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اقتصاد و جامعه

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن-هعبٍى ٍظیط اضتجبعبی ثسب اقسبضُ ثسِ
ایٌىِ هؿسٍز قسى ؾبی ّبی وبضیبثی ثب تمبضبی ٍظاضی وبض ٍ ثسِ
زلیل ًساقتي هزَظ هعبلی وبضیسبثسی ثسَزُ اؾس  ،اظ ضایسعًسی ثسب
وبضگطٍُ هیلتطیٌگ ثطای ضهع هیلتط ایي ؾبی ّسب ذسجسط زاز.ضؾسَل
ؾطاییبى ،هعبٍى ٍظیط اضتجبعبی ٍ ضئیؽ ؾبظهبى هٌسبٍضی اعسالعسبی
ایطاى زضثبضُ ذجط هؿسٍزؾبظی ثطذی اظ ٍثگبُّبی اضائِ زّسٌسسگسبى
ذسهبی ثطذظ وبضیبثی اظْبض زاق  :عی توبؼ ثب ثطذی اظ هؿئَلیي آًْب هكرسم قسس وسِ
تعسازی اظ ایي ٍثگبُ ّب ثِ ض ن زاقتي هزَظ اظ ٍظاضی تعبٍى ،وبض ٍ ضهبُ ارتوبعی ثسطای اضائسِ
ذسهبی وبضیبثی الىتطًٍیىی  ،پیبهی اظ ؾَی زازؾتبًی ول وكَض هجٌی ثط هؿسٍزؾبظی زضیبه
وطزُاًس .ضییؽ ؾبظهبى هٌبٍضی اعالعبی ایطاى اهعٍز  :پیطٍ ایي هؿسٍزؾسبظی ،ثسب زثسیسطذسبًسِ
وبضگطٍُ تعییي ههبزیك زازؾتبًی ول وكَض توبؾی گطهتِ قس ٍ هكرم قس وسِ ایسي السسام
ًبقی اظ زضذَاؾ ضؾوی ٍظاضی وبض ٍ اهَض ارتوبعی ثطای اًؿساز اضائِ زّسٌسسگسبى ذسسهسبی
یطهزبظ وبضیبثی ثَز وِ زض لبًَى ثطای ایي السام رطم پیفثیٌیقسُ اؾ .

يضعیت درآمذَای وفتی در بًدجٍ ۷۹

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضنٍ -ظاضی التهبز ثسب
اًتكبض گعاضقی زض ذهَل ٍضعی زضآهسّبی
ًفتی زض ثَزرِ ،۱۲ثِ تكطیح زٍ ؾٌبضیَی لیوس
 ۸۵ ٍ ۸۲زالضی پطزاذتِ وسِ ثسط ایسي اؾسبؼ،
زضآهسّبی ًفتی حسالل ٍ ۸۰حساوخط  ۸۸هیلیسبضز
زالض ذَاّس ثَز.
ثِ گعاضـ هْطٍ ،ظاضی اهَض التهبزی ٍ زاضایسی
زض گعاضقی ،ثِ ثطضؾی ٍضعی زضآهسّبی ًفتی
زض ثَزرِ ؾبل  ۰۰۱۲پطزاذستسِ اؾس ر ثسط ایسي
اؾبؼ ،زٍ ؾٌبضیَی لیو  ۸۵ ٍ ۸۲زالضی ثسطای
ًف زض ًرط گطهتِ قسُ وِ زض ّسط زٍ حسبلس ،
زضآهسّبی ًفتی حسالل ٍ ۸۰حساوخط  ۸۸هیلیسبضز
زالض ذَاّس ثَز .چىیسُ ایي گعاضـ ثسِ قسطح
ظیط اؾ :
 -۰لیو ًف ذبم زض ؾسبل  ۴۱۰۲هسیسالزی اظ
ًَؾبًبی ثؿیبضی ثطذَضزاض گطزیس ثِ ًحسَی وسِ
ؾجس ًفتی اٍپه اظ  ۸۴.۲زالض زض ّط ثكسىسِ زض

ثبت سفارش ياردات خًدري بزای غیزومایىذگیَا اس سز گزفتٍ ضذ

اثتسای ؾبل (غاًَیِ) ثِ  ۲۸.۴زالض زض اٍاؾظ ؾبل
(غٍئي) وبّف یسبهس ٍ زض پسبیسبى ؾسبل ثسِ
 ۰۰.۲زالض اهعایف یبه  .ثب ایي حسبل هستسَؾسظ
لیو ًف ذبم زض ؾبل  ۴۱۰۲ثب  ۸۴.۲زالض زض ّط
ثكىِ ثبالتط اظ هتَؾظ لیو زض ؾبل لجل اظ آى
(هتَؾظ  ۲۱.۵زالض زض ّط ثكىِ) لطاض گطه .
ثب زض ًرط گطهتي عَاهل هرتلف تأحسیسطگسصاض ثسط
ثبظاض ًف زض ؾبل آتی ،پیفثیٌی هیقَز ؾسغسح
ولی لیو ّب ثبالتط اظ ؾبل ربضی ٍ ثب تَرسِ ثسِ
ًرط هَؾؿبی ثیيالوللی زض ؾغح  ۸۲زالض تب ۸۵
زالض زض ّط ثكىِ ثبقس ایي زض حبلی اؾس وسِ
هٌبثع ًفتی ثطای ثَزرِ ؾبل  ۰۰۱۲وكَض ثب هطو
لیو ّط ثكىِ  ۸۸زالض هٌرَض قسُ اؾ .
هْوتطیي عَاهل (لبثل پیفثیٌی) تأحسیسطگسصاض ثسط
لیو ًف زض ؾبل  ۴۱۰۵قبهل پیفثیٌسی ضقسس
التهبز رْبًی ٍ عطضِ ٍ تسمسبضسبی ًسفس ذسبم
هیثبقس وِ ثِ قطح شیل تَؾظ هؤؾؿبی هعتسجسط
ثیيالوللی هَضز پیفثیٌی لطاض گطهتِ اؾ :
زض اضتجبط ثب ضقس التهسبز رسْسبًسی ،ثسط اؾسبؼ
رسیستطیسي گسعاضـ ّسبی اٍپسه ،نسٌسسٍق
ثیيالوللی پَل ٍ ثبًه رْبًی ،التهسبز رسْسبًسی
ضًٍس ضٍ ثِ ضقس ذَز ضا زض ؾبل  ۴۱۰۲ازاهِ زازُ
اؾسس ٍ ایسسسي قسسسطایسسسظ ثسسسِ ٍیسسسػُ زض
التهبزّبی OECDضقس چكوگیط زاقتِ اؾس
ٍ ضًٍس ضقس التهبزّبی پیكطهتِ هطاتط اظ اًستسرسبض
ثَزُ اؾ .

پاسخ سیف بٍ وامٍ مذیزان باوکی
مجًس پزداخت يام وًساسی بافت فزسًدٌ

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -ضئیؽ ول ثبًه هطوعی
گف  :زض ثركٌبهِ ّبی لسیوی ثسبًسه هسطوسعی ارسبظُ
پطزاذ تؿْیالی ثطای ًَؾبظی ثبه ّبی هسطؾسَزُ ثسِ
ثبًهّب زازُ قسُ ٍ ًیبظی ثِ ثركٌبهِ رسیس ًیؿ .
ثِ گعاضـ هْطٍ ،لیاهلل ؾیف زضثبضُ ًبهِ ثسبًسه ّسب ثسِ
ثبًه هطوعی ثسطای پسطزاذس تؿسْسیسالی ثسبظؾسبظی
ثبه ّبی هطؾَزُ ،اظْبضزاق ً :رط ثبًه هطوعی ًؿج
ثِ ایي هَضَع هخج اؾ ٍ .ی اهعٍز :زض ؾبل ّ ۱۰سن
اثال یِای ثِ قجىِ ثبًىی زاقتین وِ ثط اؾبؼ آى ثسبًسه
ّب هیتَاًٌس عجك زؾتَضالعولّبی هَرَزقبى ًؿج ثسِ
پطزاذ تؿْیالی ثطای ًَؾبظی ثبه ّبی هطؾَزُ السام
وٌٌس.
ضییؽ ول ثبًه هطوعی ثب تبویس ثط ایٌىِ ثبًسه ّسب زض
ایي ظهیٌِ ّیچ هحسٍزیتی ًساضًس ،اهعٍز :ثسٌسسُ لسجسل اظ
آًىِ ًبهِای اظ عطف ثبًهّب زضیبه وٌن زض یسىسی اظ
ضؾبًِ ّب ذَاًسم وِ ضییؽ قَضای ّوبٌّگی ثبًهّسب ٍ
ضییؽ وبًَى ثبًهّبی ذهَنی ًبهِای ثِ هي ًَقتِاًس
ٍ تمبضبی چٌیي وبضی ضا زاضًس.
ؾیف تهطیح وطز :اگط ثبًهّب ثِ ثركٌبهِّبی لسیسوسی
هطارعِ وٌٌس ،هیثیٌٌس وِ اربظُ پطزاذ تؿْیالی ثطای
ًَؾبظی ٍ ثبظؾبظی ثبه ّبی هطؾَزُ ضا زاضًس ٍ زض ایسي
ظهیٌِ ًیبظی ثِ ثركٌبهِ رسیس ًیؿ .

سقًط ارس دیجیتال قطعی است

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن-ضییؽ ثسبًسه هسطوسعی
ؾٌگبپَض اثطاظ اهیسٍاضی وسطز وسِ تسىسٌسَلسَغی ّسبی
ظیطؾبذتی اضظّبی هزبظی ،هبًٌس ثالنچیي ،تح تبحیط
ؾمَط اضظّبی زیزیتبل ،اظ ثیي ًطٍز.ثِ گعاضـ هسْسط ثسِ
ًمل اظ ضٍیتطظ ،ضییؽ ثبًه هسطوسعی ؾسٌسگسبپسَض ضٍظ
زٍقٌجِ اعالم وطز وِ اهیسٍاض اؾ تسىسٌسَلسَغی ّسبی
ظیطؾبذتی اضظّبی هزبظی ،هبًٌس ثالنچیي ،تح تبحیط
ؾمَط اضظّبی زیزیتبل ،اظ ثیي ًطًٍس.اگطچِ ؾٌگسبپسَض،
هطوع ّبیته ٍ هٌبٍضی هبلی قسُ اؾ اهب هسمسبهسبی
آى زضثبضُ ذطیس اضظّبی زیزیتسبل ّكسساضّسبی رسسی
زازُ اًس.ضاٍی هٌَى ،هسیسط وسل ازاضُ پسَلسی ٍ هسبلسی
ؾٌگبپَض (ثبًه هطوعی ؾٌگبپَض) هیگَیس :هسي ٍالسعسب
اهیسٍاضم وِ ٍلتی تت اضظّبی زیزیتبل هطٍوف وسطز ٍ
ؾمَط اتفبق اهتبز ،ایي ضذساز هسَرست آؾسیست زیسسى
تىٌَلَغی ّبی هطثَط ثِ آى وِ ثؿسیسبض عسوسیسك تسط ٍ
ثبهعٌیتط اظ اضظّبی زیزیتبل ّؿتٌسً ،كَز.



ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -ضییؽ اًزوي ٍاضزوٌٌسگبى ذَزضٍ اظ آ بظ هزسز حجس ؾسفسبضـ ٍاضزای
ذَزضٍ ثطای قطوتْبی یطًوبیٌسگی ضؾوی پؽ اظ زٍ ضٍظ ٍلفِ ذجط زاز.هطّبز احتكبمظاز زض گف ٍگَ ثسب
ایؿٌب ،اظْبض وطز :اظ اهطٍظ نجح ؾبی حج ؾفبضـ ثطای قطوتْبی ٍاضزوٌٌسُ یطًوسبیسٌسسگسی ضؾسوسی،
هزسزا هعبل قس ٍ اهىبى حج ؾفبضـ ثطای ایي زؾتِ اظ ٍاضزوٌٌسگبى ٍرَز زاضزٍ.ی ذبعطًكبى وسطز :زض
پیگیطی ّبی نَضی گطهتِ زلیل تَلف زٍ ضٍظُ حسجس ؾسفسبضـ ٍاضزای ذسَزضٍ ثسطای قسطوستسْسبی
یطًوبیٌسگی ضؾوی ضا هتَرِ ًكسین اهب ثِ ّط حبل نطف ثطعطف قسى هكىل هْن اؾ ظیطا هعبل ثسَزى
ٍاضزوٌٌسگبى یط ضؾوی زض وٌبض ًوبیٌسگیّبی ضؾوی ذَزضٍؾبظاى ذبضری ،هخج ثَزُ ٍ ثبعج اهعایسف
ضلبث ٍ تعسیل لیوتْب زض ایي ثبظاض هیقَز.ثِ گعاضـ ایؿٌب ،ضییؽ اًزوي ٍاضزوٌٌسگبى ذَزضٍ اظ تسَلسف
حج ؾفبضـ ٍاضزای ذَزضٍ ثطای قطو ّبی یطًوبیٌسگی ذجط زازُ ثَز.احتكبمظاز اظ ایي هَضَع اًتمسبز
ٍ اظْبض وطزُ ثَزٌَّ :ظ زلیل ضؾوی زض ایي ثبضُ اعالم ًكسُ اؾ ٍ زض حبل پیگیطی آى ّؿتین اهب ٍالعیس
ایي اؾ وِ تَلف حج ؾفبضـ ثطای قطو ّبی یطًوبیٌسگی ثطذالف زؾتَضالعوسل نسطیسح اثسال سی
زٍل اؾ وِ ثطاؾبؼ آى ّط ٍاضزوٌٌسُای هیتَاًس ثب عمس لطاضزاز ثب قطو ًوبیٌسگی ضؾوی ٍ ذسطیسس
گبضاًتی ٍ ذسهبی پؽ اظ هطٍـً ،ؿج ثِ حج ؾفبضـ ٍ ٍاضزای ذَزضٍ السام وٌس.

صالحیت مزبیان پیصدبستاوی بزای تذریس باسوگزی میضًد
زٍل

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -هسیط وسل زهستسط
پیف زثؿتبًی ٍظاضی آهَظـ ٍ پطٍضـ ثب اقسبضُ
ثِ اؾٌبز تحَلسی ٍ ثسبالزؾستسی زض آهسَظـ ٍ
پطٍضـ اظ ؾبهبًسّی ًیطٍی اًؿبًی ٍ ثسبظًسگسطی
زض نالحی هطثیبى پیف زثؿتبًسی ذسجسط زاز ٍ
گف  :ثب تَرِ ثِ ایٌىِ زض ایي همغع اًستسرسبضای
ثبالؾ  ،زض نسز ّؿتین وِ ثتَاًین ،ؾبهسبًسسّسی
زض اضتجبط ثب ًیطٍی اًؿبًی اًزبم زّین وِ زض ایسي
ضاثغِ گبمّبی اٍلیِ ثطزاقتِ قسُ اؾ .
ضذؿبضُ هضلی ،هسیط ول زهتط پسیسف زثؿستسبًسی
ٍظاضی آهَظـ ٍ پطٍضـ زض گسفس ٍ گسَ ثسب
ذجطًگبض ایلٌب ،ثب اعالم ایٌىِ اهؿبل تبوٌسَى ۱۸۰
ّعاض ًَآهَظِ حج ًبم قسُ زض ؾبهبًِ ؾٌبز زاضیسن،
اظْبض زاق ً :عزیه ثِ ّ ۴۱۲عاض ًسَآهسَظ زض
هٌبعك هحطٍم ثب حوبی زٍل رصة قسًس وسِ
عوستب هٌبعك زاضای ضطیت هحطٍهی  ،زٍظثبًسِ،
هطظی ٍ عكبیطی ّؿتٌس وِ زض ٍالع هٌبعكِ هسَضز

اظ آهَظـ ٍ پطٍضـ پیف زثؿتبى

حوبی
اؾ .
هسیط ول زهتط پیف زثؿتبًی آهَظـ ٍ پطٍضـ ثب
ف ؾسالهس
اقبضُ ثِ ایٌىِ اهؿبل عسطح ؾسٌسزس ِ
آهَظـ تحهیلی ضا ثسِ نسَضی رسسی آ سبظ
وطزُ این ،اهعٍز :لجال ثِ ایي زلسیسل وسِ تسعسساز
پبیگبُّب زض قْطّبی هطاوع اؾتبى ٍرَز زاقس ،
ؾٌزف نالحیس ثسطای تسعسساز وسوستسطی اظ
ًَآهَظاى نَضی هیگطه  ،اهب اهؿسبل حسسٍز
 ۲۲۱پبیگبُ ثطای پیف ثؿتبًی ایزسبز وسطزیسن ٍ
ًیوی اظ ثچِّب زض آى قطو زازُ قسًس.
ٍی ثب ثیبى ایي هغلت وِ ثطًبهسِ ٍیسػُ ای ثسطای
وَزوبى زیطآهَظ زاضین ،گف  :ثسطای تسوسبهسی
وَزوبى زیطآهَظ لطاض اؾ ر ثطًبهِ هسساذلسِ ای
زاقتِ ثبقینٍ .لتی ثچِّب ثب قطایظ ثطاثط ثِ همسغسع
اثتسایی ٍضٍز هیوٌٌس ،اگط چَى اظ ًرط ّسَقسی
پبییيتط ٍ ثیي  ۲۱تب ّ ۵۲ؿتٌس ٍ ًیبظ ثسِ تسىسطاض،
آهَظـ رجطاًی ٍ هْبضیّبیی زاضًس ،اظ ّسوسبى
اثتسا ثیعسالتی آ بظ هیقَز .ثِ ّویي زلسیسل ثسِ
هٌرَض ارطای عطح ویفی ثرسكسی ٍ تسَؾسعسِ
عسال آهَظقی ایي هساذلِ ضا اًزبم هیزّین.
هسیط ول زهتط پیف زثؿتبًی ٍظاضی آهسَظـ ٍ
پطٍضـ زض ازاهِ ثِ آهبض رصة وَزوسبى پسیسف
زثؿتبًی اقبضُ وطز ٍ گف  :زض حبل حسبضسط ۲۱
زضنس ثچِ ّبیی وِ ثبیس زض همغع پیف زثؿستسبى
تحهیل وٌٌس ،زض والؼ حبضط ّؿتٌس.

تعزفٍ جذیذ حق الًکالٍ پس اس  ۵۱سال تغییز می کىذ
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -ضییسؽ وسبًسَى
ٍوالی زازگؿتطی هطوع اظ ثطضؾی تغییط تعسطهسِ
حك الَوبلِ زض لَُ لضبییِ ذجطزاز.
ثِ گعاضـ هْط ،اهیط حؿیي آثبزی زض ًكسؿس
ذجطی زض پبؾد ثِ ؾَال ذجطًگبض هْط هجٌسی ثسط
ایٌىِ قٌیسُ قسُ اؾ زض لَُ لضبییِ وویؿیًَی
ثطای تغییط تعطهِ حك الَوبلِ تكىیل قسُ اؾس ،
تعطهِ رسیس هغطح ذَاّس قس؟ گف  :اظ ؾسبل
 ۵۸تبوٌَى حك الَوبلِ هطثَط ثسِ رسبیسی وسِ
لطاضزاز ثیي عطهیي (ٍویل ٍ هَول) ًیؿ  ،تغییط
ًیبهتِ ثَز.
ٍی اهعٍز :عجك لبًَى هیقَز ّط ؾِ ؾبل یىجسبض
ایي تعطهِ عجك لبًَى ثبظثیٌی قَز.
حؿیي آثبزی اظْبضزاق  :چٌسی پیف زض لسَُ
لضبییِ ثب حضَض هعبٍى اٍل لسَُ لضسبیسیسِ ایسي

هَضَع ٍ تعطهِ رسیس حك الَوبلِ ّسب هسغسطح
قس .هطاحل ًْبیی زض حبل عی قسى اؾ ٍ اگط
تهَیت قس ،حك الَوبلِ ثط اؾبؼ تعطهِ رسیسس
اذص هی قَزٍ.ی ثب اقبضُ ثِ ثطگسعاضی آظهسَى
ٍوبل ٍ ؾْویِ یه ّعاض ٍ ً ۰۱۱فطی وسبًسَى
ٍوالی زازگؿتطی هسطوسع گسفس  :ؾسْسوسیسِ
ایخبضگطاى زض زٍضُ ّبی گصقتِ ثَز اهسب اهؿسبل
لبًَى حوبی اظ ایخبضگطاى ٍضع ٍ  ۰۱زضنسس
ؾْویِ تعییي قس ٍ زاهٌِ ٍ ههبزیك ایسخسبضگسطی
ّن تَؾعِ یبه ٍ .ی اهعٍز :ؾبل گصقتِ اظ ۰۱۱
ًفط ؾْویِ قْط تْطاىً ۰۵۱ ،فط ؾْویِ ایخبضگطاى
ثَزًس وِ اظ ایي تعساز ً ۲۴فط ثیكتط ضَاثظ الظم
ضا ًساقتٌس .اهؿبل ایٌغَض ًسیسؿس ر زض آظهسَى
اهؿبل تعساز ایخبضگطاى قطو وٌٌسُ ثیكتط ثسَز
ٍ اظ  ۰۰۱ؾْویِ ایخبضگطاى ،ضتجِ ٍ هسعسسل الظم

تَؾظ ایي اهطاز وؿت قسُ اؾ .
ضییؽ وبًَى ٍوالی هطوع اهسعٍز :زض تسالـ
ّؿتین یه همساض ؾْویِ ضا اضبهِ وٌین وِ ثطای
ایي وبض ًیبظ ثِ وؿت ًسرسط هسمسبهسبی لضسبیسی
هؿئَل زض تعییي ؾْویِ اؾ اهب ایٌىِ تب چِ حس
هَهك قَین ،هعلَم ًیؿ  .ضٍظ پٌذ قٌسجسِ لسطاض
اؾ یه ًكؿتی ضٍؾبی وبًَى ّب زاقتِ ثبقٌسس
ٍ یه ضایعًی عوَهی زض ایي ظهیٌِ اًزبم قَز.

يام اسدياج ،سال آیىذٌ  ۵۱میلیًن تًماوی میضًد

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -ؾسرسٌسگسَی
وویؿیَى تلفیك ثَزرِ ؾبل  ۱۲هسزسلسؽ اظ
تهَیت اهعایف هجلغ ٍام اظزٍاد ثِ  ۰۸هیلیَى
تَهبى زض ؾبل آیٌسُ ذجط زاز.
ثِ گعاضـ ثبقگبُ ذجطًگبضاى رَاى ،ثِ ًمل اظ

ذبًِ هل ر علی انغط یَؾف ًػاز ؾرٌسگسَی
وویؿیَى تلفیك ثَزرِ ؾبل  ۱۲هزلؽ قَضای
اؾالهی زض تكطیح ًكؿ عهط وسوسیسؿسیسَى
تلفیك ثَزرِ ؾبل  ۱۲هزلؽ قَضای اؾسالهسی
اظْبض وطز :اعضبی وویؿیَى تلفیك زض ًكؿ
اهطٍظ ههَة وطزًس وِ ٍام اظزٍاد زض ؾسبل
 ۱۲اظ  ۰۱هیلیَى تَهبى ثِ  ۰۸هیلسیسَى تسَهسبى
اهعایف یبثس.
ؾرٌگَی وویؿیَى تلفیك ثسَزرسِ ؾسبل ۱۲
هسسزسسلسسؽ قسسَضای اؾسسالهسسی اهسسعٍز :ظهسسبى
ثبظپطزاذ ایي ٍام  ۸ؾبلِ اؾ .

ٍی ثب اقبضُ ثِ ثطضؾی ثرف ّعیٌِ ای تجسهسطُ
 ۰۰تهطیح وطز ۸۱۱ :هسیسلسیسبضز تسَهسبى ثسِ
روعی ّالل احوط ثطای تزْیعای اهسسازی،
توله زاضایی ،ثبظؾبظی ٍ ًَؾبظی ٍ ذسطیسس
پبیگبُ ّبی اهساز ٍ ًزبی ،اًسجسبض اضسغسطاضی،
ؾبذتوبى ؾتبزی ٍ ارطایی ٍ ؾبیط هبهَضی ّب
اذتهبل یبه .
یَؾف ًػاز یبزآٍض قسّ :وچٌیي  ۲۲۱هیلیسبضز
تَهبى ثطای ؾبظهبى ّالل احسوسط ثسِ عسٌسَاى
زضآهس اذتسهسبنسی رسْس ارسطای اًسزسبم
هبهَضی ّب ٍ هؿئَلی ّب زضًرط گطهتِ قس.

جشییات بیمٍ وامٍ حًادث بزای مىاسل فزَىگیان
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -هعبٍى تسَؾسعسِ
هسیطی ٍ پكتیجبًی ٍظاضی آهَظـٍپطٍضـ اظ
نسٍض ثیوِ ًبهِ حَازث هٌبظل هطٌّگیسبى ثسطای
ًرؿتیي ثبض ذجط زاز.
ثِ گعاضـ تؿٌین ،عسلسی السْسیسبض تسطوسوسي اظ
ضطٍضی نسٍض ثیوِ آتف ؾَظی ٍ ظلسعسلسِ زض
وكَض ؾري گسفس ٍ اظسْسبض وسطز :ثسیسوسِ
آتف ؾَظی ٍ ظلعلِ زض ثطاثط ذؿبضای هبلی ٍاضز
قسُ ثِ هله ٍ لَاظم آى رجطاى ذؿبضی هیوٌس
ٍ زض نَضی ٍلَع حبزحِ ،ایي ثیوًِبهِ ذؿبضای
هبلی ٍاضز قسُ ثِ اهطاز ضا هغبثك ثب ثسیسوسِ ًسبهسِ
پطزاذ هی وٌسٍ.ی ثب هْن ثطقسوسطزى نسسٍض
ثیوِ ًبهِ آتفؾَظی ٍ ظلعلِ ثطای هسطّسٌسگسیسبى

گف  :ثِ زلیل زضن اّوی ایي ثیوِ ًبهِ ٍ زض
ضاؾتبی حوبی اظ اهَال ٍ زاضایی ّبی رسبهسعسِ
هطٌّگی وكَضٍ ،ظاضی هتجَع ثطای ًرؿتیي ثسبض
اظ ثْوي ؾبل ربضی ثب ّوىبضی قطوس ثسیسوسِ
هعلن ًؿج ثِ ارطای عطح ثیوِ ظلعلِ ٍ ذغطای
اضبهی هٌبظل هؿىًَی هطٌّگیبى زض ؾغح وكَض
السام هی وٌس.هعبًٍ تَؾعِ هسیطی ٍ پكتیجبًی
ٍظاضی آهَظـٍپطٍضـ ثیبى وطز :ثیسوسِ ًسبهسِ
آتف ؾَظی ٍ ظلعلِ زض لبلت چسْسبض عسطح ثسب
ؾمف تعْسای هتٌَع ثطای هطٌّگسیسبى ؾسطاؾسط
وكَض پیف ثیٌی قسُ اؾ .
الْیبض تطووي ،ثِ هسعسطهسی ایسي چسْسبض عسطح
پطزاذ ٍ گف  :زض عطح اٍل  ۸۱۱هیلیَى ضیبل

ؾطهبیِ ثب حك ثیوِ هبّبًِ ّ ۰۱عاض ضیبل ،زض عطح
زٍم  ۱۴۱هیلیَى ضیبل ؾطهبیِ ثب حك ثیوِ هبّسبًسِ
ّ ۰۱عاض ضیبل ،زض عطح ؾَم  ۰هیلسیسبضز ٍ ۰۸۸
هیلیَى ضیبل ؾطهبیِ ثب حك ثیوِ هبّسبًسِّ ۱۱سعاض
ضیبل ٍ زض عسطح چسْسبضم یسه هسیسلسیسبضز ٍ
 ۲۱۱هیلیَى ضیبل ؾطهبیِ ثب حك ثیوِ هبّبًِ ۰۴۱
ّعاض ضیبل پیفثیٌی قسُ اؾ .

َىزآمًختگان َىزستانَای دریایی در ايلًیت استخذام ویزيی دریایی
ؾطٍیؽ ذجسطی ضٍظًسبهسِ اضن-
هعبٍى آهسَظـ هستسَؾسغسِ ٍظیسط
آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ّوبیف هلی
آهَظـ رغطاهیب زض هساضؼ وكسَض
گف ٌّ :طآهَذتگبى ٌّطؾتبىّسبی
زضیبیی زض اٍلَی اؾترسام ًیسطٍی
زضیبیی لطاض هیگیطًس.
ثِ گعاضـ ایؿٌب ،علی ظضاهكبى ،زض ّوبیف هلی آهَظـ رسغسطاهسیسب زض
هساضؼ وكَض وِ زض ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضیبًَضزی ثطگسعاض قسس ،اظسْسبض
زاق  :ضٍیىطز هْن ایي ّوبیف زضیبؾ ٍ رغطاهیزاًبى قىل گسیسطی
توسىّب ضا زض وٌبض آثْب ًؿج هیزٌّس ٍ تَؾعِ زضیبیی هیتَاًسس ثسطای
ّط وكَض هٌكأ ضقس ثبقس.ظضاهكبى ازاهِ زاز :ایطاى  ۸۵۱۱ویلَهستسط هسطظ

زضیبیی زاضز اهب ثب ایي ٍرَز یه وكَض زضیبیی هحؿَة ًویقَز ،ظیطا
هب ًتَاًؿتِاین اظ ایي ظطهی ثطای اضظـآهطیٌی زض حَظُّبی تَؾعسِ ای
ٍ هطٌّگی اؾتفبزُ وٌین.هعبٍى آهَظـ هتَؾظ ٍظیط آهَظـ ٍ پطٍضـ
ذبعطًكبى وطز :آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ؾبلّبی گصقتسِ تسالـ وسطزُ
اؾ ثب تَرِ ثِ ٍرِ وبضثطزی آهَظـ ّب زض رغطاهیب ،ثب ایسي ثسبٍض وسِ
آهَظـ هؿتمالً اضظـ ٍ اضظـآهطیي اؾ  ،اضظـ اهعٍزُای زض حسَظُ
رغطاهیب ایزبز وٌسٍ .ی ثب اقبضُ ثِ تفبّنًبهِای ثیي آهَظـ ٍ پطٍضـ ثب
ًیطٍی زضیبیی ،ؾبظهبى ثٌبزض ٍ زضیبًَضزیٍ ،ظاضی ضاُ ٍ قْسطؾسبظی ٍ
ؾتبز زضیبیی هعبًٍ علوی ٍ هٌبٍضی ضیبؾ روَْضی ثسطای تسَؾسعسِ
هطٌّگ زضیبیی گف  :آهَظـ ّبی زضیبیی ٍ اهعایف ؾْن آهَظـ زض
هؿبئل زضیبیی ثبعج تَؾعِ اؾتفبزُ اظ هَاّت زضیبیی ٍ ًْبیتسبً تسَؾسعسِ
وكَض هیقَز.

مقالٍ اقتصادی
پیام بًدجٍ  ۷۹چیست؟

ازاهِ اظ قوبضُ لجل:
اصالح بازار انرژی
اگطچِ انالح ثبظاض اًطغی هربلفبى ثؿیسبضی زاضز ٍلسی
ایي هؿبلِ اظ رسولسِ انسالحسبی ثؿسیسبض ضسطٍضی زض
ؾیبؾتگصاضی ّبی التهبزی اؾ وِ ثِ تعَیك اًساذستسي
آى عَاضو ثؿیبض ظیبًجبضی زاضز .پبییي ًگِ زاقتي لیو
حبهل ّبی اًطغی تجعبتی هبًٌس اهعایف ههطف ؾَذس ،
اهسسعایسسف آلسسَزگسسی ّسسَا ،وسسبّسسف اًسسگسسیسسعُ ثسسطای
ؾطهبیِگصاضی زض اًطغیّبی تزسیسپصیط ،وبّف اًگیعُ
ثطای تَلیس ذَزضٍّبی ّیجطیسی ٍ ثطلی ٍ زض ًسْسبیس
اهعایف وؿطی ثَزرِ زٍل زاضز .اًستسرسبض هسی ضهس
انالح ثبظاض اًطغی ،اظ ؾبلّب پیف زض زؾتَض وبض زٍل
یبظزّن لطاض ثگیطز ٍلی ًسگسطاًسی زٍلس یسبظزّسن اظ
ًبضضبیتی هطزم ،هسبًسع اظ السسام ًؿسجس ثسِ انسالح
ؾیبؾ ّبی ثبظاض اًطغی قس .حبل زٍل زٍاظزّسن ،ثسِ
عل وؿطی ثَزرًِ ،بگعیط اظ ثسبظًسگسطی زض ثسطذسی
ؾیبؾ ّبی التهبزی اظ رولِ ؾیبؾ ّبی ثبظاض اًسطغی
قسُ اؾ ٍ زض ایي هؿیط گبمّبیی ضا ،اگطچِ لطظاى ٍ ثب
احتیبط ،ثطای انالح لیو ّبی اًطغی ثطزاقتِ اؾ .
الجتِ ًمغِ ضعف تجهطُ  ۰۵الیحِ ،زض ًحَُ ثسبظتسَظیسع
هٌبثع حبنل اظ انالح لیو حبهلّبی اًطغی اؾ  .ثسط
اؾبؼ تجهطُ  ۰۵الیحِ ثَزرِ  ،۰۰۱۲هٌبثع حبنلقسسُ
اظ انالح لیو حبهل ّبی اًطغی ثِ قىل ٍرسَُ ازاضُ
قسُ ٍ یبضاًِ ؾَز ٍ تطویت ثب هٌبثع نٌسٍق تَؾعِ هلسی
ٍ تؿْیالی ثبًىی نطف حوبی اظ عطحّبی تَلیسس ٍ
اقتغبل ذَاّس قس .تزطثِ چٌسیي زِّ گصقتِ ًكبى زازُ
اؾ وِ ؾیبؾ ّبی تَظیع هٌبثع ثطای ایزبز اقستسغسبل،
رع اتالف هٌبثع زٍل ٍ ایزبز ثسّی ثطای قْطًٍساى ٍ
ایزبز اقتغبلی ًبپبیساض ،حبنلی ًساضز.
ثْتطیي قیَُ ثبظتَظیع هٌبثع حسبنسل اظ انسالح ثسبظاض
اًطغی ،ؾطهبیِگصاضی زض ظیطؾبذ ّبی حسوسل ًٍسمسل
قْطی ٍ ؾسطهسبیسِ گسصاضی زض اًسطغی ّسبی پسبن ٍ
تزسیسپصیط اؾ  .ؾطهبیِگصاضی هؿستسمسیسن زٍلس زض
تَؾعِ حولًٍمل ضیلی ٍ تَؾسعسِ اًسطغی ّسبی پسبن،
ّوعهبى ثب ایزبز هكَقّبیی ثطای رصة ؾطهبیِگسصاضی
ذبضری ثطای زٍ حَظُ هصوَضً ،تبیذ هخج انالح ثبظاض
اًطغی ضا وبهل ذَاّس وطز.
زض یط ایي نَضی ،اگطچِ انالح لیو حسبهسل ّسبی
اًطغی ثطذی آحبض هخج هبًٌس وبّف ههطف ؾَذ یب
تَریِپصیط قسسى ؾسطهسبیسِ گسصاضی زض اًسطغی ّسبی
تزسیسپصیط ضا ثِ ّوطاُ ذسَاّسس زاقس ٍلسی تسَظیسع
ثی ّسف هٌبثع هبلی حبنل اظ آى ،هسطنس تسَؾسعسِ
ظیطؾبذ ّب ضا اظ ثیي ذَاّس ثطز.
مشارکت بخش خصوصی
اظ رولِ هْنتطیي ًمبط لَی ثَزرِ  ،۰۰۱۲توبیل زٍل
ثِ اؾتفبزُ اظ ظطهی ثرسف سیسطزٍلستسی زض تسَؾسعسِ
ظیطؾبذ ّبؾ  .الیحِ ثَزرِ  ،۰۰۱۲زض گبهسی ضٍثسِ
رلَ ،ظهیٌِ هكبضو ثرف یطزٍلستسی زض عسطح ّسبی
عوطاًی ضا هطاّن وطزُ اؾ  .تجهطُ  ۰۱الیحِ ،ثِ زٍل
اربظُ زازُ اؾ  ،زض لسبلست لسطاضزازّسبی هكسبضوس
عوَهی ذهَنی ،عطحّبی ًیوِتوسبم یسب عسطح ّسبی
عوطاًی رسیس ضا ثسِ نسَضی ٍاگسصاضی ،هكسبضوس ،
ؾبذ ٍ ثْطُثطزاضی یب ثطٍىؾپبضی ،ثِ ثرف ذهَنی
ٍاگصاض وٌس.
عالٍُ ثط آى یىی اظ هَاًع تبضیری هكسبضوس ثسرسف
ذهَنی وِ لیو گصاضی ّبی زٍلستسی ثسَزُ اؾس ،
ظبّطاً زض ثَزرِ اهؿبل هَضز تَرِ لطاض گسطهستسِ اؾس .
الجتِ ثبیس تَرِ زاق وِ نطهبً پیفثیسٌسی ٍ تهسَیست
لبًَى ثطای هكبضو ثرف ذهَنسی زض عسطح ّسبی
عوطاًی ،ثِ ؾطهبیِ گصاضی ثسرسف ذهسَنسی هسٌسزسط
ًرَاّس قس .زض ایي ظهیٌِ همسهبی ٍ السعاهسبی هسْسوسی
هبًٌس ضهع هساذلِ زٍل زض لیو گصاضیّب ،پبیجٌسی ثسِ
انل قفبهی ٍ ضلبث زض ٍاگصاضیّب ،ثْجسَز هسحسیسظ
وؿت ٍوبض ،حجبی التهبز والى ٍ ًربیط آى زض ایسزسبز
اًگیعُ ثطای هكبضو ثرف ذهَنی ثؿیبض تعییيوٌٌسُ
ذَاّس ثَز.
نقاط ضعف الیحه
زض الیحِ  ،۰۰۱۲قَاّسی اظ ثطذی انالحبی التهبزی
ٍ الجتِ زض اثعبزی هحسٍز زیسُ هیقَز ٍلسی زض عسیسي
حبل ،ثؿیبضی اظ ؾیبؾ ّبی التهبزی هعیَة ٍ هرطة
ّوچٌبى زض ایي ثَزرِ ًیع تساٍم زاضًس .ثبیس پصیطه وِ
زؾتیبثی ثِ ضقس التهبزی پبیساض ٍ اقتغبلظا ٍ اهسعایسف
پبیساضی ٍ حجسبی الستسهسبز وسالى ،اظ عسطیسك تسساٍم
ؾیبؾ ّبی هعلی حبنل ًرَاّس قس .زض ایي ثَزرِ ًیع
ّوبًٌس چٌسیي زِّ گصقتِ ضٍیىطز تَظیع هسٌسبثسع ثسیسي
قْطًٍساى ٍ توطوع زٍل ثط حوبی ّبی هؿتسمسیسن ثسِ
ربی تكَیك ثِ ضلبث ٍ وبضآهطیٌی زیسُ هیقَز.
زض ایي ثَزرِ ًیع ٌَّظ ربی ذبلی اّستسوسبم زٍلس ثسِ
انالح هسیطی ثْیٌِ زضآهسّسبی ًسفستسی ،قسفسبهسیس
ّعیٌِ ّبی زٍلس  ،حسصف زذسبلس ّسبی زٍلس زض
لیو گصاضیّب ،انالح ًطخ اضظ ،وبّف تسعسطهسِ ّسب ٍ
هَاًع تزبضی ،انالح لیو ّبی ثبظاض اًطغی ،تَرسِ ثسِ
هالحربی تَؾعِ پبیساض ٍ هحسٍز وطزى حوسبیس ّسبی
ارتوبعی هطاگیط ٍ یطّسهوٌس زیسُ هیقَز.
نکته پایانی :زٍل چبضُای رع ثطزاقتي گبمّبی لبعع
ٍ پیَؾتِ زض رسْس انسالح چسطذسِ ّسبی هسعسیسَة
ؾیبؾتگصاضی زض التهبز ایطاى ًساضز .ایي گبمّسب ،ثسسٍى
تطزیس ثب ًبضضبیتی تَزُّبی هطزم ٍ هربلف گطٍُ ّسبی
شیًفع ٍ ضلجبی ؾیبؾی هَارِ ذَاّس قس.

