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اقتصاد و جامعه

ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -ػخىاًی ػاصمان حمای :ملشف ىىذگان گف ::تا پهیهاهیهشی َهای
رودا ؿذٌ ،قیم :رقال پشملشف لثىی دس ر ثش تشوذَا تٍ قث رص رفضریؾ قیمَ :ا تاصگـ.:غهالمهشضها
ايٌ دس گفتاً تا مُش تا رؿاسٌ تٍ ملًتٍ ؿماسٌ  48021مًسخ  94/4/16ػتاد َذفمىذػاصی یهاسروهٍ َها
ٍ تشرػاع آن قیم :م لًالت لثىی پشملشف (ؿیش ،پىیش ي مهاػه :دس گهشيٌ ريل هاالَهای
ريلًی:درس قشرس گشفتٍروذ ،گف ::تا پیایشیَای ػاصمان حمای :ملشف ىىذگان ي تًلیذ ىىذگهان ي
َمکاسی ػاصمان تؼضیشرت حکًمتی ،رفضریؾ خًدػشروٍ قیم :تشخی م لًالت لثىی تًػظ تؼهذردی
رص يرحذَای تًلیذ ىىذٌ م لًالت لثىی متًقف ي قیم :م لًالت مز ًس تهٍ قهثه رص رفهضریهؾ
قیمَ:ا تاصگـ .:يی تلشیح شد :تا تًخٍ تٍ لضي خلًگیشی رص رفضریؾ وامتؼاسف قیم :رقال لثىی ي
لضي رػمال ،قاوًن مًرسد تخلف تٍ ػاصمان تؼضیشرت حکًمتی رسػال ي ت  :سػیذگی میتاؿذ.يی تا
قذسدروی رص يرحذَایی ٍ قیمَ:ا سر تٍ قث تشگشدروذٌروذ ي رص قاوًن ي مقشسرت تثؼی :وهمهًدٌ روهذ ،رص
ملشف ىىذگان دسخًرػ :شد دس كًست مًرخٍُ تا گشروفشيؿی َشگًوٍ اال ي خذمات تخلًف
مًردلثىی ي تخممشؽ ،ػاصمان حمای :ملشف ىىذگان ي تًلیذ ىىذگان ي َمهچهىهیهه ػهاصمهان َهای
كىؼ ،:مؼذن ي تداست رػتانَا سر رص عشیق رعالعسػاوی تٍ ػاماوٍ  ،124یاسی ومایىذ.

افسایش قیمت خردٌفريشی  ۴گريٌ مًادخًراکی
ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -تهاوهک مهش هضی
گضرسؽ َفتای متًػظ قیهمه :خهشدٌ فهشيؿهی
تشخی رص مًرد خًسر ی دس تُهشرن سر دس َهفهتهٍ
مىتُی تٍ 22دی ماٌ مىتـش شد هٍ تهشرػهاع آن
وشخ4گشيٌ وؼث :تٍ َفتٍ قث رص آن رفضریؾ يػهٍ
گشيٌ اَؾ وـان میدَذ.
تٍ گضرسؽ مُش تشرػاع خالكٍ وهتهایهح گهضرسؽ
َفتای متًػظ قیم :خشدٌفشيؿی تشخی رص مهًرد
خًسر ی دس تُشرن دس َفتٍ مىتُی تٍ تیؼ :ي دي
دیماٌ ،قیم :لثىیات  1.4دسكذ ،میًٌَهای تهاصٌ
 2.2دسكذ ،گًؿ :قشمض  0.1دسكذ ي چای 0.1
دسكذ وؼث :تٍ َفتٍ قث رص آن رفهضریهؾ یهافهتهٍ
رػَ .:مچىیه قیمه :تهخهم مهشؽ  9.6دسكهذ،
حههثههًب  1.3دسكههذ ي گههًؿهه :مههشؽ 1.6

دسكذ اَؾ درؿ :ي قیم :تشوح ،قىذ ي ؿهکهش
ي سيغه وثاتی ویض دس مذت صمان مـاتٍ تذين تغییش
ي ثات :تًدٌ رػ.:
لبنیات و تخممرغ:دس َفتٍ مًسد گهضرسؽ دس
گشيٌ لثىیات تُای ماػ :غیشپاػتًسیضٌ مؼادل 0.2
دسكذ ،ماػ :پاػتًسیهضٌ  2.1دسكهذ ي پهىهیهش
پاػتًسیضٌ  3.6دسكذ وؼث :تٍ َفتٍ قث رفهضریهؾ
درؿ :ي قیم :ػایش رقال تذين تغییش تًد .تهُهای
تخممشؽ مؼادل  9.6دسكذ اَؾ یاف :ي ؿاوٍری
 126تا  160سیال فشيؽ میسف.:
برنج و حبوب:دس ریه َفتهٍ دس گهشيٌ تهشوهح
قیم :تما رقال ثات :تًد .دس گشيٌ حثًب تُهای
لًتیا چـم تلثلی مؼادل  0.1دسكذ رفهضریهؾ يلهی
قیم :ػایش رقال تٍ خض لًتیا ػفیذ ي لًتیا قشمض هٍ

گمرک متًلی صذير کارت بازرگاوی
در کشًر ویست

ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -گهمهش ریهشرن رػهال
شد :متًلی كذيس است تاصسگاوی دس ـًس گهمهش
ویؼ :ي كذيس است تاصسگاوی رص عشیق رتا تاصسگاوهی
ي كىایغ ي مؼادن ي تا وظاست يصرست كىؼ ،:مهؼهذن ي
تداست كًست میگیشد.
تٍ گضرسؽ تاؿااٌ خثشوااسرن خًرن تٍ وق رص گهمهش
خمًُسی رػالمی ریشرن ،تش ریه رػاع یکی رص مُمتهشیهه
رتضرس ىتشلی ـًسَای خُان تشری وظاست ي ىتشل تُتش
تداست خاسخی ،دس صمان كذيس مدًص رودا مهی ؿهًد
ٍ ـًسَای پیـشي دس حًصٌ تداست خاسخی تىُها تهٍ
رؿخاكی رخاصٌ تداست خاسخی می دَىذ ٍ قثال رػتثاس
ریه رفشرد رص عشیق مشخغ كادس ىىذٌ مدهًص تهشسػهی ي
تأییذ ؿذٌ رػ. :
مًضًع ػًء رػتفادٌ رص استَای تاصسگاوی ي يرگزرسی
ریه است َا تٍ رفشرد غیش ت  :ػىًرن استَای یکثهاس
ملشف تٍ ػالیان متمادی تش میگشدد ٍ تها سرٌ روهذرصی
ػاماوٍ خامغ گمش ی ي پىدشٌ يرحذ تدهاست فهشرمهشصی
رمکان ىتشل ًَؿمىذ ػملکشد تداس ي تاصسگاوان فهشرَهم
ؿذ ي گمش ریشرن رص رتتذری ػال  1394رقذر تٍ سكهذ
رفشردی شد ٍ است تاصسگاوی خهًد سر تها ي هاله:
تالػضل تٍ غیش يرگزرس شدٌ تًدوذ دس حالیکٍ كهاحهثهان
ریه است َا َیچ گًوٍ تضاػ :مالی تشری فؼالهیه :دس
حًصٌ تداست خاسخی وذرؿتىذ .

ريوذ ري بٍ رشذاقتصاد ایران درسال۸۱۰۲

ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -سئیغ رتا تُشرن تا تیهان
ریىکٍ ػاصمانَای تیهرلمللی ،سيوذ سي تٍ سؿذی سر تهشری
رقتلاد ریشرن دس ػال  2018پیؾتیىی شدٌروذ ،گف ::تهٍ
وظش می سػذ ٍ ديل :ي ػایش قًر تایذ رختالفات سر ىهاس
تازرسوذ.مؼؼًد خًروؼاسی دس گفتاً تا مُش تا رؿاسٌ تهٍ
مدمًػٍ ت ًالت دویا دس مًرخٍُ تا تشخها ي رحهتهمهال
يضغ ت شیم َای خذیذ رص ػًی سئیغخمًُس آمهشیهکها
ٍ دس َفتٍ َای رخیش مغشح ؿذٌ رػه ،:دس خلهًف
آیىذٌ رقتلاد ریشرن ،گف ::آوچٍ ٍ تاوک خُاوی تهشری
رقتلاد دویا دس ػال  2018میالدی پیؾتیىی شدٌ رػه،:
یک رقتلاد تًر تا سؿذ رػ ٍ :تشری ریشرن َهم ،سؿهذ
رقتلادی تاالی  3دسكذی ل اػ ؿذٌ رػ:؛ رما ته هقهق
ریه سقم تٍ ؿشعی رػ ٍ :ريضاع تهٍ كهًست ػهادی
پیؾ سيد ي ماوؼی پیؾ ویایذ.

تذين تغییش تًد ،تیه  1.2دسكهذ تها  1.9دسكهذ
اَؾ درؿ.:
میوهها و سبسیهای تازه
دس َفتٍ مًسد تشسػهی ،دس مهیهادیهه صیهش وهظهش
ؿُشدرسی رواًس ي َىذيروٍ ػشضٍ مهی درؿه.:
ػایش رقال میًٌ ي ػثضی تاصٌ ٍ تؼذردی رص آوُا رص
وظش یفی دس مقایؼٍ تا ػایهش مهیهًٌ فهشيؿهی َها
متفايت تًدوذ ،تهٍ وشخ ملًب ػاصمان مهیهادیهه
میًٌ ي تشٌتاس ػشضٍ میؿذ .مهیهًٌ فهشيؿهی َهای

صادرات تًلیذات روً در ایران از سر گرفتٍ می شًد



ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -مذیشػام سوً پاسع رص تشوامٍ سیهضی تهشری كهادسرت خهًدسيَهای
تًلیذی سوً دس ریشرنَ ،مچىیه مًرد ريلیٍ ي تشخی قغؼات تًلیذی تٍ ػایش تاصرسَا خثش درد.
تٍ گضرسؽ ریشرن ر ًوًمیؼ ،:سرمتیه رػماػیلی دس وـؼ :خثشی دس م ؿش  :سوهًپهاسع دستهاسٌ
فؼالیَ :ای ریه ؿش  :دس ػال  2017رفضيد :ریه ؿش  :پیؾ رص ت شیم َا پىح َضرس ي  500خهًدسي
كادس شد ٍ دس آن صمان ػذد قات تًخُی تًد.
تٍ گفتٍ ریه مقا مؼئًل ،رگشچٍ تٍ دلی م ذيدیَ :ا ریه سيوذ متهًقهف ؿهذ ،رمها پهاسػهال َهمهٍ
م لًالت سر تشری لیىیک خًدسي )(car clinicتٍ چىذ ـًس رص خملٍ ػشر كادس شدٌ ریهم تها
پغ رص تاصرسػىدی ،كادسرت سر رص ػش تایشیم.يی تلشیح شد :ػاليٌ تش ریه ،كادسرت قغؼٍ وهیهض دس
دػتًس اس رػ ٍ :ر ىًن  2قغؼٍ تشری تشسػی تٍ سيػیٍ ي آفشیقای خىًتی فهشػهتهادٌ ؿهذٌ رػه:؛
َمچىیه كادسرت مًرد ريلیٍ ویض دس دػتًس اس رػ.:رػماػیلی تا رؿاسٌ تٍ تشوامٍ َای سوً تشری تًػهؼهٍ
قغؼٍ ػاصی گف ::گضرسؽ َای ػاصمان تاصسػی یفی ،:گًرَی تش ػملکشد ما دس صمیىٍ تًػؼٍ قغهؼهٍ
ػاصرن رػ ،:صیشر تخؾ ػمذٌ یفی :خًدسي يرتؼتٍ تٍ یفی :قغؼٍ رػ.:يی تلشیح هشد :مها دس
َمکاسی تا قغؼٍ ػاصرن تًرومىذ ریشروی تًروؼتٍ ریم رػتاوذرسدَای سوً سر دس ریشرن پیادٌ ىیم.

ػغح ؿُش رقال میًٌ ي ػهثهضی تهاصٌ سر ػهشضهٍ
می شدوذ ٍ دس گشيٌ میًٌَای تاصٌ تُای پشتقال
دسخٍ یک مؼادل  0.6دسكذ ،واسوای  2.2دسكهذ
ي َىذيروٍ  1.9دسكذ اَؾ يلی قیهمه :ػهایهش
رقال ریه گشيٌ تیه  1.9دسكهذ تها  8.4دسكهذ
رفضریؾ یاف .:دس گشيٌ ػثضی َهای تهاصٌ تهُهای
گًخٍ فشوای مؼادل  4دسكذ ،ذي ػثض  6دسكذ
ي پیاص  0.9دسكذ اَؾ يلی قیم :ػهایهش رقهال
تیه  0.1دسكذ تا  7.6دسكذ رفضریؾ درؿ.:
گوشت قرمس و گوشت مرغ
دس َفتٍ مًسد گضرسؽ تُای گًؿه :گهًػهفهىهذ
ثات :تًد .قیم :گًؿ :تاصٌ گهاي ي گهًػهالهٍ
مؼادل  0.3دسكذ رفضریؾ يلی تُای گًؿ :مهشؽ
 1.6دسكذ اَؾ یاف.:
قنذ ،شکر ،چای و روغن نباتی
دس ریه َفتٍ قیم :قىذ ،ؿکش ي روًرع سيغه وثاتهی
تذين تغییش تًد ي تُای چای خاسخی مهؼهادل 0.1
دسكذ رفضریؾ درؿ.:

مقالٍ اقتصادی
چرا فعالیت سالم اقتصادی
در ایران سخت شذٌ است؟

بٍ َر قیمتی قاوًن ًَای پاک را اجرایی میکىیم
ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -سئیغ ػهاصمهان
حفاظ :م یظ صیؼ :تا روتقاد رص ػهذ رخهشری
قًرویه تٍ دلی سفتاسَای سرو :گًوٍ رظُاس هشد:
دس كًست تلًیة آئیهوامٍَای قاوهًن َهًری
پا دس َیات يصیشرن تٍ َش قیمتی ریه قاوًن سر
دس ـًس رخشریی می ىیم.
تٍ گضرسؽ ریؼىا ػیؼی هالوهتهشی دس وـهؼه:
تخللی و ًٌ رخشریی شدن قاوًن ًَری پها
ٍ رمشيص دس ػاصمان حفاظ :مه هیهظ صیؼه:
تشگضرس ؿذ ،تا تا یذ تش ریىکٍ تشری رخشری قاوهًن
ًَری پا ي دػتیاتی تٍ ًَری پا تٍ ػهىهًرن
یک حق ؿُشيوذی تٍ رسردٌ ملی وهیهاص درسیهم ،
گفًَ ::ری پا قغؼا حق مشد رػ .:مؼتقهذ
قث رص حق َؼتٍری ،حق ًَری پا رػ.:
سئیغ ػاصمان حفاظ :م یظ صیؼ :تا رؿاسٌ تهٍ
ریىکٍ م یظ صیؼ :ـًس يضؼی :مىاػهثهی رص
ل اػ آلًدگی ًَر ،آلًدگی آب ي آلهًدگهی

خا وذرسد ،گف ::دلی ركلی ریه يضؼی :آن
رػ ٍ :تٍ خای ریىکٍ تیـتش تا خامؼٍ اس ىیهم
ي مشد سر آمًصؽ تذَیم ي آوان سر تها حهقهً
خًد آؿىا ىیم تیـتش يق :ي ػمش خهًد سر تهٍ
تثلیغات گزسروذٌ ریم؛ تثلیغات م حاكلهی هٍ
رمشيص دؿًرسیَای صیؼ :م یغی تؼهیهاسی سر
تشری مشد ریشرن تٍ رسمغان آيسدٌ رػ.:
الوتشی تا یذ شد :ـًسی ٍ تا قًرویه سروتی
تخًرَذ صوذگی مشد سر تىظیم ىذ ومهی تهًروهذ
ػملکشد مىاػثی درؿتٍ تاؿذ .حمایَ:ای تی حذ
ي حلش سرو:گًوٍ رص تًلیذ درخلی تٍ َش قیمهتهی
حتی تٍ قیم :خان مشد مـکالت تؼیاسی تشری
ما ریداد شدٌ رػ.:
مؼاين سئیغ خمًُس تلشیح شد :يقهتهی هٍ
یک گشيٌ روذ تشری خامؼٍ تلمیم میگیشوهذ
پیامذ آن تٍ َم سیخته يضغ صوذگی مشد رػ.:
ممکه رػ :صیاد رص مشد حشف تضوهیهم ي ردػها

ىیم دوثال ػملی شدن خهًرػهتهٍ َهای مهشد
َؼتیم يلی يقتی سروَ:های رقهتهلهادی پهیهؾ
میآیذ مشد فشرمًؽ میؿًوذ.
سئیغ ػاصمان حفاظ :م یظ صیؼ :تا رؿاسٌ تهٍ
يضؼی :یفی ًَری الوـُشَای ـهًس عهی
ماٌ گزؿتٍ رظُاس شد :خالة رػ :تذروهیهذ هٍ
تُشرن آلًدٌتشیه ؿُش دس یک ماٌ گزؿتٍ وثهًدٌ
تلکٍ عی یک ماٌ گزؿتٍ پىح یا ؿؾ ؿُش دیاش
رص تُشرن آلًدٌتش تًدوذ .آیا مهی تهًرن تها ریهه
ؿشریظ ي تا ؼاوی ٍ ًَری واػهالهم سر ریهدهاد
شدوذ ،ىاس آمذ؟

تًزیع شیر مذارس در اوتظار تامیه اعتبار

ػشيیغ خثشی سيصوامهٍ رس  -مهذیهش ه
آمًصؽ ي پشيسؽ تُشرن گفه ::تهٍ مه ه
ریىکٍ تامیه رػتثاس تشری ؿیهش مهذرسع روهدها
ؿًد ،اس تًصیغ سر آغاص می ىیم.
ػثاػؼلی تاقشی مذیش آمًصؽ ي پهشيسؽ
تُشرن دس گف :يگً تا تاؿهاهاٌ خهثهشوهاهاسرن

خًرن؛ دستاسٌ تًصیغ ؿیهش دس مهذرسع رظهُهاس
شدَ :ش صماوی ٍ رتالؽ ي تامیه رػتثهاس تهشری
تًصیغ ؿیش مهذرسع تهٍ مها دردٌ ؿهًد ،ریهه
آمادگی يخًد درسد تا اس سر رودا دَیم.
يی ردرمٍ درد :صماوی ٍ رػتثاس مًسد ویاص تهشری
تًصیغ ؿیش مذرسع مـخق ؿًد ،می تهًروهیهم
خمؼی :ت  :پًؿؾ عشح سر مـخق ىیم.
مذیش آمًصؽ ي پشيسؽ تهُهشرن رظهُهاس
شد :ػؼی می ىیم َمٍ  1میلیًن ي َ 100هضرس
دروؾ آمًص تُشروی سر ته ه :پهًؿهؾ ؿهیهش
مذرسع قشرس دَیم رما مهُهمهتهشیهه وهکهتهٍ دس
خمؼیَ :ذف،رتالؽ رػتثاس الص تهشری تهًصیهغ

ؿیش رػ.:
آوکٍ رتالؽ رػتثهاس
تاقشی یادآيس ؿذ :تٍ م
تًصیغ ؿیش دس مذرسع رودا ؿًد ،تشوامٍ سیضی
تشری وًت :تًصیهغ ي دروهؾ آمهًصرن ته ه:
پًؿؾ عشح رودا میدَیم رما دس حال حاضهش
ومیتًرن پیؾ تیىی تشری ریه قضیٍ درؿ.:
گفتىی رػه :پهیهؾ رص ریهه ػهیهذمه همهذ
تغ ایی يصیش آمهًصؽ ي پهشيسؽ دس مهًسد
تًصیغ ؿیش دس مذرسع گفتٍ تًد ٍ رػهتهثهاسی
حذيد  200میلیاسد تًمان تشری ریه مؼئلٍ وهیهاص
درسیم ٍ تؼذ رص تامیه رػتثاس ،تًصیغ ؿهیهش دس
مذرسع رخشریی میؿًد.

پیگیری قاطعاوٍ راَبردَای بُسیستی برای مقابلٍ با آسیب َای اجتماعی
ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -سئهیهغ مهش هض
تًػؼٍ ي پیـایشی ػاصمان تهُهضیؼهتهی ـهًس
گف ::سرَثشدَای ريلیٍ تُضیؼتی تشری مقاتلهٍ تها
آػیة َای رختماػی ؿام مذرخلٍ ي رستهقهای
یفی :تشوامٍ َای پیـایشروٍ ي تهًروهمهىهذػهاصی
گشيٌ َای مختلف َذف تُضیؼتی تا ؿهذت ي
قاعؼی :دس حال رخشر ي پیایشی رػ.:
فاعمٍ ػثاػی دس گف :ي گً تا ریشوا تا تهقهؼهیهم
تىذی سرَثشدَای تُضیؼتی تشری مقاتلٍ تا آػهیهة
َای رختماػی تٍ سرَثشدَای پیـاهیهشی ريلهیهٍ،
پیـایشی ثاوًیٍ (ماوىذ مذرخالت دسماوی رػتیهاد
ي تاصتًروی رفضيد :عشح َای مختلفی تشری مقاتلهٍ
تا آػیة َای رختماػی دس ـًس دس دػ :رخشر
رػ ٍ :رص خملٍ آوُا می تًرن تٍ عهشح وهظها

مشرقثَ :ای رختماػی دروؾ آمًصرن مًػً تهٍ
وماد ي عشح مـاس َ :ای رخهتهمهاػهی دروهؾ
آمًصرن مًػً تٍ ماد دس خُ :پیهـهاهیهشی رص
آػیة َای رختماػی تهشری دروهؾ آمهًصرن ي
وًوُاالن  ،رؿاسٌ شد ي ػاصمان َای مختلفهی رص
خملٍ آمًصؽ ي پشيسؽ دس رخشری ریه عشح َها

َمکاسی درسوذ.يی خاعشوـان شد :عشح وهظها
مشرقثَ :ای رختماػی دروؾ آمًصرن مًػً تهٍ
وماد ،آػیة َایی ماوىذ خـًوه ، :رػهتهیهاد ي
سيرتظ خاسج رص ػشف دس ػىیه مهذسػهٍ سر مهذ
وظش قشرس می دَذ ي رص ػهًی دیهاهش خهذمهات
آمًصؿی ي مـايسٌ ری ویض تشری يرلهذیهه دروهؾ
آمًصرن ي وًوُاالن ي ویض متخللان ریهشتهظ دس
م یظ مذسػٍ  ،رسرئٍ می ؿًد.يی رضافهٍ هشد:
تاتًخٍ تٍ رَمی :مهًضهًع ػهالمه :سيرن دس
اَؾ آػیة َای رختماػی  ،دس صمیىٍ خذمات
سيروـىاختی ي مـايسٌ ویض دسحال تقًی :مقًهلهٍ
مذد اسی رختماػی َؼتیم ي تشری مقاتلٍ تا رػتیاد
ویض عشح رختماع م ًس دس مه هالت ي مهشر هض
آمًصؿی دس حال رخشر رػ.:

صذير مجًز بیمٍَای غیرتخصصی متًقف شذ

ارائٍ تسُیالت برای سفرَای ًَایی زائران ایراوی بٍ عتبات

ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -سئیغ تیمٍ مهش هضی سرٌ
مغمئه تهشری تهأمهیهه مهالهی پهایهذرس رقهتهلهاد ـهًس سر
ػشمایٍگزرسی َای میان مذت ي تلىذ مذت تًػؼٍ تیمهٍ َهای
صوذگی دس ـًس دروؼ.:تٍ گضرسؽ فاسع تٍ وقه رص تهیهمهٍ
مش ضی  ،ػثذرلىاكش َمتی دس مشرػم رفتتاحیٍ َمایهؾ تهیهمهٍ
َای ػمش ي تامیه آتیٍ گف ::یکی رص ديسٌ َای سؿذ ػهشیهغ
تیمٍَای ػمش رص ػال  1392تٍ تؼذ رػ :هٍ عهی ریهه ديسٌ
ػُم تیمٍَای صوذگی رص تاصرس رص  7.8دسكذ دس ػال  91تٍ
 13.4دسكذ فؼلی سػیذ .يی تخـی رص ریه سؿذ مؼتمش سر مشتًط تٍ ت ًالت ػشضٍ تاصرس تیمٍ ي تخهـهی
سر ویض مشتًط تٍ تقاضای كىؼ :تیمٍ دروؼ :ي گف ::عی ػالُای رخیش دس ػشكٍ تهیهمهٍ َهای صوهذگهی
رتفاقات مُمی سخ دردٌ رػ ٍ :یکی رص ریه رتفاقات تًػؼٍ می ي یفی ػاصمان فهشيؽ تهیهمهٍ َهای
صوذگی رػَ.:متی تا رؿاسٌ تٍ سؿذ ومایىذگان تخللی دس حًصٌ فشيؽ تیمٍ ػهمهش گهفه ::دس ػهال
 ،1390تىُا  16دسكذ ومایىذگان تیمٍ دس حًصٌ تیمٍ ػمش فؼال تًدوذ رما دس ػال  96ػُم ومایىذگان تیمٍ
ػمش حذيد  25دسكذ رفضریؾ یاف 5 ٍ :يرحذ رص ریه رفضریؾ ،مشتًط تٍ ػال  95ي  96رػه .:سئهیهغ
تیمٍ مش ضی دس تخؾ دیاشی رص ػخىان خًد گف ::دس حال حاضش دس  10ؿش  :تهیهمهٍ ،ػهُهم
تیمٍَای صوذگی تاالتش رص  20دسكذ رػ ٍ :دس  4مًسد رص آوُا ریه ػُم تٍ تاالی  50دسكهذ سػهیهذٌ
رػَ.:متی تا رؿاسٌ تٍ ػیاػَ :ای تیمٍ مش ضی دس سرػتای رفضریؾ ضشیة وفًر تیمٍ َای ػمش گهفه::
عی ػالُای رخیش ،ؿش تُای تیمٍ ویض َماا تا ػیاػَ :ای الن كىؼ :تیمٍ ،دي تغییش خُ :رػاػی دس
ػیاػتُای اسی خًد رػمال شدٌروذ ٍ یکی تقًی :ػاصماوذَی ؿثکٍ فشيؽ تیمٍَای ػمش ي تًخٍ تٍ
رمش آمًصؽ ي وظاست تش آن ي دیاشی تغییش ؿیًٌ پشدرخ :اسمضد تٍ ومایىذگان تیمٍ ػمش رػ.:

ػشيیغ خثشی سيصوامٍ رس  -يصیش حم ي وهقه ػهشر ي
سئیغ ػاصمان ًَرپیمایی ـًسی دس تًرفقىامٍری مقشس شدوذ
تا مقامات ي ػاصمانَای مشتًعٍ ،صمیىٍ سر تشری رفضریؾ پهشيرص
تیه دي ـًس فشرَم ىىذ.
تٍ گضرسؽ آوا ،ػاصمان حح ي صیاست رػال شد :سيص گزؿتهٍ
مًرفقتىامٍری میان اظم رل مامی يصیش حم ي وقه ػهشر ي
ػلی ػاتذصردٌ مؼاين يصیش ي سئیغ ػاصمان ًَرپیمایی ـًسی
ریشرن تٍ رمضا سػیذ ٍ تش رػاع یکی رص تىذَای آن قهشرس تهش
ریه ؿذ تا مقامات ي ػاصمانَای مشتًعٍ صمیىٍ سر تشری رفضریؾ پشيرص تیه دي ـًس فشرَم ىىذ.
دس ریه مًرفقتىامٍ ٍ خثش آن تٍ عًس خالكٍ رص عشف پایااٌ خثشی يصرست سرٌ ي ؿُشػاصی مهىهتهـهش
ؿذٌَ ،مچىیه دي عشف تالؽ خًرَىذ شد تا تؼُیالت تاصٌری سر تشری ػفش ًَریی صرئشرن ریهشروهی تهٍ
ػشر ریداد ىىذ.
رمضای ریه مًرفقتىامٍ میتًروذ تٍ ػىًرن فالی ویک دس رفضریؾ َمکاسیَای حم ي وقلی دي ـًس تهٍ
يیظٌ دس تخؾ ًَریی تفؼیش ؿًد رما وثایذ رص وظش ديس درؿ ٍ :دس ؿشریظ ىًوی يخًد تشخی مهًروهغ
مًخة ىذی ي دس مًرسدی تًقف تشخی َمکاسیَا دس تخؾ حم وق ًَریی ؿذٌ ٍ تایذ رص ریهه
فال ویک تشری سفغ آن مک گشف.:
تٍ ػثاستی ،ػاالوٍ دٌَا َضرس صرئش ریشروی رص عشیق صمیه ي ًَر تٍ ػتثات ػالیات ػفش می ىىذ هٍ رلهثهتهٍ
ػفشَای ًَریی تخؾ قات تًخُی رص ریه چشخٍ سر تٍ خًد رختلاف دردٌ رػ .:ریه ػفشَای َهًریهی
عی ػالَای رخیش رص ؿُشَای مختلف ریشرن آغاص میؿذ ي تا فشيد دس فشيدگاٌ تغذرد ي وهدهف پهایهان
میگشف ٍ :سضای :صرئشرن ریشروی سر دس تش درؿ.:

تشآيسد میضرن دقیق فؼالیَ :ای واػالم رقتلهادی تؼهیهاس
دؿًرس رػ :ي تشآيسدَایی ٍ دس مغالؼات مختلهف رص
مفاَیمی چًن رقتلاد ػیاٌ ،رقتلاد پىُان ،فشرس مالیاتی ي
قاچا رسرئٍ می ؿًد ،تٍ دالی مختلف تا خغهای هلهی
َمشرٌ رػ :ي قات رتکا ویؼ.:
تا ریه حال ،ؿًرَذ مختلف رص خملٍ رظُاس وظهش مهشرخهغ
مؼًيل ،تشخی گضرسؽ َای سػهمهی درخهلهی ،تهشخهی
ؿاخق َای تیه رلمللی ،ت لی سيوذ ػًرمه مهًثهش تهش
فؼالیَ:ای واػالم رقتلادی ي تشخی مغالؼات مهیهذروهی،
دس مدمًع حا ی رص گؼتشدگی رتؼاد فؼالیَ:ای واػالم
رقتلادی رػ.:
تٍ ػىًرن یک ومًوٍ ،تش رػاع ؿاخق مـهاَهذٌ فؼهاد1
ستثٍ ریشرن دس ػال  2016تیه  176ـًس ،تا روذ ی تُثًد
وؼث :تٍ ػالَای قث  131تًد ٍ وـاندَىذٌ ستثٍ ری
وامغلًب دس ریه صمیىٍ رػ .:ؿاخقَای تیه رلهمهلهلهی
دیاشی ویض يخًد درسد ٍ تاییذ ىىذٌ َمهیهه مهًضهًع
رػ.:
تؼاسیف مختلفی تٍ ل اػ حهقهًقهی ي رقهتهلهادی رص
فؼالیَ:ای واػالم رقتلادی میتًرن رسرئٍ شد يلهی تهٍ
عًس لی میتًرن تشری ریهگًوٍ فؼالیَ:ا ،ملهادیهقهی
ماوىذ قاچا  ،فشرس مالیاتی ،پًلـًیهی ،سؿهًٌ ،مهفهاػهذ
رقتلادی ،خشرئم مالی ي سرو :خهًرسی سر رسرئهٍ هشد.
تمش ض تش مؼالٍ فؼالیَ :ای واػالم رقتلادی ،رص خهُهات
مختلف حائض رَمی :رػ ٍ :دس ریه یاددرؿ :تهٍ آن
پشدرختٍ ؿذٌ رػ.:
دس ردرمٍ ،مشيسی تش مُم تشیهه آثهاس هالن گؼهتهشؽ
فؼالیَ :ای واػالم رقتلادی ي سیـٍَای ؿک گیشی آن
ي تًكیٍَایی تشری رفضریؾ ػالم :ي ؿفافی :رقهتهلهاد
ریشرن رسرئٍ ؿذٌ رػ.:
آثار کالن فعالیتهای ناسالم اقتصادی
اَؾ اسریی رقتلاد ـًس :دس یک رقتلاد سقاتتهی ي
ػالم ،تىااٌ َای رقتلادی تشری تقهای خهًد وهاچهاس تهٍ
سقات :تا ػایش تىااٌَا ي دس وتیدٍ تالؽ تشری وًآيسی ي
ػشمایٍ گزرسی دس ت قیق ي تًػؼٍ ي رستهقهای دروهؾ ي
فىايسی خًد َؼتىذ.
دس چىیه رقتلادَایی ،تشآیىذ ػشمایٍگزرسی تىاهاٌ َهای
رقتلادی دس ت قیق ي تًػؼٍ ي تهالؽ تهشری وهًآيسی
تیـتش ،مىدش تٍ روثاؿ :فىايسی ي ػشمایٍ روؼاوی می ؿهًد
ٍ آن َم مًخة رفضریؾ اسریی ي تًرن سقات:پزیهشی
رقتلاد ملی میؿًد.
دس مقات دس یک رقتلاد وهاػهالهم ،تهیهه تهىهاهاٌ َهای
رقتلادی ،سقاتتی تش ػش دػتشػی تهٍ روهًرع سروهَ :ها،
مدًصَا ،روًرع رمتیاصرت ديلتی ،ػًءرػتفادٌ رص تؼُیالت
تاوکی ،تشخًسدرسی َشچٍ تیـتش رص روًرع مؼافهیهَ :ها ي
وظایش آن ؿک میگیشد.
دس وتیدٍ چىیه سقاتهتهی ،مه هیهظ ؼهة ي هاس تهشری
تىااٌَای ػالمتش ،وامؼاػذ ؿذٌ ي تٍ تذسیح تىاهاٌ َهای
ػالمتش حزف میؿًوذ ي تىااٌَای واػالهم دس ػهشكهٍ
رقتلاد تاقی میماوىذ .دس چىیه رقتلادی ،تٍ تذسیح تهًرن
سقات :پزیشی ـًس دس تشرتش سقثای خاسخی ي هاسریهی
رقتلاد ملی اَؾ مییاتذ.
اَؾ اسریی تخلیق مىاتغ ػمًمی :فؼاد رقتلادی ي
ردرسی رگش رتؼاد گؼتشدٌری درؿتٍ تاؿذ مًخة می ؿهًد
دس صمیىٍ روؼقاد قشرسدردَای ديلتهی ،خلهًكهی ػهاصی
ؿش َ :ای ديلتی ي يرگزرسی عشحَای ػمشروی ،مىاتهغ
ديلتی تٍ ؿیًٌری اسر تخلیق ویاتذ.
گؼتشدگی فؼاد مًخة روتخاب وامىاػة پیمهاوهکهاسرن،
رفضریؾ َضیىٍ ي صمان رخشری عشحَای ػمشروی ،اَهؾ
یفی :پشيطٌَا ي رتالف مىاتغ ػمًمی میؿًد ي تمامهی
ریه مًرسد دس وُای :تٍ اَؾ اسریی تخلیق مهىهاتهغ
ػمًمی ـًس مىدش میؿًد.
رفضریؾ سیؼک ػشمایٍگزرسی ي تًلیذ :فؼاد رقتلادی ي
ردرسیَ ،ضیىٍ مثادلٍ فؼالیَ :ای رقهتهلهادی ي سیؼهک
ػشمایٍگزرسی سر رفضریؾ میدَذ ي دس وتیهدهٍ روهاهیهضٌ
تشری ػشمایٍگزرسیَای تلىذمذت اَؾ مییاتذ.
دس یک رقتلاد واػالم ،روایضٌ ػشمایٍگزرسی تلىذمذت ي
ؼةي اس ػالم اَؾ مییاتذ ي تىااٌَا تٍ واچاس یا رص
ػشكٍ سقات :خاسج ؿذٌ یا يرسد فؼالیَ :های وهاػهالهم
رقتلادی میؿًوذ...
ردرمٍ درسد

