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اقتصاد

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -یه ممبا مؼئول گفت :ثشاػبع ملوثبت وبسگشوه تنر م ثبصاس  ،تب
پبیبن شوسدین مبه ػبل آینذه ثشنج و ؿىش ثه م ضان نبمحذود دس رشوؿروربه هربی صنرجر رشه ای و
تعبونیهبی ملشف وـوس توصیع خواهذ ؿذ.
ثه گضاسؽ ماش ثه نمل اص ؿشوت ثبصسگبنی دول ی ایشان حؼن عجبػی معشو بن ،دس خلوف تنر رم
ثبصاس ؿت ع ذ وبالهبی اػبػی اظابسداؿت :عجك ملوثبت وبسگشوه تنر م ثبصاسوـوس ،اص اثر رذای
ثاتن مبه توصیع نبمحذود ثشنج واسداتی و ؿىش توػظ این ؿشوت دس شوؿوبههبی صنرجر رشه ای و
تعبونیهبی ملشف ،آغبصؿذه و تب پبیبن شوسدین مبه ػبل  96ادامه خواهذ داؿت.
معبون ثبصسگبنی داخلی ؿشوت ثبصسگبنی دول ی ایشان ا ضود :وبسگشوههبی تنررر رم ثربصاس دس هرش
اػ بن ،تع ن شوؿوبههبی توصیع وننذه و نربست ثش توصیع ثشنج و ؿىش سا ثش عاذه داسنذ.
عجبػی معشو بن ثب تبو ذ ثش اینىه امؼبل ل تت عشضه وبالهبی اػبػی ثشای تنر م ثبصاس ؿرت عر رذ
نؼجت ثه ػبل لجل ا ضایـی نذاؿ ه اػت ،خبعش نـبن وشد :عشضه وبالهبی دس اخر ر ربس ثرب لر رترت
ملوة و ثذون محذودیت ،آسامؾ ثبصاس سا سلم صده اػت و دس حبل حبضش ه چوونه مـىلی ثبثت
تنر م ثبصاس این وبالهب وجود نذاسد.

افسایص مجذد قیمت گًضت گًسفىذی



ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -سئ غ اتحبدیره گروؿرت
گوػفنذی اص ا ضایؾ ل تت این نو گوؿت دس ثبصاس خجش
داد و گفت :گوؿت گوػبله ن ض دس هف ره جربسی گرشان
ؿذه اػت.
علی اكغش ملىی دس گف وو ثب مارش اص ا رضایرؾ  500ترب
 1000تومبنی ل تت گوؿت گوػفنذی دس هفر ره جربسی
خجش داد و اظابسداؿت :ل تت گوؿت گوػبلره نر رض دس
هف ه جبسی ا ضایؾ پ ذا وشده اػت.
وی ل تت هشو لوگشا ؿمه ثذون دنجه سا ثرشای ملرشف
وننذگبن  39هضاستومبن و ثشای مغبصه داسان ث ن  35هضاسو
 500تومبن تب  36هضاس و  500تومبن اعالا وشد .سئ غ اتحبدیه گوؿت گوػفنذی دسثبسه دالیل گرشانری
مجذد ل تت گوؿت دس ثبصاس گفت :وتجود عشضه یىی اص دالیل این امش اػت ضتن اینىه ثه پبیبن ػربل
هم نضدیه میؿویم و ملشف ن ض ث ـ ش ؿذه اػت.

ایجاد َ۰۳۳سار ضغل در سال آیىذٌ قطعی است

میاوگیه مًزين ورخ سًد بیه باوکی  9/81درصذ ضذ

سا ثشای س ع مـىالت این اػ بن كبدس وشدنذ.
وی اضب ه وشد :الذامبت م بن مذت و دساص مذت
هم دس این اػ بن ثبیذ انجبا و ثشای اؿر رغربل هرم
ثبیذ چبسه انذیـی و ا ضایؾ مابست شدی ثرشای
اؿ غبل ،ثه وبسگ شی مذیرشان ثرومری اص دیرورش
الذامبتی اػت وه ثبیذ انجبا ؿود.
نشخ مـبسوت ن شوی وبس ثه  40.4دسكذ سػ ذ
وصیش تعبون ،وبس و س به اجر رتربعری دس ثرخرؾ
دیوشی اص ػخنبن خود ثب اؿبسه ثه اینىه الر رلربد
وـوسمبن م غ ش اػت ،ا ضود :ثبیذ ؿرىرنرنرذگری
ال لبدمبن سا دس ممبثل تغ شات ث شونری وربهرؾ
ده م و لذست و ثجبت ال لبدی داخل سا دس لبلت
ال لبد ممبوم ی ا ضایؾ ده م و ثشای این منررروس
ن بص ثه ثشنبمه مـخق و منرتی داسیم.
سث عی ثب تبو ذ ثش اینىه ال لبد ممربومر ری چرشا
ساهنتبی مبػت ،ادامه داد :ثش اػبع مرغربلرعربت،
سونذ ولی ؿىننذگی ال لبد ایشان و هرترچرنر رن
م ضان دػ شػی سوػ بهب ثه خذمبت اص ػبل 2013
ثه ثعذ سو ثه ثاجود اػت.
وی گفت :دس ػبل  1394ث ؾ اص  700هضاس و ترب
تبثؼ بن  95هم  630هضاس ؿغل سا ایجبد وشدیم.
سث عی دسثبسه سونذ تغ شات جرترعر رت رعربل و
غ ش عبل و نشخ مـبسوت گرفرت :اورنرون نرشخ
مـبسوت ن شوی وبس مب ثه  40.4دسكذ سػ رذه و
جتع ت عبل مب  26م ل ون و  370هضاس نفش اػت.
وی ثب اؿبسه ثه اینىه اثشات تأخ شی ثبصاس وربس اص
ػبل  1387تب ػبل  1392وجود داسد ،ادامه داد :ثب
ن شوی وبس م أخش وه واسد ثبصاس وبس ؿذ ،مرواجره
ؿذیم.

ثه واحذهبی تول ذی اخ لبف یب ت.
این مؼوول ان ربا ثخـی ثه ثبصاس پول ،مجبسصه ثرب
پولـویی و اجشای اػ بنذاسدهبی ثر رن الرترلرلری
گضاسؿوشی مبلی آی.اف.آس.اع  ،ستجه ثرنرذی
ثبنه هب و اسصیبثی وضع ت ػالمت و ثشخوسد ثب
موػؼه هبی غ شمجبص سا اص الذاا هبی نررربستری
این نابد ثشؿتشد و اضرب ره ورشد 12 :دسكرذ
نمذینوی ونونی وـوس مشثوط ثه ا رضوده ؿرذن
موػؼه هب ثه اشػت موػؼه هبی صیش نرش ثبنه
مشوضی اػت.
وی اعالا وشد نؼخه ػوا ػبمبنه چرىربون دس
ثخؾ نربا هبی پشداخت ثب هرذف نررربست ثرش
چه هبی دسون ثبنىی ثضودی مؼ مش می ؿود.
** ػبمبنذهی  31.8دسكذ اص  220هضاس حؼربة
دول ی پشاونذه
معبون ال لبدی ثبنه مشوضی دسثبسه اػر رمرشاس
ػبمبنه نؼ م ثشای ان ربا ثخـی ثه حؼربة هربی
دول ی گفت :ث ؾ اص  220هضاس حؼربة دولر ری
دس ؿعجه هبی ثبنىی وجود داؿت وه خضانره داس
اص ثشخی اص آناب اعالعی نذاؿت.
ثه گف ه وی ،ثبنه مشوضی ثه دل ل ؿفبف نجودن
دسآمذهبی این حؼبة هب ثب ساه انذاصی ػربمربنره
نؼ م ،هته پشداخت هب و دسآمذهب سا مر رترشورض
وشد.
لشثبنی ا ضود :اونون  70هرضاس حؼربة اص ایرن
تعذاد دس ثبنه مشوضی م تشوض ؿذه اػرت ثره
ؿ وه ای وه حموق آثبن مبه وبسونبن آموصؽ و
پشوسؽ اص ػبمبنه نؼ م پشداخت ؿذ.

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -وصیش تعبون ،وربس
و س به اج تبعی گفت :ام ذواسیرم دس ػربل 96
یه م ل ون ؿغل ایجبد ؿود امب ایجبد  700هرضاس
ؿغلی لغعی اػت.
ثه گضاسؽ ماش  ،علی سث عی ثب حضوس دس ثرشنربمره
نوبه یه دسثبسه تلتر رتربت اترخربر ؿرذه دس
جلؼه ػ بد مذیشیت ثحشان ثشای اػ بن خوصػ بن
گفت :سئ غ ػبصمبن حفبظت مح رظ صیؼرت و
وصیش جابد وـبوسصی ثب حضوس دس ایرن جرلرؼره
الذامبت و ثشنبمههبی خرود دس ایرن اػر ربن سا
تـشیح وشدنذ.
وی ثب اؿبسه ثه اینىه منـبء ثخـری اص آلرودگری
هرروای خرروصػ ر رربن ررشامررنررغررمرره ای اػررت،
گفت :ػذهبیی وه دس وـوسهبی هتؼبیه ایرجربد
و تبالة هب سا خـه وشدنذ ،اص عرلرل ا رضایرؾ
گشد و غجبس و سیضگشدهب دس خوصػ بن اػت.
سث عی ثب ث بن اینىه دس هف ه هبی آتری جرلرؼربت
ػ بد ثحشان سا دس اػ بن خوصػ بن تـى ل خواه م
داد ،ادامه داد :سئ غ جتاوس هم دػ وسات جذی

چیه ريابط تجاری خًد با اتحادیٍ
اريپا را گسترش میدَذ

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -چ ن ثه منروس ممبثلره ثرب
تاذیذات ال لبدی دونبلذ تشامپ ،سواثظ تجبسی خود ثرب
اتحبدیه اسوپب سا واسد مشحله جذیذی می ونذ.
ثه گضاسؽ ماش ثه نمل اص پبیوبه خجشی آی ثری تربیرترض،
ان ربس می سود وه سواثظ ال لبدی چ ن و اتحبدیه اسوپرب
واسد دوسه جذیذی ؿود این دس حبلی اػت وه ممبمبت
اتحبدیه اسوپب دس اجالع اخ ش ثشووؼل اعالا وشدنذ وره
ثه دنجبل اعتبل ػ بػت حتبی ی اص ػوی دونبلذ ترشامرپ
للذ داسنذ وه دوس جذیذی اص سواثظ تجبسی خود سا ثرب
پىن آغبص وننذ.
هتچن ن ممبمبت چ نی خواهبن ثشگضاسی ػشیع نـؼت ثب
ممبمبت اسوپبیی ؿذه انذ تب هش چه صودتش ثه یه ساه حل
ثشای ممبثله ثب ػ بػت هبی تشامپ دػت پ ذا وننذ.
این دس حبلی اػت وه ػ بػت هبی حرتربیر ری دونربلرذ
تشامپ دس جات اول ت ثخـ ذن ثه تول ذ داخلی آمشیىرب
نؼجت ثه تجبست خبسجی اػت.

آسیا باالتریه رضذ اقتصادی ۵قارٌ
را بٍ خًد اختصاص میدَذ

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -موػؼه تحم مبتی مرودی
اعالا وشد ،عل شغم چبلؾ هبی پ ؾ سو دس ػبل جربسی
م الدی ،ال لبد آػ ب امؼبل ثا شین عتلىشد سا دس ثر رن
لبسه هبی جابن ثه خود اخ لبف خواهذ داد.
ثه گضاسؽ ماش ثه نمل اص سوی شص  ،موػؼه ترحرمر رمربتری
مودی اعالا وشد ،عل شغم چبلؾ هبی علی دس جابن و
ن ض تبث ش آن ثش سوی منغمه آػ ب ،امرب دس ػربل جربسی
م الدی ال لبد آػ ب ػشیع تشین ضرشة آهرنرا سا دس
جابن ثه خود اخ لبف خواهذ داد و مؼ ش سؿذ خود سا
ثب كالثت ادامه می دهذ .این دس حبلی اػت وره پر رؾ
ث نی می ؿود ال لبد آػ ب ثربوجرود ثرالترىرلر رفری دس
اكالحبت ػبخ بسی چ ن ،ا ضایؾ نشخ ثرارشه ثربنرىری
توػظ ذسال سصسو آمشیىب ،تـذیرذ اعرتربل ػر ربػرت
حتبی ی دس ال لبدهبی پ ـش ه و تغر ر رشات احر رتربلری
ػ بػی دس اتحبدیه اسوپب ثب لذست ثره وربس خرود ادامره
دهذ .موػؼه مودی اعالا وشد ،ال لبد آػ ب دس ممربثرل
این تو بن هبی ػاتو ن ممبوا اػت و ثنوبهبی ال لبدی
و ن ض ػ ؼ م هبی ثبنىی این منغمه دس ممبثل چبلؾ هربی
پ ؾ سو ممبومت نـبن مری دهرنرذ .دس گرضاسؽ ایرن
موػؼه تحم مبتی ثه این نى ه اؿبسه ؿذه اػت وه اعتربل
ػ بػت هبی پولی و مبلی چ ن ن ض موجت ؿذه تب سؿرذ
نبخبلق داخلی این وـوس دس ػبل  2016مر رالدی 6.7
دسكذ ثبؿذ وه این امش مری تروانرذ خرغرش ورنرذ ؿرذن
سونذ سؿذ منغمه آػ ب دس ووتبه مذت سا ثذنجربل داؿر ره
ثبؿذ.

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -معبون ال رلربدی
ثبنه مشوضی اعالا وشد اص  220هرضاس حؼربة
دول ی پشاونذه 70 ،هضاس مروسد دس ایرن نراربد
ػبمبنذهی ؿذ و اعالا وشد :م بنو ن موصون نشخ
ػود ث ن ثبنىی دس ػه هف ه نخؼت ثاتن مبه ثره
 18.9دسكذ وبهؾ یب ت.
ثه گضاسؽ ایشنب ،پ تبن لشثبنی دس نـؼت خرجرشی
تـشیح الذاا هبی ثبنه مشوضی ثرشای ترحرمرك
ال لبد ممبوم ی یبدآوسی وشد :اوایرل پربسػربل
م بنو ن موصون نشخ ػود ث ن ثبنىی ثه ثر رؾ اص
 29دسكذ دس ثبصاس ث رن ثربنرىری سػر رذه ثرود.
لشثبنی وه نتبینذه ثربنره مرشورضی دس ػر ربد
شمبنذهی ال لبد ممبوم ی اػت ،تبو ذ وشد نشخ
ػود ث ن ثبنىی اص آغبص امؼبل ،پبیذاس ثوده اػت.
وی تخل ق ػام  60دسكرذی ػرشمربیره دس
گشدؽ واحذهبی تول ذی اص تؼا الت پشداخ ری
ثه ثخؾ كنعت سا هذف این ثبنه ثرشای سونرك
تول ذ عنوان وشد و ا ضود :دس  9مبهه امؼبل 64.1
دسكذ تؼا الت پشداخ ی ثه ػشمبیه دس گرشدؽ

ایران در میان قذرتمىذتریه اقتصادَای جُان تا سال ۰۳۵۳
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -ترب ػربل 2050
جابن اح تبال اص آنرچره وره امرشوص مـربهرذه
می ؿود ،تغ ش چـتو شی پ ذا خواهرذ ورشد و
چـم انذاص ال لبدی و مبلی جابنی اص این نرررش
مؼ ث ی نخواهذ ثود.
ثه گضاسؽ ایؼنب ،ؿشوت پشایرغ واترش هربوع
ووپشص دس گضاسؿی ثه ثشسػی ال لبدهبی جاربن
پشداخ ه وه تب  32ػبل آیرنرذه ثرضسگر رشیرن و
لذستتنذتشین ال لبدهبی جابن خواهنذ ثود.
این گضاسؽ ثب عنوان  :نرم ال لبدی جابنری ترب
ػبل  2050چوونه تغ ش خواهذ وشد؟  32وـوس
سا ثش اػبع تول ذ نبخبلق داخلی مروسد پر رؾ
ث نی آناب اص نرش ثشاثشی لذست خشیذ ستجه ثرنرذی
وشده اػت.
ثشاثشی لذست خشیذ اص ػروی الر رلربددانراربی
والن ثشای تع ر رن ثرارشه وسی الر رلربدی و
اػ بنذاسدهبی صنذگی دس م بن وـوسهب دس یره
دوسه مـخق موسد اػ فبده لشاس میگ شد.
ثه اػ ثنبی آمشیىب ،ثؼ بسی اص لذستابی ال لبدی

ونونی جابن مبننذ طاپن و آلتبن دس ستجه ثرنرذی
جابنی نضول خواهنذ وشد و وـوسهبیی مربنرنرذ
هنذ و انذونضی وه دس حبل حبضش الر رلربدهربی
نوظاوس ثه ؿتبس می سونذ ،جربی آنرارب سا مری
گ شنذ.
پبیوبه خجشی ث ضنغ اینؼبیذس دس گرضاسؿری ثره
ثشسػی لذستتنذتشین ال لبدهبی جابن ثش مجنربی
ستجه ثنذی پشایغ واتش هبوع ووپشص پرشداخر ره
اػت وه عجبستنذ اص:
 -1چ ن 58.499 :تشیل ون دالس

 -2هنذ 44.128 :تشیل ون دالس
 -3آمشیىب 34.102 :تشیل ون دالس
 -4انذونضی 10.502 :تشیل ون دالس
 -5ثشصیل 7.540 :تشیل ون دالس
 -6سوػ ه 7.131 :تشیل ون دالس
 -7مىضیه 6.863 :تشیل ون دالس
 -8طاپن 6.779 :تشیل ون دالس
 -9آلتبن 6.138 :تشیل ون دالس
 -10انول غ 5.369 :تشیل ون دالس
 -11تشو ه 5.184 :تشیل ون دالس
 -12شانؼه 4.705 :تشیل ون دالس
 -13عشثؼ بن ػعودی 4.694 :تشیل ون دالس
 -14ن جشیه 4.348 :تشیل ون دالس
 -15ملش 4.333 :تشیل ون دالس
 -16پبوؼ بن 4.236 :تشیل ون دالس
 -17ایشان 3.900 :تشیل ون دالس
 -18وشه جنوثی 3.539 :تشیل ون دالس
 -19ل پ ن 3.334 :تشیل ون دالس
 -20وی نبا 3.176 :تشیل ون دالس

پیصبیىی تحقق  9۴۵درصذی درآمذ گمرک در سال 1۵
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -گتشن ایرشان
اص پ ؾث نی تحمك  145دسكذی دسآمرذهربی
گتشوی دس ػبل  1395نؼجت ثه لبنون ملوة
ثودجه خجش داد.
ثه گضاسؽ ماش ،د ش نوػبصی و تحرول اداسی
گتشن ایشان ثب ان ـبس گضاسؽ ممبیؼره ای ثره
تحل ل وضع ت دسآمذ و اع جبسی این ػربصمربن
دس خالل ػبلهبی  91لغربیرت  95پرشداخر ره
اػت.
نمؾ گتشن جتاروسی اػرالمری ایرشان دس
تأم ن منبثع دولت:
گتشن جتاوسی اػالمی ایرشان ثره عرنروان
ػوم ن منجع تأم ن وننذه دسآمرذهربی دولرت
نمؾ عتذهای دس این صم نه ایفب مینتربیرذ .دس
وـوسهبی پ ـش ه ربلرذ مرنربثرع و رخربیرش
صیشصم نی مبننذ نفت و گبص ،ػبیش دسآمذهب دس
تأم ن منبثع اص اهت ت ویظهای ثشخوسداسنذ.
جتاوسی اػالمی ایشان ن ض دس ػبل بن اخ رش ثرب
اتخبر ػ بػت هبی كح ح ال لبدی ،ترترشورض
خود سا اص نرفرت هثره عرنروان ترنرارب عربمرل

تأم ن وننذه منبثع دولرت ثره ػرترت ػربیرش
دسآمذهب اص جتله دسآمرذهربی مربلر ربتری و
گتشوی تغ ش داده اػت ثه گونه ای وره دس
ػبل  1395ػام منبثع نف ی دس تأمر رن مرنربثرع
ثودجه ول وـوس كش بً  31دسكذ می ثربؿرذ.
ثذیای اػت ثب تمویت و توػعره ثرخرؾ هربی
ال لبدی وـوس اص جتله گتشن جرتراروسی
اػالمی ایشان ،نمؾ آناب دس تأم ن منبثع دولرت
ث ؾ اص پ ؾ ا ضایؾ خواهذ یب ت.
دس حبل حبضش گتشن جرتراروسی اػرالمری
ایشان مؼئرول وكرول ثر رؾ اص  20سدیرف
دسآمذی اػت وه خود ث بنوش نمؾ گؼر رشده
این ػبصمبن دس تأم ن منبثع وـوس میثبؿذ .ثره
عجبستی دس لبنون ثودجه ول وـروس و ػربیرش
لوان ن مبننذ لبنون اموس گرترشوری و لربنرون
مبل بت ثش اسصؽ ا ضوده مؼرئرولر رت وكرول
ثؼ بسی اص سدیرف هربی دسآمرذی ثرشعرارذه
گتشن ایشان گزاؿر ره ؿرذه اػرت و ایرن
ػبصمبن دس عول ػبل بن م تبدی ثره ثرار رشیرن
ؿىل متىن ایفبی نمؾ نتوده اػت.

تخفیف ۰۳درصذی تراوسیت بیه المللی
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسن -مذیرش ورتر ر ره
تشانضیت ساه آهن اص تخف ف  15تب  30دسكرذی
تشانضیت ث ن التللی خجش داد و گفت :دس 10مبهه
امؼبل كبدسات اص عشیك حتل و نمل سیلی ،سؿذ
 55دسكذی داؿ ه اػت.
حؼ ن عبؿوسی دس گف رورو ثرب مرارش ،ا رضود:
تشانضیت وبال هتشاه ثب دسآمذ اسصی اػت و یىی
اص سوؽهبی تبم ن منبثع اسصی ثرشای وـروسهرب
محؼوة می ؿود ثش هرتر رن اػربع ا رضایرؾ
تشانضیت وبال ،مضی ی ال لبدی ثه ؿتبس میآیذ.
وی ادامه داد :ثب ا ضایؾ حجم تشانضیت وبال دس

وـوس ،م ضان اؿ غبل دس نمبط مشصی و هتچنر رن
وؼت و وبس داخلی سؿذ می ورنرذ صیرشا ثربیرذ
پبیبنههبی مشصی سا گؼ شؽ ده م و ثشای جربثره
جبیی وبالهبی تشانضی ی هم توػعه نبوگبن داؿ ه
ثبؿ م وه این موضرو مؼر رلرضا رعربل ؿرذن
تول ذوننذگبن داخلی اػت .عبؿوسی ث بن ورشد:
عالوه ثش ا ضایؾ دسآمذ دس تشانضیت ث ن التللری،
سؿذ كبدسات هم مغشح اػت صیرشا دس نرمربط
مشصی امىبن تشانضیت ،كبدسات و واسدات وربال
وجود داسد .ثه گف ه این عضو ه أت مذیرشه ساه
آهن ،حجم كبدسات دس  10مبهه گزؿ ه نؼجرت

گتشن جتاوسی اػالمی ایشان نمرؾ چرنرذ
ال دس
گبنه ای دس ترأمر رن مرنربثرع داسد .او ً
سدیف هبی اكلی دسآمرذی مربنرنرذ حرمروق
وسودی خودسو ،حموق وسودی ػبیش وبالهب و
مبل بت ثش اسصؽ ا ضوده ،منبثع دولت سا تأمر رن
مینتبیذ و ثبن بً دس ػبیش سدیفهبی دسآمرذی
تأم ن وننذه منبثع ػبیش دػ وبههبیی اػت وره
عجك لبنون اص محل آن دسآمذ من فع میگشدنذ.
ثب توجه ثه اینىه ثشخی اص سدیفهبی دسآمذی
مبه ت دسآمذ هضینه داسنذ ،ثه عجبستی ثشای آن
سدیف دسآمذی ،دػر روربه دیرورشی داسای
سدیف اع جبسی اػت ،ثرنربثرشایرن عرترلرىرشد
گتشن جتاوسی اػالمی ایرشان دس وكرول
سدیف هبی دسآمذی مرضثروس ،اعر رجربسات آن
دػ وبههب سا تحت تأث ش لشاس میدهذ.
ثه مـبثه ػبل  ،94سؿذ  55دسكذی داؿ ه اػرت
و انوا وبالهب ثه وـوسهبی مخ لف كبدس ؿرذه
اػت .وی ،اظابس داؿت :ؿشوت ساه آهرن ثره
دل ل سوود ال لبدی منغمه ،تعش ه تشانضیت ثر رن
التللی سا دس چنذ ػبل گزؿ ه ا ضایؾ نرذاده و
تخف فبتی سا هم دس این صم نه اعتبل وشده اػرت
صیشا ل تت وبالهبی تشانضی ی و مرواد اولر ره دس
چنذ ػبل گزؿ ه وبهؾ داؿ ه اػت.
این ممبا مؼئول اضب ه وشد :تخف رفربت اعرتربل
ؿذه ثشای تشانضیت پنجه و وود اصثرىرؼر ربن 30
دسكذ ،وود و گوگشد تشوتنؼ بن  30دسكرذ،
مبصوت تشوتنؼ بن  31دسكذ و  ...اػرت ثره
عجبست دیوش تخف فبت اعتبل ؿذه دسكذی ث ن
 15تب  30دسكذ اػت.

مقالٍ اقتصادی

پىج معضل
اقتصاد ایران

ادامه اص ؿتبسه لجل:
پ ـنابد دوا ،استمبی و ف ت :نبعك نوسی استمبی و ف ت
دس انجبا وبس و محلوالت سا ثهعنوان دوم رن ساه حرل
ثشونس ت اص این وضع ت پ ـنابد وشد.
ثه اع مبد او ،ثشای ا ضایؾ كربدسات وـروس و سلربثرت
وشدن دس ثبصاس جابنی نربچربس ثره استرمربی ور رفر رت
محلوالت هؼ م .مؼئول گشوه ثبصسػی د شممبا معرم
سهجشی ،دس موسد كنعت والد ثب توجه ثه هرذف ػرنرذ
چـمانذاص  20ػبله وه دس ػبل  1404تول ذ والد مب ثبیذ
ثه  55م ل ون تن ثشػذ ،تبو ذ وشد :اگش میخواه م مبصاد
ملشف خود سا كبدس ون م ،ثبیذ ور رفر رت سا ثرارجرود
ثخـ م.
ثه عم ذه سئ غ پ ـ ن مجلغ ،استمبی و ف رت ورلر رذ
لبثل سلبثت ثودن محلوالت ایشانی ثب نتونههبی جابنری
اػت.
او گفت :دس دن بی امشوص خشیذاس ثه دنرجربل مرنرب رع و
ثاشه وسی ث ـ ش خود اػت و نه ثه دنجبل چ ض دیرورش .ثرب
توجه ثه تىنولوطی سوص ،مـخلبت و و ف رت ترتربمری
محلوالت اص ػشاػش دن ب دس دػ شع او اػت ،دس ن جره
مب ثبیذ ثش و ف ت وبس و شآوسده هربی خرود ترترشورض
ث ـ شی ون م وه لبثل سلبثت دس دن ب ؿود.
تول ذ ثذون و ف ت بیذهای نذاسد» .نبعك نوسی سعبیت
اػ بنذاسدهبی جابنی دس این كنعت سا ن ض مام ثشؿترشد.
او دو خؼبست اص نبح ه عذا ثاجود و ف ت سا عنوان وشد.
آػ ت اول این اػت وه اص ثبصاسهبی جراربنری حرزف
میؿویم و آػ ت دوا دس دس ن جه اولی اتفبق می ا ر رذ
وه عی آن ،مبصاد تول ذ دس انجبسهبی داخلی میمبنذ و دس
نابیت منجش ثه وسؿىؼ وی وبسخبنجبت خواهرذ ؿرذ.
نبعك نوسی ثنبی سونك این كنعت و هتچن ن خرشو اص
ال لبد تهمحوسی سا تتشوض ثش و ف ت دانؼت.
پ ـنابد ػوا ،پشه ض اص خبا شوؿی :سئ غ ػبثك مجرلرغ
ؿوسای اػالمی اص خبا شوؿی محرلروالت دس وـروس
ان مبد وشد.
خبا شوؿی دس تتبا ثخؾ هبی الر رلربد وـروس یره
معضل جذی اػت وه ثهواػغه آن ،ال لبد ایشان اص ثاشه
ثشدن اص ػود ث ـ ش محشوا میؿود.
نبعك نوسی دساین ثبسه یه مثبل اص ػناهبی صین ی صد
و گفت :این ػناهب دس وـوس مب وجود داسد امب چرون
شآوسی سوی آناب انجبا نتیؿود ،ثب چنذ ثشاثش ل تت اص
وـوسهبی دیوش میخشیم.
دس موسد كنعت والد نبعك نوسی ثب اؿربسه ثره وـروس
ػوئذ ،وه  4تب  5/4م ل ون تن تول ذ والد داسد ،گرفرت:
كبدسات شآوسدههبی این وـوس ثب هت ن ممذاس ترولر رذ
ثبالتشین اسصؽ ا ضوده سا ثشای آناب ثه اسمغبن مری آوسد.
او محلوالت آل ربطی كربدسه اص وـروس ػروئرذ دس
ثخؾهبی مخ لف اص جتله چبلوی جشاحی ،اثضاس یرشاق
و اثضاسآالت كنع ی سا ملذاق مضایبی رشآوسده ػربصی
عنوان وشد .وبسؿنبػبن ال لبدی مع مذنذ ثبیذ ثب جذیت
ثبال اص خبا شوؿری ربكرلره ثرور رشیرم و ثره ػرترت
شآوسدهػبصی ثشویم.
نتبد مؼ حىم ال لبد ممبوم ی
دس ادامه هتبیؾ نبعك نوسی ثه ثحث ال لبد مرمربومر ری
اؿبسه وشد و گفت وه ؿربخرق هربیری مربنرنرذ سؿرذ
ال لبدی ،ترولر رذ مرلری و ثرارجرود اؿر رغربل دس آن
هذفگزاسی ؿذه اػت.
او ثنبی تحمك ال لبد ممبوم ی سا نرجربت اص الر رلربد
ته محوسی عنوان وشد .این عضو مجتع تـخ رق دس
این ساػ ب كنبیع مبدس و اؿ غبلصا چون والد سا یه ساه
نجبت این اوضب دانؼت.
سئ غ ػبثك مجلغ دس این ػرخرنرشانری ،دسخلروف
محوس اكلی هتبیؾ توض ح داد :اػ خشا و رشآوسی
مواد معذنی وـوس و ایجبد اسصؽ ا رضوده سا یرىری اص
نتبدهبی مؼ حىم ال لبد ممبوم ی خوانذ.
او ثب اسجب ثه نرشات وبسؿنبػبن ،ظش ت رخبیش معذنی
وـوس سا  50م ل بسد تن اعالا وشد و گفت :اػ خشا و
شآوسی سوی این مواد و ایجبد اسصؽ ا ضوده ،یىری اص
نتبدهبی مؼ حىم ال لبد ممبوم ی اػت وه موسد تبو ذ
ممبا معرم سهجشی ن ض لشاس گش ه اػت.

