ٛبُضیش ٗ ٝرٌر٘رْ ثرشای
ُش١ٝی اص هبٓیجبكب ٠ً ٙاص آ ٙثی٘ٗ ٠رشٗ ٕٝبٛذ ٟاٛذ ثً ٠بس آیذ.

حذف دفتزچه بیمه سالمت تا پایان شهزیور
سشٝیس خجشی سٝصٛبٗر ٠اسى-
ٗذیشػبْٗ سبصٗب ٙثی٘ ٠سرالٗرت
ایشا ٙاص حزف دكترشچر ٠ثریر٘ر٠
سالٗت دس ٗرشاًرض دسٗربٛری ٝ
ثی٘بسستب١ٙبی دٓٝتی تب ض٢شیرٞس
ٗب ٟاٗسبّ خجش داد.
ثُ ٠ضاسش آٛب عب١ش ٗر١ٞرجرتری
ٗذیشػبْٗ سبصٗب ٙثی٘ ٠سرالٗرت
ایشا ٙدس ٛطست خجشی ثب خجشِٛبسا ٙثب اضبس ٟث ٠استوشاس سبٗب ٠ٛآٌتشٛٝیري
ات٢بس ًشد۾ ثب پیِیشی١بی غٞست ُشكت ٠دس سبّ ۺ۽ دس ۼ ۵۶ثیر٘ربسسرتربٙ
دٓٝتی ًطٞس دكتشچ ٠ثی٘ ٠سالٗت حزف ضذ ٘١یٜی ٚدس ۺ ٗبٛ ٠١رخرسرت
سبّ ۻ۽ ٛیض دس ٛظش داسیٖ دكتشچ١٠بی ثی٘ ٠سالٗت سا اص  ٠٘١ثی٘بسستب١ٙبی
دٓٝتی حزف ًٜیٖ ٗ ٝشدٕ ثتٞاٜٛذ ثب اسائً ٠ذ ٗٔی ثٗ ٠شاًض دسٗبٛی دٓٝرتری
خذٗبت دسٗبٛی الصٕ سا دسیبكت ًٜٜذٝ.ی اكضٝد۾ دس ٗشحٔٛ ٠خست ثب تٞخ٠
ث ٠هبٗ ٙٞٛدٔس ٖ١پٞضبٛی ثی٘١٠ب ٛیض ث ٠غٞست ًبْٗ حزف ٗیضٞد ًر٠
آجت ٠دس د ٝثخص ٗیتٞاٛیٖ اص ٖ١پٞضبٛی ثی٘١٠ب ٗغٔغ ضٞیٖ دس ٗشحٔ ٠اّٝ
دس صٗب ٙت٘ذیذ دكتشچ ٠ثی٘ ٠ً ٠ای ٚعشح اص سبّ ۺ۽ آؿربص ضرذ صیرشا ۹۽
دسغذ اص ٗشدٕ ثشای ت٘ذیذ دكتشچٗ ٠شاخؼً ٠شد ٟثٞدٛذ ً ٠دس ای ٚصٗب ٙثرب
ات٘بٕ ٗٔ٢ت هبٛٞٛی دكتشچ ٠اص ٖ١پٞضبٛی ثی٘١٠ب ٗغٔغ ٗیضٞیٖ  ٝدس ٗشحٔ٠
دٛ ٕٝیض دس صٗبٗ ٙشاخؼٗ ٠شدٕ ثٗ ٠شاًض دسٗبٛی تطخیػی  ٝداسٝیری ثرشای
دسیبكت خذٗبت ٗتٞخٖ١ ٠پٞضبٛی ثی٘١٠ب ٗیضٞیٖ ً ٠ثب عشح استررروربم
سٜدی هبثْ حزف استٗ.ذیشػبْٗ ثی٘ ٠سالٗت ایشاٛیب ٙاداٗ ٠داد۾ دس ٗٞسد
ایدبد پبیِب ٟخ٘ؼیتی ثی٘٠ضذُب ٙثب دستِب١ٟبی ثی٘٠ای ِ٘١بٛی اص خر٘ٔر٠
تبٗی ٚاخت٘بػی ٛ ٝیش١ٝبی ٗسٔح ٘١بِٜ١ی١ب ٗ ٝرزاًرشات الصٕ غرٞست
ُشكت ٠است تب ای ٚپبیِب١ٟب ٗستوش ضٛٞذ.
ٝی اداٗ ٠داد۾ یٌی اص ٗطٌالت سبصٗب ٙثی٘٠ای دس  ۶۴سبّ ُرزضرتر ٠ایرٚ
است ً ٠سبصٗب١ٙب ثیص اص اػتجبسات خٞد ١ضیٗ ٠ٜیًٜٜذ  ٝای١ ٚضی١٠ٜب دس
عٞالٛی ٗذت تجذیْ ث ٠ثذ١ی ٗیضٞد ث ٠عٞسی ً ٠دس ١یچ دٝسٟای ضب١رذ
ٛجٞدیٖ ً ٠سبصٗب ٙثی٘ ٠سالٗت ثذ١ی ٛذاضت ٠ثبضذ.

بزنامه گمزن بزای تزخیص کاال در کمتز اس  ۶ساعت
سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى -سئریرس ًرْ
ُ٘شى ثب ثیب ٙای ٠ٌٜدس تالضیٖ صٗب ٙتشخیع
ًبال ً٘تش اص ضص سربػرت ثربضرذ ُرلرت۾
ًب١ص ضذیذ ثٞسًٝشاسی اص ٛتربیرح ٗرثرجرت
سبٗب ٠ٛخبٗغ ُ٘شًی است.
ثُ ٠ضاسش آٛب كشد ػسرِرشی سئریرس ًرْ
ُ٘شى دس ثشٛبٗ ٠تیتش اٗطت ُرلرت۾ ثرب دس
اختیبس داضت ٚآٗبس دهین اص ٗریرضاٝ ٙاسدات ٝ
غبدسات ٗی ترٞا ٙثرشای ٛریربص١ربی آیرٜرذٟ
ثشٛبٗ٠سیضی ًشد.سئیس ًْ ُ٘رشى ُرلرت۾

عشح ١بی عجو ٠ثٜذی ٗطربؿرْ ٗػرٞة ٝصاست
تؼبً ٙٝبس  ٝسكب ٟاخت٘بػی ٛ ٝیض ٗضد ثبثت سبیرش
ًبسُشاٛ ٙجبیذ اص ٗجٔؾ ۻ١ ۷ضاس تٗٞبً٘ ٙتش ضٞد.
ثٞٗ ٠خت ای ٚثخطٜبٗ١ ٠ر٘ریرٜریر ٚآ ٙدسرتر٠
ًبسُشاٛی ً ٠یي سبّ اص دسیبكت آخشی ٚپربیر٠
سٜٞاتی آ١ ٙب ُزضت ٠ثبضذ یب ای ٠ٌٜاٗسبّ داسای
یي سبّ سبثوً ٠بس ٗری ضرٛٞرذ سٝصی ۴۴ۻ۵
تٗٞب ٙث ٠ػٜٞا ٙپبی ٠سٜٞات دسیبكت ٗیًٜٜذ.
ثب تػٞیت حذاهْ ٗضد سربّ ۻ۽ ًربسُرشا ٙدس
ضٞسای ػبٓی ًبس  ٝاكضایص حذاهْ ٗضد سٝصا ٠ٛث٠
ٗیضا۴۴۴ ٙۻ ۷تٗٞب ٙسهٖ حرن اٝالد ًربسُرشاٙ
ضبؿْ ٗتب ْ١داسای یي كشصٛذ  ٝد ٝكشصٛرذ ٛریرض
ٗطخع ضذ؛ حن اٝالد یٌی اص ٗضایبی خربٛرجری
حوٞم  ٝدست٘ضد ضبؿالٗ ٙط٘ر ّٞهربٛرً ٙٞربس
است ً١ ٠ش سبٓ ٠ثب اكضایص حذاهْ ٗرضد ٗریرضاٙ
آ ٖ١ ٙثیطتش ٗیضٞد چ ٙٞضشیجی اص اكرضایرص
حذاهْ ٗضد سٝصا ٠ٛاست.
ضٞسای ػبٓی ًبس دس آخشیٛ ٚطرسرت خرٞد دس
اسلٜذٗب ٟسبّ ُزضت ٠ثب اكضایص .۹۽ ۵دسغرذی
حذاهْ ٗضد ًبسُشاٞٗ ٙاكوت ًشد تب پبی ٠حورٞم
ًبسُشا ٙاص كشٝسدیٗ ٚب ٟاٗسبّ ثب اكرضایرص ۵ۼ۵
١ضاس  ٝۺ ۷۷تٗٞب ٙاص ۷۴۽ ١ضاس تٗٞرب ٙدس سربّ
ُزضت ٠ث ٠یي ٗیٔی١ ۵۵۵ ٝ ٙٞضاس تٗٞب ٙاكضایص
پیذا ًٜذ.

ت٘بٗی ًربال١ربی خرشٝخری اص ُر٘رشًربت
ضٜبسٜبٗ ٠داس ١ستٜذ  ٝاعرالػربت ًربال١ربی
تشخیع ضذ ٟاص ُ٘شى دس سربٗربٛر ٠خربٗرغ
ُ٘شًی ثجت  ٝخضئیترشیر ٚاعرالػربت ایرٚ
ًبال١ب اص عشین سبٗب١ ٠ٛربی ُر٘رشى هربثرْ
سِ١یشی است.كشد ػسِشی ثب اضبس ٟث ٠ایٜرٌر٠
ثبٛي اعالػبتی ُ٘شى خیٔی ؿٜی ضذ ٟاست
 ٝحتی اعالػبت اٛجبس١ب سا داسد ُرلرت۾ ثرب
ٞ١ضٜ٘ذسبصی ٝسٝد اعالػبت اٌٗب ٙسِ١یشی
تخٔلبت  ٝهبچبم ُ٘شًی  ٖ١آسبٙترش ضرذٟ

استٝ.ی اكضٝد۾ اص عشین ٘١ی ٚاعالػربت ٗرب
دس سبّ ُزضتٗ ٠یضا ٙصیبدی ٗٞاد ٗخرذس دس
ُ٘شى ًطق ًشدیٖ.
سئیسًْ ُ٘شى ُلت۾ اٗشٝص ثب سبٗب ٠ٛخبٗغ
ُ٘شًی ضب١ذ ١ستیٖ ً ٠اعالػبت ًربال١ربی
تشخیع ضذ ٟدس ثبٛي اعرالػربتری ُر٘رشى
ث٠سٝص  ٝثٓ٠رظٞٗ ٠خٞد اسرت  ٝثر ٠غرٞست
آٛالی ٚدس اختیبس ثبٛي ٗشًضی هشاس ٗیُیشد.
سئیس ًْ ُ٘شى ایرشاُ ٙرلرت۾ اص صٗربٙ
اخشای سبٗب ٠ٛخبٗغ ُ٘شًی اٌٗب ٙسِ١ریرشی
ت٘بٗی ًبال١ب اص ُ٘شى كشا ٖ١ضذ ٟاست.
ٝی اداٗ ٠داد۾ پشٝا ٠ٛث٠ضٌْ آرٌرترشٛٝریرٌری
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ًطٞس تشًی ٠دس ٘١سبیِی ایشا ٙدس سبّ١بی ُزضت ٠دس
ضشایغی غبدسات خٞد سا ثٗ ۵۷۸ ٠یٔیبسد دالس سسربٛرذٟ
ً ٠ایشا٘١ ٙیٜب ٙدس دستیبثی ث ٠غبدسات ٗ ۹۴ریرٔریربسد
دالسی ٛبًبٕ ٗبٛذ ٟاست.
ثُ ٠ضاسش ایسٜب ثشاسبس ا١ذاف اص پیص تؼریریر ٚضرذٟ
ثشای ًطٞس١ب ٗطخع ٗیضٞد ً ٠دس ١ش ثش١ر ٠صٗربٛری
ثبیذ غبدسات خٞد سا ث ٠چٗ ٠یضاٛی ثشسبٜٛذ .اً ٜٙٞثرشای
ایشا ٖ١ ٙاػذاد  ٝاسهبٕ ٗتؼذدی دس ٛظش ُشكتٗ ٠ی ضرٞد
اٗب ٗؼ٘ٞال ١ش سبٓ ٠دس دستشسی ث ٠ای ٚا١ذاف ٗطٌالت
ٗتؼذدی ایدبد ضذ ٝ ٟثشٛبٗ١ ٠بی تذٝی ٚضذ ٟغربدساتری
ػ٘ٔیبتی ٘ٛیضٛٞذ.
ای ٚدس حبٓی است ً ٠تشًی ٠دس ای ٚسبّ ١رب غربدسات
خٞد سا ث ٠سه٘ی حذٝد س ٠ثشاثش ایرشا ٙسسربٛرذ ٟاسرت.
ثشسسی غبدسات ایشا ٝ ٙتشًیُٞ ٠یبی ٛرٌربتری خربظ
است .دس سبّ١بی  ۶۴۵۶تب  ۶۴۵۹غبدسات ایشا ٙث۵۹۸ ٠
تب ۼً ۵۹طٞس اٛدبٕ ضذ ٟاٗب دس سبّ ۺ ۶۴۵ای ٚػذد ت٢ٜب
ۼً ۵۶طٞس ثٞد ٟاست.
ثش ٘١ی ٚاسبس غبدسات ایشا ٙاص ۺ.ۼۼ ٗیٔیبسد دالس دس
سبّ  ۶۴۵۶ث ٠ۺ.ۼٗ ۸یٔیبسد دالس دس سبّ ۺ ۶۴۵سسیذٝ ٟ
ای ٚسهٖ دس سبّ  ۶۴۵۹پبییٚتشی ٚحذ خٞد دس پٜح سربّ
ُزضت ٠سا تدشثً ٠شد ٝ ٟثٗ ۸۵.۸ ٠یٔیربسد دالس سسریرذٟ
است.
بازارهای صادراتی ایران و ترکیه کدامند؟
اص سٞی دیِش ٛضدیي ث ٠ۺۼ دسغذ غبدسات ایرشا ٙثر٠
ً ۵۴طٞس آسیبیی  ٝآسیبیی-اسٝپربیری ثرٞد ٝ ٟسر٢رٖ
ًطٞس١بی اسٝپبیی ثسیبس ًٖ  ٝدس حذ .۸۶ۺ دسغذ ثٞدٟ
است.
دس سبّ ۺ ۶۴۵چیٜ١ ٚذ  ٝتشًیٝ ٠اسد ًرٜرٜرذ.۵۵ ٟۻ۹
دسغذ ٗرػٞالت ایشا ٙثٞدٟاٛذ اٗب اُش ٘١یٝ ٚضؼیرت
سا دس ٗٞسد ًطٞس تشًی ٠ثشسسی ًٜیٖ ٗتٞخ ٠خرٞا١ریرٖ
ضذ ً ٠ثب ٝخٞد ًب١طی ً ٠دس پٜح سبّ اخیرش غرٞست
ُشكت ٠تؼذاد ٗوبغذ غبدساتی ایً ٚطٞس اص  ۵۹۷ثبصاس دس
سبّ  ۶۴۵۶ثً ۵۸۷ ٠طٞس دس سبّ ۺ ۶۴۵سسیذ ٝ ٟحذاهْ
ٗوبغذ غبدساتی تشًی ٠اص ٛظش تؼذاد ثیص اص ایشا ٙثرٞدٟ
است.
اص سٞی دیِش اسصش غبدسات تشًی ٠دس ای ٚسبّ ١رب اص
ٗ ۵۷۸.۸یٔیبسد دالس دس سبّ  ۶۴۵۶ثٗ ۵۷۸ ٠یٔریربسد دالس
دس سبّ ۺ ۶۴۵سسیذ ٟاست  ٝآجت ٠دس ثرشخری ٗروربعرغ
اسصش غبدسات ایً ٚطٞس تب ٗ ۵۸۸یٔیبسد دالس ٛیض پیرص
سكت ٠است.
ٌٛت ٠دیِش آ ٠ٌٛپشاًٜذُی ًطٞس١بی ٗوػذ غبدساتری
تشًیٝ ٠سیغ تش اص ایشا ٙاست  ٝاص سرٞی دیرِرش سر٢رٖ
ًطٞس١ب اص ٝاسدات ٗرػٞالت تشًیٗ ٠تٞاصٗ ٙرسرٞة
ٗیضٞد ث ٠عٞسی ًً ۵۴ ٠طٞس اٗ ّٝوبغرذ غربدساتری
ایً ٚطٞس ۶ۻ ۹۹.دسغذ اص ًطٞس ٝاسدات تشًی ٠سا ثر٠
خٞد اختػبظ ٗید١ذ.
دس سبّ ۺٗ ۶۴۵یالدی آٓ٘ب ٙأِٛستب ٝ ٙآٗرشیرٌرب سر٠
ًطٞس اٝ ّٝاسدًٜٜذ ٟتشًی ٠ثٞدٟاٛذ ً ٠س٘٢ی ٗرؼربدّ
.۶ۼ ۶دسغذ اص غبدسات تشًی ٠سا ث ٠خرٞد اخرترػربظ
دادٟاٛذ...
اداٗ ٠داسد

پیشبینی جدید صندوق پول اس رشد التصادی ایزان و جهان

فزاخوان مشموالن فارغ التحصیل دانشگاهها در اردیبهشت 79۷۷

سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى -غٜذٝم ثیر ٚآر٘رٔرٔری پر ّٞدس
ُضاسش خذیذ خٞد پیصثیٜی ًشد اهتػبد ایشا ٙدس س ٠سبّ پیص
س ٝثب ٛشخ  ۸دسغذی  ٝثیطتش سضذ ًٜذ.ثُ ٠ضاسش ایسٜب غٜذٝم
ثی ٚآ٘ٔٔی پ ّٞدس ُضاسضی ثب ػٜٞا ٙچطٖ اٛذاص خ٢بٛی  ٝسیبست
١ب ٞٛضت۾ ثب ث٢جٞد هبثْ تٞخ ٠دس تدبست خ٢بٛی اهتػبد خ٢ربٛری
دس سبّ ۻٛ ۶۴۵شخ سضذ ٗتٞسظ ۼ ۷.دسغذی سا تدشثً ٠شد ًر٠
ای ٚسضذ اص ث٢جٞد سشٗبیُ ٠زاسی دس ًطٞس١بی پیطشكت ٠ترذإٝ
سضذ ٛیشٜٗٝذ ًطٞس١بی ٞٛتٞ٢س آسیبیی  ٝثشٝص ػالئٖ ث٢جٞد اهتػبدی دس تؼذاد صیبدی اص ًطرٞس١ربی
غبدسًٜٜذً ٟبال ث ٠دست آٗذ .اٛتظبس ٗی سٝد اٗسبّ  ٝسبّ آیٜذٗ ٟتٞسظ سضذ اهتػبدی ًطرٞس١ربی
خ٢ب ٙث ٠۽ ۷.دسغذ اكضایص یبثذ.ایٝ ٚإ دٜ١ذ ٟخ٢بٛی دس اداٗ ٠ایُ ٚضاسش خٞد اكضٝد۾ اٛرترظربس ٗری
سٝد دس ٗیبٗ ٙذت ثب تٞخ ٠ث ٠پبیب ٙآثبس سیبست ١بی ٗرشى ٗبٓی دس آٗشیٌب  ٝچشخ ٠سضذ خ٢ربٛری
ٛشخ سضذ خ٢بٛی ث ٠ۻ ۷.دسغذ ًب١ص یبثذٛ .شخ سضذ ۼ ۷.دسغذی سبّ ُزضت ۹۴ ٠دسغذ ثیطرترش اص
ٛشخ سضذ ۺ ٝ ۶۴۵هٞی تشیٛ ٚشخ سضذ اص سبّ ٗ ۶۴۵۵رسٞة ٗی ضٞد ٘١یٜی ٚایٛ ٚشخ  ۴.۶دسغرذ
ثیطتش اص ٛشخ پیص ثیٜی ضذ ٟدس ُضاسش اًتجش ۻ ۶۴۵ثٞد .د ٝسً ٕٞطٞس١ب ً ٠س ٠چ٢ربسٕ ترٓٞریرذات
خ٢ب ٙسا دس اختیبس داسٛذ سضذی سشیغ تش اص سبّ ۺ ۶۴۵سا تدشثً ٠شدٛذ.دس ثبصاس١بی ٞٛتٞ٢س اكضایص
 ۴.۸دسغذی ٗتٞسظ ٛشخ سضذ دس سبّ ۻ ۶۴۵ػ٘ذتب ٗتبثش اص اكضایص ضتبة دس ٗػشف ضخػی ثرٞدٟ
است .دس چیٜ١ ٝ ٚذ دس حبٓی ً ٠سشٗبیُ٠زاسی ثٛ ٠سجت سبّ هجْ سضذ ً٘تشی سا تدشثً ٠رشد اٗرب
اكضایص دس غبدسات ٗ ٝػشف ضخػی ث ٠ای ٚدً ٝطٞس ً٘ي ًشد سضذ خٞثی سا تدشثًٜٜ ٠ذ.

سشٝیس خجشی سٝصٛبٗ ٠اسى -سبصٗبٝ ٙتیل ٠ػ٘ٗٞی ٛبخب ٘١ر٠
ٗط٘ٞال ٙكبسؽ آترػیْ داٛطِب١ٟب سا ً ٠داسای ثشٍ آٗربد ٟثر٠
خذٗت ث ٠تبسیخ یٌٖ اسدیج٢طت ۻ۽١ ۵۷سرترٜرذ ثر ٠خرذٗرت
سشثبصی كشاخٞاٛذ.
ثُ ٠ضاسش كبسس ثٛ ٠وْ اص پبیِب ٟخجشی پٔیس سبصٗبٝ ٙتریرلر٠
ػ٘ٗٞی ٛبخب دس اعالػی ٠ای اػالٕ ًشد۾ ١ر٘رٗ ٠طر٘رٞال ٙكربسؽ
آترػیْ دٝس١ ٟبی ًبسضٜبسی  ٝثبالتش ٘١ ٝریرٜریرٗ ٚطر٘رٞالٙ
ُش ٟٝپضضٌی سشاسش ًطٞس ً ٠ثشٍ آٗبد ٟث ٠خذٗت ث ٠تبسیخ یٌٖ اسدیج٢طت ٗب ٟسبّ ۻ۽۵۷دسیبكت
ًشد ٟاٛذ ثبیذ ثب ٗشاخؼ ٠ث ٠یٌی اص دكبتش خذٗبت آٌتشٛٝیي اٛتظبٗی (پٔیس )۵۴+ثشٍ ٗؼشكی ٛربٗر٠
ٗط٘ٞال ٙثٗ ٠شاًض آٗٞصش سا دسیبكت  ٝثشاثش اعالػبت ٜٗذسج دس آ ٙاهذإ ًٜٜذ.
دس ای ٚاعالػی ٠آٗذ ٟاست۾ ٗط٘ٞال ٙسبً ٚت٢شا ٙثضسٍ ثبیذ سبػت ۺ غجح سٝص ضٜجٗ ٠رٞسخ یرٌرٖ
اسدیج٢طت ٗب ٟۻ۽ٗ ٝ ۵۷ط٘ٞال ٙسبً ٚسبیش استب١ ٙب ٛیض سبػت ۻ غجح تبسیخ رًش ضذ ٟدس ٗرْ ٝ
ٗشاًضی ً ٠دس ثشٍ ٗؼشكی ٛبٗٗ ٠ط٘ٞال ٙثٗ ٠شاًض آٗٞصش ٛیش١ٝبی ٗسٔح اػالٕ ضذ ٟحضٞس یبثٜرذ
تب ث ٠خذٗت دٝس ٟضشٝست اػضإ ضٛٞذُ.لتٜی است ػذٕ حضٞس ثٞٗ ٠هغ دس صٗبٗ ٝ ٙرْ١بی تؼییرٚ
ضذ ٟؿیجت ٗرسٞة ضذ ٝ ٟثشاثش ٗبد ٟۼ ۹هب ٙٞٛخذٗت ٝتیل ٠ػ٘ٗٞی ٗرشٗٝیت١بی اخت٘ربػری سا
ثشای آٛب ٙدس ثشخٞا١ذ داضت.ضبیب ٙرًش است ٗط٘ٞالٗ ٙی تٞاٜٛذ ثب ٗشاخؼ ٠ث ٠پبیِب ٟكشِٜ١ی سشثبص
ثٛ ٠طبٛی ٗwww.vazifeh.irذاسى ٝ ٝسبیْ ٗٞسد ٛیبص خ٢ت اسائ ٠ثٗ ٠شاًض آٗٞصش سا سٝیرت ٝ
دس ٗٞػذ اػضإ ث ٠خذٗت ٘١شا ٟداضت ٠ثبضٜذ.

