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ػشویغ خبشی سوصنمها کسن -نشخ بیىمسی وشه خن بای
دس هیما خ کنما کین وـ س با بیـتاشیان سلا دس هایاما
وـ سهمی فض ػمصهما ت ػقا و همىامسی کلاتالامدی
سػیذ.
با گضکسؽ ههش با نمل کص یمنهمپ ،نشخ بیىمسی دس هایاما
خ کنما وشه خن بی با بیـتشین سل دس هیما وـا سهامی
فض ػمصهما ت ػقا و همىمسی کلتلمدی سػیذه کػات.
با ع سی وا نشخ بیىمسی کین وـ س دس همه آوسیال دس
هیما کفشکد  15تم  244ػم با  11.2دسكذ کفضکیاؾ پایاذک
وشد وا دس هممیؼا بم بیـتشین سو سد بیىمسی دس هایاما
کین گشوه ػنی وا دس دػمهبش ػم گزؿتا هیاالدی سلا
 8.7دسكذ با ثبت سػیذه ب د 2.5 ،دسكذ سونذ كق دی
با خ د گشفتا کػت.
کص هیما  21وـ س فض ػمصهما ت ػاقاا و هاماىامسی
کلتلمدی ،وشه کی هم فن کا بمالتشین نشخ بایاىامسی دس
هیما خ کنما سک با خ د کختلمف دکده کنذ و کین ناشخ بام
ػشفت دس حم کفضکیؾ کػت.
هیمناین نشخ بیىمسی دس همه آوسیل ػم خمسی هایاالدی
دس هیما وـ سهمی فض ػمصهما ت ػقاا و هاماىامسی
کلتلمدی بم  5ده دسكذ ومهؾ با  12.1دسكذ سػیذ و
دس لمسه کسوپم ه نشخ بیىمسی  1.4دسكذ سونذ نضولی باا
خ د گشفتا کػت.
پیؾ کص کین سئیغ خمه س وشه خن بی تل ی الیاحاا
ب دخا کضمفی بشکی هممبلا بم بیىمسی و کؿتاغام صکیای سک
خ کػتمس ؿذه و کفال وشده ب د واا دس كا ست فاذ
ونتش نشخ بیىمسی ،بمیذ ؿمهذ یه فمخقا کلتلامدی دس
کین وـ س ب د.

ادامٍكاَصقیمتطال
درباسارجُاوی

ػشویغ خبشی سوصنمها کسن -عال دس هاقامهاالت سوص
دوؿنبا بمصکس خهمنی تحت تمثیش ل ی همنذا کسصؽ دالس،
با پمیینتشین لیمت دس صهمس هفتا گزؿتا سػیذ.
با گضکسؽ کیؼنم ،هش کونغ عال بشکی تح یال فا سی دس
هقمهالت سوص خمسی بمصکس ػنامپ س  0.1دسكذ وامهاؾ
یمفت و با  1252.40دالس سػیذ .بهمی هقمهالت کین بامصکس
دس کبتذکی سوص دوؿنبا با سو سد پمیایان  1250.80دالس
نضو وشده ب د.
دس بمصکس نی ی سن ،هش کونغ عال بشکی تح یل دس کوت
 0.2دسكذ ومهؾ یمفت و با  1254.20دالس سػیذ .بهمی
هقمهالت کین بمصکس هفتا گزؿتا بایاؾ کص یاه دسكاذ
ومهؾ دکؿت وا دوهین ومهؾ هفتای هت کلی ب د.
هقمهلا گشکا و ػشهمیاگزکسکا بذنبم کفضکیاؾ ناشخ هامی
بهشه و آهمس کلتلمدی نا صنذکا هغل ب آهشیىم دس هفاتاا
گزؿتا ،هنتؾش کؽهمسکت ؿممسی کص هممهمت بالاناذ پامیاا
بمنه هشوضی کین وـ س هؼتنذ .ویلیام دکدلای سیایاغ
بمنه فذسک نی ی سن وا کص همفىشکا نضدیه خامنات
یلن ،سییغ بمنه هشوضی آهشیىم کػت ،لشکس کػات دس
هیضگشدی بم هذیشکا تدمسی دس نی ی سن ؿشوت وننذ.

افشایص۱بزابزیقیمتغذادرقطز
يبحزانضغلیبزایمُاجزان

ػشویغ خبشی سوصنمها کسن -کومن هیه تمیماض کفاال
وشد بم تنؾ همی کخیش بین لغش و وـ سهمی فشبی لیمات
ه کد غزکیی دس کین وـ س  2بشکبش ؿذه و وضقیت ؿغالای
 2هیلی ا ومسگش ههمخش دس کین وـ س بحشکنی ؿذه کػت.
با گضکسؽ گشوه کلاتالامد بایان کلامالال باا نامال کص
کومن هیهتمیمض ،پغ کص کیدمد تنؾهمی ػیمػی بین لغاش
و وـ سهمی فشبی وضقیت ؿغل و وامسگاشی دس کیان
وـ س نیض بحشکنی ؿذه و لیمت ه کد غزکیی کفضکیاؾ دو
بشکبشی دکؿتا کػت .تنؾ بین لغش و وـا سهامی فاشبای
پغ کص آا ك ست گشفت وا آنهم هته وشدنذ دوحا باا
حممیت کص تشوسیؼ هم هیپشدکصد.
 4وـ س فشبؼتما ،بحشین ،کهمست و هلش سکههمی صهینی،
دسیمیی و ه کیی خ د سک با کین وـ س هؼذود واشدناذ و
بمف ؿذ کین وـ س ثشوتمنذ کهم بم کلتلمد ومهالً وکبؼاتاا
با نفت دس تأهین ه کد غزکیی خ دؽ بم هـىالتی ه کخاا
ؿ د و  2هیلی ا ومسگش غیشب هی دس کین وـا س نایاض بام
ؿشکیظ بحشکنی ه کخا ؿ نذ.
یه ومسگش هنذی تىنؼین بشق وا  7همه کػت دس لاغاش
ومسگشی هی ونذ کون ا ناشکا کص دػت دکدا ؿاغالاؾ
کػت .کین وضقیت بشکی بؼیمسی کص ومسگشکا ههمخش واا
دس لغش هؼتنذ وخ د دکسد .کو نا تنهم ناشکا ؿغلؾ کػات
بلىا ناشکا آینذه کلمهت دس کین وـ س و کفضکیؾ بیؾ کص
کنذکصه لیمت ه کد غزکیی کػت.
وی هیگ یذ کگش کین ؿشکیظ کدکها پیذک وناذ هـاىاالت
صیمدی بشکی کفشکد ههمخشی همننذ هم کتفمق خ کهذ کفتمد.

ػشویغ خبشی سوصنمها کسن -ػفیش کنذونضی دس تهشکا کص کفضکیاؾ هابامدالت نافاتای کیاشکا و
کنذونضی و کدکها کین سونذ فضکینذه خبشدکد.
با گضکسؽ کیلنم ،فلی ه دین ،ػفیش کنذونضی دس تهشکا دس دیذکس بم غالهحؼین ؿمفقی ،سئیغ کتامق
بمصسگمنی کیشکا ،با نمؾ کیشکا با فن کا همب هنغما کؿمسه وشد و گفت :بم کخشکی تفمه نمهاهمی 2
وـ س ،حد سوکبظ تدمسی نیض کفضکیؾ هییمبذ ،همچنین بشکی تحمك هذکگزکسی  2هایالایامسد
دالسی هبمدالت تدمسی ،بمیذ تقشفاهم بهب د یمبذ و با کین هنؾ س بقذ کص فیذ فغش هیئتی کص کنذونضی
با کیشکا هیآیذ.
وی با سوکبظ  2وـ س دس صهینا کنشطی کؿمسه وشد و کفضود :هبمدالت نفتی کیشکا و کنذونضی کفضکیؾ
یمفتا کػت ،با فن کا نم نا پمسػم یه ؿشوت نفتی کنذونضی  88هیلی ا دالس کص کیاشکا خاشیاذ
دکؿت وا کهؼم کین فذد سک با  220هیلی ا دالس سػمنذه و همچنما سل هم سو با پیـشفت کػت.
سئیغ کتمق بمصسگمنی کیشکا نیض دس کین دیذکس فن کا وشد :وـ سهمی ؿشلی باا ویاظه وـا سهامی
هؼلمما بشکی کیشکا کول یت بمالیی دکسنذ و دس کین هیما کنذونضی با فانا کا وـا سی ؿاشلای و
کػالهی ؽشفیت بمالیی بشکی ت ػقا سوکبظ کلتلمدی دکسد.

ثبتسفارشييارداتلًاسمخاوگیبدينضىاسٍ
استیزماٌممىًعضد



ػشویغ خبشی سوصنمها کسن -عبك دػت سکلقمل وصکست كنقت هقذا و تدمست ثبت ػفامسؽ و وکسدکت
هفت لل ل کص خمنای بذوا ؿنمػا کص تیشهمه همن ؿ ؿذ.
با گضکسؽ فمسع ،ثبت ػفمسؽ و وکسدکت ل کص خمنای بذوا ؿنمػا و ثبت ؿنمػنمها همن ؿ ؿذ.
وصیش كنقت دس دػت سکلقملی ثبت ؿنمػنمها ،کخز و نل ؿنمػا ومال بشکی گشوه ومالهمیی دکسوی کنؼمنای،
ه کد هخذس و ه کد تحتونتش  ،هىملهمی دکسویی و غزکیی ،هلضوهمت و تدهیضکت پضؿىی ،فشآوسده هامی
آسکیـی و بهذکؿتی ،ه کد خ سکوی و آؿمهیذنی ،فشآوسدههمی صیؼتی کنؼمنی و فشآوسدههمی عبیقی ،ػنتی و
گیمهی وا هلمسک کنؼمنی دکسنذ ،سک با دػتامههمی ریسبظ کبالك وشد.
بشکین کػمع دس بخؾ ل کص خمنای صهما بنذی بشکی ثبت ؿنمػنمها و نل ؿنامػاا وامالهامی وکسدکتای و
ت لیذی دس ونمس کػتقال و ثبت گ کهی کص ػ ی گمشن تقیین ؿذه کػت.
عبك خذو  7لل ل کص خمنای کص  31خشدکد همه ػم خمسی بمیذ نؼبت با ثبت ؿنمػنمها و کخاز و نلا
ؿنمػا بشکی وکسدکت ومالی ه سد نؾش کلذک وننذ.

پزداختتسُیالتَ٠٣شارمیلیاردیبٍياحدَایكًچکيمتًسط
ػشویغ خبشی سوصنمها کسن -كملحی نیام کص
پشدکخت  30هضکس هیلیمسد تؼهیالت با 10هاضکس
وکحذ و صه و هت ػظ دس لمل عشح سوناك
ت لیذ خبش دکد.
با گضکسؽ بمؿامه خبشنامسکا خ کا ،هاحاؼان
كملحی نیم هقموا وصیش كنقت دس که س كنمیاـ
دس نـؼت خبشی کؽهمس دکؿت :عاباك کفاال
هشوض آهمس ،سؿذ بخؾ كنقت دس ػام 95
حذود  6/5و بش کػمع آهمس بمنه هشوضی 6/9
ب ده وا دس فلل صهؼتما بیؾ کص  12دسكاذ
کفال ؿذ و کین کهش نـمناااش کیان کػات واا
كنقت دس سو د نب ده و ػیمػت هم بشکی سؿذ
ت لیذ با خ بی دس حم کخشک کػت.
وی کفضود :کین دس حملی کػت واا سؿاذ دس
بخؾ كنقت دس ػم  91هنفای  5 /10و دس
ػم  92هنفی 7 /1ب ده کػت و کون ا وضقیت
با هشکت بهتشی سک تدشبا هی ونی .
هقموا وصیشكنقت بم کؿمسه با کینىا دس باخاؾ
خ دسو یه سؿذ فضآینذه سک ؿمهذ با ده کیا ،
گفت :دس ػم  95دس کین بخاؾ  37دسكاذ
کفضکیؾ ت لیذ دکؿتا کی وا کلبتا دس ػم خمسی
کص کین هیضکا فشکتش سفتا و ؿاشکیاظ الص باشکی
ت ػقا كنقت خ دسو فشکه ؿذه کػت.
كملحی نیم ضمن بایاما کیاناىاا دس باخاؾ
تدهیضکت و کدوکت وـموسصی تا لایاذکت باا

خ بی کندم ؿذه ،گفت :ت لیذ تاشکواتا س 29
دسكذ و ت لیذ ومبامیان 69دسكاذ کفاضکیاؾ
دکؿتا کػت ،کلبتا وضقیت ت لیذ ومبمین هنا ص
هغل ب نیؼت.
با گفتا كملحی نیم فشؽ هامؿایانای ،هامؿایان
لبمػـ یی ،كنمیـ فا الدی کفاضکیاؾ تا لایاذ
دکؿتا ،ضمن کینىا دس بشخی كنمیـ همننذ هغ
و ػیمما ومهؾ ت لیذ دکؿتا کی وا کین سوناذ
ناشکا وننذه کػت.
وی تلشیح وشد :هحذود ؿاذا بامصکس فاشکق
تأثیش هنفی بش سؿذ كمدسکت باشخای وامالهام
دکؿتا ،کلبتا سکیضنی هم بشکی ؿنمػمیی بمصکسهامی
هذک خهت کفضکیؾ كمدسکت دس حم کنادام
کػت.

اعتزاضاصىافبٍافشایص۸درصدیمالیات

ػشویغ خبشی سوصنامهاا کسن-
نمی سییغ کتمق کكانامک وـا س
کؽهامس واشد :کگاشصاا كانا ک
هختلف بم کفضکیؾ هـت دسكذی
هملیمت دس ػم خامسی هاخاملاف
ب ده کنذ کهم با هاش حام کوانا ا
هىلف باا پاشدکخات کیان سلا
ؿذه کناذ و دس ؿاشکیاظ فاقالای
دسخ کػت هم آا کػت وا حذکلل
ػمصهما هملیمت بش تقهاذکت خا د

پمیبنذ بمؿذ.
کبشکهی دسػتی دس گفتوگ بم کیؼنم ،با کسکئا ت ضیحمتی دس خل ف هبامحا
هملیمتی کكنمک دس ػم خمسی پشدکخت و گفت :با فن کا نممینذه کكانامک دس
ػمصهما که س هملیمتی دس کین هذت نىمت هختلفی سک با ػمصهما هملیامتای وـا س
هنتمل وشدهک .
وی کدکها دکد :عی ػم همی گزؿتا تمم هؼئ الا ه با کیان ناىاتاا تاموایاذ
دکؿتا کنذ وا دس بمصکس ن فی سو د وخ د دکؿتا کػت .دس صنین ؿشکیغی کكنمک
صشکك خ د سک با ػختی سوؿن نامه دکؿتا و بشکی حفؼ آباشوی ناؾام تاالؽ
وشده و دس ه کسد هتقذد حتی با خمی دسآهذصکیی کص ػاشهامیاا خا د هاضیاناا
وشدهکنذ تم فقملیت آنهم کػتمشکس دکؿتا بمؿذ .دس صنین ؿشکیغی وضـ هملیمتی باا
کین ؿىل ؿشکیظ ومس سک بشکی آنهم دؿ کس و دؿ کستش خ کهذ ػمخت.
دسػتی همچنین فن کا وشد :کكنمک بش کین نىتا تمویذ دکسنذ وا کگش لاشکس باش
پشدکخت هملیمت کػت و هدلغ کین ه ض ؿ سک هل ب وشده واا الص کػات
هملیمت هـمغل پشدکخت ؿ د ،هم عبك لمن ا فمل خ کهی وشد کهام ؿامیاذ باذ
نبمؿذ ػمصهما که س هملیمتی بشکی دسیمفت هملیمت با ػشکك هنمبـ خذیذ ه باشود.
با هش ك ست کكنمک عی ػم همی گزؿتا هم کسه و یم صیمد هملیمت خا د سک
پشدکخت وشدهکنذ کهم هن ص کفشکدی هؼتنذ وا با ؿی ههمی هختلف فشکس هملیامتای
دکسنذ.

هقموا وصیش كنقت بم کؿمسه باا عاشح سوناك
کلتلمدی وا دس ػم گزؿتاا کخاشکیای ؿاذه
کػت ،گفت 25 :هضکس وکحذ ت لیذی دس بخؾ
همی كنقتی و وـموسصی هـاما دسیامفات
تؼهیالت دس عشح سونك ت لیذ ؿذهکنذ واا 3
هضکس و  700عشح بم سؿذ فیضیىای بامالی 60
دسكذ با بهشه بشدکسی سػیذه کػت.
وی کفضود :هیمناین تؼهیاالت پاشدکخاتای باا
وکحذهمی وـموسصی  327هیلی ا ت هما با ده
و بشکی هیضکا تأثیشپزیشی کین تؼاهایاالت باش
ت لیذ سوؽ نؾمستی بشخظ تذوین و کخاشکیای
ؿذه کػت.
كملحی نیم فن کا وشد :خل گیشی کص وامهاؾ
کؿتغم و تثبیت آا یىای کص کولا یات هامی
وصکست كنقت ب ده  ،کین دس حملی کػت واا
 203وکحذ كنقتی بم ومهؾ کؿاتاغام سوباشو
ؿذهکنذ.
هقموا وصیش ضمن بیما کینىا ػاتامد کلاتالامد
همموهتی دو سوص پیؾ بشنمها عشح سوناك ػام
 96سک کبالك وشد ،کؽهمس دکؿت :عی کین کباالك
تؼهیالت  30هضکسهیلیمسدی با  10هضکس وکحاذ
و صه و هت ػظ بم همىمسی بمنه هاشواضی
دس دػت س ومس لشکس خ کهذ گشفت و عبك سوک
ػم گزؿتا کین تؼهیالت پشدکخات خا کهاذ
ؿذ.

سپزدٌگذارانثامهوگزانوباضىد


ػشویغ خاباشی سوصنامهاا
کسن -هقموا نؾمستی بمنه
هشواضی دسبامسه آخاشیان
وضـ ه ػؼا کفتبمسی ثمهان
گفت :ه ػؼا کفتبمسی ثمهن
دس هؼاایااش پاای ا ػااتاان بااا
ه ػؼمت هادامص کػات و
ػپشدهگازکسکا آا ناااشکا
نبمؿنذ.
با گضکسؽ آنم ،فشؿمد حیذسی بم بیما کینىا فشآینذ لمن نی و سػیذگای
با تممضمی کین ه ػؼا دس حم کندم ب ده و همىن کػت هاناداش باا
كذوس هد ص و یم کدغم بم یىی کص بمنههم و ه ػؼمت کفتبمسی ؿا د،
کفضود :ه ػؼا کفتبمسی ثمهن یىی کص ه ػؼا همی هتمامضای دسیامفات
هد ص کص بمنه هشوضی کػت.
وی با ػپشده گزکسکا ه ػؼا ثمهن کعمینما دکد وا هیچ هـىلی باشکی
ػپشدهگزکسکا آا کیدمد نخ کهذ ؿذ و كذوس هد ص و یم کدغم ه ػؼا
بم حفؼ حم ق و كیمنت کص ػپشده همی آنهم کندم هیؿ د.
با گفتا هقموا نؾمستی بمنه هشوضی ،کلذکهمتی ت ػظ کیان ها ػاؼاا
ؿمهل پزیشه ن یؼی دس ب سع و ت دیـ ػپاشده لامنا نای ناضد بامناه
هشوضی کندم ؿذه کػت و بش کین کػمع ثمهن دس حم پایا ػاتان باا
ه ػؼمت هدمص کػت.
حیذسی کص ػپشده گزکسکا ه ػؼا کفتبمسی ثمهن تممضم وشد حؼ نیمص
با ؿق ه ػؼا هشکخقا و کص خذهمت آا کػتفمده وننذ.
سئیغ هیمت هذیشه ه ػؼا کفتبمسی ثمهن نیض دس کیان سکباغاا گافات:
وسؿىؼتای کین ه ػؼا وکلقیت نذکسد.
فیؼی سضمیی تمویذ وشد :کون ا هـىلی دس سػیذگی با حؼمبهامی
هشد وخ د نذکسد و تممهی ؿق ثمهن دس ػشکػش وـ س فقم هؼتاناذ
کهم بم کصدحم خمقیت ه کخا هؼتنذ.

ثبتضىاسٍكاالیيارداتیاس٠/خزدادالشامیضد
ػشویغ خباشی سوصنامهاا کسن -باشکػامع
دػت سکلقمل وصکست كنقت هقذا و تدامست،
بمصسگمنما کص  31خشدکد  96بمیذ ؿنمػا وامالی
وکسدکتی و ت لیذی سک دس ػمهمناهمی هاشبا عاا
ثبت وننذ.
بااا گااضکسؽ فاامسع ،وصیااش كاانااقاات دس
دػت سکلقملی ثبت ؿنمػنمهاا ،کخاز و نلا
ؿنمػا ومال باشکی گاشوه وامالهامیای دکسوی
کنؼمنی ،ه کد هخذس و ها کد تاحات واناتاش ،
هىمل همی دکسویی و غازکیای ،هالاضوهامت و
تدهیضکت پضؿىی ،فشآوسده هامی آسکیـای و
بهذکؿتی ،ها کد خا سکوای و آؿامهایاذنای،
فشآوسده همی صیؼتی کنؼمنی و فاشآوسده هامی
عبیقی ،ػنتی و گیمهی وا هلامسک کنؼامنای
دکسنذ ،سک با دػتامههمی ریسبظ کبالك وشد.
بش کین کػمع کین دػت سکلقمل بش کػامع هامده
 13لمن ا هبمسصه بم لمصمق ومال و کسص تهیا ؿاذه
وا وکسدوننذگما و ت لیذوننذگما نیض هـما

آا هی ؿ نذ .عبك دػت سکلقمل یامدؿاذه ػاا
هذک کسکئا ػمختمس ؿنمػا ومال ،سکهىمس ثابات
ؿنمػنمها ،کخز و نل ؿانامػاا وامال و دس
نهمیت تقشیف فاشکیاناذ کخاشکیای و تاقایایان
کول یتهم هالن لشکس گشفتا کػت .وامالهامی
وکسدکتی و ت لیذی عبك لمن ا هبمسصه بم لامصامق
بمیذ ؿنمػا ومال و وذ سهایشی دکؿتا بمؿنذ.
دس تبلشه کین آییننمها روش ؿذه هحالا الت
وـموسصی (خم و فشآوسینـاذه ،واناداملاا،
دکنا همی سوغنی ،سوغن خم  ،خ دکهی ،رست
دکهی ،کن کؿ گنذ  ،ؿىش خم  ،صامی ،باشناح،
کن کؿ خ سکن دک و عی س ،و د ؿایامایامیای،
ػم و بزسهم) دس دػت سکلقمل تقیینتىلایاف
هیؿ نذ.
با گضکسؽ فمسع ،بشکی هش ؿنمػنمها ومال یه
ؿنمػا ومالی یىتم تخلیق هییامباذ و واذ
IRCبا ومالهمی هـما تا ػاظ ػامهامناا
كذوس پشوکناا ثابات ػامصهاما غازک و دکسو

جشئیاتطزحمسکهحمایتیياجتماعی
ػشویغ خبشی سوصنامهاا کسن-هاقاموا کها س
هؼىن ؿهشی بنیمد هؼىن بمتـشح خضئیمت عشح
هؼىن حممیتی و کختممفی کص پشدکخت ومه 7
هیلی ا ت همنی بالف م بشکی خشیذ هؼىن هاهاش
فملذ هتممضی خبشدکد .با گضکسؽ ههش ،خ کد حاك
ؿنمع بم کؿمسه با کینىا بشعبك لمن ا کػمػی تمهین
هؼىن بشکی کلـمسی وا ت کا تمهیان هؼاىان سک
نذکسنذ بقهذه دولت کػت گفت :هؼىن کختممفی
بشکی  44دهه بشنمها سیضی ؿذه کػت وا ؿمهل
 2فلل ولی هؼىن حممیتی و هؼىن کختمامفای

و ؿمهل  7بشنمها کػت.حك ؿنمع باا خاضیایامت
هؼىن حممیتی پشدکخت و کدکها دکد :دس لاملا
عشح هؼىن حممیتی دولت بشکی آا دػاتاا کص
کفشکدی وا لمدس با تمهین صهایان باشکی ػامخات
هؼىن هؼتنذ تؼهیالتی بشکی تمهین هؼاىان باا
ك ست هلىی دس نؾش هی گایاشد.هاقاموا کها س
هؼىن ؿهشی بنیمد هؼىن تمویذ وشد 3 :باشنامهاا
دس هؼىن حممیتی پیؾ بینی ؿذه کػت وؼمنیىا
تممیل با ػمخت هؼىن دکسناذ های تا کناناذ کص
تؼهیالت (بشحؼ خمقیت ؿهشهم)40- 30و 50

کختلمف دکسد .همچنین بشکی ؿنمػا وامالهام،
تأییذ کلىتشونیىی دس ػمهمنا خامهاـ تادامست
پیؾ بینی ؿذه وا با کػتقال کلاىاتاشونایاىای
ؿنمػا ومال ت ػظ گمشن هن ط خ کهذ ب د.
فالوهبش وذهمی دکخلی ومالهمی هذنؾش ؿنمػا
خهمنی بنم GTINتخلیق دکده های ؿا د
وا ػمختمس  13 ،12 ،8و  14سلامای دکسد.
همچنین بشکی ؿنمػا ومال ،ػمهمناکی پیؾبینای
ؿاذه واا فاشکیانااذ دسخا کػاات كاذوس سک
دسبشگشفتا و کهىما کػتقال سک بشکی ػمهمناهم و
کفشکد فشکه هی ونذ .دس حمایامات هاذیاشیات
ؿنمػا ومال دس ع صندیشه تدمسی باشفاهاذه
کین ػمهمنا کػت.
هیلی ا ت هما کػتفمده وننذ.وی کفضود :تؼهایاالت
 30هیلی ا ت همنی بشکی ؿهشهمی صیاش  20هاضکس
خمقیت 40 ،هیلی ا ت هما بشکی ؿهشهمی  200تام
 500هضکس نفش و همچنین تؼهیالت  50هایالایا ا
ت همنی بشکی بیؾ کص  500هضکس نفش دس نؾش گشفتاا
ؿذه کػت.حك ؿنمع بم بیما کینىاا کفاشکدی واا
صهین دکسکی پشوکنا ػمختممنی هؼتنذ هیت کننذ کص
کین تؼهیالت کػتفمده ونناذ گافات :نا ؿ دو
هؼىن حممیتی با ك ست خشیذ هؼىن هالاىای
کػت با گ نا کی وا کفشکد دس همما ؿاهاشی واا
ػمون هؼتنذ هیت کننذ هؼاىانای تام  20ػام
ػمخت خشیذکسی وننذ کین عشح ومه هیوناذ
کفشکد بشکی خشیذ کص تؼهیالت کػتفمده وننذ.

مقالٍ
وفتسداییاسبًدجٍ

کدکها کص ؿممسه لبل:
نىتا دیاشی وا دس خل ف کخشکی هملیمت باش کسصؽ
کفضوده حمئض کهمیت کػت کخشکی هشحلاکی آا کػت .دس
کین کستبمط بنمبش کختیمسکت حمكل کص هامده  18لامنا ا،
هملیمت بش کسصؽ کفضوده دس کیشکا هممننذ ػمیش وـ سهم با
ك ست هشحلاکی کخشک هیؿ د و بذیهی کػت واا عای
ػم همی کخشکی هملیمت بش کسصؽ کفضوده دس هش یاه کص
دوسههمی هملیمتی تممهی فقمالا کلتلمدی دس یه صندیشه
هىلف با ثبت نم دس نؾم هاملایامت باش کسصؽ کفاضوده
نبمؿنذ.
کص کینسو ،با هنؾ س کختنمب کص تحمیل هملیمت با فاقامالا
کلتلمدی دس حلما آخش صندیشه ،هملیمت بش کسصؽ کفاضوده
با ك ست دسكذی کص لیمت هحمػبا و باش سوی وامال
دسج هی ؿ د و با کین تشتی هلشکوننذه هنام خشیذ
ومالهم و خذهمت ،فالوه بش لیمت ومال ،هملیمت بش کسصؽ
کفضوده هتقلك سک نیض با فشوؿنذه پشدکخت خ کهذ واشد و
با کین تشتی ول بمس هملیمتی با هلشکوناناذه ناهامیای
هنتمل هیؿ د.
دوسههمی هملیمتی بشکی تؼ یا هملیمت بش کسصؽ کفضوده کص
دیاش ه کسد ه سد کفتشکم ه دیما هاملایامتای دس کیاشکا
کػت .باسغ کینىا دس کغل وـ سهمیی وا نؾم هملیمت
بش کسصؽ کفضوده دس آنهم خمسی کػت دوسه تؼ یا هملیمت
بش کسصؽ کفضوده یههمها تقییان های ؿا د و فاقامالا
کلتلمدی هىلف هؼتنذ هملیمت بش کسصؽ کفضوده وك لای
سک بالفمكلا با حؼمب دولت وکسیض وننذ ،دس کیاشکا کیان
دوسه با ك ست فللی کػت.
کص کینسو ،دس کیشکا هملیمت وك لی کص فقمالا کلاتالامدی
حذکلل بم یه ولفا دوهمها با حؼامب ػامصهاما کها س
هملیمتی وـ س وکسیض هی ؿ د وا کین ها ضا ؿ واماه
صیمدی با گشدؽ نمذینای کین فقامالا خا کهاذ واشد.
بنمبشکین ،هی ت کا گفت لمن نازکس بم فل با صیما هملیمتای
نمؿی کص کین ولفا بم هذک بشلشکسی فذکلت و باا نا فای
تـ یك ه دیما هملیمتی بشکی تمىین با ل کنین هملیمتی کین
ههلت لمن نی سک دس لمن ا هملیمت بش کسصؽ کفضوده وـا س
لحمػ وشده کػت.
هنمبـ و هلمسک هملیمت بش کسصؽ کفضوده
بش کػمع آهمسهمیی وا کص گضکسؽ وصکست که س کلتلمدی
و دکسکیی دس خل ف فملىشد «كذ سوص ،كذ کلاذک »
هنتـش هیؿ د ،دولت یمصده ه فك با وك  125هاضکس
هیلیمسد ت هما هملیمت و ف کسم کص هؼیش کخشکی هملایامت
بش کسصؽ کفضوده ؿذه کػت .کین دولت ،هبلاغای هاقامد
هفت هضکس و  651هیلیمسد ت هما بشکی کستمامی ػاالهات
تخلیق دکده و حذود  42هضکس هیلیمسد ت هما با حؼمب
ؿهشدکسیهم و دهیمسیهم بشکی فمشکا و آبامدکنای وکسیاض
وشده کػت .سویىشد دولت یمصده دس لبم دسآهذهامی
نمؿی کص هملیمت بش کسصؽ کفضوده ،سویىشد کختممفی ب ده
کػت.
هملیمت بش کسصؽ کفضوده هبتنی بش کینتشنت کػت .باش کیان
کػمع دس تممهی وـ سهم ػقی بش آا کػت وا با هنؾ س
ػه لت کندم تىملیف ت ػظ ه دیما و کفضکیؾ تمىایان
آنهم ،سویا همی کخشکیی با ك ست کلىتشونیاىای کنادام
گیشد .کص کینسو ،دس وـ سهمیی وا بؼتشهامی هانامػا
بشکی کػتفمده کص کینتشنت و دکنؾ ومهپایا تاشی دس بایان
ه دیما هملیمتی تم حذ بمالیی وخ د دکؿتا بمؿذ ،ثبتنام ،
تؼلی کؽهمسنمها و ...با ك ست کلىتشونیىی هذنؾش کػت.
کهم دس بشخی کص وـ سهم نیض دس ونمس تىمیل و تؼالایا
کلىتشونیىی کؽهمسنمها ،تؼلی دػتای کؽاهامسنامهاا نایاض
کهىماپزیش کػت .دس کیشکا نیض کص صهما الص کالخشک ؿاذا
لمن ا هملایامت باش کسصؽ کفاضوده ،ػاقای باش کنادام
کلىتشونیىی تممهی سویاهمی کخشکیی نؾیش پیؾثبت نام ،
ثبت نم  ،تؼلی کؽهمسنمها ،دسیمفت گ کهی کفاتابامس و ...
ب ده کػت ولی بم ت خا با پمیین ب دا دکنؾ ومهپیا تاشی
و فذ آؿنمیی تقذکدی کص ه دیما ،دس دوسههمی آغمصین
کهىما کندم دػتی بشخی کص کین سویاهم کص خملا تؼالایا
کؽهمسنمها نیض وخ د دکؿتا کػت.
دس حم حمضش نیض کلىتشونیىی ؿذا سویاهمی کخاشکیای
هشب ط با کین نؾم هملیمتی دس حم گؼتاشؽ کػات ،باا
نح ی وا کهىما پشدکخت آنالین هملیمت و فا کسم و
ثبت فیؾهمی وکسیضی نیض هیؼش بمؿذ.
ػمصهما که س هملیمتی بم وؼ هد ص با سکحتی هیت کنذ با
ؿنمػمیی دسآهذهم و دکسکیی همی کفشکد بپشدکصد و هملایامت
حمیمی سک هحمػبا ونذ ،همچانایان کص فاشکس هاملایامتای
خل گیشی ونذ .کص عشک دیاش ػیؼت کؽهمسنمها هملیمتای
و ػیمػت همی تـ یمی هشب ط با آا یىی کص ومسکتاشیان
ػیمػتهم ب ده کػت وا ه های تا کناذ هاضیاناا هامی
خمـآوسی هملیمتهم سک ومهؾ دهذ و ها های تا کناذ
دسآهذهمی دولت سک کفضکیؾ دهذ.
یىی دیاش کص نىمت ،تقشیف پمیاهمی هملایامتای خاذیاذ
ب ده کػت تم دولت بت کنذ دسآهذ بیـتشی وؼ ونذ وا
کین همده نیض خمی بح دکسد ،صیاشک ؿاشکیاظ سوا دی
وـ س ،بمف ؿذه تم کلتلمد ت کنمیی پشدکخات هاملایامت
بمالیی نذکؿتا بمؿذ .بم ت خا با ه کسد هزوا س های تا کا
گفت خذی گشفتن بح ضممنتهمی کخشکیی ،یىی کص
بهتشین ه کدی کػت وا دس لمن ا خذیذ گندمناذه ؿاذه
کػت وا هی ت کنذ کص فشکس هملیمتی خل گیشی واناذ و کص
عشفی خ دکؽهمسی هم نبمیذ با ػماتای باشود واا کفاشکد
بت کننذ کص هملیمت و پشدکخت آا فشکس وننذ .بنمبشکین کیدمد
صیشػمختی نؾیش ؿنمػنمها کلتلمدی بشکی فقمالا کلتلمدی
هیت کنذ سکهی ه ثش بشکی دسیمفت هملیمت بمؿذ.

