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اقتصاد

ویمی اس مزدم اوگلیس
خًاستار خزيج اس باسار
ياحذ اريپا َستىذ

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن٘ -تبیح ٘ظزعخٙخدخی ٘ؾخبٖ
ٔی  ،ٞ.ثیؼ اس ٘یٕی اس ٔز ْ.اٍّ٘یظ خٛاعتخبر خخزٚج
ایٗ وؾٛر اس ثبسار ٚاح ،اتحب.ی ٝارٚپب ٞغت،ٙ
ثٌ ٝشارػ فبرطث٘ ٝمُ اس اعپٛتٙیه ثخزاعخبط ٘ختخبیخح
٘ظزعٙدی ا٘دبْ ؽ ٜ،اس عٛی ٔٛعغ ٝاعىبی .یتب ح.ٚ،
. ۵۳رف ،اس ٔز ْ.اٍّ٘یظ خٛاعتبر خزٚج ایٗ وؾٛر اس
ثبسار ٚاح ،اتحب.ی ٝارٚپب ٞغت. ،ٙر ایٗ ٘ظزعخٙخدخی ۳/
.رف ،اس ٔز ْ.ایٗ وؾٛر ٘یش ٔشبِف تزن ثبسار ارٚپب اس
عٛی اٍّ٘یظ ٞغت ،ٙایٗ ٘ظزعٙدی ٘ؾبٖ ٔی ،ٞ.ثیؾتخز
افزا ۳۳ .تب  ۳۴عبَ خٕؼیت اٍّ٘یظ ٕٞ ٚچخٙخیخٗ ٔخزْ.
ِٔ ٖ،ٙشبِف خزٚج اٍّ٘یظ اس ثخبسار اتخحخب.یخ ٝارٚپخب
ٞغت ،ٙأب .یٍز ٔز ْ.ایٗ وؾٛر ٕٞ ٚچٙیٗ افخزا .ثخبالی
 ۵۵عبَ ث ٝخزٚج ایٗ وؾٛر اس ثبسار ارٚپخبیخی تخٕخبیخُ
.اؽت. ،ٙر ایٗ ٘ظزعٙدی ٕٞچٙیٗ . ۵۳رفخ ،اس ٔخزْ.
اٍّ٘یظ اػالْ وز ،٘.و ٝث٘ ٝشغخت ٚسیخز ایخٗ وؾخٛر
اػتٕب. .اؽتٔ ٚ ٝؼتم ،٘،وٚ ٝی ثخٟختخزیخٗ را ٜرا ثخزای
خزٚج ایٗ وؾٛر اس اتحب.ی ٝارٚپب اتشبذ خٛا ،ٙٞوز.

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -ؼبٚ ٖٚسیز ٘فت اس أضبی ثشرٌتزیٗ لزار.ا .ایزاٖ  ٚچیخٗ .ر
فٙؼت پبالیؼ ٘فت ث ٝارسػ ٔ ۳یّیبر. .الر خجز .اٌ ٚ .فت :ایٗ لزار.ا .ثٕٟٔٗب ٜأغخبَ ثخب
عفز ٞیبت ٘فتی چیٗ ث ٝتٟزاٖ ث ٝعزا٘دبْ ٔیؽ.ٛ
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ػجبط وبرٕی ا.ر ٔزاعٓ افتتبح اِٚیٗ ٔٛس ٜفٙؼت ٘فت وؾخٛر ثخب اؽخبر ٜثخب
تٛافك ا٘دبْ ٌزفت ٝثب چیٙیٞب ثزای اخزای ثشرٌتزیٗ پزٚص ٜفٙؼت پبالیؾٍبٞی ایخزاٖ ٌخفخت:
ٞفتٌ ٝذؽت ٝث ٝعٛر رعٕی فبیٙب٘ظ عزح تثجیت  ٚثٟج .ٛویفیت پبالیؾٍب٘ ٜفت آثب.اٖ تخٛعخظ
چیٗ ثبسٌؾبیی ؽ،ٔ ،یزػبُٔ ؽزوت ّٔی پبالیؼ  ٚپشؼ فزآٚرٜٞ.بی ٘فتی ایزاٖ ثخب اػخالْ
ایٙى ٝثٔ ٕٟٗب ٜأغبَ ٞیبتی ٔتؾىُ اس ٔؼبٚ ٖٚسیز ٘فت  ٚا٘زصی چیٗ ث ٝایزاٖ عفخز خخٛاٞخ،
وز .تقزیح وز :.ثز ایٗ اعبط لزار.ا .اخزای عزح تثجیت  ٚثٟج .ٛویفیت پبالیؾٍخب٘ ٜخفخت
آثب.اٖ ثب حضٛر ٔمبٔبت ایزاٖ  ٚچیٗ أضب خٛا ،ٞؽ،
ٔؼبٚ ٖٚسیز ٘فت ثب اؽبر ٜث ٝآغبس ػّٕیبت اخزایی ایٗ عزح ثشري پخبالیؾخٍخبٞخی ثخب حضخٛر
ٔؼب ٖٚا َٚرئیظ خٕٟٛر تب پیؼ اس پبیبٖ أغبَ ارٟبر .اؽت :ارسػ فخبیخٙخب٘خظ ایخٗ عخزح
پبالیؾٍبٞی ح .ٚ،عٔ ٝیّیبر. .الر ثزآٚرٔ .یؽ.ٛ

اسکىاسَای جذیذ يوشيئال
مىتطز ضذ

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -اعىٙخبط ٞخبی خخ،یخ،
٘ٚشٚئال ٔٙتؾز  ٚث ٝعج ،پِٛی ایٗ وؾٛر تزسیك ؽ ،٘،وخٝ
ثز ایٗ اعبط ارسػ آٟ٘ب تٟٙب چ ،ٙعٙت آٔزیىب اعت
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس خجزٌخشاری فخزا٘غخ ٝػخزضخٝ
اعىٙبط ٞبی خ،ی. ،ر وؾٛر تٛرْس٘ٚ ٜ.خشٚئخال آغخبس
ؽ ٜ،تب ٔز ْ.ایٗ وؾخٛر .ر .ا ٚ .عختخٞ،خبی خخ.ٛ
ثزای خبثدبیی پ َٛثب ٔؾىُ وٕتزی رٚثز ٚؽ،٘ٛ
.ر ٕٞیٗ حبَ اعىٙبط ٞبی ٞ ۲۵ ٚ ۵۵۵۵ ۵۵۵خشار
ثِٛیٛاری ایٗ وؾٛر رٚا٘ ٝعج ،پِٛی ٘ٚشٚئال ؽخٜ،؛ ایخٗ
.ر حبِی اعت و ٝلزار ث .ٛا٘تؾبر اعىٙبط ٞبی خخ،یخ،
.ر آخزیٗ ٔب ٜعبَ ٌذؽتٔ ٝیال.ی ا٘دبْ ٌیخز .وخ ٝثخٝ
ِ.یُ یىغزی ٍ٘زا٘ی ٞب ٞ ٚزج ٔ ٚزج ثب تبخیخز رٚثخزٚ
ؽٕٞ ،چٙیٗ ٘یىٛالط ٔبٚ.ر ٚرئیظ خٕٟخٛر ٘ٚخشٚئخال
اػالْ وز ٜ.و ٝثِ. ٝیُ ایخٙخىخ ٝاعخىخٙخبط ٞخبی ۳۵۵
ثِٛیٛاری ٘یش تٛعظ ٔبفیب خٕخغ آٚری ؽخ ٜ،خخٛاٞخبٖ
خبرج وز ٖ.آٟ٘ب اس عج ،پِٛی ایٗ وؾٛر اعت



عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -عبسٔبٖ حٕبیت ٔقز وٌ،ٙٙبٖ  ٚتِٛی،وٌ،ٙٙبٖ .ر اعالػیٝای اػالْ وخز:.
فٚ،ر ٞزٌ ٝ٘ٛآٌٟی پیؼفزٚػ خ.ٛر ٚث ٖٚ،اخذ ٔدٛس اس ٚسارت فٙؼت ٔؼ ٚ ٖ،تدبرت ٕٔٛٙع اعت
ثٌ ٝشارػ ٟٔز عبسٔبٖ حٕبیت ٔقز وٌ،ٙٙبٖ  ٚتِٛی،وٌ،ٙٙبٖ اػالْ وز :.پیز ٚاعالػیٞ ٝبی لجخّخی ایخٗ
عبسٔبٖ ث ٝاعتحضبر ٔز ْ.ؽزیف ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝاعالع وّی ٝؽزوت ٞبی تِٛی،و ٚ ٜ،ٙٙػزض ٝوٙٙخ ٜ،خخ.ٛرٚ
ٔی رعب٘: ،ثز اعبط ٔب ۵(ٜ.و آییٗ ٘بٔ ٝاخزایی لب٘ ٖٛحٕبیت اس حمٛق ٔقز وٙٙخٌ،خبٖ خخ.ٛرٔ ٚقخٛة
ٞ ۲۳۹۳۹۳۳/۵یبت ٚسیزاٖ پیؼ فزٚػ خ.ٛر ٚفزفبً .ر لبِت اخذ ٔدٛس ٔزثٛع ٝاس ٚسارت فٙؼت ٔؼٚ ٖ،
تدبرت أىبٖ پذیز خٛا ،ٞث ٚ .ٛا٘تؾبر ٞز ٌ ٝ٘ٛآٌٟی  ٚتجّیهبت ٔجٙی ثز پیؼ فزٚػ خ.ٛر ٚثخ ٖٚ،اخخذ
ٔدٛس ٔزثٛعٕٛٙٔ ٝع  ٚپیٍز .لب٘٘ٛی .ار. .ر ایٗ ارتجبط یب.آٚر ٔی ؽ .ٛاؽشبؿ حمیمی  ٚحمٛلی و ٝفبل،
ٕ٘بیٌ،ٙی رعٕی ٞغت،ٙ؛ ثٞ ٝی ٚخٔ ٝدبس ث ٝػزض ٝخ.ٛر. ٚر لبِت پیؼ فزٚػ ٘یغت،ٙ
ثز ایٗ اعبط ثٙٔ ٝظٛر پیؾٍیزی اس ثزٚس ٔؾىالت ٘بؽی اس ػ ْ،ایفبی تؼ،ٟات ؽزوت ٞبی ػزض ٝوخٙخٙخٜ،
خ.ٛر ٚعبسٔبٖ حٕبیت ٔقز وٌ،ٙٙبٖ  ٚتِٛی،وٌ،ٙٙبٖ اس تٕبْ ٔتمبضیبٖ خزی ،خ.ٛر. ٚرخخٛاعخت ٔخی
ٕ٘بی ،تب اس ٞزٌ ٝ٘ٛا٘ؼمب .لزار.ا. .ر لبِت پیؼ فزٚػ خ.ٛر ٚ ٚیب پز.اخت ٚخ ٝث ٝؽزوتٟبیی و ٝفبلٔ ،دٛس
پیؼ فزٚػ فب.ر ٜاس ٚسارتشب٘ٔ ٝذوٛر ٞغت ،ٙاوی،اً خ..ٛاری ٕ٘بی،ٙ

يريد وفتکصَای ایزاوی بٍ پایاوٍَای وفت اريپا آساد ضذ

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -یه ٔمبْ ٔغئ َٛاس آغبس پخٟخّخٌٛخیخزی
٘فتىؼٞبی ایزا٘ی .ر پبیب٘ٞٝبی ٘فتی اتحب.ی ٝارٚپب خجز .اٌ ٚ .خفخت:
اِٚیٗ ٘فتىؼ ارٚپبیی .ر یىی اس پبیب٘ٞ ٝبی ٘فتی اعپب٘یب پخٟخّخٌٛخیخزی
وز.
ثٌ ٝشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس ؽزوت ٘فتىؼ ایزاٖ عیزٚط ویبٖ ارثی ثخب
ثیبٖ ایٙى ٝتز ..وؾتی ٞبی ایٗ ٘بٌٚبٖ ث ٝثٙب.ر ارٚپبیی وخ. ٝر ٚ.راٖ
تحزیٓ ٔتٛلف ؽ ٜ،ث .ٛاس عزٌزفت ٝؽٌ ٜ،فت :أزٚس  ٚپظ اس حخُ
ؽٔ ٖ،ؾىالت ثیٕ ٝوالط پزچٓ ٌٛ ٚاٞیٙبٔخٞ ٝخبی ثخیخٗ اِخٕخّخّخی

وؾتیٞبی ٘فتىؼ ایزا٘ی ؽب. ،ٞعتبٚر. .یٍزی .ر حٛس ٜحُٕ ٘ ٚمُ
.ریبیی وؾٛر ٞغتیٓ
ٔ،یزػبُٔ ؽزوت ّٔی ٘فتىؼ ایزاٖ اعپب٘یب را ٘شغتیٗ ٔمق ،ارٚپخبیخی
٘بٌٚبٖ ٘فتىؼ ایزاٖ عی یىغبَ ٌذؽت ٝاػالْ وز ٚ .افش٘ :.ٚشخغختخیخٗ
٘فتىؼ ایزا٘ی و ٝث ٝیىی اس ؽزوتٞبی ثشري ٘فتی اعپب٘یب اخبر. ٜاٜ.
ؽ ٜ،اعت چ،ٙی پیؼ .ر ث،ٙر اِدغیزاط ایٗ وؾٛر پٌ ّٟٛزفت
ایٗ ٔمبْ ٔغئ َٛثب تبوی ،ثز ایٙى ٝایٗ وؾتی ٘فتىؼ ثٞ ٖٚ،خیخ ٌخ٘ٛخٝ
تبخیزی ٔحٕ ِٝٛخ .ٛرا .ر ایٗ ث،ٙر تشّی ٚ ٝپبیب٘ ٝیخب.ؽخ ٜ،را ثخٖٚ،
ٞی تٛلفی تزن وز ٜ.اعت ارٟبر .اؽت :تز ..وؾتیٞبی ٘فختخىخؼ
ایزا٘ی ث. ٝیٍز ثٙب.ر ارٚپبیی  ٓٞآغبس ؽ ٜ،و ٝاس خّٕ ٝآٖ ٔیتٛاٖ ثخٝ
اس عزٌیزی تز ..وؾتیٞبی ٘فتىؼ ایزاٖ ث ٝثٙب.ر  ،ّٙٞاؽبر ٜوز.
ایٗ ػضٞ ٛیبت ٔ،یز ٜؽزوت ّٔی ٘فتىؼ خبعز٘ؾبٖ وز ٓٞ :.اوٖٛٙ
 ٚ.فز ،٘ٚاس ٘فتىؼٞبی ایزاٖ .ر حبَ ػشیٕت ث ٝثٙب.ر  ٚپبیب٘ٞٝبی ٘فتی
ٞ ،ّٙٞغت،ٙ
آرٌٛعت ٔ،یب ٔ،ػی ؽ ٜ،ث :.ٛیه وؾتی ٘فتىؼ ایزا٘ی ثب ٌخذؽخت
ح .ٚ،یىٕب ٜعزٌز.ا٘ی .ر آة ٞبی خٛٙة ارٚپخب ٞخٙخٛس ٔخٛفخك ثخٝ
پٌّٟٛیزی  ٚتشّیٔ ٝحٕ ِٝٛیه ٔیّی ٖٛثؾىٝای ٘فت خبْ ٘ؾ ٜ،اعت
.ر ٕٞیٗ حبَ أیزحغیٗ سٔب٘ی٘یب ٔؼب ٖٚأٛر ثیٗإُِّ ٚسیز ٘فت ٞفتخٝ
خبری ثب ثیبٖ ایٙى. ٝر حبَ حبضز تٕبٔی تخحخزیخٓ ٞخبی ٔخزثخٛط ثخٝ
٘فتىؼٞب اس خّٕ ٝثیٕ ٝپزچخٓ وخالط ر ٜ.ثخٙخ،ی ِخهخ ٛؽخٚ ٜ،
ٔح.ٚ،یتی ٚخ،٘ .ٛارٌ .فت ٝاعت ٓٞ :او٘ ٖٛٙفتىخؼ ٞخبی ایخزا٘خی
ٔؾىّی ثزای اعتفب ٜ.اس پزچٓ وؾٛرٞبی ٔشتّف ٘،ار٘،

 ۲۲میلیارد دالر اس داراییَای
بلًکٍ ضذٌ ایزان آساد ضذ

پایان عمز کارتَای باسرگاوی
یکبار مصزف کلیذ خًرد

عزٚیظ خجخزی رٚس٘خبٔخٝ
ارن. -ر خخخخزیخخخبٖ
ٔذاوزات ٞغتٝای  ٚثؼ ،اس
آٖ تٛافك ثزای ثزخبْ وخٝ
ح .ٚ،یخه عخبَ اس آٖ
ٔخخی ٌخخذر .اوخخٙخخ۲۲ ٖٛ
ٔیّیبر. .الر اس .ارایی ٞبی
ارسی ایخخزاٖ وخخ ٝعخخی
عبَٞبی تحزیٓ ثّخٛوخٚ ٝ
خبرج اس .عختخزط لخزار

َىذ دیگز سزیع تزیه رضذ
اقتصاد جُان را وذارد

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ثزرعخی ٞخبی فخٙخٚ،ق
ثیٗإِّّی پ٘ َٛؾبٖ ٔی  ،ٞ.و ٝرؽ ،التقب.ی ٞخٙخ. ،ر
عبَ ٌذؽتٔ ٝیال.ی .ر خبیٍب ْٚ. ٜخٟبٖ یؼٙی ثؼخ ،اس
چیٗ لزار ٌزفت ٚ ٝػٛٙاٖ عزیغتزیٗ وؾٛر .ارای رؽخ،
التقب.ی را اس .عت .ا ٜ.اعت ثٌ ٝشارػ ٟٔز ث٘ ٝمُ اس
پبیٍب ٜخجزی راؽبت.ٛی ٌشارػ فٚ،ٙق ثیٗإِّّی پَٛ
٘ؾبٖ ٔی  ،ٞ.و ٝرؽ ،التقب.ی . ،ٙٞر عخبَ ٌخذؽختخٝ
ٔیال.ی .ر خبیٍب ْٚ. ٜخٟبٖ یؼٙی ثؼ ،اس چخیخٗ لخزار
ٌزفت ٚ ٝػٛٙاٖ عزیغتزیٗ وؾٛر .ارای رؽ ،التقب.ی را
اس .عت .ا ٜ.اعت؛ ایخٗ فخٙخٚ،ق اػخالْ وخز ٜ.وخٝ
آٔبرٞبی ث. ٝعت آٔ٘ ٜ،ؾخبٖ ٔخی ٞ.خٙخ ،وخ ٝرؽخ،
التقب.ی . ،ٙٞر عبَ ٌذؽتٔ ٝیال.ی وٕتز اس چیٗ ثٜ.ٛ
. ٚر خبیٍب ْٚ. ٜخٟبٖ لزار ٔی ٌیز.

ممىًعیت پیصفزيش خًدري بذينمجًس

عزٚیظ خخجخزی رٚس٘خبٔخٝ
ارن -ثخب اػختخجخبرعخٙخدخخی
ذی ٘فؼبٖ تدبرت خخبرخخی
پخبیخخبٖ ػخخٕخز وخخبرت ٞخخبی
ثبسرٌب٘ی یخىخجخبر ٔقخز
وّی ،خٛر.
ثٌ ٝشارػ فبرط ث٘ ٝمخُ اس
ٌٕزن ایخزاٖ اتقخبَ ثخٝ
عبسٔبٖ أٛر ٔبِیبتی خخٟخت
وٙتزَ اػتجبرعٙدی ذی٘فؼبٖ ؽبُٔ فبحخجخبٖ وخبرت ٞخبی ثخبسرٌخب٘خی
حكاِؼُٕوبراٖ أٛر ٌٕزوی ؽزوتٞبی حُٕ٘ٚمُ  ٚحتی اػتجبرعٙدی
پزع ُٙفؼبَ آٟ٘ب اس تبسٜتزیٗ لبثّیتٞبی ٚیض ٜعبٔب٘ ٝخبٔغ أٛر ٌٕزوی ٚ
پٙدزٚ ٜاح ،تدبرت فزأزسی اعت
ثب اخزایی ؽ ٖ،ایٗ لبثّیت خ،ی. ،ر عبٔب٘ ٝخبٔغ أٛر ٌٕزوی  ٚپخٙخدخزٜ
ٚاح ،تدبرت فزأزسی ؽٙبعبیی فبحجبٖ وبرتٞبی ثبسرٌب٘خی یخىخجخبر
ٔقز تٛعظ ٌٕزن ث ٝراحتی أىبٖپذیز خٛا ،ٞث.ٛ
ثب اتقبَ ٌٕزن ث ٝثشؼ اػتجبرعٙدی عبسٔبٖ أٛر ٔبِیبتخی سٔخب٘خی وخٝ
فبحت وبرت ثبسرٌب٘ی ال،اْ ث ٝارٟبر وبالی خ. .ٛر ٌٕزن ٔی وخٙخ،
عبٔب٘ ٝخبٔغ ٌٕزوی ث ٝفٛرت ٛٞؽٕ ،ٙاػتجبر فبحت وخبرت  ٚحختخی
حكاِؼُٕوبر یب پزعٚ ُٙی را ثزرعی ٔ ٚؾشـ ٔیوخٙخ ،وخ ٝفخبحخت
وبرت ثبسرٌب٘ی یب عبیز ذی٘فؼبٖ .ر ٌٕزن اػتجبر وبفی را ثزای ا٘خدخبْ
ػّٕیبت ٌٕزوی .ار٘ ،یب خیز و. ٝر فٛرت تأیی ،اػتجخبر أخىخبٖ ا.أخٝ
ػّٕیبت ٌٕزوی ثزای ٚی فزا. ٚ ٓٞر غیز ایخٗ فخٛرت ا.أخ ٝا٘خدخبْ
تؾزیفبت ٌٕزوی أىبٖپذیز ٘شٛا ،ٞث.ٛ
ٌٕزن ایزاٖ ٔٛفك ؽ ٜ،اعت ثٕٞ ٝت .ا٘ؼپخضٞٚخبٖ .اخخّخی تخٕخبٔخی
فزآیٞ،ٙبی ٌٕزوی را اِىتز٘ٚیىی ٕ٘بی ،و ٝایٗ ػّٕیبت اس ٔزحّ ٝارٟخبر
تب .رة خزٚج ٌٕزن را ؽبُٔ ٔیؽ.ٛ
ثشريتزیٗ .عتبٚرٌٕ .زن .ر ِٚ.ت راٜا٘،اسی ٌٕزن اِىتز٘ٚیه .ر
ایزاٖ ث .ٛث٘ ٝحٛی و ٝثب اعتفب ٜ.اس .ا٘ؼپضٞٚبٖ .اخّی ٔٛفك ؽخ،یخٓ ثخب
را ٜا٘،اسی  ٚاخزای عبٔب٘ ٝخبٔغ ٌٕزوی  ۳۴ػخٕخّخیخبت ٌخٕخزوخی را
اِىتز٘ٚیىی وٙیٓ

ٌزفت ٝث .ٛآسا .ؽ ٜ،اعت
ایزاٖ اؤٛ٘ٛیغت  -ثٝعٛر حتٓ تؾ،ی ،تحزیٓٞب عی عبَٞبی ٌذؽت ٚ ٝثٝ
ٚیض ٜاس عبَ  ۳۳۳۶ث ٝثؼ ،ثشريتزیٗ آعیت را ثزای ؽخجخىخ ٝثخب٘خىخی ٚ
ٔزا.ٚات ثیٗإِّّی آٖ .اؽت تحزیٓٞبی عٍٙیٙی و ٝثزای ثب٘ه ٔزوشی
آٖ را ث ٝتحزیٕی اعتثٙبیی تج،یُ وز. .ر ح ۳۵ .ٚ،عبَ ٌذؽتٔ ٝدٕٛػٝ
ثب٘ىی ارتجبط چ،ٙاٖ آعبٖ  ٚاِجت ٝػب.ی ثب ؽجى ٝثب٘ىی ثیٗإُِّ ٘،اؽت ٚ
.ر وٙبر تٕبٔی ٔحزٔٚیت ٞب اس .عتزعی ث. ٝرآٔٞ،بی ارسی خٔ .ٛحخزْٚ
ؽ،
ٞزچ ،ٙو ٝاػ،ا ٚ .ارلبْ ٔتفبٚتی اس ٔیشاٖ .اراییٞخبی ثخّخٛوخ ٝؽخ. ٜ،ر
خبرج وؾٛر عی ایٗ ٔ،ت اػالْ ٔیؽ ٚ ،حتی ثزخی ٔمبٔبت ِٚ.تخی ثخز
رلٓ ٔ ۳۵۵یّیبر. .الری تبوی. ،اؽت ،ٙأب ثب ایٗ حبَ تبوی ،ثب٘ه ٔزوخشی
ٕٛٞار ٜثز ایٗ ث .ٛو ٝحٔ ۳۲ .ٚ،یّیبر. .الر اس ٔٙبثغ ٔتؼّك ث ٝایخٗ ثخب٘خه
اعت ٞ ٚز آ٘چ ٝو ٝآسا .خٛا ،ٞؽ. ،ر اختیبر ثب٘ه ٔزوشی لزار خٛاٞخ،
ٌزفت
أب عی ٔذاوزات ٞغتٝای ایزاٖ ٌ ٚز ۳+۵ ٜٚآسا.عبسی ت،ریدی ثشؾی اس
ٔٙبثغ ارسی ایزاٖ آغبس ؽ ،ث ٝعٛری و ٝتب لجُ اس اخخزایخی ؽخ ٖ،ثخزخخبْ
حٔ ۳۳ / .ٚ،یّیبر. .الر اس .رآٔٞ،بی ٘فتی .ر اختیبر ثب٘ه ٔزوشی لخزار
ٌزفت ثزایٗ اعبط عی عٔ ٝزحّ ٚ ٝثٙب ثز تخٛافخك ا َٚص٘خ ٛحخ۴ ۲ .ٚ،
ٔیّیبر. .الر .ر لبِت ٞؾت لغظ  ٚاس عبَ ٚ ۲۵۳۴اریش ؽ. ،ر ٔزحّْٚ. ٝ
ٔ ۲ ۳یّیبر. .الر . ٚر ؽؼ لغظ .ر عبَ . ٚ ۲۵۳۵ر ا.أٔ ۴ / ٝیخّخیخبر.
.الر .یٍز آسا. ٚ .ر اختیبر ثب٘ه ٔزوشی ایزاٖ لزار ٌزفت

راٌ دير سدن مالیاتی کارمىذان بستٍ ضذ
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -ؼب٘ ٖٚظبرت ٔبِی  ٚخخشا٘خ. ٝاری ثخب
اؽبر ٜث ٝپز.اخت ٔغتمیٓ حمٛق وبروٙبٖ اس ثب٘ه ٔزوشی اس اثختخ،ای
عبَ آیٔ ٜ،ٙیٌٛی ،اس ٔشایبی ایٗ رٚػ ایٗ اعت و. ٝیٍز .عتٍبٜٞبی
اخزایی ٕ٘یتٛا٘ ،ٙػّی رغٓ وغز ٔبِیبت  ٚثیٕ ٝاس حمٛق افزا .آٖ را ثخٝ
.عتٍبٜٞبی ٔزثٛع٘ ٝپز.اس٘،
عی ،رحٕت اهلل اوزٔی .ر ٌفت ٌٛٚثب ایغٙب ثب ثیبٖ ایٙخىخ ٝتخحخٛالتخی
ثٙیب.یٙی .ر خشا٘. ٝاری وؾٛر .ر ؽز ٚلٛع اعت تٛضیح .ا :.اوٖٛٙ
.ر حبَ اخزای ثز٘بٔٞٝبی ٔتؼ.،ی ٞغتیٓ و ٝا٘دبْ پزٚعٞٝبی پز.اخت
.ر خشا٘.ٝاری وؾٛر را وٛتب ٚ ٜاِىتز٘ٚیىی وٙیٓ
ٚی .ر ایٗ سٔی ٝٙچٙیٗ ٌفتٔ :ثال .ر ٌذؽتخ ٝایخٗ چخٙخیخٗ ثخ .ٛوخٝ
ذیحغبةٞبیی و ٝثزای .ریبفت حمٛقٞبی وبرٔ،ٙا٘ؾبٖ ث ٝخشا٘.ٝاری
وؾٛر ٔزاخؼٔ ٝیوز ،٘.عی.یٞبی ٔزثٛط را ارائٔ ٝی وخز٘.خ ٚ ،ثخب
ثزرعی خشا٘. ٝاری  ٚثب اػالْ عبسٔبٖ ٔ،یزیت  ٚثز٘بٔخ ٝریخشی وؾخٛر
حمٛق وبرٔ،ٙا٘ؾبٖ را .ریبفت ٔیوز ،٘.او ٖٛٙیىی اس ال،أبتخی وخٝ

.ر خخخشا٘خخ. ٝاری وؾخخٛر
ا٘خخدخخبْ ؽخخٞ ٚ ٜ،خخز ٔخخبٜ
تىٕیُ تز ٔخی ؽخ .ٛایخٗ
اعت و ٝحمٛق وبرٔٙخ،اٖ
ٔغتمیٕب  ٚثٚ ٖٚ،اعغ ٝثخٝ
حغبة وبرٔ،ٙاٖ پز.اخت
ؽ.ٛ
ٔؼب٘ ٖٚخظخبرت ٔخبِخی ٚ
خشا٘. ٝاری وخُ وؾخٛر
ٕٞچٙیٗ ثیبٖ وز. :.ر ٘ظز .اؽت ٝثبؽی ،و ٝاو. ٖٛٙر ایزاٖ حخ/۵۵ .ٚ،
ٞشار وبرٔ ،ٙآٔٛسػ  ٚپزٚرػ .اریٓ .ر ٔبٜٞبی ٌذؽت ٝرٚاَ ث ٝایخٗ
فٛرت ث .ٛو ٝذیحغبة آٔٛسػ  ٚپزٚرػ عخی .ی ٔخزثخٛط ثخٝ
.ریبفتی ٞبی وبروٙبٖ ایٗ عبسٔبٖ را ثزای ٔب ٔیآٚر ٚ .پخزٚعخٞ ٝخبی
ٔزثٛع. ٝر خشا٘.ٝاری  ٚعبسٔبٖ ٔ،یزیت عی ٔیؽ ٚ ،پظ اس آٖ ثخٝ
ثب٘ه ٔزثٛع ٝارخبع .أ ٜ.یؽ ،تب ٚاریشٞب فٛرت ثٍیزِٚ .ی اوخٙخٖٛ
ایٗ ؽزایظ تهییز وز ٚ ٜ.ثب ثب٘ه ٔزوشی ٕٞبٍٙٞیٞبی السْ فخٛرت
ٌزفت ٝاعت تب حمٛق افزأ .غتمیٕب اس ثب٘ه ٔزوشی ث ٝحغبة وبرٔ،ٙاٖ
ٚاریش ؽ.ٛ

جشئیات بخطىامٍ ديلت بزای تطًیق سزمایٍ گذاری خارجی
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ثب٘ه ٔزوشی ثب اثالؽ ثخشخؾخٙخبٔخ ٝای
ضٛاثظ تؾٛیك عزٔبیٌ ٝذاراٖ خبرخی اػالْ وخز .ثخز ایخٗ اعخبط
ؽزوتٟبیی و ٝثب ٔؾبروت ایزا٘ی-خبرخی .ر وؾٛر ایدبٔ .ی ؽ٘ٛخ،
ثزای۳عبَ ث ٝػٛٙاٖ ذیٙفغ ٚاح ،لّٕ،ا .خٛا،ٙٞؽ،
ثٌ ٝشارػ خجزٍ٘بر ٟٔز ثب٘ه ٔزوشی ثب اثالؽ ثشؾٙبٔ ٝای ضخٛاثخظ
تؾٛیك عزٔبیٌ ٝذاری خبرخی ثب رٚیىز .فب.رات ٔحٛر  ٚثب ٞخ،
حٕبیت اس عزٔبیٌ ٝذاری ٞبی ٔؾتزن ثب عزٔبیٌ ٝذاراٖ خبرخی .ر
.اخُ وؾٛر را اػالْ وز.
.ر ثشؾٙبٔ ٝثب٘ه ٔزوشی آٔ ٜ،اعت:

ٔ،یزاٖ ػبُٔ ٔحتزْ ثب٘ىٟب ٛٔ ٚعغبت اػتجبری
ثب عالْ؛احتزأبً ث ٝاعتحضبر ٔی رعب٘ ،ؽٛرای ٔحتزْ پ ٚ َٛاػتجبر .ر
یه ٞشار ٚ. ٚیغت  ٚثیغت ٞ ٚفتٕیٗ خّغٛٔ ٝرخ . ۳۳/۵۹۳۵۹۳۴ر
راعتبی عیبعت ٞبی وّی التقبٔ .مبٔٚتی ٔجٙی ثز تؾخٛیخك عخزٔخبیخٝ
ٌذاری خبرخی ثب رٚیىز .فب.رات ٔحٛر  ٚثب ٞخ ،حخٕخبیخت اس
عزٔبیٌ ٝذاری ٞبی ٔؾتزن ثب عزٔبیٌ ٝذاراٖ خخبرخخی .ر .اخخُ
وؾٛر ث ٝػٛٙاٖ یىی اس ٔٛثزتزیٗ راٞىبرٞبی خزٚخی اس تخٙخٍخٙخبی
اػتجبری  ٚرو. .ٛر ؽزایظ و٘ٛٙی وؾٛر ٔمزر ٕ٘:.ٛ
«وّی ٝؽزوت ٞبیی و ٝثب ٔؾبروت ایزا٘ی-خبرخی  ٚثب حخ،الخُ ۵۵

.رف ،عزٔبیٌ ٝذاری عز خبرخی .ر وؾٛر ایدبٔ .ی ٌز ..ثزای
ح،اوثز ع ٝعبَ ث ٝػٛٙاٖ یه ذی ٘فغ ٚاحٔ ،غتمُ لّخٕخ،ا .ؽخ٘ٛخ،
ٔؾزٚط ثز ایٙى٘ ٝغجت عزٔبیٌ ٝذاری عز خبرخخی رخز ٔخ،ت
ٔذوٛر اس . ۵۵رف ،وٕتز ٍ٘ز..
ث،یٟی اعت ؽزوت تبعیظ ؽ ٜ،ایزا٘ی-خبرخی ث ٝػٛٙاٖ یخه ذی
٘فغ ٚاحٔ ،غتمُ ٔؾٕٔ َٛفبٔ .مزرات  ٚآییٗ ٘خبٔخ ٝتغخٟخیخالت ٚ
تؼ،ٟات والٖ ٔی ٌز ..ثب ػٙبیت ثٔ ٝزاتت فٛق خٛاٞؾٕخٙخ ،اعخت
.عتٛر فزٔبیٔ ،ٙزاتت ث ٝلی ،تغزیغ ث ٝتٕبٔی ٚاحخٞ،خبی آٖ ثخب٘خه۹
ٔٛعغ ٝاػتجبری غیز ثب٘ىی اثالؽ  ٚثز حغٗ اخزای آٖ ٘ظبرت .لیك ثخٝ
ػُٕ آیٕٞ ،چٙیٗ ٔمتضی اعت تزتیجی اتخشخبذ ؽخ .ٛتخب ٘غخشخ ٝاس
ثشؾٙبٔ ٝاثالغی ثٚ ٝاحٞ،بی ذی رثظ ث،ٔ ٝیزیت وخُ ٘خظخبرت ثخز
ثب٘ىٟب ٛٔ ٚعغبت اػتجبری ثب٘ه ٔزوشی ارعبَ ٌز..

مقالٍ اقتصادی
قزاردادَای ًَایی چٍ اَمیتی
بزای اقتصاد ایزان داروذ؟

ا.أ ٝاس ؽٕبر ٜلجُ:
٘ىت. ٟٓٔ ٝیٍزی و٘ ٝجبی ،اس لّٓ ا٘،اخت ایٗ اعت وٝ
ػال ٜٚثز حدٓ ٔٙبفغ التقب.ی فٙؼت ٛٞا٘ٛر.ی تٛسیغ
.رآٔ،ی ٔزثٛط ث ٝآٖ ٘یش تٛسیؼی ػب.ال٘ ٝث ٚ ٜ.ٛالقخی
٘مبط وؾٛر  ٚافزا .ثب عغح ٟٔبرتٞبی ٔشتّف را .رثخز
ٔیٌیز .خ،ای اس ایٙى ٝعزٔبیٌ ٝخذاری .ر فخٙخؼخت
ٛٞا٘ٛر.ی ثزخال عزٔبیٌ ٝذاری .ر حٛسٜٞبیی ٔب٘ٙخ،
پتزٚؽیٕی اؽتهبَ سا ٘ ٚیزٚی وبر ثزتز  ۳اعت ٘خیخزٚی
وبر ٔٛر٘.یبس آٖ را ثبسٜای اس ؽهُٞبی ثب ٟٔبرت پبیخیخٗ
تب ٔ،ٟٙعبٖ ٔ،یزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ ثب ٟٔبرتٞبی ثغخیخبر
ثبال  ٚیىتب تؾىیُ ٔی،ٙٞ.
ایٗ ؽهُٞب ٕٞچٙیٗ .ر ٘مبط تٕزوش خٕؼیتی وؾخٛر تخب
ٚ.رافتب ٜ.تزیٗ ؽٟزٞبی آٖ لزار ٌزفتٝا٘ ،وخ ٝػخبٔخُ
تزغیت و. ٜ،ٙٙیٍزی ثزای عیبعتٍذار ثٙٔ ٝظٛر تٛعؼخٝ
ایٗ فٙؼت اعت ثب ٚخ .ٛایخٗ .ر عخبَ ٞخبی اخخیخز
تحزیٓٞبی ربِٕب٘ ٝآٔزیىب  ٚغزة ٔ،اخالت لیٕتخی ٚ
ػ ْ،حبوٕیت اف َٛثبسرٌب٘ی ثز فٙؼت ٛٞایی ػخٕخالً
آٖ را اس ایدب .ارسػ ثزای ٔغبفزاٖ  ٚوغت  ٚوبرٞخبی
وؾٛرٔبٖ ٘بتٛاٖ وز ٚ ٜ.ثبػث ؽخ ٜ،ثخ٘ .ٛخمخؼ ایخٗ
فٙؼت .ر اتقبَ ٔزاوش الختخقخب.ی  ٚاؽختخهخبَ سایخی
آٌٖ ٝ٘ٛو ٝپتب٘غیُ آٖ ٚخ. .ٛار .تحمك ٘یبث،
ػال ٜٚثز ایٗ خزیبٖ ٔغبفزی «ففز »ثجخت ؽخ ٜ،ثخیخٗ
تؼ،ا .لبثُ تٛخٟی اس اعتبٖٞبی وؾخٛر ٘ؾخبٖ ٞ.خٙخٜ،
ضؼف اعبعی فٙؼت ٛٞایی وؾٛر .ر ا٘خدخبْ ٚرخیخفخٝ
اتقبَ فٛافُ عٛال٘ی ثب ٞشیٞٝٙبی تٛاٖ پذیز اعت وخٝ
اس اثزات اختٕبػی آٖ ٘جخبیخ ،غخبفخُ ثخ. .ٛر وؾخٛر
پٟٙبٚری ٔب٘ ،ٙایزاٖ ثب ث ٝ٘،اختٕبػی ٔختخٙخٛع وخ ٝثخیخٗ
ٔزاوش خٕؼیتی چٟبر ٌٛؽ ٝآٖ ثیؼ اس ٞ ٚ.شار ویّٔٛتز
فبفّٚ ٝخ. .ٛار .چٙیٗ اتقبالتی ٔیتٛا٘ ،ٙثب تخؼخٕخیخك
.رن خزٜ.فزٔ ًٙٞتٛٙع ٔٛخ. .ٛر وؾٛر  ٚارتخمخبی
ٛٞیت ّٔی عزچؾٕٛ٘ ٝآٚری ٞبی ث،یغ الختخقخب.ی ٚ
فزٍٙٞی .ر چٟبرٌٛؽ ٝوؾٛر ثبؽ. ٚ ،ٙر ٓٞتٙخیخٌ،خی
اختٕبػی آٖ را ٔغتحىٓتز و،ٙٙ
بررسی از منظر تکنولوژیک
ایٕٙی ٘بٌٚبٖ ٛٞایی وؾٛر اس .غخ،غخٞ ٝخبی اعخبعخی
ٔؾتزیبٖ آٖ ث ٜ.ٛاعت . ٚر عی عبِیبٖ اخیخز حخٛا.
تّشی را .ر اذٞبٖ ؽٟز،٘ٚاٖ وؾٛر ثز خخبی ٌخذاؽختخٝ
اعت تحزیٓ ٞبی ربِٕب٘ ٝآٔزیىب ٓٞ ٚپخیخٕخب٘خب٘خؼ .ر
عبِیبٖ ٌذؽت ٝفٙبیغ تؼٕیز ،ٍٟ٘ ٚاری وؾٛرٔبٖ را اس
.عتزعی ث ٝلغؼبت ٘ ٚیش تىِٛٙخٛصی ٞخبی ٔخٛر٘ .خیخبس
ٔحز ْٚوز ٜ.ث ،٘.ٛوخ ٝثخب ٚخخ .ٛتخالػ ٌغختخزٜ.
ٔتشققبٖ اثزات خ .ٛرا ثز ویفیت  ٚأخٙخیخت پخزٚاس
پزٌ٘،بٖ ایزا٘ی اػٕبَ ٔیوز .رفغ تحزیٓٞب  ٚا٘خؼخمخب.
لزار.اٞ.بی خ،ی ،ػال ٜٚثز ٘ٛعبسی ٘خبٌٚخبٖ أخىخبٖ
ثٟز،ٜٙٔی اس لغؼبت تىِٛٛٙصیٞب ٘ ٚیش پزٚتخىخُ ٞخبی
خ،ی ،را .ر راثغ ٝثب ایٕٙی پزٚاس أىبٖپذیز وز ٜ.اعت
ایٗ ٔٛضٛع ٘مؼ ٔحٛری .ر تدزث ٝؽٟز،٘ٚاٖ اس پخزٚاس
ٛٞایی ثبسی ٔخی وخٙخٚ ،رٞ .ٚخٛاپخیخٕخبٞخبی خخ،یخ،
ؽزوتٞبی ،ٍٟ٘( MROاری تؼٕیخز  ٚاٚرٞخبَو ٚ
تىِٛٛٙصی ٞبی ٔزثٛع ٝرا ٘یش ثٕٞ ٝزا ٜخٚ .ٛار .ایخزاٖ
خٛا ،ٙٞوزٚ .ر .ٚایٗ ؽزوتٞب فزفت ٔٙبعجی اعخت
تب ثب ّٔشْ وزٕٞ ٖ.ىبری آ٘بٖ ثب ؽزوخت ٞخبی ایخزا٘خی
ثزای اعتفب ٜ.اس ثبسار ایزاٖ أىخبٖ ا٘ختخمخبَ  ٚثخبس٘ؾخز
تىِٛٛٙصی ٞبی پخیخؾخزفختخ. ٝر ایخٗ حخٛس ٜثخز رٚی
ؽزوتٞبی ایزا٘ی ثبس ؽ .ٛایٗ ا٘تمبَ .ا٘ؼ ٔخی تخٛا٘خ،
سٔی ٝٙرا ثزای ٞزچ ٝپیچیٜ،تز ؽ ٖ،تٛا٘بییٞبی فٙؼختخی
ؽزوتٞبی ایزا٘ی .ر ایٗ حٛس ٜفزا ٓٞآٚر.
اِجت. ٝر حبَ حبضز ٘یش تٛا٘بییٞبی پیچیٜ،ای .ر ٔخیخبٖ
فٙؼت ٞخٛایخی وؾخٛر ٚخخ. .ٛار .وخ ٝتخحخغخیخٗ
ثبس.ی،وٌ،ٙٙبٖ خبرخی آٟ٘ب را ٘یش ثخزٔخی ا٘خٍخیخش.؛ ثخب
ٔشّٛط وز ٖ.ایٗ لخبثخّخیخت ٞخب ثخب .ا٘خؼ ٞخبی رٚس
اضبفٝؽٔ ٜ،ی تٛاٖ أخیخٚ،ار ثخ .ٛوخ ٝؽخزوخت ٞخبی
ٔ،ٟٙعی وؾٛر .ر ایٗ حٛس ٜحتی ث ٝلغجی .ر ٔٙخغخمخٝ
تج،یُ ؽ ،٘ٛحضٛر ؽزوت ٞبی ٔختخؼخ ٚ .،وخٛچخه
خبرخی .ر فٙؼت ٛٞافضخبی وؾخٛرٔخبٖ ثخ ٝفخٛرت
خٛیٙت٘ٚچز یب ٔبِىیتٞبی وبُٔ ثب لفُ عزٔبی ٝآ٘خٟخب
.ر .اخُ وؾٛر وٕزث ،ٙحبئخُ .یخٍخزی .ر ٔخمخبثخُ
ؽٛنٞبی احتٕبِی ٌزٜٞٚبی ض،ایزا٘ی ایدب .خخٛاٞخ،
وز .ث ٝایٗ فٛرت و ٝوؾٛرٞبیی و ٝثشٛا ،ٙٞػخّخیخٝ
ایزاٖ .عت ث ٝال،أبت یهخب٘ج ٝثش٘ ،ٙثبیخ ،ثخ ٝاثخزات
عٛء ٞ ٚشیٞٝٙبیی و ٝثز وغتٚوخبرٞخبی وخٛچخه ٚ
ٔتٛعظ خٚ .ٛار .خٛا ،ٙٞعبخت ٘یش فىخز ثخىخٙخٙخ ،ثخٝ
ػجبرت .یٍز ایٗ ؽزوتٞبی وٛچه ٔیتخٛا٘خٙخ ،ثخٝ
ػٛٙاٖ ف،ای ٔٙبفغ ایزاٖ .ر وؾٛرٞبی خ. .ٛر ٔمخبثخُ
تحزوبت ٌزٜٞٚبی ض،ایزا٘ی ٔٛضغ ٌزفت ٚ ٝآ٘خٟخب را
ا.أ. ٝار.
خٙثی و،ٙٙ

