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اقتصاد

ؾط٣یؽ ذثطی ض٣ظ١ا ٦ٝاضُ-زتیط ا١د ٠ٞن٢ایـ ٙث٢ی ّك٤ض ٕيتۻ قیط اؾتطی٘ تا ٝا١سٕیاضی
ٝ ۷ا١ ٥یاظ ت ٦پاّت تتطاپِ ؾ٤ئس زاضز ّ ٦تقطى٣ ٦اضزات ایٝ ٠حه ٗ٤اظ اؾیيی٢یس ۵ۺ اظ ۵
زضنس ت ۳۱ ٦زضنس اىعایف یاىت ٦اؾتطضا تاّطی-زتیط ا١دٞی ٠نی٢یاییـ ٙیثی٢یی ّكی٤ض -زض
ٕيت ٤ٕ٣تا ای٢ٚا ،زض ضاتغ ٦تا ٍیٞت ٝ ٣یعا ٟتٙ٤یس ا٤١اؿ ىطآ٣ضز٧ ٥ای ٙیثی٢یی تیییا ٟزاقیتۻ
٣ضقیت تٙ٤یس ٝحه٤الت ٢ٝاؾة اؾت ٧ ٣یچ ّٞث٤زی زض تاظاض ٣خ٤ز ١ساضز؛ زض ذهی٤ل
ٍیٞت٧ا ١یع ٧یچ تط١ا ٦ٝای تطای اىعایف ٍیٞت ١ساضی .ٜىَظ زض قیط تا ٝا١سٕاضی ٝ ۷ا ٥اىعایف
ٍیٞت  ۳۱۱تٝ٤ا١ی زاقت٦ای ٦ّ ٜت ٦زٙی٘ اىعایف تقطى٣ ٦اضزات پاّت ٝره٤ل ایٝ ٠حهیٗ٤
اؾت .ا ٣اىع٣زۻ قیط اؾتطی٘ تا ٝا١سٕاضی ٝ ۷ا١ ٥یاظ ت ٦پاّت تتطاپِ ؾ٤ئس زاضز ّی ٦تیقیطىی٦
٣اضزات ایٝ ٠حه ٗ٤اظ اؾي٢س ۵ۺ اظ  ۵زضنس ت ۳۱ ٦زضنس اىعایف یاىت ٦اؾت ّٞ٧ ٦یی ٠اٝیط
ٍیٞت ایٝ ٠حه ٗ٤ضا تحت تاریط ٍطاض زاز ٥اؾت.زتیط ا١د ٠ٞن٢ایـ ٙث٢ی ّك٤ض تا تاّیس تط ای٠
ّ ٦اضظ ٝثاز١ ٦ٙیع تطای ٣اضزات ت ٦ای ٠پاّت٧ا تقٞ١ ٌٚیٕیطز تیا ٟزاقتۻ ؾاٙیا٧ ۹۱۱ ٦١عاضت٠
قیط ت ٦قْ٘ اؾتطی٘  ٣زض زاذ٘ پاّت ٧ای تتطاپِ ت ٦تاظاض فطضٝ ٦ی ق٤ز؛ ت٢یا تیط ایی ٠تیا
اىطایف تقطى ٣ ٦حصه اضظ ٝثاز ٦ٙای ١ثایس ا١تؾاض زاقت ٍّ ٦یٞت ایٝ ٠حه ٗ٤راتت تٞا١س.

ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حصه یاضا ٦١آماظ قس ٥اؾت.
٣ی تا اقاض ٥ت ٦ای ٦ْ٢زض حاٗ حیاضیط حیس٣ز ۸۶
ٝیٚی١ ٟ٤يط یاضاَ١ ٦١سی زضیاىت ٝیّ٢٢یس ،اىیع٣زۻ
ٍطاض ١یؿت یاضاَ١ ٦١سی تٝ ٦ٞ٧ ٦طز ٛپطزاذت ق٤ز
اظ ٞ٧ی ٠ض ٣اظ ا٣ای٘ ؾاٗ ٕصقت ٦تاّٝ ۵ ٟ٤٢یٚیٟ٤
١يط اظ ق ٗ٤ٞزضیاىت یاضاَ١ ٦١سی ذاضج قس١یس ٣
تا پایا ٟاٝؿاٗ ١یع ت ٦نی٤ضت تیسضییدیی ییاضا١ی٦
تقسازی اظ ذا٤١اض٧ا ٍغـ ٝی ق٤ز.
ضؾتٞی اىع٣زۻ اظ ق٨طی٤ض ٝا ٥اٝؿاٗ قٞاض٧ ٥یٞیطا٥
ؾطپطؾتا ٟذا٤١اض ق٢اؾایی قس ٣ ٥عی  ۲۶تیا ۳۱
ض٣ظ آی٢س ٥ت ٦ؾطپطؾتا ٟذیا١ی٤اضی ّیٝ ٦كیٞیٗ٤
حصه یاضاَ١ ٦١سی ٝیق١٤س پیا ِٝاضؾاٗ ذ٤ا٧س
قس.
ٝسیطّ٘ ضىا ٣ ٥تاٝی ٠اختٞافی ٣ظاضت ضىیا ٥تیا
تاّیس تط ای ٦ْ٢پیف اظ ٍغـ یاضا٧ ٦١یط ذیا١ی٤اض اظ
عطیٌ ؾاٝا ٦١پیاْٝی ،تی ٦آ١ی٨یا اعیالؿ ضؾیا١یی
ٝیق٤ز ازا ٦ٝزازۻ ای ٠ذا٤١از٧٥ا ٝیی تی٤ا١ی٢یس تیا
ٝطاخق ٦ت ٦ؾایت ٣ ٣ir .۲۱www.yaranehاضز
ّطزّ ٟسٚٝی  ٣قٞاض ٥حؿاب ؾطپطؾت ذا١ی٤اض
افتطاو  ٣زالی٘ ذ٤ز ضا ١ؿثت ت ٦حیصه ییاضا١ی٦
َ١سی افال٢٢ّ ٛس زض ن٤ضتی ّ ٦افیتیطاو آ١ی٨یا
٤ٝضز تاییس ٣اٍـ قس ،پیطزاذیت ییاضا١ی ٦تی ٦ایی٠
ذا٤١از٧ ٥ا ازا ٦ٝزاضز ،اٝا زض ن٤ضتی ّٝ ٦ؿتیحیٌ
زضیاىت یاضاَ١ ٦١سی ١ثاق٢س  ٣زالی٘ آ٨١ا ١یع ٝی٤ضز
تاییس ٍطاض ٖ١یطز ،یاضا ٦١ای ٠ذا٤١از٧٥ا ٍغـ ذ٤ا٧س

ؾط٣یؽ ذثطی ض٣ظ١ا ٦ٝاضُ -یِ َٝاٝ ٛؿیویٗ٤
٣ظاضت تقاّ ،ٟ٣اض  ٣ضىا ٥اختٞافیی تیا تكیطییح
خعئیات ىطای٢س حصه یاضاَ١ ٦١سی ذیا١ی٤اض٧یا ،اظ
اْٝا ٟرثت افتطاو ذا٤١از٧ ٥ایی ّ ٦یاضاَ١ ٦١یسی
آ٨١ا ٍغـ قس ٥اؾت ،ذثطزاز.
احس ضؾتٞی زض ٕيتٖ ٤تا ٨ٝط ،تا اقاض ٥ت ٦خعئیات
عطح زٙ٣ت تطای اخطای ٧سى٢ٞس پط٣غ ٥پیطزاذیت
یاضاَ١ ٦١سیٕ ،يتۻ تط اؾاؼ تثیهیطٍ ۲۵ ٥یا١یٟ٤
ت٤زخ۶ ٦ۺ ٣ظاضت تقاّ ٟ٣اض  ٣ضىیا ٥اخیتیٞیافیی
ْٚٝو قس ٥اؾت ٍث٘ اظ حصه یاضا٧ ٦١ط ذا١ی٤اض،
١ؿثت ت ٦اعالؿ ضؾا١ی اظ عطیٌ ؾاٝا ٦١پیییاٝیْیی
اٍسا٢ّ ٛس ّ ٦زض ای ٠ظٝی ٦٢اظ اتتسای ق٨طی٤ض ٝیا٥
اٝؿاٗ ت ٦تسضیح اعالؿ ضؾا١ی ت ٦تطذی ذیا١ی٤اض٧یا

بخص خصَصی  0۲دسصذ دسآهذ
هالیاتی چیي سا تأهیي هیکٌذ

ؾط٣یؽ ذثطی ض٣ظ١ا ٦ٝاضُ -ضئیؽ اتیاً تیاظضٕیا١یی
تی٠اٚٚٞٙی چی ٠زض ترف ذه٤نی تا تیا ٟایْ٢ی ٦ض٣اتیظ
زّ ٣ك٤ض تؿتٖی ت ٦تقٞیٌ ض٣اتظ ترف ذه٤نی زاضز،
ٕيتۻ  ۷۱زضنس زضآٝس ٝاٙیاتی ّك٤ض چییی ٠حیانی٘
ىقاٙیت ترف ذه٤نی اؾت.
تٕ ٦عاضـ ىاضؼ ٣ا ٔ١یإ ٟیوی ٤اٝیط٣ظ زض ١كیؿیت
ٝكتطُ اتاً٧ای تاظضٕا١ی ایطا ٣ ٟچی ٠تا تیا ٟایی٢یْی٦
ض٣اتظ تداضی زّ ٣ك٤ض تؿیاض ٕط ٛاؾتٕ ،يتۻ تیاضیید
ایطا ٣ ٟچی ٤ٚٞٝ ٠اظ ىطنت٧اؾت.
ضئیؽ اتاً تاظضٕا١ی تی٠ا ٘ٚٞٙچی ٠زض ترف ذه٤نیی
تا اقاض ٥ت ٦نحثت ٧ای ٣ظیطذاضخّ ٦ك٤ضٝا ٟزض ٝی٤ضز
ای ٦ْ٢تحْی ٜض٣اتظ تا قطّت٧ای زٙ٣تی ضا ذ٤اؾتاضیی،ٜ
ٙ٣ی تیكتط تٞای٘ ت ٦ایداز ض٣اتظ تا ترف ذه٤نی چیی٠
٧ؿتیٕ ،ٜيتۻ زض چی ٠حس٣ز ٝ ۳۲یٚیی٧ ۹۶۱ ٣ ٟ٤یعاض
قطّت تا ت٤ا١ایی تؿیاض تاال ٣خ٤ز زاضز ّ ٦اظ ای ٠تیقیساز
ۺٝ ۲یٚی٧ ۹ ٣ ٟ٤عاض قطّت ذه٤نی اؾت.
یإ ٟو ٤تهطیح ّطزۻ ت ٦فثاضتی تیییف اظ  ۷۱زضنیس
زضآٝس حان٘ اظ ٝاٙیات اظ ای ٠ترف  ۹۶ ٣زضنس ١یط٣ی
ّاض  ٜ٧زض ذسٝت ترف ذه٤نی اؾت.

سضذ  ۱۱۲دسصذی فشٍش سًَ
بِ ایشاى دس سال گزضتِ

ؾط٣یؽ ذثطی ض٣ظ١ا ٦ٝاضُ -قطّیت ذی٤زض٣ؾیاظی
ض ٤١تا اتْا تٕ ٦عاضـ ؾاال ٦١ذ٤ز افالّ ٛطزۻ ىط٣ـ ض٤١
ت ٦ایطا ٟزض ؾاٗ ٕصقت ،٦ضقس  ۲۲۱زضنسی زاقت ٦اؾت.
تٕ ٦عاضـ ٨ٝط تی١ ٦یَی٘ اظ تیی .تیی .ؾیی قیطّیت
ذ٤زض٣ؾاظی ض٤١ی ىطا١ؿ ٦زض ٕعاضـ ؾاال ٦١ذ٤ز افالٛ
ّطز ٦ّ ٥تٙ ٦غو تاظاض٧ای اض٣پایی  ٣اییطا ،ٟزض ؾیاٗ
ٕصقتٝ ٦یالزی ت ٦ضّ٤ضز خسیسی زض ىط٣ـ زؾت یاىت٦
اؾت.زض ایٕ ٠یعاضـ ؾیاال١ی ٦آٝیاز ٥اؾیت ،ىیط٣ـ
ذ٤زض٧٣ای ض ٤١ؾاٗ پیف زض ایطا ٟتیف اظ  ۲۲۱زضنیس
ضقس زاقت ٦اؾتٕ.يت٢ی اؾت ،پیفاظ ای٧ ٠ی ٜقیطّیت
ذ٤زض٣ؾاظی پػ ٣ؾیتط٣ئ ٠افالّ ٛطز ٥ت٤ز ّ ٦اىیعاییف
ىط٣ـ ذ٤زض ٣زض ایطا ٣ ٟتطٝی ٜتیاظاض ذی٤زض٣ی اض٣پیا
٤ٝخة قس٥؛ تا ای ٠قطّت ت٨تطی ٠فْٚٞطز ؾاال ٦١ذی٤ز
اظ ؾاٗ  ۳۱۲۱تاّ ٟ٤٢ضا تدطت٢ّ ٦س.



ؾط٣یؽ ذثطی ض٣ظ١ا ٦ٝاضُ -زض ؾ٢س ا٧ساه  ٣ؾیاؾت٧ای ت٤ؾق ٦ن٢قت ذ٤زض ٣زض اىٌ  ۲۵۱۵پیفتییی٢یی
قس ٦ّ ٥زض ای ٠ؾاٗ تایس حساٍ٘  ۶۱زضنس ذ٤زض٧٣ای ؾثِ تا تط١س زاذٚی تٙ٤یس ق١٤س.
تٕ ٦عاضـ ایؿ٢ا ،ؾ٢س ا٧ساه  ٣ؾیاؾت٧ای ت٤ؾق ٦ن٢قت ذ٤زض ٣زض اىیٌ  "۲۵۱۵تیا ٧یسه تیثییییی٣ ٠
تقیی ٠ضاْ٧اض٧ای الظ ٛتطای زؾتیاتی ت ٦ا٧ساه ؾ٢س چكٜا١ساظ  ۲۵۱۵زض ن٢قت ذ٤زض ،٣تس٣ی ٣ ٠ت٣ ٦ظاضت
ن٢قتٝ ،قس ٣ ٟتداضت  ٣ذ٤زض٣ؾاظا ٟزاذٚی اتالك قس ٥اؾت.
زض تركی اظ ای ٠ؾ٢س پیفتی٢ی قس ٦ّ ٥زض ؾاٗ  ۲۵۱۵حساٍ٘ ١یٞی اظ ذ٤زض٧٣ای ؾثِ لؾی٤اضی ٣ ٣ا١یت)
تٙ٤یسی زض ذ٤زض٣ؾاظا ٟزاذٚی تایس تا تط١س زاذٚی تٙ٤یس  ٣فطض ٦ق٤ز.
زض ترف ت٤ضیحات ای ٠ؾ٢س ١یع زض تیا٢ٝ ٟؾ٤ض ؾیاؾتٕصاضا ٟاظ تط١س زاذٚی آٝس ٥اؾت ّ " ٦تط١س زاذیٚیی
قا ٘ٝتط١س ٝؿتَ٘ ٝحه٤الت تٙ٤یسی ذ٤زض٣ؾاظا ٟزاذٚی ،تط١س ٝكتطُ ذ٤زض٣ؾاظا ٟزاذٚی  ٣ذاضخیی ٣
تط١س زاذٚی تط ض٣ی ٝحه٤الت ذ٤زض٣ؾاظ ذاضخی اؾتٞ٧.چ٢ی ٠زض ٞ٧ی ٠ضاتغ ٦تط تاٝی ٠حساٍ٘ ٝ ۳۶یٚیاضز
زالض ٍغق ٦ت٤ؾظ ٍغق٦ؾاظا ٟزاذٚی تطای ذ٤زض٧٣ای ؾاذت زاذ٘ زض ؾاٗ  ۲۵۱۵تاّیییس قیس ٥اؾیت.ایی٠
پیفتی٢ی زض حاٙی اؾت ّ ٦زض ىضای پؿاتطخا ٛزض حس٣ز یِ ؾاٗ اذیط ذ٤زض٣ؾاظا ٟزاذٚی چ٢یس ٍیطاضزاز
ْٞ٧اضی تا ذ٤زض٣ؾاظا ٟاض٣پایی  ٣آؾیایی تطای تٙ٤یس ٝكتطُ ٝحه٤الت زض زاذ٘ اٝضا ّطز٥ا١س.

خَاب جذیذ دٍلت بشای یاساًِ بگیشاى
قس.
ایَٝ ٠اٝ ٛؿو ٗ٤زض ٣ظاضت ضىا ٥زض پاؾد تی ٦ایی٠
ؾ٤اٗ ّ ٦یاضا ٦١تؿیاضی اظ اىطاز زض قطاییغیی ّی٦
ٝؿتحٌ زضیاىت ٧ؿت٢س اظ ؾاٗ ٕصقت ٦ت ٦تیسضییح
حصه قس ٥اؾت؛ آیا اْٝا ٟافتطاو تیطای ایی٠
ذا٤١اض٧ا ىطا ٜ٧قس ٥اؾت؟ ٕيتۻ ای ٠اىیطاز ١یییع
ٝی ت٤ا٢١س تا ٝطاخق ٦ت ٦ؾاٝا ٦١ای٢یتیط١یتیی ٝیصّی٤ض
زالی٘ حصه ذ٤ز ضا ٝكا٧س ٣ ٥افتطاو ذی٤ز ضا
١یع افال٢٢ّ ٛس؛ پؽ اظ حس٣ز  ۲۱ض٣ظ ّاضق٢اؾیاٟ
ٝطت٤ع ٦تقس اظ تطضؾی ای ٠افتطاو ٧یا تیا آ١ی٨یا
تٞاؼ ذ٤ا٢٧س ٕطىت.

احتوال افضایص یاساًِ ًقذی
ضؾتٞی تا اقاض ٥ت ٦ؾیاؾت٧ای حٞیاییتیی ٣ظاضت
تقاّ ،ٟ٣اض  ٣ضىا ٥اختٞافی اظ اىیعاییف ییاضا١ی٦
١یاظ٢ٝسا ٟذثطزاز  ٣اىع٣زۻ ای٣ ٠ظاضترا ٦١زض ١یؾیط
زاضز تاٝی ٠اختٞافی چ٢یس الیی ٦ضا تیطای آحیاز
خاٝق ٦زض ١ؾط تٖیییطز .زض ایی ٠ظٝییی٢ی ٦ییاضا١ی٦
ذا٤١اض٧ای تحت پ٤قف ٨١از٧ای حٞایتی ّٞیتی٦

خشٍج ضواسی اص اضخاظ ٍ ضشکت ّای
ایشاًی اص فْشست تحشینّا

ؾط٣یؽ ذثیطی ض٣ظ١یاٝی٦
اضُ -ق٤ضای اتیحیازیی٦
اض٣پییا زض خییسیییستییطییی٠
تهٞیی ٜذی٤ز زض ٝی٤ضز
تحطی٧ ٜای افیٞیاٗ قیس٥
فٚی ٦اییطا ،ٟتیقیسازی اظ
قطّیت ٧یا  ٣اقیریال
ایییطا١ییی ضا اظ ىیی٨ییطؾییت
تحطی٨ٞا ذاضج ّطز.
تٕ ٦عاضـ ىاضؼ ت َ٘١ ٦اظ ٝای١ ٠ی٤ظ ،ق٤ضای اتحازی ٦اض٣پا زض خسیستطیی٠
تهٞی ٜذ٤ز زض ٤ٝضز تحطی٧ ٜای افٞاٗ قس ٥فٚییی ٦اییطا ،ٟتیقیسازی اظ
قطّت٧ا  ٣اقرال ایطا١ی ضا اظ ى٨طؾت تحطی٧ٜا ذاضج ّطز ٦ّ ٥تط ایی٠
اؾاؼ ،تا ِ١نازضات  ٣ققث٢ٙ ٦س ٟای ٠تا١ ِ١یع اظ ى٨طؾت تیحیطیی٧ ٜیا
ذاضج قس١س.
اتحازی ٦اض٣پا زض تاضید  ۲۷غا٤١ی ٦تهٞیٕ ٜطىت ّ ٦قطّت تیٞیٝ ٦یقیٚی،ٜ
قطّت ٝسیطیت  ٣فٚٞیات پتط٣پاضؼ ،قطّت ٢٨ٝسؾی ٢ٝاتـ پتیط٣پیاضؼ،
قطّت آٝ٤ٙی٢ی ٛ٤ایطا ،ٟقطّت ٕاظ ٝایـ عثیقی ایطا ،ٟقطّت ّكتیطا١یی
 ٣تداضی ٧ا١ؿاتیِ ١ ٣انط تاع٢ی ضا اظ ى٨طؾت تیحیطیی٧ ٜیای قی٤ضای
اتحازی ٦اض٣پا ذاضج ؾاظز.
ؾایط قطّت٨ایی ّ ٦اظ ى٨طؾت تحطی٧ ٜا حصه قس ٥ا١س قا ٘ٝقطّت ْ١ا
٤١ی ٠یا ١یْؿا ١یط ،٣قطّت تداضی ٣ؾت ؾا ٟرثیت قیس ٥زض آٙیٞیا٣ ٟ
قطّت ؾطٝایٕ ٦صاضی ن٢س ً٣تاظ١كؿتٖی ن٢قت ١يت ٝی ق٤ز.
ت٢ا تط ایٕ ٠عاضـ ،تط اؾاؼ تحطی٧ٜای ؽاٞٙا ٦١اتحازی ٦اض٣پا ّ ٦زض ؾیاٗ
 ۳۱۲۳فٚی ٦ایطا٣ ٟضـ قس ،تطای ١رؿتی ٠تاض ترف اضتیثیاعیات ،تی٣ ٦ییػ٥
قطّت ٧ایی ّ ٦ت ٦حٞایت ٝاٙی اظ ایطاٝ ٟت٧ ٜ٨ؿت٢س٤ٝ ،ضز حیٚٞیٍ ٦یطاض
ٕطىت٢س؛ ٞ٧چ٢ی ٠تٞا ٛتا٧ِ١ای اض٣پایی اظ تثازٗ ٝاٙی تا تا٧ِ١ای ایطا١یی
ّ ٦ىطاتط اظ یِ حس ١ؿثتاً پایی ٠تاقس٢ٝ ،ـ قس١س.
تا ای ٠حاٗ ،زضذ٤اؾت تطای نس٣ض ٝد٤ظ زض ٤ٝاضزی ٝا٢١س ذیطییس ٝی٤از
مصایی٤ٙ ،اظ ٛپعقْی ٧ِّٞ ٣ای ا١ؿا١ی َٝس٣ض ت٤زٞ٧ .چ٢ی ٠تط اؾیاؼ
تحطی٧ٜای تاظ ٥اتحازی ٦اض٣پا ،تی٣ ٦ٞا٧ٛای ّ٤تاٝ ٥یست تیطای نیازضات
٤٢ٞٝؿ قس؛ ای ٠زض حاٙی اؾت ّ ٦تی٣ ٦ٞا٧ٛای ٝیاٝ ٟست  ٣تیٚی٢یس ٝیست
پیف تط ٤٢ٞٝؿ قس ٥ت٤ز.

اٝساز  ٣ت٨عیؿتی ،ذا٤١اض٧یای زاضای ٝؿیتیٞیطی
پایی ٣ ٠ذا٤١اض٧ایی ّ ٦ىطز قام٘ زض ای ٠ذا١ی٤از٥
٧ا ٣خ٤ز ١ساضز یا زضآٝس ذا٤١اض تؿیاض پایی ٠اؾت،
اىعایف پیسا ٝی ّ٢س  ٣تیحیت پی٤قیف زضٝیاٟ
ضایٖاٍ ٟطاض ذ٤ا٢٧س ٕطىت.
٣ی اىع٣زۻ زض الی ٦تقس ؾیاؾت ٧ای تی ٦ٞای تیطای
ت٤ا٢ٞ١سؾاظی ای ٠ذا٤١از٧٥ا زض ١ؾط ٕطىیتی ٦قیس٥
اؾت ت ٦ع٤ضی ّ ٦اىطاز تیْاض ایی ٠ذیا١ی٤از٧ ٥یا
تت٤ا٢١س زض خ٨ت اقتناٗ ت٤ا٢ٞ١س ق١٤س.
ٝسیطّ٘ ضىا ٣ ٥تاٝی ٠اختٞافی ٣ظاضت ضىا ٥ازاٝی٦
زازۻ آیی١ ٠ا٧٦ٝای ٝطت٤ط ت ٦اىعایف یاضا١ ٦١یَیسی
١یاظ٢ٝسا ٣ ٟؾیاؾت ٧ای چ٢س الی ٦حٞایتی آٝیاز٥
قس ٣ ٥زض حاٗ حاضط زض ّٞیؿیی ٟ٤اخیتیٞیافیی
زٙ٣ت زض ٝطح ٦ٚتطضؾی ٍطاض زاضز.
ضؾتٞی تا تیا ٟای ٦ْ٢تط اؾاؼ ای ٠آیی١ ٠ا ٦ٝیاضا١ی٦
ذا٤١از٧ ٥ای ١یاظ٢ٝس اؾاؼ ١یاظ  ٣تُیقیس ذیا١ی٤اض
اىعایف ذ٤ا٧س ییاىیت  ٣ایی ٠ییِ ضٍی ٜتییی٠
ذا٤١از٧ ٥ای ٝرتٚو ٝتنیط اؾت ،تهطیح ّطزۻ زض
حاٗ حاضط ٝا٧ا ٦١حس٣ز ٧ ۴عاض ٝ ۶۱۱ ٣یییٚیییاضز
تٝ٤ا ٟیاضاَ١ ٦١سی اظ ؾ٤ی زٙ٣ت پیطزاذیت ٝیی
ق٤ز.

تبذیل تعاًٍیّا بِ ستبِ ًخست بٌگاُّای
اقتصادی تا ۰۲۰۲

ؾط٣یؽ ذثیطی ض٣ظ١یاٝی٦
اضُ -تییط اؾییاؼ افییالٛ
تا ِ١آٝیاض  ٣اعیالفیات
اتاً تقا ٟ٣ایطا ،ٟزض حیاٗ
حاضط ٝ ۳ییٚییی۷۱۱ ٣ ٟ٤
٧عاض تقا١٣ی زض ز١یا ،زاضای
یِ ٝیٚیاضز فض٧ ٤ؿت٢س ٣
ٝ ۳۶۱یٚی ٟ٤قنی٘ ١یییع اظ
عطیٌ ای ٠تقا١٣ی٧ا ،ایدیاز
قس ٥اؾت.
تٕ ٦عاضـ ٨ٝط ،تط اؾاؼ اضظیاتی ؾاظٝاٝ ٘ٚٝ ٟتحس١ ،عزیِ تٝ ۴ ٦یٚییاضز
١يط یا ١یٞی اظ خٞقیت خ٨ا١ ،ٟیییاظ٧یای ظ١یسٕیی ذی٤ز ضا اظ عیطییٌ
قطّت٧ای تقا١٣ی تاٝیٝ ٠یّ٢٢س؛ ای ٠قطّت٧ا ٤ٝ ٣ؾؿاتَ١ ،ف ٧یای
اٍتهازی  ٣اختٞافی تؿیاض چكٖٞیطی زض خ٤اٝـ ذ٤ز ایيا ٝیّ٢٢س.
عثٌ پایف خ٨ا١ی تقا١٣ی٧ا ،تقساز ّ٘ تقا١٣ی٧ایی ّ ٦اعیالفیات آ١ی٨یا
٤ٝخ٤ز اؾت ۳۱۱۱ ،تقا١٣ی اظ ّ ۷۶ك٤ض خ٨ا ٟاؾت ّٕ ٦طـ ٝاٙی آ٨١ا،
٧ ۳عاض ٝ ۷۱۱ ٣یٚیاضز زالض تطآ٣ضز ٝیق٤ز .تط ایی ٠اؾیاؼ ،تیقیا١٣یی ٧یا
تٖ٢ا٧٥ای ا١قغاه پصیطی ٧ؿت٢س ّ ٦زض پایساضی اٍتهازی ّك٤ض٧ا ٝی٤ریط
٣اٍـ ٝیق١٤س .ای ٠تٖ٢ا٧٥ای اٍتهازی ۲۳ ،زضنس اظ اقتناٙعایی ّك٤ض٧ای
فض ۳۱G ٤ضا زضتطٝی ٕیط١سٞ٧.چ٢یٝ ٠یعإ ٟطزـ ٝاٙی  ۴۱۱تیقیا١٣یی
تطتط زض ز١یا٧ ۳ ،عاض ٝ ۳۱۱ ٣یٚیاضز زالض افال ٛقس ٦ّ ٥ایٝ ٠یعا ،ٟتطاتط تیا
تٙ٤یس ١اذاٙم زاذٚی ّك٤ض تطظی٘ اؾت.
تط اؾاؼ ایٕ ٠یعاضـ ،عیثیٌ ٧یسىیٖیصاضی اتیحیازیی ٦تییی ٠اٙیٞیٚیٚیی
تقیا(I.C.A) ٟ٣تیا ؾیاٗ  ۳۱۳۱تیقیا١٣یی ٧یا تی ٦فی٢ی٤ا ٟتی٨یتیطیی٠
تٖ٢ا٧٥ای اٍتهازی زض ؾغح تی٠اٚٚٞٙی ٝقطىی ٝیق١٤س .تٖ٢ا٧٥یاییی ّی٦
زاضای ٤٧یت تی ٠اٚٚٞٙی  ٣تٙ ٦حاػ ٤ٝض٤فات اذالٍی  ٣افتٞاز ٝكتطییا،ٟ
زض ضتث١ ٦رؿت تٖ٢ا٧٥ای اٍتهازی ٍطاض زاض١س.
تطضؾی٧ای خ٨ا١ ٟكاٝ ٟیز٧س ٝكاضّت تا٤١ا ٟزض ١ؾا ٛتقیا ٟ٣زض حیاٗ
اىعایف اؾت .تطضؾی ٝكتطُ تی ٠اتحازی ٦تی ٠اٚٚٞٙی تقیا ٣ ٟ٣ؾیاظٝیاٟ
خ٨ا١ی ّاض ،حْایت اظ آ ٟزاضز َّ١ ٦ف تا٤١ا ٟزض ترف تقا ٟ٣اىیعاییف
یاىت ٦اؾت  ٣اظ ٙحاػ ١یاظ ١یع ،تیكتط ٤ٝضز ت٤خَٝ ٦اٝات زٙ٣تی ٍطاض ٕطىتی٦
اؾت.

ضشکتّای هطتشک ایشاًی-خاسجی ریًفع ٍاحذ هستقل تلقی هیضًَذ
ؾط٣یؽ ذثیطی ض٣ظ١یاٝی ٦اضُ -تیطاؾیاؼ
ٝه٤ت ٦ق٤ضای پ ٣ ٗ٤افتثاض ،قطّت٧اییی تیا
حساٍ٘  ۶۱زضنیس ؾیطٝیاییٕ ٦یصاضی عیطه
ذاضخی تاؾییؽ ٝیی قی١٤یس ،إیط ١ؿیثیت
ؾطٝایٕ٦صاضی عطه ذاضخی آّٞ ٟتط اظ ۶۱
زضنس ١ك٤ز ،تٝ ٦ست حساّثط ؾی ٦ؾیاٗ تی٦
ف٤٢ا ٟشی١يـ ٣احس ٝؿتَ٘ ٍٞٚساز ٝیق١٤س.
تٕ ٦عاضـ ىاضؼ ت َ٘١ ٦اظ ض٣اتیظ فیٞیٝ٤یی
تاٝ ِ١طّعی ،زض ضاؾتای ؾیاؾت٧ای ّیٚیی
اٍتهاز َٝاٝ٣تی ٝث٢ی تط تك٤یٌ ؾطٝایٕ٦صاضی
ذاضخی تا ض٣یْطز نازضات ٝیحی٤ض ،قی٤ضای
پ ٣ ٗ٤افتثاض زض یِ٧عاض  ٣ز٣یؿت  ٣تیؿت ٣
٧يتٞی ٠خٚؿ٤ٝ ٦ضخ ۶.۲۱.۲۵ۺَٝ ۲۴طض ّطزۻ

ٍاسدات هَاد اٍلیِ تَلیذ الستیک هحذٍدیتی ًذاسد
ؾط٣یؽ ذثطی ض٣ظ١ا ٦ٝاضُٕٞ -طُ ایطا ٟافالٛ
ّطز ّٝ ٦حس٣زیتی تطای ٣اضزات ٤ٝاز اٙ٣ی ٦تٙ٤یییس
الؾتیِ تّ ٦ك٤ض ٣خ٤ز ١ساضز.
تٕ ٦عاضـ ایؿ٢ا ،پیف اظ ای ٠زىتط ن٢ایـ قیٞیایی ٣
ؾٙ٤ٚعی ٣ظاضت ن٢قتٝ ،قس ٣ ٟتیدیاضت افیالٛ
ّطز ٥ت٤ز ّ٣ ٦اضزات ا٤١اؿ الؾتیِ  ٣تایط  ٣تی٤ج
٤ٝت٤ضؾیْٚت تحت ضزیو تقطى٧٦ای ۵۱۲۳ ،۵۱۲۲
٤٢ٝ ۵۱۲۴ ٣ط ت ٦اضائ٤ٕ ٦ا٧ی ىقاٙیت ١یٞیایی٢یسٕیی
ذاضخی اؾت.
ای ٠زض حاٙی اؾت ّ ٦ت١ ٦ؾط ٝیضؾس ات٨اٝیاتیی زض

الضام بِ تَلیذ  ۰۲دسصذ خَدسٍّا با بشًذ داخلی

٣اضزات تطذی ٤ٝاز اٙ٣ی ٦تٙ٤یس الؾتیِ اظ خیٚٞی٦
ضّ٣ف ٧ای الؾیتیییِ تی ٦نی٤ضت ض ٗ٣تیطای
ٕٞطّات اخطایی ایداز قس ٥ت٤ز ّ ٦تط ای ٠اؾیاؼ
ٝطّع ٣اضزات  ٣ا٤ٝض ٢ٝاعٌ آظاز ٕٞطُ اییطا ٟتیا
نس٣ض ترف١ا٦ٝای تاّیس ّیطز ٥اؾیت ّی ٦ایی٠
ٝحس٣زیت ت٨٢ا تطای ضزیو تقیطىی٧ ٦یای ٝیصّی٤ض
اؾت.
ت ٦ای ٠تطتیة ٣اضزات ٤ٝاز اٙ٣یٝ ٦ی٤ضز ١یییاظ تیطای
تٙ٤یس الؾتیِ اظ خ ٦ٚٞضّ٣ف٧ای الؾیتیییِ تی٦
ن٤ضت ضٝ ٗ٣كٝ ٗ٤ٞحیس٣زییت افیال ٛقیس ٥اظ

ّٚی ٦قطّت ٧ایی ّ ٦تا ٝكیاضّیت اییطا١یی -
ذاضخی  ٣تا حساٍ٘  ۶۱زضنس ؾطٝایٕ٦یصاضی
عطه ذاضخی زض ّك٤ض ایداز ٝیٕطزز ،تطای
حساّثط ؾ٦ؾاٗ ت ٦ف٤٢ا ٟیِ شی١یيیـ ٣احیس
ٝؿتٍَ٘ٞٚ ،ساز ق١٤سٝ ،كط٣ط تط ای١ ٦ّ٠ؿثت

ؾ٤ی زىتط ن٢ایـ قیٞییاییی  ٣ؾیٚیٙ٤یعی ٣ظاضت
ن٢قتٝ ،قس ٣ ٟتداضت ٞ١یق٤ز.
زض ای ٠ترف١ا ٦ٝآٝس ٥اؾتۻ پیط ٣ترك٢اٝی ٦ای زض
تییاضییید  ۳۴آشض ۵ۺ ٣ ۲۴تییا تیی٤خیی ٦تیی١ ٦ییاٝیی٦
۶ۺ ۷۱۱۴۳۰۳۲۱۰تاضید قك ٜزی ٝا۶ ٥ۺ ۲۴زىیتیط
َٝطضات نازضات ٣ ٣اضزات ١ ٣یاٝی۳۱۵۸۲۲۰۷۱ ٦
تاضضید  ۳۳آشض ۶ۺ ۲۴زىتط ن٢یاییـ قیییٞیییاییی ٣
ؾٙ٤ٚیعی ٣ظاضت نی٢یقیتٝ ،یقیس ٣ ٟتیدیاضت
زضذه٤ل ٝحس٣زیت افیال ٛقیس ٥لاٙیعا ٛاضائی٦
ٕ٤ا٧ی ىقاٙیت ٞ١ای٢سٕی ذاضخی) تطای ّیاال٧یای
تحت ضزیو٧ای ٝ ۵۱۲۲-۵۱۲۳-۵۱۲۴یتیاقیس ٣
قا٤ٝ ٘ٝاز اٙ٣ی٤ٝ ٦ضز ١یاظ تطای تٙ٤یس الؾتیییِ اظ
خ ٦ٚٞضّ٣ف ٧یای الؾیتیییِ تی ٦نی٤ضت ضٗ٣
ٞ١ی ٕطززٙ ،صا ذ٤ا٧ك٢ٞس اؾت زؾت٤ض ىطٝایییس زض

ؾطٝایٕ ٦صاضی عطه ذاضخیی ؽیطه ٝیست
ٝصّ٤ض اظ  ۶۱زضنس ّٞتط ٖ١طزز.
تییییٝ ٦یییی٤خییییة تییییرییییكیییی٢ییییاٝیییی٦
قٞاض۶.۴۵۴۲۶۸ ٥ۺ ٤ٝضخ ۶.۲۱.۳۹ۺ ۲۴تا١یِ
ٝییطّییعی ّیی ٦تییا ٧ییسه حییٞییایییت اظ
ؾطٝایٕ٦صاضی٧ای ٝكتطُ ایطا١ی  ٣ذیاضخیی
زض زاذ٘ ّك٤ض ت ٦ف٤٢ا ٟیْی اظ ٝیثریطتیطیی٠
ضاْ٧اض٧ای ذط٣ج اظ ت٢ٖ٢ای افتثاضی  ٣ضّ٤ز
زض قطایظ ّ١٤٢ی ّك٤ض اتیالك قیس ٥اؾیت،
قطّت ٧ای تأؾیؽ قس ٥ایطا١ی -ذاضخیی تی٦
ف٤٢ا ٟشی ١يـ ٣احس ٝؿتَ٘ ٝ ٣كیٞیٝ ٗ٤یيیاز
َٝطضات  ٣آیی١٠ا ٦ٝتؿ٨یالت  ٣تق٨سات ّالٟ
ٝیق١٤س.

ای ٠ذه٤ل ٣ىٌ ٝياز ١ا٧٦ٝای ى ً٤اٙیصّیط  ٣تیا
ضفایت ّا ٘ٝؾایط َٝیطضات اٍیسا ٛالظ ٛنی٤ضت
پصیطز.

هقالِ اقتصادی

قشاسدادّای َّایی
چِ اّویتی بشای
اقتصاد ایشاى داسًذ؟

ازا ٦ٝاظ قٞاضٍ ٥ث٘ۻ
در ادامه باید چه بکنیم؟
ذطیس ٤٧اپیٞا ٤١ ٣ؾاظی ١إ٣ا ،ٟت٨٢ا تریكیی اظ تؿیتی٦
احیای ن٢قت ٤٧ایی ّك٤ض ٝحؿ٤ب ٝیق٤ز  ٣تیریف
ٜ٨ٝتط انالحات ؾاذتاضی خسی ٝ ٣تح٢٢ّٗ٤س ٥زض آٟ
اؾتٕ .عاضـ ٧ای ٝتقسزی اظ ١یاتؿیاٝیا١یی ٣ضیقیییت
قطّت٧ای ىقاٗ زض ح٤ظ٤٧ ٥ایی اضائ ٦قس ٥اؾت.
ت ٦ع٤ض ٝثاٗ ت٢ا تط اؽ٨اضات ٣ظیط ضا ٣ ٥ق٨طؾیاظیّ ،ی٘
زاضایی قطّت٧ای ٤٧اپیٞایی ایطا١یی ٝ ۴۶۱۱یییٚیییاضز
تٝ٤ا ٟترٞی ٠ظزٝ ٥ی ق٤ز ،زض حاٙی ّ ٦تس٧ی آ٨١یا تی٦
قطّت ىط٣زٕا٧ ٥ای ّك٤ض ١ ٣یییع قیطّیت پیریف
ىطآ٣ضز٧٥ای ؾ٤ذتی تاٙل تط ٝ۶۵۱۱یٚیاضز تٝ٤ا ٟاؾت.
تسی٨ی اؾت ّ ٦ض٣اتظ ف٢انط تكْی٘ز٢٧س ٥تاظاض ٤٧ایی
تط اؾاؼ ٝقیاض٧ای تاظضٕا١ی تثیی١ ٠كس١ ٦ّ ٥تیییدی ٦آٟ
رثت چ٢ی ٠اضٍاٝی اؾت ّ٣ ٦خ٤ز آ٨١ا زض ٧ط ؾیاذیتیاض
قثّ٦اضآٝسی میط ٠ْٞٝاؾت.
قاذم٧ا ٧ ٣عی٧٦٢ای فٚٞیاتی قطّت٧ای ٧ی٤اییی تیا
اؾتا١ساضز٧ای خ٨ا١ی ن٢قت ،ىان٧٦ٚای ١دٝ٤ی زاض١س ٣
ای ٠قطّت ٧ا اظ اضائ ٦ؾط٣یؽ حساٍٚیٞ٧ ،چ ٟ٤پیط٣اظ
تٍ٤ٝ ٦ـ ،تٝ ٦كتطیا ٟذ٤ز فاخع١س٣ .ضقیت مییطضٍیاتیتیی
تاظاض ت ٦زٙی٘ قطایظ تحطی ،ٜىضای ّؿة ّ٣یاض تؿیتی٦
ن٢قت  ٣ؾیؿت ٜت٤ضّ٣طاتیِ ىطت١ ٣ ٦اّاضآٝیس زض تی٦
٣خ٤ز آٝس ٟای ٠قطایظ َ١كی تقیی٢٢ّ٠س ٥زاقت٦ا١س.
آقْاضا ٝكرم اؾت ّی ٦تیس ٟ٣تیحی ٗ٤زض ىضیای
ّؿة ّ٣اض  ٣ض٣اتظ تی ٠تاظیٖطاّٚ ٟیسی ای ٠ن٢یقیت،
ٝسٗ٧ای ّؿة ّ ٣اض ٤١آ٣ضا ٦١قا١ؿی تطای ؽی٨ی٤ض زض
تاظاضٕ ،ؿتطـ ذ٤ز  ٣زض ١تید ٦افٞاٗ قطایظ ضٍاتتی تیط
تاظیٖطا ٟتاضیری ١ر٤ا٢٧س زاقت .تس ٟ٣ایداز قیطاییظ
ضٍاتتی ،اٝیس ت ٦ت٨ث٤ز ذسٝات ای ٠ن٢قت حتی تا ٣خی٤ز
ذطیس٧ای خسیس ١یع ٣خ٤ز ١ساضز.
تنییط زض ؾیؿت ٜحاّٞیت قطّتیی ٍ ٣یییٞیت ٕیصاضی
ؾط٣یؽ٧ای ىط٣زٕا٧ی ٝیت٤ا١س َ١غ ٦قط٣فی تطای ای٠
انالحات پای٦ای تاقس.
ٝؿا ٦ٙچاٙف تطاٖ١یع زیٖط ٦ّ ،تا ت٤خ ٦ت ٦ىط ٔ٢٧تؿیتی٦
ؾاظٝا١ی ن٢قت ٤٧ا٤١ضزی زض ّك٤ض ت١ ٦ؾط حازتط ١یییع
ذ٤ا٧س قس ،ؽطىیت خصب ایٝ ٠یعا ٟضقس زض نی٢یقیت
اؾت.
تركی اظ ایٝ ٠ؿا ،٦ٙت٤ٝ ٦ض٤فات ىی٢یی ٝ ٣یسییطییتیی
فٚٞیات ١إ٣ا٧ ٟای ٕؿتطـیاىت ٦تاظٝیی ٕیطزز .ضقیس
تاالتط اظ ۱ ،۹۱ۺ ىط١٣سی ١إ٣ا٤٧ ٟایی زض یِ ّكی٤ض،
زض ١ط ٛن٢قت ٤٧ایی تؿیاض ١ازض تی٤ز ٣ ٥ذیاضً اٙیقیاز٥
اؾت.
ت ٦ع٤ض ٝثاٗ ،ایطالی٧٠ای آٝطیْایی زض ؾاٗ  ۳۱۲۵خٞقاً
 ۹۴ىط١٣س ٤٧اپیٞا ت١ ٦إ٣ا ٟذی٤ز اىیع٣ز١یس  ٣چی٨یاض
ایطالی ٠تعضٓ چی ۲۹۵ ٠ىیط١٣یس .ا١یساظ ٥زٍ ٣یطاضزاز
ایطاٟایط ٝؿتٚع ٛآ ٟاؾت ّ ٦زض  ۲۱ؾاٗ آی٢س ٥تی ٦عی٤ض
ٝت٤ؾظ ٤٧ ۲ ۰ ۶اپیٞا زض ٝا ٥ت١ ٦إ٣ا ٟذ٤ز اضاىّ ٦ی٢یس.
ای ٠ضٍ ٜقایس تیطای Unitedییا ٍEmiratesیاتی٘
ٝسیطیت تاقسٙ٣ ،ی ٝغٞو٢اً تا ت٤خ ٦ت ٦ظیطؾیاذیت ٧یای
ىیی٢ییی  ٣آٝیی٤ظقییی ّكیی٤ض زض ظٝییییی٢یی٧ ٦یی٤ایییی ٣
ؾطٝایٕ٦صاضی ٧ای ٤ٝضز ١یاظ ،تطای ٝیا تؿیییاض ٝكیْی٘
ذ٤ا٧س ت٤ز.
ْ١ت ٦حائع اٞ٧یت زیٖط ای ٠اؾت ّ ٦زض نحیثیت ٧یای
ٝؿ٣٤الٕ ٟا ٥نحثت٧ای ٝتيا٣تی اظ ذطیس ٤٧اپییٞیا اظ
غاپ ٠تا تطظی٘ ،ض٣ؾی ٣ ٦ایتاٙیا  ٣اظ تٙ٤یسّ٢٢سٕا ٟتٝ ٦یاٟ
ٝی آیس ّٝ ٦غٞوً ٢ا تط پیچیسٕیی ىیطآیی٢یس خیصب ایی٠
٤٧اپیٞا٧ا زض ١إ٣ا٤٧ ٟایی ّك٤ض ذ٤ا٧س اىع٣ز.
٧ط چ ٦ت٤٢ؿ ؾياضقات ٝا زض ای ٠تط ٦٧ظٝا١ی تیكتط تاقس،
٧عی٧٦٢ای ٝاٙی  ٣ظٝا١ی آ٤ٝظـ  ٣ؾطٝاییٕ ٦یصاضی تیط
ؾاذتاض٧ای )(MROتیكتط ذ٤ا٧س ت٤ز  ٣تیط حیدیٜ
ٝكْالت ٝا ذ٤ا٧س اىع٣ز .اظ ای ٠ض ٣ت٨تط اؾیت حیدیٜ
فٞس٥ای اظ ٤٧اپیٞا٧ای ذطیساضیقس ٥ت ٦یِ یا ز١ ٣ی٤ؿ
اظ ٤٧اپیٞا٧ای ٢ٝغَ٦ای ١ ٣اظُپیْطٝ ،حس٣ز ق٤ز.
ٞ٧چ٢ی ،٠ایداز ٨ٝاضت ٧ای حٍَ٤ی ٝ ٣اٙیی زض زاذی٘
ایطالی٧ ٠ای ّك٤ض ٣ ،زض ٝیَیاعیـ اٙ٣ییی ٦اؾیتیيیاز ٥اظ
ٝكا٣ضی ٠تیط١٣ی ،زض خ٨ت حيؼ ٢ٝاىیـ اییطالیی٧ ٠یای
ایطا١ی ٖ٢٧ا ٛذطیس یا اخاض٤٧ ٥اپیییٞیا اٝیطی ضیط٣ضی
اؾت...
ازا ٦ٝزاضز

