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اقتصاد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -خب٘ٛاد ٜثیٚایدی دس ایشاٖ ثب سٕ٘ٚبیی دٔ ٚذَ  ٚf3ػاب٘اً،
چٟبس ٔحل َٛسا ث ٝخٛد ٔی ثیٙذ .ؿشوت وبسٔب٘یب اص د ٚخاٛدسٚی راذیاذ ثاشای ثابصاس ایاشاٖ
ثٝكٛست سػٕی سٕ٘ٚبیی وشد.
ثٌ ٝضاسؽ اخجبس خٛدس ، ٚایٗ ؿشوت ٕ٘بیٙذ ٜثیٚایدی چیٗ اػت  ٚد ٚخٛدسٚی  ٚf3ػبً٘
سا دس ٕ٘بیـٍب ٜخٛدس ٚتٟشاٖ و ٝدس ٔحُ ٕ٘بیـٍب ٜؿٟشآفاتابة دس حابَ ثاشٌاضاسی اػات،
سٕ٘ٚبیی وشد تب ثشخی اص ثش٘بٔٞٝبی ػبَ آیٙذ ٜایٗ ؿشوت اػالْ ؿٛد.
خٛدسٚی  f3دس دٔ ٚذَ اتٔٛبت  ٚدػتی ًشاحی ؿذ ٜاػت وٞ ٝش دٔ ٚاذَ اص ٔاٛتاٛس ۱322
ػیػی دس وٙبس 2ػیّٙذس خٌی ثٟشٔ ٜیثش٘ذ.ایٗ خٛدس ٚدس صیش وبپٛت خٛد تٛاٖ تِٛیذ حذاوخش
 ۱25اػت ثخبس ٘یش ٚ ٚػشػت  ۱52ویّٔٛتش ثش ػبػت سا داسد.
ٕٞچٙیٗ ثیٚایدی ػبً٘ اص ٔٛتٛس 2ػیّٙذس خٌی دس وٙبس ٔٛتٛس  0222ػیػای تاٛسثاٛؿابسط
ثٟشٔ ٜیثشد و ٝحذاوخش لذست ایٗ خٛدس 021 ٚاػت ثخبس اػت .ایٗ خٛدس ٚوا ٝتاٙاٟاب ٔاذَ
اتٔٛبتیه ث ٝخٛد دیذٌ ،ٜیشثىغ  4ػشػت ٝدٚوالچ ٝثب لبثّیت تیپ تش٘ٚیاه سا ثاشای سا٘اٙاذٜ
فشا ٓٞآٚسد ٜاػت.

دٍد تزگشیت تِ چشن
عزتستاى رفت



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ػبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وـاٛس اص
اػٕبَ ٘ش كفش ٔبِیبتی ثشای پٙذ حٛص ٜكبدسات خذٔبت  ٚوبرٞبی
غیش٘فتیٔ ،حلٛرت ثخؾ وـبٚسصی ،فؼبِیت ٞبی تِٛیذی ٔ ٚؼذ٘ی
اؿخبف حمٛلی غیشدِٚتی  ٚثیٕبسػتبٖ ٞبٞ ،تُ ٞب ٔ ٚشاوض الابٔاتای
ٌشدؿٍشی خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب اص ٚصاست أاٛس الاتالابدی ٚ
داسایی ،ػیذوبُٔ تمٛی ٘ظاد افضٚد 8دس دِٚت یبصدٔ ٓٞؼبفیات ٞاب ٚ
ٔـٛق ٞبی ٔبِیبتی ٌؼتشد ٜای ثشای حٕبیت اص تاِٛایاذ  ٚػاشٔابیاٝ
ٌزاسی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٚ.ی ادأ ٝداد 8دس ایٗ حٛصٔ ٜی تٛاٖ
ث ٝاػٕبَ ٘ش كفش ٔبِیبتی ٘ؼجت ث ۱22 ٝدسكذ دسآٔذ حبكُ اص كبدسات خذٔبت  ٚوبرٞبی غیش٘فتای ٚ
ٔحلٛرت ثخؾ وـبٚسصی ،اػٕبَ ٘ش كفش ٔبِیبت ثشای فؼبِیت ٞبی تِٛیذی ٔ ٚؼذ٘ی اؿخبف حمٛلای
غیشدِٚتی ٕٞ ٚچٙیٗ ثیٕبسػتبٖ ٞبٞ ،تُ ٞب ٔ ٚشاوض البٔتی ٌشدؿٍشی ثٔ ٝذت پٙذ ػبَ  ٚدس ٔٙبًك وٕاتاش
تٛػؼ ٝیبفت ٝثٔ ٝذت  ۱2ػبَ اؿبس ٜوشد.سئیغ ػبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی وـٛس ،افضایؾ ٔیضاٖ ٔؼبفیت ٔابِایابتای
ٚاحذٞبی كٙؼتی ٔ ٚؼذ٘ی ٔٙبًك وٕتشتٛػؼ ٝیبفت ٝتب ػمف ٔؼبفیت ٞبی ٔٙظٛس ؿذ ٜدس ٔٙبًك آصاد تزبسی
 ٚكٙؼتی سا اص دیٍش ٔـٛق ٞبی ٔبِیبتی دِٚت یبصد ٓٞثشای س٘ٚك تِٛیذ ثشؿٕشد.

دارایی ّای خارجی تاًک هزکشی  4/۴درصد کاّش یافت
دس ایٗ ٔیبٖ حزٓ اػىٙبع ٔ ٚؼىٛن دس پبیبٖ آرسٔب ٜأؼبَ ٘ؼجت ثٝ
پبیبٖ اػفٙذٔب ٜػبَ ٌزؿت ۱20.7 ٝدسكذ سؿذ داؿت ٚ ٝثا ٝسلآ 40.۱
ٞضاس ٔیّیبسد سیبَ سػیذ.
ٕٞچٙیٗ دس آرسٔب ٜأؼبَ ،دس ایٗ ثخؾ ػپشد ٜثب٘ه ٞب ٔ ٚاٛػاؼابت
اػتجبسی ثب  ۱6دسكذ سؿذ ٘ؼجت ث ٝاػفٙذٔب ٜػبَ لجُ ثٞ ۱052.7 ٝاضاس
ٔیّیبسد سیبَ سػیذ  ٚػپشدٞ ٜبی ثخؾ دِٚتی ٘یض ثب سؿذ  ۱۱.7دسكاذی
٘ؼجت ث ٝاػفٙذٔب 72 ٜثٞ 156.3 ٝضاس ٔیّیبسد سیبَ افضایؾ یبفت.

هقالِ اقتصادی

پٌج هعضل اقتصاد ایزاى

عثَر ًقدیٌگی اس هزس ّ ۸۸۱4شار هیلیارد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -فبیٙٙـبَ تبیٕاض ٘اٛؿات8
خشٚد اٍّ٘یغ اص اتحبدی ٝاسٚپب ٔٛرت وابٞاؾ اسصؽ
پ٘ٛذ  ٚث ٝد٘جبَ آٖ افضایؾ لیٕت تٕبْ ؿذ ٜتازاٟایاضات
ٚاسداتی كٙؼت ٘فت ثشای ػشثؼتبٖ  ٚػبیاش وـاٛسٞابی
حٛص ٜخّیذ فبسع خٛاٞذ ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص پبیٍب ٜخجشی فبیٙٙـبَ تبیٕض ،ثاب
سٚی واابس آٔااذٖ ػااٙابسیااٛی خاشٚد ا٘اٍااّایااغ اص
اتحبدی ٝاسٚپب(ثشٌضیت) س٘ٚذ وبٞؾ اسصؽ پ٘ٛذ وّایاذ
خٛسد ٜاػت و ٝایٗ ٔٛهٛع دس حبَ آػایات صدٖ ثاٝ
آ٘ذػت ٝاص كبدسوٙٙذٌبٖ ثشیتب٘یبیی اػت و ٝدس ٔٙاٌاماٝ
خبٚسٔیب٘ ٝخذٔبتی سا ث ٝؿشوت ٞبی ٘فت  ٚپتشٚؿیإای
اسائٔ ٝی دٙٞذ.
ثش ایٗ اػبع ،پیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد و ٝثشٌضیات ثاش سٚی
كٙؼت ٘فت ػشثؼتبٖ ػؼٛدی تبحیش ٘بٌّٔٛثی ثٍزاسد.
دس ٕٞیٗ استجابى ،ؿاشوات دا٘اؾ ثاٙایابٖ یا٘ٛابیاتاذ
وٛسپشیؾ و ٝدس ثشیتب٘یب ٔؼتمش اػت اػالْ واشد ،ثاٝ
د٘جبَ وبٞؾ اسصؽ پ٘ٛذ آػیت دیاذ ٚ ٜایاٗ ٔاٛهاٛع
ثبػج ثالتىّیفی ػیبػت ٞبی ٌٕشوی آٟ٘ب ؿذ ٜاػت.
ایٗ ؿشوت اسائ ٝوٙٙذ ٜخذٔبت ث ٝؿشوت ٞبی ثاضسي
٘فتی وٛیت ،لٌش پتشِٚی ٚ ْٛآسٔبو ٛػشثؼتبٖ دس ٌٔٙاماٝ
خّیذ فبسع اػت.
دس ٕٞیٗ حبَ وشیٓ فبتح ٔذیش ایٗ ؿشوت دا٘ؾ ثٙایابٖ
اػالْ وشد 6 ،ؿشوت اص  ۱2ؿاشوات تابٔایاٗ واٙاٙاذٜ
ٔحلٛرت تخللی دس حٛص٘ ٜفت دس ٘بٔا ٝای اػاالْ
وشد ٜا٘ذ و ٝلشاس اػت ث ٝدِیاُ خاشٚد ا٘اٍاّایاغ اص
اتحبدی ٝاسٚپب  ٚث ٝد٘جبَ وبٞؾ اسصؽ پا٘ٛاذ ،لایإات
ٔحلٛرت خٛد سا افضایؾ داد ٜا٘ذ.
ایٗ دس حبِی اػت ؤ ٝـتشیبٖ ثش سٚی لشاس دادٞبی ثّٙذ
ٔذت  ٚلیٕت تٛافك ؿذ ٜاص پیؾ پبفـبسی ٔی وٙٙذ.

افشایش  3تزاتزی صادرات ًفت
ایزاى تِ ٌّد در هاُ صاًَیِ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -كبدسات ٘فت ایاشاٖ ثاٝ
ٙٞذ دس ٔب ٜطا٘ٛی ٝدسٔمبیؼ ٝثب ٔذت ٔـبث ٝپبسػبَ ثیؾ اص
 1ثشاثش ؿذ ٚ ٜث ٝسٚصا٘ٞ 332 ٝضاس  422 ٚثـىا ٝسػایاذٜ
اػت .ثٌ ٝضاسؽ فبسع ث٘ ٝماُ اص سٚیاتاشص ،آٔابسٞابی
وـتیشا٘ی ٘ـبٖ داد كبدسات ٘فت ایشاٖ ثٙٞ ٝاذ دس ٔابٜ
طا٘ٛی ٝػّیسغٓ ٚاسدات حزٓ وبُٔ لشاسداد اص ػشثؼتابٖ
 ٚػشاق افضایؾ یبفت.
ایشاٖ دس ٔب ٜطا٘ٛی ٝپغ اص ػشثؼتبٖ  ٚػشاق ثا ٝػأٛایاٗ
كبدسوٙٙذ٘ ٜفت ایٗ وـٛس تجذیُ ؿذ .پیؾ اص تحشیٓٞب
ایشاٖ دٔٚیٗ كبدسوٙٙذ٘ ٜفت ثٙٞ ٝذ ثٛدٚ .اسدات ٘افات
ٙٞذ اص ایٗ وـٛس پغ اص ِن ٛتحشیٓٞب ث ٝؿذت افاضایاؾ
یبفت.ثش اػبع آٔبسٞبی سٞیبثی وـتیٞب ٛٔ ٚػؼ ٝاٚیاُ
سیؼشس  ٚفٛسوؼت تبٔؼ ٖٛسٚیتشصٚ ،اسدات ٘فت ٙٞذ اص
ایشاٖ دس ٔب ٜطا٘ٛی ٝث٘ ٝؼجت ٔذت ٔـبث ٝپبسػبَ ثیاؾ اص
 1ثشاثش ؿذ ٚ ٜث ٝسٚصا٘ٞ 332 ٝضاس  422 ٚثـىا ٝسػایاذٜ
اػتٙٞ .ذ دس ٔ ۱2ب٘ ٜخؼت ػبَ ٔبِی یؼٙی ثبص ٜآٚسیاُ
تب طا٘ٛی( ٝفشٚسدیٗ تب دی ٔب )ٜسٚصا٘ٞ 310 ٝاضاس 622 ٚ
ثـى٘ ٝفت اص ایشاٖ خشیذ ٜاػت و ٝدس ٔمبیؼا ٝثاب 006
ٞضاس  422 ٚثـى٘ ٝفت دس سٚص دس ٔذت ٔـبث ٝػبَ پیؾ
اص آٖ ثیـتش اػت.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -خالك ٝداسایی ٞب  ٚثذٞی ٞبی ثاب٘اه
ٔشوضی حىبیت اص وبٞؾ  2.5دسكذی داسایی ٞبی خبسری ایٗ ثب٘ه
دس آرسٔب ٜأؼبَ ٘ؼجت ث ٝاػفٙذ ػبَ لجُ داسد.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،ثشسػی خالك ٝداسایی ٞبی  ٚثذٞی ٞبی ثب٘ه ٔشوضی
دس آرسٔب ٜأؼبَ و ٝدلبیمی لجُ ثش سٚی ػبیت ثب٘اه ٔاشواضی لاشاس
ٌشفت٘ ،ٝـبٖ ٔی دٞذ و ٝداسایی ٞبی خبسری دس پبیبٖ آرس ٔب ٜأؼبَ ثب
 2.5دسكذ وبٞؾ ٘ؼجت ث ٝاػفٙذ ػبَ لجُ ،ثٞ 1130 ٝضاس ٔیّیبسد سیبَ
سػیذ ٜاػت.
دس ایٗ ٔیبٖ ثذٞی ثخؾ دِٚتی ث ٝثب٘ه ٔشوضی ثب  ۱5.3دسكذ افضایؾ
٘ؼجت ث ٝپبیبٖ ػبَ لجُ ،ثٞ 4۱۱.4 ٝضاس ٔیّیبسد سیبَ سػیذ ٜاػت.

آٔبسٞبی ثب٘ه ٔشوضی حىبیت اص ٘مذیٍٙی ٞ ۱۱62ضاس ٔیّیبسد تٔٛب٘ای
دس آرسٔب ٜأؼبَ داسد و٘ ٝؼجت ث ٝآرس ػبَ ٌزؿت 06.۱ ٝدسكذ سؿاذ
سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ،رذیذتشیٗ ٌضاسؽ ثب٘ه ٔشوضی اص خالك ٝداسایی ٞب
 ٚثذٞی ٞبی ػیؼتٓ ثب٘ىی حىبیت اص ٘مذیٍٙی ٞ ۱۱62اضاس ٔایاّایابسد
تٔٛب٘ی داسد .ثش ایٗ اػبع ٔیضاٖ ٘مذیٍٙی آرسٔب ٜأؼبَ ٘ؼجت ثا ٝآرس
ػبَ  72حىبیت اص سؿذ  06.۱دسكذی ٘ ٚؼجت ثا ٝاػافاٙاذٔاب ٜػابَ
ٌزؿت٘ ٝیض حىبیت اص سؿذ  ۱4.3داسد .دس ایٗ ٔیبٖ ػ ٟٓپٞ ۱32 َٛضاس
ٔیّیبسد تٔٛبٖ ثٛد ٜو٘ ٝؼجت ث ٝآرسٔب ٜػبَ ٌزؿت 11 ٝدسكذ ٘ ٚؼاجات
ث ٝاػفٙذٔب ٜػبَ لجُ  ۱0.5 ٓٞدسكذ سؿذ داؿت ٝاػت .ایٗ دس حابِای
اػت و ٝػ ٟٓؿج ٝپٞ ۱212 َٛضاس ٔیّیبسد تٔٛبٖ ثٛد ٜوا٘ ٝؼاجات ثاٝ
آرسٔب ٜػبَ ٌزؿت 05.2 ٝدسكذ ٘ ٚؼجت ث ٝاػفاٙاذٔابٞ 72 ٜآ ۱5.۱
دسكذ سؿذ داؿت ٝاػت.

ایزاى ٍ داًوارک تزای هذاکزُ تکویلی
درتارُ گوزک ٍ سزهایِ گذاری تَافق کزدًد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-
ٚصیش أٛس ٔبِیبتی دإ٘ابسن ٚ
ٚصیش أٛس التلبدی  ٚداسایای
رٕٟٛسی اػاالٔای ایاشاٖ دس
تٟشاٖ دسثبس ٜا٘زبْ ٔازاواشات
تىٕیّی ثشای أوبی ٔٛافمتٙبٔٝ
پشٞیض اص اخز ٔبِیبت ٔوبػف،
ٕٞىبسی ٌٕشوی  ٚحٕبیت اص
ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔتمبثُ تاٛافاك

وشد٘ذ.
ثٌ ٝضاسؽ ؿجى ٝاخجبس التلبدی  ٚداسایی (ؿبدا) ،وابسػاتاٗ رٚسیاتاضٖ
چٟبسؿٙج ٝدس ػبختٕبٖ ٚصاست التلبد ثب ػّی ًیت ٘یب دیذاس وشد.
ًیت ٘یب پغ اص ایٗ دیذاس ٌفتً 8شف دا٘إابسوای ثا ٝتاٛػاؼا ٝسٚاثاي
التلبدی ،ثخلٛف دس صٔی ٝٙػشٔبیٌ ٝزاسی دس ایشاٖ ثؼیبس ػااللأ ٝاٙاذ
اػت.
ٚی ادأ ٝدادٚ 8صیش أٛس ٔبِیبتی دإ٘بسن دس دیاذاس أاشٚص ثایابٖ واشد
ػشٔبیٌ ٝزاساٖ دإ٘بسوی ػالل ٝثؼیبس صیبدی ثشای حوٛس دس ثبصاس ػشٔبیاٝ
ایشاٖ ٔ ٚـبسوت دس ًشح ٞبی وـٛسٔبٖ داس٘ذ.
ٚصیش أٛس التلبدی  ٚداسایی رٕٟٛسی اػالٔی ایاشاٖ دسثابس ٜتاٛافاك 0
وـٛس ثشای ٔزاوش ٚ ٜأوبی تٛافمٙبٔٞ ٝبی ٔبِیبتیٌٕ ،شوی  ٚػاشٔابیاٝ
ٌزاسی تلشیح وشد 8أشٚص ٌبْ ٘خؼت سا ثشای أوبی ایٗ ٔاٛافاماتاٙابٔاٝ
ٞبی پبی ٝای ثشداؿتیٓ.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،دإ٘بسن تِٛیذ وٙٙذ ٜرٌٙ ،ٛذْ ،ػیت صٔیٙی ،چاناٙاذس
لٙذِ ،جٙیبت ٔ ٚبٞی اػت  ٚدس كٙبیغ آ ،ٗٞفٛرد ،تِٛیذ تٛسثیٟٙبی ثبدی ٚ
كفحبت خٛسؿیذی ،كٙبیغ ؿیٕیبیی ،فشآٚسدٞ ٜبی غزایی ،تازاٟایاضات
حُٕ ٘ ٚمّی ٔ ٚبؿیٙیٙٔ ،ؼٛربت ِ ٚجبعِٛ ،اصْ اِىتشیاىای ،تاِٛایاذات
چٛثی ،وـتیشا٘ی ،داس ٚ ٚتازاٟایاضات پاضؿاىای ٘ایاض فاؼابِایات داسد.
كبدسات دإ٘بسن ث ٝایشاٖ دس ػبَ ٔ 02۱3یالدی ٘ضدیه ثٔ ۱46 ٝیّایاٖٛ
یٛس ٚثٛد ٜو ٝایٗ سلٓ دس ٔ ۱2ب٘ ٜخؼت ػبَ  02۱4افضایؾ یابفات  ٚثاٝ
ٔ 000یّیٞ 322 ٚ ٖٛضاس یٛس ٚسػیذ.

تٌْا  ۹درصد سزهایِ گذاری خارجی
هصَب جذب شدُ است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٚ -صیش التلبد ثب ثیبٖ ایٙىٔ ۱۱ ٝیّیابسد درس
ًشح ػشٔبیٌ ٝزاسی تلٛیت ؿذ ٜاػتٌ ،فت 8اص ایٗ ٔیضاٖ ثیؾ اص یه
ٔیّیبسد درس رزة ؿذ ٜاػت.ثٌ ٝضاسؽ فبسع  ،ػّی ًیت ٘یب دس ثاش٘ابٔاٝ
ٌفتٍٛی ٚیظ ٜخجشی ؿجى ٝد ٚػیٕب افضٚد 8ثشای ػبَ  73رازة ٞافات
ٔیّیبسد درس ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔؼتمیٓ خبسری ث ٝتلٛیت سػیاذ ٜثاٛد واٝ
تبو ٖٛٙافضایؾ یبفت ٝاػتٚ.ی ٌفت 8اص ٔزٕٛع ٔ ۱۱یّیبسد درس ػاشٔابیاٝ
ٌزاسی تلٛیت ؿذ ،ٜثیؾ اص یه ٔیّیبسد درس تب واٙا ٖٛرازة ؿاذٜ
اػتً.یت ٘یب افضٚد 8ثشای رزة ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسری ثابیاذ ؿاشایاي
ػشٔبیٌ ٝزاسی داخّی فشا ٓٞؿٛدٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدؿٕٙبٖ ٘ظبْ پاغ
اص ر ًٙتحٕیّی ٘مبى هؼف التلبد وـٛس سا ؿٙبػبیی وشد٘اذٌ ،افات8
ٔتٛػي سؿذ التلبدی  1.۱دسكذ ٚ ٚاثؼتٍی دِٚت ث ٝدسآٔذٞبی ٘فتی اص
رّٕ ٝایٗ ٘مبى هؼف ثٛد  ٚثش ایٗ اػبع تحشیٓ ٞبی ٘فتی  ٚثاب٘اىای سا
ػّیّٔ ٝت ایشاٖ اػٕبَ وشد٘ذٚ.صیش التلبد افضٚد 8ثب ثاش٘ابٔا ٝسیاضی ٞابی
ٔٙبػت چٙذ ػبَ ٌزؿت ،ٝسؿذ التلبدی ٔٙفی وـٛس ٔخجت  ٚتٛسْ ِازابْ
ٌؼیخت ٝته سلٕی ؿذ  ٚآسأؾ دس ثبصاس اسص حبوٓ ؿذً.یت ٘یب ٌافات8
ثشای اِٚیٗ ثبس دس تبسیخ التلبدی ایشاٖ اػت و ٝیه ثش٘بٔا ٝػإاّایابتای
ٔـخق ثب فٟشػتی دلیك اص ساٞىبسٞب ثشای سػایاذٖ ثا ٝاٞاذاف آٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ػبٔب٘ ٝپبیؾ ٔؼتٕش ایٗ ثش٘بٔ ٝدس وـٛس ٚرٛد داسد.

رتثِ جْاًی فضای کسة ٍ کار  2پلِ ًشٍل کزد
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثٟجٛد فوبی وؼت  ٚوبس یىی اص  ۱0اِٚاٛیات ٚصاست
التلبد  ٚداسایی اػت ،افضٚد 8فوبی وؼت  ٚوبس ایشاٖ دس ػابَ  70دس
ستج ۱30 ٝرٟبٖ لشاس داؿت و ٝػبَ ٌزؿت ٝایٗ ستج ٝث ۱۱6 ٝسػیذ.
ًیت ٘یب ٌفت 8ستج ٝرٟب٘ی فوبی وؼت  ٚوبس ایشاٖ دس رٟبٖ أؼابَ ثاب
د ٚپّ ٝتٙضَ ث ۱02 ٝسػیذ ٚ ٜایٗ ٘ـبٖ دٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝػشػت الذأبت
ٔب وٓ ثٛد ٜاػت.
ٚی افضٚد 8ثش٘بٔٔ ٝب آٖ اػت و ٝفوبی وؼت  ٚوبس ػبَ آیٙذ ٜثٟجٛد یبثذ
 ٚثب ٞفت ستج ٝكؼٛد ث ٝربیٍب ۱۱1 ٜرٟبٖ ثشػیٓ.

دیدار هدیز عاهل شزکت گاس استاى تا خاًَادُ هعشس شْدا ٍ جاًثاس هدافع حزم
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دس آػتب٘ ٝلیابْ
ٔشدْ تجشیض دس  07ث ٕٟٗػبَ ٔ 34ذیش ػبٔاُ ،
تٙی چٙذ اص ٞیئت ٔذیشٞ ، ٜایائات سئایاؼا، ٝ
ؿٛسای فشٍٙٞی  ٚپبیٍابٔ ٜامابٔٚات ثؼایاذ
ؿشوت ٌبص ثب خب٘ٛادٔ ٜؼضص ؿٟذا  ٚراب٘اجابص
ٔذافغ حشْ دیذاس ٌ ٚفتٍ ٛوشد٘ذ .
ثٌ ٝضاسؽ سٚاثي ػٕٔٛی ؿشوت ٌبص اػاتابٖ
آرسثبیزبٖ ؿشلی ٔ ،ذیش ػبُٔ ؿاشوات ٌابص
اػتبٖ دس ایٗ دیذاس هٕٗ ٌشأیاذاؿات لایابْ
ٔشدْ تجشیض دس ػبَ  ٚ 34دس دیذاس ثب رب٘جبص ثاب
كفبی ٔذافغ حشْ ثب لذسدا٘ی اص ایخابسٌاشی ٚ
سٚحی ٝرٟبدی سصٔٙذٌبٖ اػاالْ دس راجاٟاٝ
ٔمبٔٚت ػّی ٝتىفیشی ٞاب ٌافات  8دفابع اص
ٔىتت ا ُٞثیت  ٚحشْ آَ اهلل ٚظیافا ٝثؼایابس
ثضسي  ٚخٌیشی اػت و ٝػؼبدت ٞاش واغ

ٕ٘ی ؿٛد  ٚارش ایاٗ راٟابد ٘اضد خاذا٘ٚاذ
 ٚحواشت صیاٙات واجاشی(ع) ٔاحافاٍٛ
اػتِٚ.ی اِ ٝدیٙی دس دیذاس ثب خب٘ٛادٔ ٜاؼاضص
ؿٟذا ٘یض ٌفت  8خب٘ٛاد ٜؿٟذا ٔابیا ٝآثاشٚ ٚ
ػضت ّٔت ایشاٖ ٞؼتٙذ ٔ ٚب ٔذی ٖٛخ ٖٛپبن

هدل هسکي اجتواعی ٍ هسکي حوایتی در ّیات دٍلت تصَیة شد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٞ -یأت دِٚت ،پیـٟٙبد ػبصٔبٖ ثش٘بٔٚ ٝ
ثٛدر ٝوـٛس ٔجٙی ثش تبٔیٗ ٔؼىٗ ٌشٜٞٚبی وٓدسآٔذ دس د ٚلابِات
ٔؼىٗ ارتٕبػی ٔ ٚؼىٗ حٕبیتی سا ثشسػی  ٚتلٛیت وشد ٕٞچٙیاٗ
دِٚت دس ساػتبی ػبٔب٘ذٞی أٛس ٔشثٛى ث ٝحٛادث سا٘ٙذٌی  ٚایزابد
 ٚثٟشٜثشداسی اص ػبٔب٘ ٝاًالػبت ربٔغ حٛادث  ٚػٛا٘ح حُٕ ٘ ٚاماُ
وـٛسٚ ،صاست سا ٚ ٜؿٟشػبصی سا ث ٝػٛٙاٖ ٔؼئ َٛایزبد ػبٔب٘ ٝربٔاغ
حٛادث سا٘ٙذٌی تؼییٗ وشد.
ثٌ ٝضاسؽ فبسع ث٘ ٝمُ اص پبیٍب ٜاًالع سػب٘ی دِٚت ،ایٗ پیـٟٙبد ثش
ػ ٝاكُ ٟ٘بدػبصی  ٚایزبد ػیبػت پبیذاس ،اػتفبد ٜاص ظشفایات ٞابی

ٟ٘بدٞبی ٔشدْ ٟ٘بد ،خیشیٗ  ٚثخؾ خلٛكای دس ػابخات  ٚاداسٜ
ٔؼىٗ ثشای ٌشٞ ٜٚبی وٓ دسآٔذ  ٚحذالُ ػبصی دخبِت دِٚت دس
ػبخت ٔؼىٗ ثشای ایٗ ٌشٜٞٚب ،تبٔیٗ ٔؼىٗ ٌشٜٞٚبی وٓ دسآٔاذ
دس د ٚلبِت ٔؼىٗ ارتٕبػی ٔ ٚؼىٗ حٕبیتی اػتٛاس اػات.دس ٔاذَ
ٔؼىٗ حٕبیتی (وٕه ث ٝػبخت  ٚخشیذ ٔؼىٗ ّٔاىای  ٚوإاه
ثالػٛم) ثب٘ه ٔشوضی ٔٛظف ؿذ ٘ؼجت ث ٝتؼییٗ ثب٘ه ػبُٔ رٟت
تبٔیٗ تؼٟیالت دس ػمف ٔجّغ اػالٔی الذاْ وٙاذ .اػاتافابد ٜاص ایاٗ
تؼٟیالت ثشای خشیذ ثٙبٞبی تب ػٕش  02ػبَ ثالٔب٘غ اػت.
دس ایٗ ٔذَ ،وٕه ث ٝػبخت  ٚخشیذ ٔؼاىاٗ ٔاّاىای  ٚوإاه

ؿٟذا ٞؼتیٓٔ ،ب اص ایٗ دیذاس ٞب ثشای خاذٔات
ثٔ ٝشدْ سٚحی ٚ ٝلٛت ٌشفتا ٚ ٝدػابی ایاٗ
ػضیشاٖ پـتٛاٌ٘ ٝشٔی ثشای خذٔت كابدلاب٘اٝ
اػت .دسایٗ دیذاس كٕیٕی كٕذ فابتاح ٘اظاد
رب٘جبص ٔذافغ حشْ و ٝدس ٘جاشد ثاب ٌاشٞٚاه
تىفیشی داػؾ دس ػشاق ث ٝفین رب٘جبصی ٘بئُ
آٔذ ٜثب سٚحی ٝسصٔٙذٌی اص ٘حٔ ٜٛزشٚحایات
 ٚرب٘جبصی ٚ ٚلبیغ ػشك٘ ٝجشد  ٚسؿبدت ٞابی
سصٔٙذٌبٖ ٔذافغ حشْ ثب ثیبٖ تؼبسیف صیاجاب ،
كٕیٕیت خبكی ث ٝایٗ دیذاس ثخـیذ٘ذ.ؿبیبٖ
روش اػت دس ایٗ دیذاس ٞب ِٛحی تمذیاشی اص
ًشف ٔذیشػبُٔ ؿشوت ٌبص اػتبٖ ثا ٝپابع
كجش  ٚؿىیجبیی خب٘ٛادٔ ٜؼضص ؿٟیذاٖ ٔازایاذ
پبداؽ ٘ ،بكش ؿبٔی صاد ٜاٚس٘اً  ٚراب٘اجابص
ٔذافغ حشْ حبد كٕذ فبتذ ٘ظاد اٞذاء ٌشدیذ

ثالػٛم ثٔ ٝتمبهیبٖ ٔؼىٗ ٟٔش فبلذ ٔتمبهی اص اٞذاف ٔذ٘ظش اػت.
دس ٔؼىٗ ارتٕبػی ٘یض وٕه ث ٝػبخت ٔؼىٗ اػتیزبسی ،پاشداخات
وٕه ٞضی ٝٙاربسٚ ٚ ٜاْ لشم اِحؼٚ ٝٙدیؼٔ ٝؼىٗ ٔٛسد تٛر ٝلاشاس
ٌشفت ٚ ٝؿبُٔ اؿخبف حمیمی  ٚحمٛلی خٛاٞذ ؿذ و ٝداسای صٔایاٗ
ثٛد ٚ ٜتٕبیُ ث ٝاحذاث ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛی اػتیزبسی ثب ٘اش ارابسٜ
تشریحی  ٚدس لبِت تٛافك ثب ثٙیبد ٔؼىٗ ا٘مالة اػالٔی داؿتا ٚ ٝثاٝ
اصای ٞش ٚاحذ اػتیزبسی تب د ٚثشاثش ػمف تؼٟیالت اػالٔی اػٌب ٔای
ؿٛدٕٞ.چٙیٗ ٚصاست سا ٚ ٜؿٟشػبصی ٔٛظف ؿذ ٘ؼجت ث ٝتبٔیٗ صٔیٗ
دس ٔحذٚد ٜؿٟشٞب (داسای تبػیؼبت صیشثٙبیی آة  ٚثشق ٌ ٚبص)  ٚیاب
ؿٟشٞبی رذیذ ثشای ػبخت ٚاحذ اػتیزبسی اص ًشیك ٚاٌازاسی ثاٝ
ػبص٘ذٌب٘ی و ٝتٕبیُ ث ٝػبخت ٔؼىٗ اػتیزبسی – ّٔىی ثب سػابیات
حذالُ  22دسكذ اربس ٜای داس٘ذ ،الذاْ وٙذ.

ٞفتٕیٗ ٕٞبیؾ چـٓا٘ذاص كٙؼت فٛرد ٔ ٚاؼاذٖ ایاشاٖ
ػالٜٚثش اهالع لجّی ،یه ٕٟٔبٖ ٚیظ ٜداؿت.
ایشاٖ اؤٛ٘ٛیؼت  -ػّیاوجش ٘بًك ٘ٛسی ،سئایاغ دفاتاش
ثبصسػی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،ثٚٝاػٌ ٝػجم ٚ ٝربیٍبٞی وٝ
دس ػشك ٝػیبػتٌزاسی داسد ث ٝرٕغ فؼبرٖ ثبصاس فاٛرد
آٔذ تب أىبٖ ٍٕٞشایی ػشك ٝػیبػت  ٚالتلبد سا ثیـاتاش
وٙذ٘ .بًك ٘ٛسیٔ ،ـىالت كٙؼات فاٛرد سا دس ادأاٝ
ٔؼبئُ التلبد والٖ ایشاٖ دا٘ؼت و ٝحُ آٖ ث ٝتؼاٟایاُ
فوبی وؼتٚوبس دس ایٗ كٙؼت وٕه ٔیوٙاذ .ا ٚدس
ایٗ ٕٞبیؾ ،پٙذ ٔـاىاُ الاتالابد ایاشاٖ سا الاتالابد
تهٔحٛسی ،ثحج أٙیت ثشای ػشٔبیٌٝزاس ،دِٚتی ثاٛدٖ
التلبد ،ثٛسٚوشاػی ٘ٚبپبیذاسی لٛا٘یاٗ دا٘ؼات ٞ ٚإاٝ
ٌشٞ ٜٚبی ٔشرغ سا دػٛت ثٓٞ ٝا٘ذیـی ثشای ػجٛس اص ایٗ
ٔـىالت وشد .دس وٙبس ایٗ ٔٛاسد ،ا ٚپیـٟٙبد داد ص٘زیاشٜ
ٕٞىبسی دس ػٌح ٔؼبئُ التلبدی  ٚػیبػی ثٚٝرٛد آیذ
تب  ٓٞوـٛس  ٓٞ ٚفؼبرٖ التلبدی اص ایٗ أىبٖ ثٟشٜٔاٙاذ
ؿ٘ٛذ .استمبی ویفیت تِٛیذ  ٚپشٞیض اص خابْ فاشٚؿای ،دٚ
پیـٟٙبد ٔ ٟٓدیٍش ػؤ ٛزٕغ تـخیق ٔلّاحات ثاٛد.
ایٗ پیـىؼٛت ػشك ٝػیبػت ثب تٛر ٝثا ٝفاشكات ٞابی
ثٚٝرٛد آٔذ ٜدس پؼبتحشیٓ اص  ٕٝٞخٛاػت و ٝدػت ثاٝ
دػت  ٓٞثذٞیٓ تب اص پتب٘ؼیُٞبی التلبدی ایشاٖ ،ث٘ ٝاحاٛ
ٌّٔٛة اػتفبد ٜوٙیٓٚ .ی ثش سػیذٖ ث ٝاٞذاف التالابدی
ٔمبٔٚتی ٘ظیش سؿذ التلبدی ،ثٟجٛد اؿتنبَ  ٚتِٛیاذ ٔاّای
تبویذ وشد.
ٞفتٕیٗ ٕٞبیؾ چـٓا٘ذاص كٙؼت فٛرد ٔ ٚؼذٖ ایشاٖ ثاب
ٍ٘بٞی ث ٝثبصاس یه ٕٟٔبٖ ٚیظ ٜداؿت .حازات ارػاالْ
ٚإِؼّٕیٗ ػّی اوجش ٘بًك ٘ٛسی دس رٕغ ػیبػتٌزاساٖ،
كبحت ٘ظشاٖ  ٚتِٛیذوٙٙذٌبٖ داخّای  ٚخابسرای ایاٗ
حٛص ٜحبهش ؿذ تب تزبسة ػیبػتی  ٚحبوٕیتی خٛد سا ثاب
ایٗ ػ ٝهّغ ث ٝاؿتشان ثٍزاسد .ایٗ حوٛس ثب تاٛرا ٝثاٝ
ػبثم ٚ ٝربیٍب ٜایٗ پیـىؼٛت ػشك ٝػیبػت ،دس رإاغ
فؼبرٖ حٛص ٜالتلبد اص آٖ رٟت حبئض إٞیت اػات واٝ
أىبٖ ٌفت٘ ٚ ٌٛٚضدیىی د ٚػشك ٝػیبػت  ٚالتلبد سا
ثیؾ اص لجُ فشأ ٓٞیوٙذ تب دً ٚشف ثاشای ًاشاحای ٚ
حشوت ٍٕٞشاتش ؿ٘ٛذ .ایٗ ٞذف دس ػخٙبٖ ایٗ چاٟاشٜ
ٌٔشح وـٛس ٘یض ٔتجّٛس ثٛد ،آ٘زب و ٝتاِٛایاذواٙاٙاذٌابٖ،
ػیبػتٌزاساٖ  ٚتلٕیٓ ػبصاٖ  ٚكبحت٘ظشاٖ سا دػٛت
وشد دػت ث ٝدػت  ٓٞدٙٞذ  ٚاص فشكت ثٚٝرٛد آٔاذٜ
ثشای التلبد ایشاٖ دس دٚس ٜپؼبتحشیٓ ٟ٘بیت ثٟش ٜسا ثجش٘ذ.
٘بًك ٘ٛسی اِجت ٝدس وٙبس تحمك ایٗ ٞاذف تاالؽ واشد
دریُ ٘بسػبیی التلبد ایشاٖ سا ث ٝپـتٛا٘ ٝتزاشثا ٝحواٛس
خٛد دس ػشك ٝتلٕیٌٓیشی ،تججیٗ  ٚتـشیح وٙذ.اص ٍ٘ابٜ
ٔؼئٌ َٛش ٜٚثبصسػی دفتشٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ،التلبد ایشاٖ
ٔجتال ث ٝپٙذ ٔـىُ ٔضٔٗ اػت ٘ ٚزابت وـاٛس اص ایاٗ
ٔـىالت ٔؼتّضْ رذیت  ٚدسرٚ ٝحذت ثایاـاتاشی دس
ٔمبیؼ ٝثب ٌزؿت ٝاػت٘.بًك ٘ٛسی اْ إِلبئات الاتالابد
ایشاٖ سا تهٔحٛسی ثٛدٖ  ٚتىی ٝثش یه ثاخاؾ خابف
دا٘ؼت  ٚثش سٞبیی التلبد ایشاٖ اص ٚاثؼتٍی ثبر ثا ٝیاه
ٔحلٔ َٛـخق تبویذ وشد .ا ٚػال ٜٚثش ایٗ ،اص ٔؼابِاٝ
أٙیت ػشٔبیٌٝزاسی ،دِٚتی ثٛدٖ التلبد ،ثٛسٚوشاػی ٚ
٘بپبیذاسی لٛا٘یٗ ثٝػٛٙاٖ دیٍاش ٔـاىاالت پایاؾ سٚی
التلبد ایشاٖ یبد وشد.
سئیغ ادٚاس چٟبسْ  ٚپٙزٓ ٔزّغ ؿاٛسای اػاالٔای ثاب
تٛر ٝث ٝتزشث ٝخٛد ،چٙذ ساٞىبس ثشای چایاش ٜؿاذٖ ثاش
چبِؾ ٞب اسائ ٝوشد .پیٛػتٍی ٕٞ ٚاىابسی ثاخاؾ ٞابی
ٔختّف التلبد ،استمبی ویفیت  ٚپشٞیض اص خابْ فاشٚؿای
ٔحلٛرت داخّی ساٜحُ ٞبی والٖ ٘بًاك ٘اٛسی ثاشای
ػجٛس اص ثٙذ التلبد تهٔحٛسی ثٛد٘ذ.
اقتصاد تکمحور
٘بًك ٘ٛسی دس تـاشیاح اِٚایاٗ ٔـاىاُ ،ثا ٝالاتالابد
تهٔحٛسی ٘ ٚفتی ؤ ٝبدس ثؼیبسی اص ٔـىالت وٙا٘ٛای
 ٚآیٙذ ٜاػت ،پشداخت .ا ٚتبویذ وشد و ٝوابسؿاٙابػابٖ
ثشای سٞبیی اص ایٗ ثٙذ ،ثبیذ ٘ؼخٝای تزٛیض وٙٙذ .سئایاغ
ػبثك ٔزّغ ثب اؿبس ٜث ٝتبویذ سٞجش ا٘اماالة ثاش ایاٙاىاٝ
التلبد وـٛس سا تٟٙب ث٘ ٝفت ٚكُ ٘ىٙایآ ،دٔ ٚاؼاواُ
رذی دس التلبد ٚاثؼت ٝث٘ ٝفت ثشؿٕشد .ثٌ ٝفت ٝا ،ٚتىیاٝ
ثش ٘فت اٚر ػ٘ ٟٓؼُٞبی آیٙذ ٜسا اص ثیٗ ٔیثشد  ٚحاب٘ایاب،
التلبد تهٔحٛسی آػیتپزیش اػت٘ .بًك ٘ٛسی ٔؼتاماذ
اػت؛ ثب تىی ٝثش ٘فت ٔـىالتی و ٝدس ػبَٞبی اخیش ثشای
ٔب س داد ،تىشاس خٛاٞذ ؿذ .ثب واٛچاىاتاشیاٗ ٔـاىاُ
ثیٗ إِّّی اص لجیُ وبٞؾ لیإات ٘افات دس ثابصی ٞابی
ػیبػی ،وـٛسی ٔب٘ٙذ ایشاٖ دچبس ٔـىُ ٔیؿاٛد .ا ٚثاب
تٛر ٝث ٝتزشث ٝخٛدؽ دس دٚساٖ ٔؼِٚٛیت ،پیـٟٙابد داد
و ٝكٙبیغ ٔؼذ٘ی  ٚص٘زیش ٜآٖ دس وٙبس ٘فت  ٚص٘زیش ٜآٖ
لشاس ثٍیش٘ذ تب التلبد اص تهٔحٛسی ٘زبت پیذا وٙذ...
ادأ ٝداسد

