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اقتصاد

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -هسیط فبهل شٍة آّي انفْبى گفت ۺ ثطاؾنبؼ ثنطًنبهنِ ضینعی
نَضت گطف ِس ثِ هٌؾَض ؾَْلت زؾ طؾی فوَم هطزم ثِ تَلیسات ایي ٍاحس ننٌنقن نیس فنطٍـ
ایٌ طً ی تیطآّي ثِ ذطیساضاى ذطزس آغبظ قس.احوس نبزلی زض گفت ٍ گنَ ثنب اینطًنبس افنعٍزۺ
هَضَؿ لیوت گصاضی قفبف ٍ زؾ طؾی آؾبى هطزم ثِ تَلیسات فَالزی یه فبو َض هْن اؾت
وِ هؿ لعم حصف ٍاؾغِ ّبؾت ٍ زض ایي ظهیٌِ اظ یه ؾبل گصق ِس الساهبت الظم اًندنبم قنسُ
اؾتٍ .ی تَضیح زازۺ ؾیؿ ن فطٍـ ایٌ طً ی تَلیسات شٍة آّي آغبظ قسُس تب اهىبى زؾ طؾنی
آؾبى ضا ثطای ههطف وٌٌسگبى فطاّن ؾبظز ٍ فالٍُ ثطایي قیَُ فولىطز ثَضؼ ّوچٌبى خنبضی
اؾت.نبزلی گفتۺ اوٌَى فطٍـ ایي ٍاحس نٌق ی اظ عطیك ثَضؼ اًدبم هی قنَزس اهنب ثنطای
زؾ طؾی فوَم هطزم ثِ تَلیسات فَالزیس یه ؾیؿ ن ایٌ طً ی ثطای ذطیس عطاحی قس.
ثِ گف ِ ایي همبم هؿئَلس ضٍـ هعثَضس هكىالت ظیبزی زض ذهَل ًحَُ ذطیسس ٍاضیع پنَل ٍ
هؿبیل هطثَط ثِ پَل قَیی زاقتس وِ توبم ایي هكىالت حل قس.
ٍی اؽْبض زاقتۺ ولیِ الالم هَخَز زض ؾبیت ٍ لیوت پبیِ آى هكرم اؾت ٍ زض ٍالنـ ینه
هعایسُ ایٌ طً ی نَضت هی گیطز وِ قطایظ ذَثی ثطای فطٍـ تَلیسات فطاّن هی وٌس.

اگط ایي تَافمٌبهِ ثِ نَضت گؿ طزُ ظینط ؾنَال
ثطٍزس اؽْبض وطزۺ ّعیٌِ ٍ ضطض ظیط ؾنَال ضفن ني
تَافك ثطخبم تٌْب ثطای ایطاى ًرَاّس ثنَز؛ ثنلنىنِ
وكَضّبیی وِ فقبلیت ّبی ال هبزی ٍ تندنبضی
ذَز ضا ثب ایطاى آغبظ وطزُ اًس ٍ یب زض حبل آغنبظ
ضٍاثظ ال هبزی ثب ایطاى ّؿ ٌسس ًیع اظ ایي اهط ظیبى
هی ثیٌٌس .وویدبًی ثب اقبضُ ثِ اؾن نفنبزُ اظ هنبثنِ
ال فبٍت حبنل اظ تدسیس اضظیبثی زاضاینی ّنب ٍ
ثسّی ّبی اضظی ثبًه هطوعی زض ؾنبل ۰۳۹۳
اؽْبض وطزۺ ثِ هَخت تجهطُ  ۳۵لنبًنَى اننالح
لبًَى ثَزخِ ؾبل خبضی ههَة هدلؽ قنَضای
اؾالهیس ثركی اظ هبثِ ال فبٍت حبنل اظ تنغنینینط
لبًًَی ًطخ اضظ زض ؾنبل  ۰۳۹۳ثنطای پنطزاذنت
ثسّی هؿدل زٍلت ثِ ثبًنه ّنبینی ونِ زاضای
ثسّی ثِ ثبًه هطوعی ّؿ ٌسس اؾ فبزُ ذَاّسقس.

ٌّگ کٌگیّا بِ (خاًِّای تابَتی)
پٌاُ آٍردًد

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -اخبضُ ثْبی ؾطؾنبم آٍض
زض ٌّگ وٌگ هَخت قسُ وِ ثركی اظ خوقینت ایني
وكَض ثِ هؿىي ّبی ثؿیبض ونَچنىنی تنحنت فنٌنَاى
ذبًِّبی تبثَتی ّدَم ثیبٍضًس.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ پبییبُ ذجطی ضاقنبتنَزیس ثنب
افعایف ثی ضٍیِ اخبضُ ثْب زض ٌّگ وٌنگ ثؿنینبضی اظ
قْطًٍساى ایي وكَض  ۷۷هیلیَى ًفطی ثِ هؿىني ّنبینی
هَؾَم ثِ ذبًِ ّبی تبثَتی ّدَم آٍضزُ اًس.
ایي ذبًِ ّب ثِ قىل لفؽ ٍ هؿبحت آى  ۳ه ط زض ینه
ه ط ٍ  ۳۱ؾبً یو ط اؾت ٍ فضنبی آى ثنِ اًنساظُ زضاظ
وكیسى ٍ ًیع آٍیعاى وطزى چٌس تىِ لجبؼ ٍ قنلنَاض ثنب
اخبضُ ثْبی ه َؾظ هبّبًِ  ۳۵۱زالض اؾت.
ثحطاى ؾط ثِ فله وكیسى اخبضُ ثْبی هؿىي زض ٌّنگ
وٌگ اظ  ۵ؾبل پیف ولیس ذَضز ٍ لیوت اخبضُ هؿنىني
تمطیجب  ۵۱زضنس افعایف یبفت وِ ثیك طیي ضلن زض تبضید
ایي وكَض هحؿَة هی قَز.
اخبضُ ثْبی ّط یه ه ط هطثـ هؿىي زض ٌّنگ ونٌنگ
یىْعاض ٍ  ۳۸۱زالض اؾت وِ فمظ همساض اًسوی وو ط اظ
اخبضُ هؿىي زض ًیَیَضن آهطیىب اؾت.

 ۹۶هیلیَى دالر ،ارزش صادرات
هستقین فرش ایراًی بِ آهریکا

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -ضئیؽ هطوع هلنی فنطـ
ایطاى ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ زض ۰۱هبِّ اهؿبل  ۳۷۵هیلیَى زالض
نبزضات فطـ ایطاًی ثِ  ۸۱وكَض زًیب اًدبم قسُ گفنت
وِ  ۶۹هیلیَى زالض نبزضات هؿ مین فطـ ثنِ آهنطینىنب
ثَزُ اؾت.ثِ گعاضـ ایؿٌبس حویس ونبضگنط زض هنطاؾنن
گكبیف ًرؿ یي ًوبیكیبُ فطـ زؾ نجنبفنت ٍ ننٌنبینـ
ٍاثؿ ِ آى زض گطگبىس ثب ثیبى ایي هغلنت اؽنْنبض ونطزۺ
اضظـ ایي هیعاى نبزضات فطـ ایطاى ًؿجنت ثنِ هنست
هكبثِ ؾبل لجل  ۰۹زضنس ضقس زاق ِ اؾت.
ٍی ٍظى فطـ ّبی نبزض قسُ زض ایي هنست ضا چنْنبض
ّعاض ٍ  ۰۱۱تي فٌَاى وطز ٍ افعٍزۺ ایي هیعاى ًیع ًؿنجنت
ثِ هست هكبثِ ؾبل گصق ِ  ۰۱زضنس ضقس زاق ِ اؾت.
وبضگط ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ ثطخبم اثط هؿ میوی ثط ننبزضات
فطـ زؾ جبف ایطاى گصاق ِ اؾتس تهطیح وطزۺ زض ثنٌنس
 ۳۳ثطخبم ثط لغَ هوٌَفیت ٍضٍز فطـ ایطاًی ثنِ اینبالت
ه حسُ آهطیىب اقبضُ قسُ وِ ثب تَخِ ثِ آى زض غاًنَینِ
ؾبل ً ۳۱۰۶رؿ یي هحوَلِ فطـ ایطاى پؽ اظ پٌح ؾنبل
ٍاضز آهطیىب قس.
ضئیؽ هطوع هلی فطـ ایطاى اؽْبض وطزۺ زض  ۰۱هنبّنِ
اهؿبل  ۶۹هیلیَى زالض نبزضات هؿ مین فطـ ثِ آهطینىنب
اًدبم قسُ اؾتس زضحبلی ونِ ؾنبل گنصقن نِ هنینعاى
نبزضات فطـ ثِ آهطیىب نفط ثَزُ اؾت.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ثبیس نبزضات ضا ثب ثطًبهِ ٍ ّنسفنونٌنس
اًدبم زّینس گفتۺ اگط نبزضات ثسٍى ثطًبهِ اًدبم قَزس
ثِ ظٍزی ثِ حبلت اقجبؿ ذَاّس ضؾیس.

ؾطٍیؽ ذنجنطی ضٍظًنبهنِ اضن -ثنط اؾنبؼ
ظهعهِ ّبیی وِ اظ خلؿبت ثبًىنساضاى ثنب ثنبًنه
هطوعی ثط هیآیسس وبّف ًطخ ؾَز ثبًىی فنقنال
هٌ فی قسُ ٍ قبیس ّن پطًٍسُ آى ّوچنَى تنه
ًطذی وطزى اضظسثِ ثقس اظ اًن نرنبثنبت ضینبؾنت
خوَْضی هَوَل قَز.
ثِ گعاضـ هْطس پطًٍسُ تغیینط زض ًنطخ ؾنَز ٍ
حطوت زض هؿیط وبّف آى اظ ؾَی ثنبًنىنساضاى
چٌس ّف ِای ّؿت وِ هدسز ثبظ قسُ اؾتس اهنب
آًیًَِ وِ ذجط هی ضؾس ثبًه هطوعی ثطًبهنِ ای
ثطای هَافمت ثب وبّف ًطخ ؾَز ثبًىی ًنساضز ٍ
آًیًَِ وِ همبهبت ثبًه هطونعی هنی گنَینٌنس
وبّف ًطخ ؾنَز ثنبًنىنی حنسالنل تنب اٍاینل
اضزیجْكت هبُس ضٍی هیع قَضای پَل ٍ افن نجنبض
لننطاض ًننرننَاّننس گننطفننت وننِ زض هننَضز آى
تهوینگیطی نَضت گیطز.
زض ایي هیبى یه هنسینط ثنبًنىنی زض گنفن نینَ
ثب ذجطًیبض هْط هی گَیسۺ پطًٍسُ ونبّنف ًنطخ
ؾَز ثبًىی زض زٍلت یبظزّن ثؿ ِ قسُ ٍ ثِ ًؾنط
ًویضؾس وِ تمبضبی ثبًىساضاى ثطای وبّف ًطخ
ؾَز ثبًىیس ثِ فطخبهی زض زٍلت وًٌَی ثطؾس.
ٍی هی افعایسۺ ثبًه هطوعی ّیچ ثطًبهِای ثنطای
وبّف ًطخ ؾَز ثبًىی ًساضز ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىنِ
اٍایل ؾبل آیٌسُس اً ربثبت ضیبؾنت خنونْنَضی

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -قَضای پنَل ٍ
اف جبض همطض وطز ثبًه هطوعی زض اؾنطؿ ٍلنت
ثطًبهِ افعایف ؾْن زضآهسی ثبًه ّب اظ هنحنل
وبضهعز ذسهبت ثبًىی ضا تْیِ ٍ ثطای تهنونینن
گیطی ًْبیی ثِ ایي قَضا اضایِ وٌس.
ثِ گعاضـ تبضًوبی ثبًه هطوعیس زض خنلنؿنِ
اذیط ایي قَضا س افضبی قَضای پَل ٍ اف جبض اظ
ثبًه هطوعی ذنَاؾن نٌنس ًؿنجنت ثنِ ینبفن ني
ضاّىبضّبی هٌبؾت ثطای انالح ؾبذ بض تطاظًبهِ
ای ثبًه ّب ٍ تسثیط چبلف ّبی هَخَز زض ًؾبم
پَلی ٍ ثبًىی ٍ ثْجَز ضًٍس اهنَض النسام ونٌنس.
زض ایي ًكؿت وِ زض هنحنل ثنبًنه هنطونعی
تكىیل قسس گعاضـ آذطیي ٍضقنینت قنجنىنِ
ثبًىی ٍ هكىالت هَخَز زض ًؾبم پَلی وكنَض
تَؾظ ٍلی اهلل ؾیف ضئیؽول ثبًه هطونعی ٍ
ضئیؽ قَضای پَل ٍ اف جبض ثطای افضنبی قنَضا
تكطیح قس.
ّوچٌیي هَاضزی هبًٌس ٍضقیت زاضایی  -ثسّنی

آغبظ ذَاّس قسس ثِ ًؾط ًویضؾنس ونِ پنطًٍنسُ
وبّف ًطخ ؾَز ثبًىی ثِ فوط زٍلت یبظزّن لس
زّس.
ثب ایي اؽْبضًؾط ثِ ًؾط هیضؾس وِ پطًٍسُ وبّف
ًطخ ؾَز ثبًىی ًیع ّوچَى ته ًنطذنی ونطزى
اضظس زض زٍلت یبظزّن هر َهِ افالم قَز .ایي زض
قطایغی اؾت وِ الجن نِ پنینف ًنَینؽ لنبًنَى
ثبًىساضی ثسٍى ضثب ًیع قطایظ ضا ثِ گًَِای پینف
ثطزُ اؾت وِ اگط هدلؽ تهَیت وٌسس ًمكِ ضاُ
تغییط ًطخ ؾَز ثبًىی هكرم ذَاّس ثَز .ثبًنه
هطوعی ًطخ ؾَز ؾپطزُ ّب ضا ؾبالًِ تقینیني هنی
وٌس ٍ ثبًىْب ًیع هدبظًس حساوثط تب ۷۱زضنس آى
ضا ثِ نَضت فنلنی النحنؿنبة زض لنطاضزاز ثنب
ؾپطزُگصاضاى لحبػ وٌٌس.

ٍ زضآهسی ّ -عیٌِای ثبًهّبی وكَضس اًجبقت
زاضایی ّبی غیطهَلس ٍ هنٌندنونس زض تنطاظًنبهنِ
ثبًهّبس افعایف لیوت توبم قسُ تدْیع هنٌنبثنـس
اتىبی نطف ثبًهّب ثِ زضآهسّبی حنبننل اظ
افغبی تؿْیالتس زغسغِ ّبی ًبقی اظ ونونجنَز
ًمسیٌیی ٍ زقَاضی وبّف ًطخّبی ؾَز ثبًىی
ه ٌبؾت ثب قطایظ ٍ قبذم ّبی والى ال هبزی
وكَض تكطیح ٍ ثطضؾی قس.
ثِ گعاضـ ایطًبس ثطضؾی ه غییطّبی حَظُ پَلی ٍ

ضرایط جدید بازار عراق برای تجار ایراًی

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًنبهنِ اضن-
وكَض فطاق ًِ تٌْب زض هٌغمِ ثلىِ
زض زًیب ثِ فٌَاى یىی اظ هْو طیني
قطوبی تدبضی ٍ ال هبزی اینطاى
هغطح اؾت اهب ثِ ًؾط هیضؾس زض
قطایظ فنقنلنی ٍ چنبلنف ّنبی
هَخَزس ثطای حنفنؼ ٍ حضنَض
گؿ طزُ تط زض ثبظاض فطاق ًیبظ ثِ ًنینبُ خنسینسی زض ضٍینىنطزّنبی
ال هبزی هیبى فقبالى ٍخَز زاضزس چطاوِ ایي وكَض نٌق ی قنسى ضا
پیف گطف ِ ٍ ثِ زًجبل ذطیس وبالّبی ایطاًی ًیؿت.
ثِ گعاضـ ایؿٌبس ایطاى ٍ فطاق ّوَاضُ زض ؾنبل ّنبی اذنینط ضٍاثنظ
ًعزیه ٍ اؾ طاتػیه ال هبزی ٍ ؾیبؾی ثب یىسییط زاقن نِ اًنس؛ ثنِ
عَضی وِ فطاق ًِ تٌْب یىی هْو طیي قطوبی الن نهنبزی اینطاى زض
هٌغمِ ثلىِ زض هیبى توبهی وكَضّب ثِ حؿبة هیآیس.
اظ ؾَی زییط فطاق یىی اظ هْو طیي همنبننس ننبزضاتنی اینطاى زض
ظهیٌِّبی هر لف اظ خولِ لجٌیبتس هحهَالت پطٍتئیٌی ٍغصایی ٍ ثنِ
ٍیػُ ذسهبت فٌی هٌْسؾی اؾت ٍ ّویي هَضَؿ ثبظاض فطاق ضا ثنطای
فقبالى ال هبزی ٍ قطوت ّبی زاذلی ثرف ذهَنی ٍ زٍلن نی زض
خبییبُ ٍیػُ لطاض زازُ اؾت؛ ثِ عَضی وِ اهطٍظ ثنط اؾنبؼ آذنطیني
آهبضّب فطاق ثقس اظ چیي ٍ اهبضات ثِ فٌَاى ؾَهیي قطینه تندنبضی
ایطاى هغطح اؾت.
ثط اؾبؼ آًچِ احسی  -ضئیؽ ؾ بز ال هبزی ایطاى ٍ فنطاق  -افنالم
وطزُ اؾت یه هیلیبز ٍ  ۳۱۱هیلیَى زالض ؾمف لطاضزازّبی ایطاى زض
خننٌننَة فننطاق (زٍلننت هننطوننعی اؾننت ٍ  ۶۱۱هننیننلننیننَى
زالض هدوَؿ لطاضزازّبی ایطاى زض اللین وطزؾ بى اؾتّ .نونچنٌنیني
ؾبالًِ  ۵۱۱هیلیَى زالض هحهَالت لجٌی ایطاى ثِ فطاق نبزض هیقَز.
ّطچٌس وِ ثِ اف مبز ثطذی اظ وبضقٌبؾبى ٍ فقنبالى ثنبظاض فنطاقس زض
ظهیٌِ لجٌیبت فطضِ هحهَالت قطوتّبیی وِ قٌبذ ِ قسُ ٍ هق نجنط
ًیؿ ٌس ثبفث قسُ وِ ٍضقیت ًبثؿبهبًی زض نبزضات لجٌیبت اینطاى ثنِ
فطاق ایدبز قَز.

ضؾیسگی وٌٌسُ زاز.
ٍی گفتۺ ایي  ۷وبً ینٌنط زض گنونطن ثنقنٌنَاى
پالؾ یه اؽْبض قسُ ثَز ٍ ٍظاضت اعنالفنبت ثنب
ّوىبضی ًعزیه گوطن هَفك ثِ وكف ٍ ضنجنظ
آى قس؛ زض ایي هیبى هأهَضاى ًیطٍی اً ؾنبهنی ًنینع
زیكت زض یىی اظ ذیبثبى ّبی هطوعی قْط تنْنطاى
 ۳وبهیًَت ضا تَلیف وطزًس وِ حبٍی پَقنبن ٍ
پبضچِ هؾٌَى ثِ لبچبق ثَز.
ذَضقیسی گفتۺ ایي هحوَلِ قبهل  ۰۱تي خٌنؽ

اف جبضی زض ًیوِ ًرؿت اهؿبل ثیبًیط آى اؾنت
وِ حدن ًمسیٌیی زض پبیبى قْطیَض اهؿنبل ثنِ
ّ ۰۰۳۳۷.۰عاض هیلیبضز ضیبل ضؾیس وِ ًؿجنت ثنِ
پبیبى قْطیَض پبضؾبل ثِ هیعاى  ۳۸.۶زضنس ضقس
زاقت.
ّوچٌیي ًمسیٌیی زض  ۶هبِّ ًرؿت ؾبل ۰۳۹۵
اظ ضقسی ثطاثط  ۰۱.۰زضنس ثطذَضزاض قنس ونِ
زض همبیؿِ ثب ضقس زٍضُ هكبثِ ؾبل لجل ٍ ۰.۰احس
زضنس وبّف ًكبى هی زّس.
پبیِ پَلی زض پبیبى قْطیَضهبُ ثب ضقسی ثطاثط ۷.۹
زضنس ًؿجت ثِ پبیبى اؾفٌس  ۹۰ثِ ّ ۰۶۵۵.۰نعاض
هیلیبضز ضیبل ضؾیس وِ ًؿجت ثِ ضقس زٍضُ هكبثنِ
پبضؾبل ٍ ۳.۰احس زضنس افعایف ًكبى هی زّنس.
ذبلم هغبلجبت ثبًه هطوعی اظ ثرف زٍل ی ثب
 ۷۸.۵زضنس افعایف (ّ ۰۰۳.۰عاض هیلیبضز ضینبل
ٍ ؾْوی فعایٌسُ هقبزل ٍ ۹.۳احنس زضننس زض
ضقس پبیِ پَلیس هْو طیي فبهل فعایٌسُ ضقس پبیِ
پَلی زض  ۶هبِّ اٍل ؾبل  ۹۵ثَزُ اؾت.

ٍام بالعَض شاپي برای تجْیس گورک

ؾطٍینؽ ذنجنطی ضٍظًنبهنِ
اضن -ضییؽ ول گوطن اظ
ٍام ثنالفنَو غاپني ثنطای
تدْیع گوطونبت اینطاى ثنِ
زؾ یبّْبی وٌ طلی پیكطف نِ
ذجطزاز ٍ گفتۺزض  ۰۱هنبّنِ
اهؿننبل هننیننعاى ٍاضزات۳۷
هننیننلننیننبضز زالض ٍ هننیننعاى

نبزضات ًیع  ۳۸هیلیبضز زالض ثَزُ اؾت.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ گوطن ایطاىس هؿقَز ونطثنبؾنینبى گنفنتۺ
وكَض غاپي زض ثطضؾی ّبی اًدبم زازُ ثب تَخِ ثِ الساهنبتنی ونِ زض
زٍلت ٍ گوطن خوَْضی اؾالهی ایطاى هَضز اضظیبثی لطاض زازُ ونِ
ثِ عَض خس ثب ترلفبت ثطذَضز هی قَزس هقبزل  ۷هنینلنینَى زالض ثنِ
نَضت ٍام ثالفَو ثِ گوطن اذ هبل زازُ تب زؾ نینبُ اینىنؽ
ضی ذطیساضی وٌسٍ .ی ازاهِ زازۺ ذَقجر بًِ زض وٌنبض اینىنؽ ضی
تدْیعات زییطی ثطای وٌ طل زض گوطوبت ثِ وبض گنطفن نِ قنسُ ٍ
خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ول هٌغمِ ٍ ح ی وكنَضّنبی آؾنینبینی
ثیك طیي زؾ یبُ ایىؽ ضی ضا زاضا اؾت ظیطا زض هٌغمنِ ای حضنَض
زاضین وِ ثِ زلیل ایدبز اهٌیت زض ّوؿبیینی ٍ ضنطٍضت ونٌن نطل
تطاًعیتس ایي اهط ایدبة هی وٌس ثِ ؾوت وٌ طل ٍ ًؾنبضت ثنینكن نط
ثطٍین .ضئیؽ ؾبظهبى گوطن ایطاىس ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ اظ ؾنگ هنَاز
یبةس خی پی اؼس آض اف آی زی ٍ هسینطینت ضیؿنه زض ثنحنث
ًؾبضت گوطوبت اؾ فبزُ هی قَزس ذبعطًكنبى ونطزۺ تنبونٌنَى زٍ
زؾ یبُ ایىؽ ضی زض گوطن قْیس ضخبیی ًهت قسُ اؾنت ٍ زض
آیٌسُ یه زؾ یبُ ایىؽ ضی خسیس ثب ؾطفت ثبالی اضظیبثی ضٍظاًنِ
 ۰۳۱۱وبً یٌط زض ضٍظ زض ایي گوطن هْن ًهت ذَاّس قس.
ٍی ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ ایىؽ ضی ّبی خسیس ثنب ّنونىنبضی ثنرنف
ذهَنی ًهت ٍ ضاُ اًساظی هی قنَزس افنعٍزۺ ثنب ٍظاضت زفنبؿ
تَاًؿ ین تَافكًبهِای اهضب وٌین تب ثب اؾ فبزُ اظ اهىبًبت نٌبیـ زفبؿس
آًْب ثطای گوطن ایطاى  ۵زؾ یبُ ایىؽضی تَلیس وٌٌس.

اؾت ٍ اضظـ آى ثیف اظ  ۰هیلیبضز تَهنبى ثنطآٍضز
هی قَز.ؾرٌیَی ؾ بز هطوعی هجبضظُ ثنب لنبچنبق
وبال ٍ اضظ گفتۺ لبچبق گطٍُ وبالیی زام ؾجه ٍ
ؾٌییي ثِ وكَض هیل ثِ نفط پنینسا ونطزُ اؾنت؛
ٍاضزات ایي گطٍُ وبالیی زض گصق ِ اظ ّوؿبیینبى
قطلی وكَضهبى غیطلبًًَی ثَز اهب ثب انالح لَاًیني
لبچبق آى ثِ وكَض حساللی قسُ اؾت.
ٍی افعٍزۺ ّن ایٌه ٍاضزات ایي ونبال ثنِ وكنَض
لبًًَی قسُ ٍ لطًغیٌِ زض اؾ بى ّبی قطلنی وكنَض
هؿ مط قسُ ٍ زض ّوبًدب وك بضس ثؿ ِ ثنٌنسی ٍ ثنِ
هطاوع فطضِ زض زاذل وكَض اضؾبل هی قَز.
ؾرٌیَی ؾ بز هطوعی هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ

هقالِ اقتصادی
تراًسیت َّایی؛ هسیت
فراهَش ضدُ اقتصاد ایراى

باًک هرکسی هَظف بِ تْیِ برًاهِ افسایص درآهد باًکْا از هحل کارهسد خدهات ضد

ضربِ دُ هیلیارد تَهاًی ٍزارت اطالعات بِ قاچاقچیاى
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -ؾرنٌنینَی ؾن نبز
هطوعی هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ اظ ضنطثنِ زُ
هیلیبضز تَهبًی ٍظاضت اعالفبت ثِ لبچبلچیبى ذنجنط
زاز.
ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ ننسا ٍ ؾنینونبس لنبؾنن
ذَضقیسی گفتۺ ٍظاضت اعالفبت زض فولیبتی زض
اًجبضّبی حَاقی قْط تْطاى  ۷زؾ ینبُ ونبًن نینٌنط
حبٍی پَقبنس الجؿِس پبضچِ ٍ ثسلیدبت لبچبق ثنِ
اضظـ  ۰۱۱هیلیبضز تَهبى وكف ٍ تحَیل هنطاخنـ



ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -زثیط وبًَى اًجَُؾبظاى ثب ثیبى ایي وِ تَلیسونٌنٌنسگنبى هؿنىني زض هؿنینط
ٍضقىؿ یی لطاض زاضًس گفتۺ پیففطٍـ ثِ فٌَاى هْنتطیي اثعاض حَظُ تَلیس هؿىي ثِ زلینل اننالحنبت
غیطوبضقٌبؾیس ثسٍى وبضثطز قسُ اؾت.فطقیس پَضحبخت زض گفتٍگَ ثب ایؿٌب اؽنْنبض ونطزۺ زض حنَظُ
هؿىي زٍ السام ثطای ذطٍج اظ ضوَز العاهی اؾت؛ اٍل ایيوِ ًؾبم ثبًىساضی ثِ انالح ذنَز ثنپنطزاظز ٍ
ؾیؿ ن پطزاذت تؿْیالت هؿىي ضا هَضز ثبظًیطی خسی لطاض زّس .زٍم ایيوِ هَاًـ تنَلنینس هؿنىني ثنِ
نَضت فَقالقبزُ ٍ فَضی زض هدلؽ هَضز ثطضؾی لطاض گیطزٍ.ی افعٍزۺ اگط ثِ ضوَز هؿىي ثی تنَخنْنی
قَز زض آیٌسُ ًعزیه هكىالت ایي حَظُ زٍچٌساى ذَاّس قس؛ ظیطا ثب قطایظ هَخَزس تَلیسوٌٌنسگنبى ٍ
اًجَُؾبظاى زض ًْبیت ثِ هؿیط ٍضقىؿ یی هیضًٍس وِ زض آى نَضت خبییعیي وطزى ایي فقبالى زض حَظُ
ال هبز وكَض ثؿیبض ؾرت ٍ زقَاض اؾت.زثیط وبًَى اًجَُؾبظاى ثب ثیبى ایيوِ ثحث پیففطٍـ ؾبذ وبى ثِ
فٌَاى هْن تطیي اثعاض حَظُ تَلیس هؿىي ثبیس هدسزا هَضز ثبظًیطی لطاض گیطزس افعٍزۺ ًوبیٌسگبى هندنلنؽ
ثبیس ایي هَضَؿ ضا زًجبل وٌٌس .هب خلؿبت وبضقٌبؾی ثب هؿٍَالى ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظی ثطگعاض ونطزینن
وِ زغسغِّبی هب ضا پصیطف ٌس ٍ ایطازات ضا لجَل زاضًس .هیگَیٌس لبًَى ثبیس انالح قَز اهب هكرم ًیؿنت
چِ چیعی پكت لبًَى لطاض زاضز وِ ثقس اظ ؾِ ؾبل لبًَى پیففطٍـ انالح ًویقَز.

کاّص ًرخ سَد هٌتفی ضد

تداٍم رًٍد کٌترل تَرم در سال آیٌدُ
ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن -لبئنهنمنبم ثنبًنه
هطوعی اظ تساٍم ضًٍس وٌ طل تَضم زض ؾبل آیٌنسُ
ذجط زاز ٍ گفتۺ ؾِ تب چْبض نفط اظ پنَل هنلنی
ایطاى حصف ذَاّس قس .ثِ گعاضـ هْط ثِ ًمل اظ
ثبًه هطوعیس اوجط وویدبًنی ثنب ثنینبى اینٌنىنِ
پیكطفت زض ثرف غیطًفن نی الن نهنبزس ًكنبى اظ
حطوت ال هبز ایطاى زض هؿینط ؾنالهنت اؾنتس
گفتۺ ّطچِ ال هبز زض ثرف غیطًف ی پینكنطفنت
وٌسس ایي اهط ثِ هقٌبی حطوت ال هنبز اینطاى ثنِ
ؾوت ؾالهت اؾت .زض وٌبض ایي اهط زض قنطاینظ
فقلی ًِ تٌْب ایطاى ثِ عَض وبهل ثِ هٌبثـ هبلی ًف نی
ٍ غیط ًف ی ذَز زؾ طؾی زاضزس ثلىِ خطیبى ایني
ٍخَُ ثِ عَض هقوَل زض حبل اًدبم اؾنت .لنبئنن
همبم ثبًه هطوعی زضذهَل ضٍی ونبض آهنسى
زٍلت خسیس زض آهطیىب ٍ تأثیط آى ثنط قنطاینظ
ایطاى گفتۺ ثطذی اؽْبضات ٍ تْسیسات اظ ؾَی
زٍلت آهطیىب عنطح هنی قنَز؛ اهنب هنقن نمنسم
وكَضّبیی وِ تَافمٌبهِ ثطخبم ضا اهضب ونطزُ اًنس
ثبیس ثِ آى پبیجٌس ثَزُ ٍ ثِ آى اح طام ثیصاضًس .اهنب
ه أؾفبًِ زٍلت ایبالت ه حسُ ثِ عَض وبهل تَافنك
ثطخبم ضا زًجبل ًوی وٌس ٍ ح ی اظ اثن نسای ایني
تَافمٌبهِ ثطذی تحطین ّبی خسیس ضا ثب زالیل غیط
لبثل لجَلس فلیِ ایطاى ٍضـ وطزُ اؾت .ایي هنمنبم
هؿئَل ثبًه هطوعی زض پبؾد ثِ ایي ؾنَال ونِ

تَلیدکٌٌدگاى هسکي در حال ٍرضکستگی ّستٌد

اظ افعایف  ۳۱۳زضنسی وكفیبت ؾیینبض لنبچنبق
ذجط زاز؛ زض زُ هبِّ اهؿبل یه هنینلنینبضز ٍ ۰۱۱
هیلیَى ًد ؾییبض لبچبق وكف قس وِ زض همبیؿِ ثب
هست هكبثِ ؾبل لجل ثیف اظ  ۳۱۳زضنس ضقس ًكبى
هی زّسٍ.ی گفتۺ زض ّویي هست  ۳۱۳هنینلنینَى
ّ ۹۶۸عاض للن زاضٍی لبچبق وكف قنس ونِ ۰۵۰
زضنس ضقس ًكبى هی زّس؛ زض زُ هبِّ اهؿنبل ۳۹
ّعاض تي ثطًح وكف قس وِ ًؿجت ثِ هست هكنبثنِ
ؾبل لجل  ۰۵۳زضنس ضقس ًكبى هی زّس.
ؾرٌیَی ؾ بز هطوعی هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ
افعٍزۺ زض ایي هست ّ ۳۱۸عاض زؾ یبُ تلفي ّنونطاُ
لبچبق وكف قس وِ  ۰۸.۰زضنس ضقس زاضز.

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضن-
تطاًعیت َّایی یىی اظ هٌبثـ هْن زضآهنسی وكنَضّنب
اؾت اهب زض ایطاى فلیطغن هَلقیت خفطافیبیی هو بظس ایني
ثرف اظ تطاًعیت تمطیجب ثِ زؾت فطاهَقی ؾپطزُ قسُ ٍ
ثبظاضیبثی هٌبؾجی ثطای آى نَضت ًویگیطز.
اگطچِ تطاًعیت َّایی یىی اظ ضٍـ ّبی هْنن وؿنت
زضآهس زض ؾبیط وكَضّب هحؿَة هیقَز اهب زض ایطاى ٍ
پؽ اظ افوبل تحطینّب ایي ثرف اظ تطاًعیت تمطینجنب ثنِ
زؾت فطاهَقی ؾپطزُ قس ٍ ّن اوٌَى قنطونت ّنبی
هحسٍزی زض ایي ظهیٌِ فقبلیت هی وٌٌس زض حنبلنی ونِ
ایطاى ثِ زلیل هَلقیت خغطافیبیی هٌبؾت ٍ اتهبل قنطق
ٍ غطة زًیب ثِ یىسییط ٍ تٌَؿ زض تَلیس هنحنهنَالتس
هیتَاًس اظ ایي ؽطفیت ثطای اضتمبی حدن ثبض زض حنَظُ
َّایی ثْطُ ثجطز.
زضّویي اضتجبطس هحوس یَؾفیس پػٍّكیط حَظُ َّاینی
ثباقبضُ ثِ اّویت تطاًعیت َّایی زضافعایف زضآهسّنبی
وكَضس ثِ ذجطًیبض هْط هی گَیسۺ زض ؾبل ّبی گصق نِ
ٍ پیف اظ افوبل تحطین ّنبس ینه قنطونت اضٍپنبینی
ّوىبضی ذَثی ثب قطوت ّبی ایطاًی ثطای حول ثبض اظ
ایطاى ثِ ؾبیط وكَضّب زاقت ٍ ضٍظاًِ َّاپیونبّنبینی اظ
ایطاى ثِ همبنس هر لف اظ خولِ قطق آؾیب ٍ اضٍپب ثطای
حول وبالّبی هر لف پطٍاظ هی وطزًس.
ٍی اؽْبض هی وٌسۺ پؽ اظ افوبل تحطین ّبس ایي قطوت
پطٍاظی ثِ ایطاى ًساقت ٍ ثب لغَ تحطین ّب فقبلیت هدسز
ذَز ضا آغبظ ًىطز.
ایي پػٍّكیط ازاهِ هی زّسۺ الج ِ ثب ذطٍج ایي قنطونت
اظ ایطاىس قطوت ّونب زٍ فنطًٍنس ّنَاپنینونبی ثنبضی
ذطیساضی وطز ٍ یه فطًٍس َّاپیوب ّن اظ ؾنبل ّنبی
گصق ِ زاقت اهب ایي َّاپیوبّب ّن فقنبلنینت چنٌنساًنی
زضحَظُ حول ثبض ًساق ٌس ٍ اظ حساوثط پ بًؿیل ذَز زض
ایي ظهیٌِ اؾ فبزُ ًىطزًس.
یَؾفی فسم ثبظاضیبثی هٌبؾت زضحَظُ تطاًعیت ّنَاینی
ضا هْو طیي چبلف زض ایي ظهیٌِ هی زاًس ٍ هنی گنَینسۺ
حول ٍ ًمل ثبض ثیف اظ حول هؿبفط ًیبظهٌنس ثنبظاضینبثنی
اؾت اهب زض قطوت ّنبی ّنَاپنینونبینی اینطاًنی تنینن
ه رههی زض ایي ظهیٌِ فقبل ًیؿت.
ٍی تهطیح هی وٌسۺ هحهَالت وكنبٍضظی اینطاى زض
ثبظاضّبی اضٍپبیی فطٍـ ذَثی زاضًس اهب زض ایي ظهنینٌنِ
فقبلیت هَثطی اًدبم ًكسُ اؾت زضحبلنی ونِ آؾنینبی
هطوعیس اٍونطایني ٍ ...ثنبظاضذنَثنی ثنطای فنطٍـ
هحهَالت وكبٍضظی ایطاى ّؿ ٌس.
ایي پػٍّكیط حَظُ َّایی ازاهِ هنی زّنسۺ زض حنبل
حبضط وكَض تطویِ هحنهنَالت وكنبٍضظی ذنَز اظ
خولِ وكوف ضا ثِ وكَضّبی اضٍپبیی نبزض هی وٌس.
ثِ گف ِ یَؾفیس وبالّبی ایطاًی ثب اؾ بًساضزّبی خْبًنی
نبزض ًوی قًَس ضوي ایٌىِ زض وبالّبیی هبًٌس هیَُ وِ
ظهبى ًمف هْوی زض حول آى ثبظی هی وٌنس ننبزضات
ثبیس ثِ نَضت َّایی اًدبم قَز وِ ایي النسام چنٌنساى
خسی گطف ِ ًوی قَزٍ .ی اضبفِ هی وٌسۺ وكنَضّنبی
ّوؿبیِ وبالّبی هر لفی ضا ثب َّاپیوب حول هی وٌٌس ٍ
زض ایي ظهیٌِ زضآهس ذَثی ّن زاضًس الج ِ ًبگف ِ ًنونبًنس
وِ حول ثبض اظ عطیك زضیب اضظاً ط اهب ظهبًنجنط اؾنت ثنط
ّویي اؾبؼ پیكٌْبز هی قَز وِ ثرف تطاًعیت َّاینی
زض ایطاى فقبل قَز .ایي فقبل حَظُ نٌقت َّایی ثنینبى
هی وٌسۺ ثبیس اثعاضّب ٍ هكَق ّبی نبزضاتی هٌبؾجی ثنِ
نبزضوٌٌسگبى ٍ قطوت ّبی َّاپیوبیی تقلك گینطز تنب
ایي قطوت ّب توبیلی ثطای ّوىبضی ثب قنطونت ّنبی
خْبًی زاق ِ ثبقٌس .یَؾفی ثب تبویس ثط ایٌىنِ ثنطاؾنبؼ
هدَظ افهس ایطاى هدَظ ذطیس َّاپیوبی ثبضی ضا ًساضزس
هی افعایسۺ ثب تَخِ ثِ ایي قططس قطوت ّبی َّاپیوبیی
ثبیس ثِ زًجبل اخبضُ یب ّوىبضی ثب قطوت ّبی حول ثنبض
َّایی ؾبیط وكَضّب ثبقٌس ظیطا زض ایطاى ونون نط اظ ۰۱
فطًٍس َّاپیوبی ثبضی فقبل ّؿ ٌس.
ٍی تهطیح هی وٌسۺ ثبیس قطوت ّبی َّاپینونبینی ثنِ
زًجبل اضتجبط ثب ؾبیط قطوت ّبی حول ثبض خْبًی ثبقٌنس
ٍ ثب آًْب هصاوطُ وٌٌس وِ تبوٌَى السام هَثطی زض ایني
ظهیٌِ اًدبم ًكسُ اؾت.
ایي پػٍّكیط حَظُ َّایی اضبفِ هی وٌسۺ وكنَضّنبی
ّوؿبیِ اظ خولِ فطاق ٍ افغبًؿ بى گعیٌِ ّنبی ذنَثنی
ثطای آغبظ تطاًعیت َّایی ّؿ ٌس ظیطا حول ثبض ثنِ ایني
وكَضّب ًیبظ ثِ َّاپیوبی ثلٌس ثطز ًساضز.
یَؾفی ثِ ظیطؾبذت هٌبؾت تطهیٌبل هىبًیعُ ثنبض اینطاى
ایط زض فطٍزگبُ اهبم ذویٌی اقبضُ هی وٌس ٍ هیگَیسۺ ثِ
زلیل فسم ثنبظاضینبثنی هنٌنبؾنت ٍ فنسم قنٌنبؾنبینی
نبزضوٌٌسگبى هحهَالتس اظ ایي تطهیٌبل اؾن نفنبزُ ٍ
فقبلیت چٌساًی زض آى اًدبم ًوی قَز.
ٍی پیكٌْبز هیزّسۺ قطوت ّبی َّاپیوبیی هی تَاًنٌنس
اظ عطیك اخبضُ َّاپیوبّبی ثبضی یب َّاپیوبی هؿبفطی ثنب
فوط ثبال ثِ فٌَاى َّاپیوبی ثبضی اؾ فبزُ وٌس ٍ اظ ؾنَز
فقبلیت زض حَظُ تطاًعیت ثبضی ثْطُ گیطی ونٌنس ظینطا
تدطثِ ًكبى زازُ اؾت وِ ؾَز فقبلیت زض حَظُ حول ٍ
ًمل ثبض ثیف اظ حول هؿبفط ثَزُ اؾت.
ایي فقبل حَظُ َّایی ازاهِ هیزّسۺ اگطچِ هوىي اؾت
زض گبم ّبی اث سایی ٍ زض آغبظ فقبلیتس قنطونت ّنبی
َّاپیوبیی ؾَز چٌساًی زض ایي ظهیٌِ ًساق ِ ثبقنٌنس اهنب
پؽ اظ هستی ٍ ثب ثبظگكت نبزضوٌٌسگبى ؾبثك ثنِ ایني
حَظُس ؾَز آًْب افعایف هی یبثس.

