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اقتصاد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -تتط کیطکن زض کعامػایاا کی
کػمم کطز کا کظ ضوظ چهمضقنبا  ۷۱ذطزکز ،ثبک هنكمء کضظ زض
فطآینس ثبک ؾ مضـ کمال کلعکهگ کؾک و نسوض هجوظ بمضتیطی
پؽ کظ آن نوضت هگتیطز.با تعکضـ آنم کظ تتط  ،کظ ضوظ
چهمضقنبا هوضخ  ۷۱ذطزکز هم ؾمل جمضی ،ثبک هنكأ کضظ کلعکهگ هگ بمقس .تتاط جاتاهاوضی
کؾمهگ کیطکن بم هكمضکک بم بمن هطکعی نؿبک با ضک کنسکظی ن حا هنكأ کضظ کقسکم نتوز و لاصک
کسیا نمابمن کمال هسعم با ثبک کعمػمت هنكأ کضظ هگ بمقنس.بط کین کؾمؼ کسیا وکضز کننستمن زض
دنگمم کنجمم تكطی مت کمال ،نؿبک با کػمم هحز کضظ تأهین قس بطکی وضوز کمال کقسکم ذاوکداناس
نتوز .کین کهط زض ضکؾتمی کیجمز کهکمن نظمضت بط وضوز و ذطو کضظ تاوؾاظ بامنا هاطکاعی
جتهوضی کؾمهگ کیطکن نوضت تطفتا کؾک کا تم قبز کظ کجطکی ؾمهمنا جمهغ تتط و پاناجاط
وکاس تجمضت فطکهطظی هیؿط نبوز کؾک.بطکی کنجمم کین فطآینس کظ عطیا قؿتک کظهمضدمی قباساگ
وکضزکت بط ضوی کظهمضنمها ذوز کسی کنیس و تعینا تؼیین هنكم کضظ ضک کنترمب کنایاس .باسیاهاگ
کؾک فقظ بؼس کظ کنجمم کین فطآینس نسوض هجوظ بمضتیطی کنجمم ذوکدس قس.

بوزن ،زضکولویک توؾؼا قاطکض زکضناس و وظکضت
ن ک بط توؾؼا آنهم تمکیس زکضز.
کمضزض کفعوز هنمقها هیسکن هكاتاط آظکزتامن
بعوزی بطتعکض هگ قوز کا زض آن قطکک دامی
بین کلتسسگ اضوض ذوکدنس زکقک.
زض ؾمل دمی تحطیم ،کكوضدامی داتاؿامیاا بام
کؾت مز کظ هنمبغ هملگ قطکک دمی چنس هاسایاتاگ،
هیسکن دمی ن ک و تمظ هكتط بام کیاطکن ضک باا
بهط بطزکضی ضؾمنس و ؾاوز ؾاطقامضی کؿاب
کطزنس.
دتچنین باا زلایاز کاتاباوز هانامباغ هاملاگ و
ؾوءهسیطیک زض زولک دمی نهم و زدم  ،کیاطکن
نتوکنؿک کین هیسکن دم ضک توؾؼا زدس و زض نتیاجاا
دتؿمیگمن بیكتطین بهط ضک کظ غ اساک هؿاناوالن
پیكین بطزنس.
بط کین کؾمؼ ،زولک یمظزدم تمـ کطز توؾاؼاا
هیسکن دمی هكتط ضک زضکولویک قطکض زکز و بام
کضکیا هسل جسیس قطکضزکزدمی نا اتاگ کاا هاسل
تکمهز یمفتا قطکضزکزدمی بیغ هتقمبز کؾک ،کمؾتگ
دمی تصقتا ضک جبطکن کطز و توؾؼا هیسکن دامی
هكتط ضک قتمب زدس.
پیف کظ کین بیػن ظنگنا وظیط ن ک زض ت ک وتاو
بم کیطنم کظ کاتتمل کهضمی نرؿتین قطکضزکز جاسیاس
ن تگ تم پمیمن کمض زولک یمظزدم ذبط زکز و ت تا
بوز کظ قطکک دمی بین کلتسسگ و نماب فنموضی
زضذوکؾک کطز کیم پیكنهمزکت ذوز ضک زضبامض
توؾؼا هیسکن دمی ن تگ کضکیا کننس.

مقريض تریه خاوًارَای
دویا معرفی شدود

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -بمن تؿویا بین کلتساساگ
زض تمظ تطین تعکضـ ذوز ،هقطوو تطین ذامناوکضدامی
زنیم ضک زض ؾمل تصقتا هیمزی کػمم کطز.
با تعکضـ ههط با نقز کظ پمیگم ذبطی یمنهمپ ،بط کؾامؼ
کضظیمبگ دمی کنجمم تطفتا کظ ؾوی بامنا تؿاویاا بایان
کلتسسگ » ،«BISبسدگ ذمنوکضدمی زنیم زض ؾامل ۷5۱۲۲
هیمزی هوضز ضنس قطکض تطفک و زض کین بین ؾوئیؿگدام
هقطوو تطین ذمنوکضدمی زنیم هؼطفگ قسنس.
دتچنین بسدگ ذمنوکضدمی ؾاوئایاؿاگ زض ؾامل ۷5۱۲
هیمزی با  ۱۷۸.۱زضنس کظ تولیس نمذملم زکذاساگ کیان
کكوض ضؾیس کا ػنوکن هقطوو تطین ذمنوکضدمی زنیام ضک
با ذوز کذتهمل زکزنس .بؼس کظ آنهم ،بسدگ ذامناوکضدامی
کؾتطکلیمیگ هؼمزل  ۱۷۳.۱زضنس کظ ضقس کقتهمزی آنهم بوز
کا زض ضتبا زوم قطکض تطفتنس .بط دتیان کؾامؼ ،باسداگ
ذمنوکضدمی زکنتمضکگ با  ۱۷5زضنس کظ تولیس نامذاملام
زکذسگ آنهم ضؾیس کا جمیگم ؾوم ضک کظ آن ذوز کطزناس.
کلبتا زض آؾیم ،بسدگ ذمنوکضدمی کط کی زض ؾامل ۷5۱۲
هیمزی با  ۸۷.۸زضنس کظ تولیس نمذملم زکذاساگ آناهام
ضؾیس کا امکگ کظ ضقس  ۱.۲زضنسی زض هقمیؿا بم ؾامل
قبز کظ آن زکضز و ذمنوکضدمی کط کی ،ػناوکن هاقاطوو
تطین کكوض آؾیمیگ ضک با ذوز کذتهمل زکزنس.
هیعکن بسدگ ذمنوکضدمی کاط کی زض ؾامل تاصقاتاا
هیمزی ،با ی تطیسیون و  ۷۲5هیسیمضز زالض ضؾایاس؛ زض
املیکا تولیس نمذملم زکذاساگ کیان کكاوض کظ ؾاوی
ننسوق بین کلتسسگ پول ی تطیسیون و  ۱55هیسیون زالض
بطآوضز قس کؾک .بط پمیا کین تعکضـ ،هجتوع باسداگ
ذمنوکضدمی تطو جگ  ۷5هؼمزل  0۸.۲زضنس کظ تاولایاس
نمذملم زکذسگ آنهم کؾک و بسدگ ذمنوکضدمی ؾمکن زض
بمظکضدمی کقتهمزی نوظهوض دم ،بطکبط بام  ۳۳زضناس کظ
ضقس کقتهمزی آنهم کؾک؛ ضتن کینکا بسدگ ذمنوکضدامی
آهطیکمیگ دم هؼمزل  ۲۸.0زضنس کظ تاولایاس نامذاملام
زکذسگ کیمالت هتحس کؾک و کین ضقم بطکی ذامناوکضدامی
هنغقا کضوپم  0۸.۲زضنس و بطکی غکپنگ دم و بطیتمنیمیگ دم
دط کسکم با تطتیب  ۲۷.0زضنس و  ۸۲.۲زضنس کظ تولایاس
نمذملم زکذسگ آنهم کؾک.
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ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هؼمون وظیط ن ک
کظ آهمز قسن قطکیظ بطکی کهضمی قاطکضزکزدامی
جسیس ن تگ ذبط زکز و ت ک تاوؾاؼاا فامظ ۱۱
پمضؼ جنوبگ ،هیسکن آظکزتمن و الیا ن تگ پامضؼ
جنوبگ زض کولویک قطکض زکضنس.
ػسگ کمضزض زض ت ک وتو بم کیطنم زضبمض کهضمی
قطکضزکزدمی جسیس ن تگ ،بیمن زکقک بطآوضز هاگ
قوز تم پمیمن ؾمل جمضی بتاوکنایام بایاف کظ ۱0
هیسیمضز زالض قطکضزکز جسیس ن تگ ضک بام قاطکاک
دمی بین کلتسسگ کهضم کنیم.
هسیطػمهز قطکک هسگ ن ک زضبمض عطح دامیاگ
کا قطکضزکز آنهم با کهضم هگ ضؾس ،کبطکظ کهیسوکضی
کطز توؾؼا فمظ  ۱۱پمضؼ جنوبگ ،هیسکن آظکزتمن
و الیا ن تگ پمضؼ جنوباگ باا هاطاساا کهضامی
قطکضزکز بطؾنس.
وی یمزآوض قس کین هیسکن دم با زلیز هكاتاط

ایران تا اطمیىان قرارداد  ۳میلیارد دالری تًئیىگ را وُایی کرد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -قطکک ذغوط دوکیگ کیطکن زض املگ قطکضزکز  ۳هایاسایامضز زالضی ذاطیاس
دوکپیتمدمی بوئینگ ضک کهضم کطز کا کعتینمن زکضز کین قطکضزکز بم کنف ؾیمؾگ زض وکقنگتن هوکجا نراوکداس
قس.با تعکضـ ههط با نقز کظ بسوهبطگ ،قطکک ذغوط دوکیگ کیطکن زض املگ قطکضزکز  ۳هایاسایامضز زالضی
ذطیس دوکپیتمدمی بوئینگ ضک کهضم کطز کا کعتینمن زکضز کین قطکضزکز بم کنف ؾیمؾگ زض وکقنگتان هاوکجاا
نروکدس قس.چنس ضوظ پؽ کظ ضکی هجسؽ ؾنمی آهطیکم با الیحا تحطیم کیطکن ،قطکک ذغوط دوکپیاتامیاگ
آؾتمن زض کیطکن قطکضزکزی  ۳هیسیمضز زالضی ذطیس دوکپیتم ضک بم قطکک بوئینگ زض املگ با کهضم ضؾمنس کاا
کعتینمن زکضز کین قطکض زکز بم کنف ؾیمؾگ زض وکقنگتن هوکجا نروکدس قس.ذغوط داوکیاگ آؾاتامن ،یا
قطکک ذهونگ قطکضزکزنهمیگ ذطیس دوکپیتم ضک بم قطکک بوئینگ ضوظ قنبا زض تهطکن با کهضم ضؾامناس .باط
کؾمؼ کین قطکضزکز  ۳5دوکپیتمی هکؽ جک  ۳5۲۳۲با قطکک آؾتمن تحویز زکز ذوکدس قس.بط کین کؾمؼ
قطکک بوئینگ قطکض کؾک کولین دوکپیتمی جک هکؽ ضک زض ؾمل  ۷5۷۷با کیطکن تحویز زدس.باوئایاناگ و
آؾتمن بطکی نرؿتین بمض زض هم آوضیز تصقتا تهتیم ذوز ضک کػمم کطزنس .کین زوهایان باطنامهاا فاطوـ
دوکپیتم کظ قطکک بوئینگ با ذغوط دوکیگ کیطکن کظ ؾمل  ۱۸۲5کؾک نرؿتین قاطکضزکز بام کیاطکن کیاط کاا
قطکک وکقغ زض قیکمتو آن ضک کػمم کطز کؾک دتچنمن با زنبمل نهمیگ کطزن آن کؾک.

ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -تاتاط کیاطکن
کػمم کطز کظ تمضیاد  ۷۲ذاطزکزهام  ،تاتامهاگ
قطکک دمی اتز و نقز زکذسگ هگبمیؿک نؿبک
با تؿویا اوکلا دمی بامضتایاطی نامزضقاس زض
پنجط وکاس تجمضت فطکهطظی ،کقسکم نتمینس.
با تعکضـ ههط ،تتط کیطکن کػمم کطز پایاطو
کعمػیا قبسگ ،کظ تمضید  ۷۲ذاطزکزهام  ،تاتامهاگ
قطکک دمی اتز و نقز زکذاساگ هاگ بامیؿاک
نؿبک با تؿویا اوکلادمی بمضتیطی نمزضقس زض
پنجط وکاس تجمضت فطکهطظی کقسکم نتمینس؛ کیان
زض املگ کؾک کا دم ککناون ،کهاکامن تؿاویاا
اوکلا بمضتیطی دمی نمزض قس باطکی قاطکاک
دمی اتز ونقز زکذسگ زض پنجط وکاس تجامضت
فطکهطظی فطکدم قس کؾک.
زض ضکؾتمی کجطکی ت مدم نمها تبمزل کلکتطونایا
زکز فگ همبین تتط جتهوضی کؾمهگ کیطکن و
ؾمظهمن ضکدسکضی و اتز و نقز جمز کی ،کهکامن

افسایش قیمت مسکه
تا مصًتٍ جدید مالیاتی

ؾطویؽ ذاباطی ضوظنامهاا
کض  -ضئاایااؽ کنااجااتاان
کنبو ؾامظکن کؾاتامن تاهاطکن
ت ک زضیمفک هاملایامت کظ
ؾمذک و ؾمظ بمػث کفعکیاف
قیتک هؿاکان و کامداف
ؾمذک و ؾمظ هگقوز.
با تعکضـ ههاط باا ناقاز کظ
نسک و ؾیتم ،اؿن هحتاكام
زضبمض زضیمفک هاملایامت کظ
ؾمذک و ؾمظ کهم ت ک ههوبا کقتهمزی کا زولک زضبمض هملیمت باط
ؾمذک و ؾمظ تهویب کطز ،کظ جتسا ػوکهز بمظزکضنس تولیس و دتچنین باا
فطوـ نطؾیسن وکاسدمی آهمز کؾک.
وی کزکها زکز زض قطکیظ فؼسگ کا قسضت ذطیس پمیین کؾک و هاتاقامضاگ
ذطیس هؿکن وجوز نسکضز ،زضیمفک هملیمت بط زضآهسدمی کاتتملگ بامػاث
هگقوز کنگیع ؾمظنستمن بطکی ؾمذک و ؾمظ کمدف یمبس.
هحتكم بم کقمض با کمدف ػطضا زض چنس ؾمل کذیط ت ک زولک با جامی
کینکا ؾسی زض هقمبز ؾمظنستمن قطکض زدس ،بمیس هكوق دمیاگ باطکی آنامن
لحمػ کنس تم بم ػطضا هؿکن کظ کنبمقک تقمضم جسوتیطی قوز.
ضئیؽ کنجتن نن گ کنبو ؾمظکن کؾتمن تهطکن تمکیس کاطز کناوال وقاتاگ
کمالیگ کفعکیف پیسک هگکنس ،زض نهمیک با ههطف کننس هاگ ضؾاس و زض
برف هؿکن دم با دتین تونا کؾک و کنبو ؾمظکن هملیمت ضک کظ ذطیاسکضکن
زضیمفک هگکننس.
هحتكم بم بیمن کینکا هملیمت ػمهز ههم بمظزکضنس زض باراف ضوناا بامظکض
هؿکن کؾک ،تهطیح کطز زولک بمیس تجسیس نظط کنس ،ظیطک بام کفاعکیاف
ؾمذک و ؾمظ نیع هگتوکنس هملیمت بیكتطی بگیطز.
وی تأکیس کطز هملیمت بمیس هنه منا و قمعغ بمقس و زضیمفک هاملایامت باط
فطوـ ،نوػگ بمتکسی گ کؾک.

تؿویا اوکلا دمی بمضتیطی نامزضقاس جاهاک
قطکک دمی اتز و نقز زکذسگ فطکدم تاطزیاس
کا بط کین کؾمؼ ،قطکک دمی ااتاز و ناقاز
زکذسگ هگ بمیؿک بم هطکجؼا با ؾمهامناا پاناجاط
وکاااااس تااااجاااامضت فااااطکهااااطظی بااااا
آزضؼ epl.irica.irکظ هنوی "تؿویا ااوکلاا
بمضتیطی" با ثبک کعمػمت هوضز نیمظ و تؿاویاا
اوکلا دمی بمضتیطی کقسکم نتمینس.
بم ؾمهمنا دوقتنس اوکلا بمضتیطی کلکاتاطونایا ،
ضتن دتمدنگگ بیكتط بین تتط  ،بنسض و پمیمناا
اتزونقز زض وقک و دعینا قطککدم و نمابمن
کمال نطفاجویگ هاگ قاوز .زض کیان ؾامهامناا،
کعاامػاامت اااوکلااا باامضتاایااطی کاامال تااوؾااظ
قطککدمی اتزونقز هؿتقط زض پمیمنا وکضز و با
نوضت بط ذظ توؾظ تتط و کزکض تامضز و
کنتظمهمت جهک کناتاطل و ؾامهامناسداگ تاطزز
کمهیوندم هوضز کؾت مز قطکض هگتیطز.
پیمز ؾمظی کین ؾمهامناا کاا بام داسف تابامزل
کلکتطونیکگ کؾنامز هایامن تاتاط و پامیامناا
اتز ونقز عطکاگ قس  ،ػمو بط هکمنیع کطزن
فطکینسدمی زضب وضوز و ذاطو کامهایاون ضو،
هوجب کفعکیف ؾاطػاک و زقاک زض کاناتاطل
کمهیون دمی وضوزی و ذاطوجاگ ،کامداف بامض
تطکفیکگ زض زضبدمی ػتسیمتگ ،ضوکنؾمظی ػبوض
کمهیون دم ،جسوتیطی کظ جؼز کاتتاملاگ ااوکلاا
بمضتیطی و دتچنین تؿاطیاغ و تؿاهایاز کامض
ضکننستمن و کفعکیف ضضمیک آنهم قس کؾک.

یک فًریت طرح تفکیک يزارت
تازرگاوی ي صىعت تصًیة شد

ؾطویؽ ذبطی ضوظنامهاا کض -
ضئیؽ فطککؿیون کننمف هجاساؽ
قوضکی کؾامهاگ تا اک یا
فوضیک ت کی وظکضت بمظضتمنگ
و ننؼک زض هاجاساؽ قاوضکی
کؾمهگ بام داسف ااتامیاک کظ
تولیسکت زکذسگ با تهویب ضؾیس.
با تعکضـ بمقگام ذاباطناگامضکن
جوکن ،کبوکلقمؾم قیطکظی ضئیؽ کتحمزیا پاوقام زض نكاؿاک ذاباطی
اتمیک کظ تولیس پوقم زکذسگ بم کقمض با لعوم اتمیک دتا جامناباا کظ
تولیسکت زکذسگ بیمن کطز دسف کظ بطتعکضی کین نكؿک آتهگ ضؾامناسن
با هطزم بطکی ذطیس و کؾت مز کظ تولیسکت زکذسگ زض کكوض کؾک ،باراف
ظیمزی کظ کػضمی کتحمزیا کا ککثطک تولیسکننستمن زکذسگ دؿاتاناس باطکی
ػطضا کمالدمی بم کی یک و بم قیتک نمظل کػمم آهمزتگ کطز کنس.
وی بیمن کطز هصککطکتگ بم زکنكگم دامی ػاساتاگ کامضباطزی بامداسف
بکمضتیطی زکنف با ضوظ بطکی تولیس پوقم بم کی یک و باهاباوز ػاطضاا
ذسهمت ضؾمنگ پؽ کظ فطوـ کنجمم قس کؾک تم بتوکنایام ؾاهام فاطوـ
تولیسکت زکذسگ ضک زض بمظکض کكوض کضتقم زدیم.
بط کؾمؼ کین تعکضـ هحتس ههسی ظکدسی ضئیؽ کتیؿیاون آهاوظـ و
تحقیقمت هجسؽ زض کزکها کین نكؿک کظهمض زکقک بمیس کقاتاهامز زکناف
بنیمن با هنظوض بهط تیطی کظ شدن دمی ذمق بطکی کیاجامز ناوآوضی زض
اوظ ی ننؼک پوقم کكوض هوضز کؾت مز قطکض تیطز چطککا ناناؼاک
پوقم نیمظهنس بهط تیطی کظ ػسم و زکنف بطکی بهبوز ننؼاک پاوقام
کؾک.وی زض کزکها بم توجا با وجوز ظطفیک بمالی ننؼک پوقم کكاوض
بطکی بهبوز فضمی کؿب و کمض ػنوکن کطز ؾملگ  05دعکض هیسیمضز تاوهامن
تطزـ هملگ زض بمظکض پوقم کكوض هگ قوز کا کلبتا هتامؾا امناا ؾاهام
بمالیگ کظ کین هیعکن با وکضزکت تولیسکت ذمضجگ کذتاهامل پایاسک کاطز
کؾک.

صاحثان مشاغل خًدري تکلیفی تٍ ارایٍ اظُاروامٍ مالیاتی ودارود
ؾطویؽ ذبطی ضوظنمها کض  -هؼمون ؾمظهامن
کهوض هملیمتگ ،کظ تؼیین هملیمت هاقاغاوع باطکی
ػتسکطز ؾمل  ۱۳۸0نمابمن هكمغاز ذاوزضو
ذبط زکز و ت ک بطذگ هوزیمن تکاسایا اگ باا
کضکیا کظهمضنمها هملیمتگ نسکضنس.
با تعکضـ ههط با نقز کظ ؾمظهمن کهوض هملیمتاگ،
نمزض جنتگ بم کقمض با ناسوض زؾاتاوضکلاؼاتاز
کجطکی تبهط همز  ۱55قمنون هاملایامت دامی
هؿتقیم کظ ؾوی ضئیاؽ کاز ؾامظهامن کهاوض
هملیمتگ کكوض و کبمؽ آن با کزکضکت کز کهاوض
هملیمتگ ؾطکؾط کكوض ػناوکن کاطز هاملاکامن
هكمغز ذوزضویگ کظ جتسا نماابامن وؾامیاز
نقسیا هؿمفطی ،بمضی ،همقین آالت ضکدؿمظی و
ننؼتگ ،هغمبا جسکول تنظیم قس و بم ضػمیاک

تطو بنسی کؾتمن دم هاکاساه باا پاطزکذاک
هملیمت هقغوع تؼیین قس تم پمیامن ذاطزکزهام
 ۱۳۸۲دؿتنس .وی کفعوز نمابمن هكمغز یامز
قس کا هگ ذوکدنس کظ کین زؾتوضکلؼتز باهاط
هنس تطزنس ،تکسی گ جهک تؿسیم کظاهامضنامهاا
هملیمتگ و کؾنمز و هسکض هوضوع آیین نامهاا
همز  ۸0قمنون هملیمت دامی هؿاتاقایام باطکی
ػتسکطز ؾمل  ۱۳۸0ناسکضناس و هاگ بامیؿاک
هملیمت هقغوع ضک تم پمیمن ذطزکزهم ؾمل ۱۳۸۲
پطزکذک کننس؛ زض غیط کیناهاوضت ناماابامن
هكمغز هصکوض کا ذوکؾتمض بهط هنسی کظ کیان
زؾتوضکلؼتز و پطزکذک هملیمت هقغوع نیؿتنس،
جهک بهط هنسی کظ هؼمفیک هملیمتگ ؾامالناا و
ػسم تؼسا جطیتا ،هسعم با کضکیاا کظاهامضنامهاا

هملیمتگ تم پمیمن ذطزکزهم دؿتنس.
جنتگ تهطیح کطز هملیمت ػتسکطز ؾمل ۱۳۸0
نمابمن هكمغاز ذاوزضویاگ هاوضاوع کیان
زؾتوضکلؼتز ،بم توجا با کهکمنمت و قامذام
دمی هوثط و با لحمػ وضاؼایاک کقاتاهامزی،
فطدنگگ ،کجتتمػگ و نیع قطکیظ جوی و تقؿیم
بنسی کؾتمن دمی کكوض با پنج تطو  ،بم کػتامل
ضطکیب جسول تطو باناسی کؾاتامن دام ،باا
نوضت هقغوع تؼیین تطزیس کؾک.

مقالٍ اقتصادی
پرداخت یاراوٍ وقدی
در ایران تاید چگًوٍ تاشد؟

نویؿنس پویم جبز ػمهسگ
پطزکذک یمضکنا نقسی کظ هحز کفعکیف قیتک امهز دامی
کنطغی ،ؾمبقا کی چنس ؾملا زکضز و عگ دتیان هاست بام
کنتقمزدمی ظیمزی ضوبا ضو بوز کؾاک .کیان کناتاقامزدام
هوضوػمت هرتس گ ضک زضبطهگ تیطز و زولاک نایاع بام
وجوز ػسم تغییط کؾمؾگ پطزکذک یمضکنا ،پصیطفتاا کؾاک
کا عطح بمیس بم تغییطکتگ کزکها یامباس .تامکاناون هؿاملاا
کنترمبمت و بیم زولک کظ کفک هحبوبیک زض هیامن ػاتاوم
هطزم ،با ػنوکن ی تسوتم تغییط زض پاطزکذاک یامضکناا
قنمذتا هگ قس .زض کبتسک با کین ؾوکل هگ پاطزکظیام کاا
چطک یمضکنا بمیس با نوضت نقسی و نا کامالیاگ ناوضت
تیطز؟
هؿملا کفعکیف یمضکنا نقسی زض هم دمی کذیط و باا عاوض
ذمل د تا دمی هنتهگ با کنترمبمت با نوضت جسیتطی
هغطح قس کؾک .پطزکذک یمضکنا نقسی کظ هحز کفعکیاف
قیتک امهزدمی کنطغی ،ؾمبقاکی چنسؾملا زکضز و عاگ
دتین هست بم کنتقمزدمی ظیمزی ضوباضو بوز کؾک.
کین کنتقمزدم هوضوػمت هرتس گ ضک زضبطهگتیطز و زولک
نیع بم وجوز ػسم تغییط کؾمؾگ پطزکذک یمضکنا ،پصیاطفاتاا
کؾک کا عطح بمیس بم تغییطکتگ کزکها یمبس .تمکنون هؿاملاا
کنترمبمت و بیم زولک کظ کفک هحبوبیک زض هیامن ػاتاوم
هطزم ،با ػنوکن ی تسوتم تغییط زض پاطزکذاک یامضکناا
قنمذتا هگقس .زض کبتسک با کین ؾوکل هگپطزکظیم کا چاطک
یمضکنا بمیس با نوضت نقسی و نا کمالیگ نوضت تیطز؟
نقسی یم کمالیگ؟
بم زض نظط تطفتن کینکا کقتهمززکندم زض قاطکیاظ فاؼاساگ
کیطکن پطزکذک یمضکنا ضک بطکی بطذاگ کقكامض پایاكاناهامز
هگکننس ،کین پطزکذک یمضکنا هگ تاوکناس باا زو قاکاز
نوضت تیطز پطزکذک نقسی و کمالیگ .یمضکنا کمالیاگ،
هگ توکنس با کمالدم کػم کظ نهمیگ یم وکؾغا کی پاطزکذاک
قوز ولگ زض دط امل اسکقز وکجس زو ویاػتاگ کؾاک
نرؿک آنکا بم هسکذسا زض بمظکض ،ؾیگنملدمی قیتاتاگ ضک
بطدم هگظنس و زض نتیجا کمضکیگ ضک زض کقتاهامز کامداف
هگزدس.
کظ کین ضو پطزکذک نقسی یمضکنا با قکسگ کا بط ؾیگانامل
زدگ تمثیط هن گ نگصکضز ،بیكتط تونیا هگقوز و با لحمػ
کمضکیگ نتیجا بهتطی زکضز.
هوضز زوم آنکا یمضکنا نقسی ،هغسوبیک بیكتطی ضک باطکی
کفطکز فطکدم هگآوضز؛ چطککا کفاطکز هاگ تاوکناناس ؾاباس
هتنوع تطی ضک با زلروک ذوز کنترمب کننس .زض ناتایاجاا
هگتوکن کنتظمض زکقک ضفم کز جمهؼا کفعکیف بایاكاتاطی
یمبس.
بم زض نظط تطفتن کین زو جنبا ،هؼتوالً ی کجتمع بایان
کقتهمززکن دم زضبمض کولویک پطزکذک یمضکناا ناقاسی باط
کمالیگ وجوز زکضز .اتگ زض ظهمن کجطکی دسفتنسؾامظی
یمضکنا دم نیع بم وجوز بطذگ کنتقمزدم ،کقتهمززکندم کظ کیاس
پطزکذک نقسی اتمیک هگ کطزنس و آن ضک تمهگ ضو باا
جسو هگزکنؿتنس.
مساله عدم توازن
هكکسگ کا کظ کبتاسک وجاوز زکقاک ،کؿاطی باوزجاا
دسفتنسؾمظی بوز .یؼنگ هبسغگ بیف کظ آنچا کظ عاطیاا
کفعکیف قیتک امهزدمی کنطغی با زؾک هگآهس ،بمیس با
قهطونسکن پطزکذک هگ قس .کین ػسم توکظن بین دعینا و
زضآهس زض نهمیک با ضقس توضم هگ کنجمهیس .کهاطوظ نایاع
زضبمض وػس کفعکیف یمضکنا نقسی ،بم دتمن هؿملا هاوکجاا
دؿتیم.
کتط کفعکیف پطزکذک یمضکنا نقسی با هؼنمی تمهین کز آن
کظ هحز ضقس قیتک امهزدمی کنطغی بمقس ،قغاؼامً کیاس
قمبز زفمػگ کؾک .کهم زض وکقغ کهط ،وػس دمی زکز قس با
تكسیس ػسم توکظن زکهن هگظننس .اتگ کالن دام زضآهاس
امنز کظ دسفتنسؾمظی ،ک مف پطزکذکدم ضک نتگزداس
و با عطیا کولگ زض نوضت کفعکیاف هارامض  ،کؿاطی
بیكتطی ضوی ذوکدس زکز .بنمبطکین ،کفاعکیاف یامضکناا زض
قطکیظ فؼسگ با ن غ کقتهمز کیطکن نروکدس بوز...
کزکها زکضز

حفر چاٌ َای غیر مجاز ،
سفرٌ َای آب زیرزمیىی را خشک خًاَد کرد .
رياتط عمًمی سازمان آب ترق خًزستان

