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اقتصاد و جامعه

ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن-لدوت ًفت ظثه ایراى وِ ظال  ۲۸۱۸را تا افسایػ آغیاز ویر ُ
تَ  ،ر ّفنِ هٌنْی تِ اٌجن شاًَیِ تِ هرز  ۶۸الر ترای ّر تؽىِ رظدد.
تِ گسارغ هْر تِ ًمل از ٍزارت ًفت ،لدوت ًفت ظثه ایراى ر ّفنِ هٌنْی تِ ایٌیجین شاًیَییِ
(جوؼِ ۱۵ ،یهاُ) تا یه الر ٍ  ۸۸ظٌت تِ  ۶۷الر ٍ  ۵۷ظٌت ترای ّر تؽىِ رظدد .هداًگدیي
لدوت ًفت ایراى از اتندای ظال  ۲۸۱۸تا وٌَى ۶۴ ،الر ٍ  ۵۷ظٌت ترای ّر تؽىِ تَ ُ اظت.
لدوت ًفت خام ظٌگدي ایراى ر ٍرُ هَر تررظی یه الر ٍ  ۴۸ظٌت ترای ّر تؽىِ افساییػ
یافت ٍ تِ  ۶۴الر ٍ  ۳۸ظٌت ترای ّر تؽىِ رظدد .هداًگدي لدوت ًفت ظٌگدیي اییراى ًیدیس از
اتندای اهعال تا وٌَى  ۶۴الر ٍ  ۳۸ظٌت ترای ّر تؽىِ تَ ُ اظت.
لدوت ظثد ًفنی اٍاه ًدس ر ّفنِ هٌنْی تِ اٌجن شاًَیِ تِ  ۶۵الر ٍ  ۴۹ظٌت رظدد وِ ًعیثیت
تِ ّفنِ گ ؼنِ ،یه الر ٍ  ۵۸ظٌت افسایػ ًؽاى هی ّد.لدوت ًفت خام ؼاخؿ تلدَ تی آی
ر ّفنِ هٌنْی تِ ٍرُ هَر تررظی ،یه الر ٍ  ۳۶ظٌت افسایػ یافت ٍ تیِ  ۶۱الر ٍ ۳۶
ظٌت ترای ّر تؽىِ رظدد .ر ّفنِ هَر تررظی ،لدوت ًفت خام ؼاخؿ ترًت تا  ۲الر ٍ ۲۸
ظٌت افسایػ تِ  ۶۷الر ٍ  ۹۴ظٌت ترای ّر تؽىِ رظددُ اظت.

تديیه وقطٍ راٌ برای کاَص
تصادفات ي تلفات

ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -رئدط الدط راَّر ًیاجیا
از رایسًیّای هخنلف ترای ٍضغ لَاًدي هرتثظ تا ایویٌیی
ٍ رفنار راًٌدگاى ر هجلط ؼَرای اظالهی خثیر ا ٍ
اػالم ور ۺ ًمؽِ راّی ترای واّػ تفا فات ٍ تلفیات
ًاؼی از آى ر حال تدٍیي اظت.
تِ گسارغ آًا ،ظر ار تمی هْری تا تداى اییٌیىیِ ظیاالًیِ
تدػ از یه هدلدَى ٍ ّ ۲۵۸سار ًفر ر تفا فات وؽنِ ٍ
 ۵۵هدلدَى ًفر ًدس تِ ّویدیي ػیلیت ر ًیدیا هیجیرٍح
هی ؼًَد ،افسٍ ۺ آهار تیلیفیات ٍ خعیارات ًیاؼیی از
تفا فات راًٌدگی ر ًدا تعدار تاال اظت ٍ تیِ ّیویدیي
ػلت ظالّای  ۲۸۱۸تا  ِّ ۲۸۲۸الدام ٍ ػیویل تیرای
وؽَرّا اًنخاب ؼدُ وِ ّوِ وؽَرّای ًیدیا اییي را
ا یرفنِ اًد.رئدط الدط راَّر ًاجا اظْار ویر ۺ ؼیویار
جاى تاخنگاى ظَاًح راًٌدگی ر وؽَر از ّ ۲۸سار ًیفیر
ر ظال  ۸۴تِ ّ ۱۶سار ًفر واّػ یافنِ وِ ایي ویاّیػ
تعدار چؽوگدر ،لاتل تمدیر اظت.
ظر ار هْری تِ اعالع رظاًی ٍ فرٌّگ ظازی تا ّید
ترٍیج فرٌّگ راًٌدگی لاًًَوٌد اؼارُ ٍ تفریح ویر ۺ
از ّوداراى الدط هی تَاى تِ ػٌَاى ییه عیرح هیَفیك،
هرثت ٍ ًندجِ هحَر ًام تر .ظر ار هْری ،ر ا اهِ اًعاى،
راُ ٍ ٍظدلِ ًملدِ را  ۳ػاهل تاثیدیرگی ار ر تفیا فیات
ترؼور ٍ خاعرًؽاى ور ۺ ؼدَُ اهدا ٍ ًیجیات ٍ ًیدیس
ٍضغ لَاًدي ٍ همررات هٌاظة جسء ػَاهیل اـیلیی ر
واّػ تفا فات ٍ تلفات ًاؼی از آى تِ ؼوار هیآید.
ٍی از رایسًی ّای هخنلف ترای ٍضغ لَاًدي هرتیثیظ تیا
ایوٌی ٍ رفنار راًٌدگاى ر ـیحیي هیجیلیط ؼیَرای
اظالهی خثر ا ٍ گفتۺ ًمیؽیِ راّیی تیرای ویاّیػ
تفا فات ٍ تلفات ًاؼی از آى ر حال تدٍیي اظت.

خطًوت در صدر آسیب َای
اجتماعی کطًر قرار گرفت

ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن-ظخٌگَی ًدرٍی اًنظاهیی
گفتۺ تر اظاض تررظی الدط ر ظیال  ،۹۵خؽیًَیت
آظدة اـلی وؽَر تِ حعاب هی آید ٍ تیِ ًیثیال آى
ًساع ٍ رگدری تدي هر م افسایػ یافنِ اظت.
تِ گسارغ تاؼگاُ خثیرًیگیاراى جیَاى ظیر ار ظیؼیدید
هٌنظرالوْدی ظخٌگَی ًدرٍی اًنظیاهیی اظیْیار ویر ۺ
اهٌدت تِ خَ ی خَ ایجا ًوی ؼَ ٍ ر ًیدیا ًیدیس
اهٌدت تٌْا الدط هحَر ٍ ٍلت هحَر ًدعت تلىِ اهٌدت
تِ هفداق ٍالؼی زهاًی هحمك هی ؼیَ ویِ هیر م تیِ
هدداى تدایٌد ٍ ظْن خَ را ر اتؼا هیخینیلیف اهیٌیدیت
اجنواػی ا ا وٌٌدٍ.ی تفیرییح ویر ۺ جیٌیط اهیٌیدیت
اجنواػی ٍفالی اظت ٍ اظاظا تر اایِ ًظارت اجنیویاػیی،
لضاٍت اجنواػی اظنَار خَاّد تَ ٍ تاید ر ًظر اؼنِ
تاؼدن وِ ااظثاى ٍ حرین تاى اهٌدت اجنواػی ،خَ هر م
ّعنٌد.ظخٌگَی ًدرٍی اًنظاهی خاعرًؽیاى ویر ۺ اگیر
اهٌدت اجنواػی فَق تا حضَر هر م ایجا ؼَ ٍ خیَ
هر م تِ ػٌَاى الدط رًٍی ،اای وار تدایٌد ٍ فیؼیالیدیت
وٌٌد ،تخػ گعنر ُ ای از هؽىالت وؽَر حل خَاّید
ؼد.ظر ار هٌنظرالوْدی ا اهِ ا ۺ چٌد هؤلفِ تیا اییجیا
ًؽاًِ ّایی حىایت از ٍلَع اتفالات جدیدی ر جاهیؼیِ
ار ٍ تِ ػٌَاى هرال ٍلنی هدساى اضغراب ٍ افعیر گیی
ر جاهؼِ افسایػ اددا هی وٌد ،اهدد تِ زًیدگیی هیر م
تضؼدف هی ؼَ .



خبر خًش برای جاماودگان سُام عدالت

آخریه جسئیات برگساری حج تمتع 79
ظرٍیط خیثیری رٍزًیاهیِ ارن -ظیخیٌیگیَی
فراوعدَى حج ٍ زیارت هجلط ؼیَرای اظیالهیی
تَضدحاتی را رتارُ ترگساری حج تونغ  ۹۶ارائیِ
ور .ظدد حعي حعدٌی ؼاّرٍ ی ر گفتٍگَ تیا
تاؼگاُ خثرًگاراى اَیا رتارُ آغاز ه اورات حیج
تونغ  ۹۷هداى هعنَالى حج ایراى ٍ ػرتعناى اظیْیار
ور ۺ تٌاتر ـحثنْایی وِ تؼد از حیج  ۹۶ـیَرت
گرفت تٌا ؼد تا ترای حج ّ ۹۷ن هغاتك تا حج ظال گ ؼنِ ادگدریْا اًجام ؼَ .
ٍی ا اهِ ا ۺ تا تَجِ تِ ایٌىِ اهر ٍاجة حج را ًویتَاى تؼغدل ور ٍ حنی هراجغ ّن ًظرؼاى تر ایي
هْن اظت ،ها ًدس تاید تْاًِّا را تِ اـغالح از وؽَر هدستاى حجاج تگدرین ٍ تىلدف ؼرػی را اًیجیام
ّدن.ظخٌگَی فراوعدَى حج ٍ زیارت هجلط ؼَرای اظالهی تا تداى ایٌىِ تاید ادگدریْا ر راتغِ تیا
حج تونغ  ۹۷اًجام گدر  ،تفریح ور ۺ تررظدْا ٍ ادگدریْا تاید اًجام ؼَ ٍ ر ًْیاییت اگیر هیَاًیغ
ظداظی یا اهٌدنی تِ ٍجَ آهد آى زهاى حج را تؼغدل وٌدن.تِ گفنِ حعدٌی ؼاّرٍ ی ،ظازهاى حیج ٍ
زیارت ًدس ٍظدفِ ار وِ ادگدریْای الزم ر راتغِ تا حج تونغ را اًجام ّد هگر ایٌىِ ؼَرای اهٌدت
هلی تِ ایي ًندجِ ترظد وِ زائراى وؽَرهاى ؼاید اهٌدت الزم را ًداؼنِ تاؼٌد یا ؼرایظ ظداظی ایجیاب
ًىٌد وِ زائراى ایراًی را تِ حج تفرظندنٍ.ی افسٍ ۺ ظازهاى حج ٍ زیارت ّن تاید ادگدریْا را اؼینیِ
تاؼد ٍ ایي ه اورات ّن ر ّودي راظنا اظت.ظخٌگَی فراوعدَى حج ٍ زییارت هیجیلیط ؼیَرای
اظالهی اظْار ور ۺ ظازهاى حج ٍ زیارت ّن جعلِ ای را تا فراوعدَى ًداؼنِ ٍ از ًنایج ظیفیر اخیدیر
هعنَالى ایي ظازهاى تی خثر ّعندن.حعدٌی ؼاّرٍ ی رتارُ ایٌىِ آیا اهعال ؼَرای اهٌدت تِ هَضَع
حج تونغ ٍرٍ هیوٌد ،تفریح ور ۺ اگر ضرٍرت اؼت تاؼد ٍرٍ هییاتد ظازهاى حج ٍ زییارت
ٍ تؼرِ همام هؼظن رّثری اتندا گسارؼْای الزم را ارائِ هی ٌّد ٍ اگر الزم ؼد ًدس ؼَرای اهیٌیدیت تیِ
اـل هَضَع ٍرٍ هییاتد.

آغاز ثبت وام کىکًر  79از ايل بُمه

ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -هؽاٍر ػالی ظازهاى ظٌجػ آهَزغ وؽَر از آغیاز ثیثیت ًیام آزهیَى
ظراظری ظال  ۹۷از اٍل تْوي خثر ا ٍ گفتۺ ایي آزهَى ّؽنن تدر هاُ ظال آیٌدُ ترگسار خَاّد ؼد.
ونر حعدي تَولی ر گفت ٍ گَ تا ایعٌا ضوي اػالم ایي هغلة ،اظْار ور ۺ آزهَى ظراظیری ظیال ۹۷
ترای ا یرغ اًؽجَ ر ٍرُّای رٍزاًِ ،ؼثاًِ (ًَتت ٍم) ،هجازی ،ار یطّای خَ گراى اًؽگاُّا ٍ
هَظعات آهَزغ ػالی ،اًؽگاُ ادام ًَر ،هَظعات آهَزغ ػالی غدر اًنفاػی ٍ غدر ٍلنی ،ار ییط ّیای
اًؽگاُ فرٌّگداى ٍ ترتدت تدر ؼْدد رجایی ٍ ّوچٌدي ود رؼنِّای تحفدلی تا آزهیَى اًؽیگیاُ آزا
اظالهی ترگسار هیؼَ .
ٍی ر ا اهِ تفریح ور ۺ تراظاض ترًاهِ زهاًی اػالم ؼدُ ثثت ًام ترای ؼروت ر آزهَى ظراظری ظیال
 ۹۷از رٍز یىؽٌثِ اٍل تْوي هاُ جاری از عریك ؼثىِ ایٌنرًنی ظیازهیاى ظیٌیجیػ آهیَزغ وؽیَر ،تیِ
ًؽاًی Sanjesh.orgwww.آغاز ٍ رٍز یىؽٌثِ  ۸تْوي هاُ اایاى هیا یر .
هؽاٍر ػالی ظازهاى ظٌجػ آهَزغ وؽَر ر اایاى خاعرًؽاى ور ۺ وٌىَر ظراظری ظال  ۹۷ر رٍزّای
اٌجؽٌثِ ٍ جوؼِ ۸ ٍ ۷ ،تدر هاُ ظال آیٌدُ ر حَزُّای اهنحاًی هرتَط ترگسار هیؼَ .

ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -رئدیط ظیازهیاى
خفَـی ظازی گفتۺ افرا ی وِ ػَت ًیاهیِ
ظْام ػدالت ارًد اها تِ ّر لدل از ثیثیت ًیام
ًْایی ظْام ػدالت جا هاًدُاًد ،تیدیػ از ییه
هدلدَى ٍ ّ ۸۸۸سار ًفر ّعنٌد وِ ر آیٌدُ ایط
از اایاى ارٍظِ ار اخت ظَ  ،تؼددي تىلدف ؼدُ
ٍ تِ حكؼاى هیرظٌد.
تِ گسارغ خثرًگار النفا ی خثرگساری تعٌدین
ر ظال  ۱۳۸۵عرحی تحت ػٌَاى تَزیغ ظیْیام
ػدالت تِ تفَیة رظدد ٍ اجرایی گر ید وِ تیر
اظاض آى لرار ؼد ر هدت  ۱۸ظال ،ظَ ظْیام
اػغایی تِ هؽوَالى تِجای ار اخت تِ آًْا تاتت

العاط ظیْیاهؽیاى وعیر ؼیَ ٍ ایط از آى
ظْاهداراى تنَاًٌد ظْام ػدالت خَ را خریید ٍ
فرٍغ وٌٌد.
ر ایي راظنا از ظال  ۸۵تاوٌَى  ۴۹هدلدَى ٍ ۲۲۶
ّسار ًفر از افرا جاهؼِ تِػٌَاى هؽوَالى ظیْیام
ػدالت ؼٌاظایی ؼدُ ٍ تِ آًْا ظْام تؼلك گرفنیِ
اظت.
الثنِ ر ایي هداى ّعنٌد افرا ی ویِ ر هیراحیل
اٍلدِ اجرای ایي عرح الدام تِ ثثت ًیام ٍ ارائیِ
هدرن ور ُ اًد ،اها ٌَّز ظْام ػدالت تِ آًیْیا
اخنفاؾ ا ُ ًؽدُ اظت ٍ تر ایي اظاض ظَ ی
ّن از ایي ظْام ػاید آًْا ًویؼَ وِ اـغالحیا
تِ ایي ظنِ از هؽوَالى وِ تؼدا آًْا اًدن ّن
ًدعت" ،جاهاًدگاى ظیْیام ػیدالیت" اعیالق
هیؼَ .
تر ایي اظاض تازگیّا رئدط ظازهاى خفیَـیی
ظازی رتارُ افرا ی وِ ػَتًاهِ ارًد اها تیِ
ّر لدل از ثثت ًام ًْاییی ظیْیام ػیدالیت جیا
هاًدُاًد گفنِ ،ایي افرا عثك آخریي تیرآٍر ّیا
تدػ از یه هدلدَى ٍ ّ ۸۸۸سار ًفر ّعنٌد وِ ر
آیٌدُ اط از اایاى ارٍظِ ار اخت ظَ  ،تؼیدیدیي
تىلدف ؼدُ ٍ تِ حكؼاى هیرظٌد.

میسان عیدی  79کارگران؛

حداکثر  ۲میلیًن ي َ 9۶۷سار تًمان
ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -حدالل ػیدیدی
وارگراى ۱هدلدَى ٍ ّ۸۵۸سار تَهاى ٍ حداویریر
ػددی ۲هدلیدیَى ٍ ّ ۷۸۸یسار تیَهیاى تیرای
ظال۹۷اظت.
تِ گسارغ تعٌدن،یىی از هیْیوینیرییي هیَار
وارهٌداى ،وارگراى ٍ ـاحثاى ویار ر ایاییاى
ظال هدساى ار اخت ػددی ٍ ظٌَات اظت ،اییي
هَار واهال ٍاتعنِ تِ هدساى اایِ حمَق تؼددیي ٍ
ار اخت هیؼَ .
تواهی وارگاُّای هؽوَل لاًَى وار هَظف تیِ

ار اخت ػددی ٍ ظٌَات تِ ّر یه از وارگراى
خَ هی تاؼٌد ،وِ هثٌای هحاظثِ آى یه ظیال
وار هؼا ل ؼفت رٍز آخرییي هیس  ،تیؼیٌیَاى
ػددی ٍ اا اغ هی تاؼد ٍ ،هثلغ ار اخنی از ایي
تاتت تِ ّر یه از واروٌاى ًثایعنی از هیؼیا ل
ًَ رٍز حدالل هس رٍزاًِ لاًًَی تجاٍز وٌد.
ّوچٌدي هثلغ ار اخنی تِ واروٌاًی وِ وونر از
یىعال ر وارگاُ وار ور ُاًد تاید تِ هاخی ۶۸
رٍز هس ٍ تِ ًعثت ایام وارور ر ظال هحاظثِ
گر  ٍ ،هثلغ ار اخنی از ایي تاتت ترای ّر هیاُ

ًثاید از یه ٍاز ّن ظمف تؼددي ؼدُ ر فَق
تجاٍز ًواید.
تا تَجِ تِ حمَق ٍ هسایای ظال  ۹۶ویارگیراى
جسئدات حمَق ٍ ػددی ظال ۹۷ویارگیراى تیِ
ؼرح زیر اظت .حدالل ػددی وارگراى ۱هدلدَى
ٍ ّ۸۵۸سار تَهاى ٍ حداورر ػددی ۲هدلیدیَى ٍ
ّ ۷۸۸سار تَهاى ترای ظال۹۷اظت.

آخریه يضعیت قاوًن حمایت از حقًق معلًالن تطریح ضد

ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -هیؼیاٍى اهیَر
تَاًثخؽی ظازهاى تْسیعنی وؽَر تا اؼارُ تیِ
ایٌىِ لاًَى حوایت از حمَق هؼلَالى اط از
تفَیة ًوایٌدگاى هجلط تِ ؼَرای ًگْیثیاى
ارظال ؼدُ اظت،گفتۺ ؼَرای ًگیْیثیاى ٍ
ّفنِ واری فرـت ار ر ایي خفَؾ ًظیر
خَ را تدّد.
حعدي ًحَی ًصا ر گفتٍگَ تا تعٌدن اظْار
ور ۺ الیحِ حوایت از حمَق هؼلَالى حیدٍ
 ۱۸رٍز ادػ ر هجلط ؼَرای اظیالهیی تیِ

تفَیة رظدد ٍ لرار ؼد تِ ؼَرای ًیگیْیثیاى
ارظال ؼَ ٍ.ی تفریح ور ۺ ؼَرای ًگْیثیاى
عثك لاًَى تاید ر یه فرـت ٍ ّفنِ ًیظیر
خَ را ر خفَؾ لاًَى حوایت از حیمیَق
هؼلَالى تدّد ٍ ر ـَرتی وِ ر ایي زهیاى
ااظخی ًدّد تِ هٌسلِ تایدد لاًَى اظت.
ًحَی ًصا تا تداى ایٌىِ ر ایي لاًَى تعْدالتی
خَتی ترای هؼلَالى ادػ تدٌیی ؼیدُ اظیت،
گفتۺ افسایػ هعنوری هؼیلیَالى تیر اظیاض
حییدالییل ظیینییوییس  ،ارائییِ خییدهییات
حواینی ،رهاًی،تَاًثخؽی ٍ ...تٌْا تخؽیی از
تعْدالت ر ًظر گرفنِ ؼدُ اظت.
هؼاٍى اهَر تَاًثخؽی ظازهاى تْسیعنی وؽیَر
ا اهِ ا ۺ یىی از هؽیىیالت هیؼیلیَالى ر
ظال ّای اخدر ػدم اَؼػ خدهات تَاًثخؽی
تَ ُ وِ ر ایي لاًَى تِ ایي هیَضیَع اؼیارُ

ؼدُ ٍ تر ّودي اظاض خدهات تیَاًیثیخیؽیی
تحت اَؼػ تدوِ اایِ لرار خَاّد گرفت.
ٍی ا اهِ ا ۺ تا تَجِ تِ ایٌىِ تفَیة الیحیِ
حوایت از حمَق هؼلَالى لاًَى ّیویسهیاى تیا
ارائِ الیحِ تَ جِ ٍ ۹۷لت تِ تفَیة رظددُ
اظت تِ ّوي لدل جلعاتیی را تیا هعینیَالى
ظازهاى ترًاهِ ٍ تَ جِ اؼنِاین تا اػنثاراتی را
ترای اجرای تخؽی از ایي لاًَى ر ظال آیٌدُ
ادػ تدٌی وٌٌد وِ ر ایي زهدٌِ لَلّای ًیدیس
ا ُ ؼدُ اظت.
ًحَی ًصا تِ ار اخت حك ایرظینیاری تیرای
هرالثت از هؼلَالى ر هٌیازل اؼیارُ ویر ٍ
گفتۺ ر ایي تخػ ًدس تیویْیدیدات الزم ر
لاًَى جدید ادػ تدٌی ؼدُ اظت ضوي ایٌىیِ
رلن ار اخنی ًدس افسایػ خَاّد یافت.

خًشبیىی وسبت بٍ صعًد طالی جُاوی
ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -هؼاهلِ گیراى ٍ
تحلدلگراى ؼروت وٌٌدُ ر ًظرظٌجی ّفنیگیی
عالی ودنىًَدَز اًنظار ارًد ا اهِ ضؼف الر
آهریىا ،از رؼد لدوت عیال ر ّیفینیِ جیاری
حوایت وٌد.تِ گسارغ ایعٌا ،الثنِ هخالفاى اییي
ًظر هی گَیٌد رًٍد واّؽی الر هنَلف خَاّد
ؼد ٍ از رخؽػ اخدر عال ون هیوٌد .لدیویت
عال هؼوَال خال جْت الر حروت هیوٌد.
عال رٍز جوؼِ تحت تاثدر واّػ ارزغ الر،
تِ تاالتریي لدوت ر چْار هاُ اخدر ـؼَ ویر
ٍ ترای اٌجودي ّفنِ هنَالی افسایػ ییافیتّ .یر
اًٍط عال ترای تحیَییل ر فیَرییِ ر تیازار
آهریىا تا  ۱۲.۴۸الر یا  ۸.۹رـد افسایػ ،ر
 ۱۳۳۴.۹۸الر تعنِ ؼد ٍ ترای ول ّفنِ حیدٍ

یه رـد افسایػ اؼت وِ اٌجودي افیساییػ
ّفنگی هنَالی تَ  .ایي فلس ارزؼوٌد از اتینیدای
هاُ جاری تاوٌَى حدٍ  ۲.۲رـد رؼد لدوت
اؼنِ اظت.
تدًثال ظمَط ارز آهریىیا ر تیراتیر ییَرٍ تیِ
اایدٌنریي حد ر ظِ ظال اخدر ،ؼاخؿ الر ر
تراتر ظثدی از ارزّای رلدة  ۸.۸رـد واّػ
یافت .ر ًظرظٌجی ودنىًَدَز از ویارؼیٌیاظیاى
ٍال اظنریت ً ۱۷فر ؼروت ور ًد وِ از هیدیاى
آًْا ً ۱۲فر یا  ۷۱رـد افسایػ لدوت ٍ چیْیار
ًفر یا  ۲۴رـد واّػ لدوت عیال ر ّیفینیِ
جاری را ادػتدٌی ور ًد ،ر حالی وِ یه ًفر
یا ؼػ رـد ًعثت تِ رًٍد لدوت عال ًیظیری
ًداؼنٌد .ر ایي تديً ۶۶۳ ،فر ر ًیظیرظیٌیجیی

آًالیي ودنىَ از ظرهایِ گ اراى ؼروت ور ًید
وِ هجوَػا ً ۴۸۴فر یا  ۶۱رـد افسایػ لدوت
ٍ ً ۱۸۲فر یا  ۲۷رـد واّػ لدیویت عیال را
ادػتدٌی ور ًد ٍ ً ۷۷فر یا  ۱۲رـید ًیظیری
ًداؼنٌد.ترای ّیفینیِ گی ؼینیِ  ۵۵رـید از
وارؼٌاظیاى ٍال اظینیرییت ٍ  ۶۲رـید از
ظرهایِ گ اراى ًعثیت تیِ رؼید لیدیویت عیال
خَؼثدي تَ ًد وِ واهال رظت تَ .

ارائٍ خدمات کًتاٌ مدت بٍ َ ۸٣۸سار بیمٍ ضدٌ تامیه اجتماعی
ظرٍیط خثری رٍزًاهِ ارن -تر اظاض آهارّای جوغ آٍری ؼدُ عی
 ۶هاِّ اٍل ظال جاری ،ظازهاى تأهدي اجنواػی ّ ۶۳۶سار ٍ  ۲۵۳هیَر
خدهات وَتاُ هدت ارائِ ا ُ اظت ٍ ترای ارائِ ایي خدهات تدیػ از
 ۳۹۳هدلدار تَهاى ّسیٌِ ؼدُ اظت.
تِ گسارغ خثرگساری هْر ،ظازهاى تاهدي اجنواػی اػالم ور ۺ ووه
ّای وَتاُ هدت ایي ظازهاى ؼاهل ووه ّسیٌِ از ٍاج ،ووه ّسیٌِ
هرخفی زایواى ،ووه ّسیٌِ ظفر تدوار ٍ ّیویراٍُ ،ظیاییل ویویه
اسؼىی ٍ تَاًثخؽی (ارٍتس ٍ ارٍتس) ،غراهت ًیمیؿ ػضیَ ،غیراهیت
ظنوس ایام تدواری ٍ ووه ّسیٌِ وفي ٍ في اظت.
ر  ۶هاِّ اتندای ظال جاری ّ ۵۱سار ٍ  ۴۴۵هَر ووه ّسیٌِ از ٍاج
تِ تدوِ ؼدگاى ٍاجد ؼرایظ ارائِ ؼدُ ٍ  ۶۸هدلدار تَهاى ترای ایي وار

ّسیٌِ ؼدُ اظتّ .وچٌدي ّ ۹۴سار ٍ  ۸۴۹هَر ووه ّسیٌِ هرخفیی
زایواى ارائِ ٍ  ۱۳۱هدلدار تَهاى ًدس ترای ایي هَضَع ّسیٌِ ؼدُ اظت.
ر ایي تازُ زهاًی ّ ۱۳سار ٍ  ۸۴۲هَر ووه ّسیٌِ ظفر ار اخت ٍ ۳
هدلدار ٍ  ۷۷۷هدلدَى تَهاى ّسیٌِ ؼدُ اظتّ .وچٌدي ّ ۲۱۶سار ٍ ۲۸
ًفر تاتت ووه ّسیٌِ ارٍتس ٍ ارٍتس  ۱۶هدلدار ٍ  ۶۸۸هدلدیَى تیَهیاى
ریافت ور ُ اًد.
تر اظاض آهار اػالم ؼدُ ً ۵۶۳فر تاتت غراهت ًمؿ ػضَ  ۱هدلدیار ٍ
 ۷۷۴هدلدَى تَهاى ریافت ور ُ اًد ٍ تاتت غراهت ظنوس ایام تدواری
 ۱۶۲هدلدار تَهاى تِ ّ ۲۳۵سار ٍ ً ۴۶۱فر ار اخت ؼدُ اظیت .تیاتیت
ووه ّسیٌِ وفي ٍ في ًدس هثلغ  ۱۷هدلدار تَهاى تِ تیازهیاًیدگیاى ۲۴
ّسار ٍ ً ۶۵فر ار اخت ؼدُ اظت.

مقالٍ اقتصادی
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ا اهِ از ؼوارُ لثلۺ
چند پیام از الیحه بودجه ۷۹۳۱
اگرچِ هؼوَالً ر فرآیٌد تفَیة تَ جِ ر هیجیلیط،
ارلام هٌدرج ر لَایح تغددرات زیا ی هییاتٌد ٍ هْنتیر
از آى ٌّگام اجرا ًدس اغلة تفاٍت زییا ی تیدیي ارلیام
هفَب ٍ ارلام ػولىر تِ ٍجَ هیآید ،تا اییي حیال
الیحِ تَ جِ اهعال ،حاٍی ادامّای هْوی اظت.
اٍلدي ادام تَ جِ اهعال ،آؼىار ؼدى ًؽیاًیِ ّیاییی از
افسایػ ؼىا هٌاتغ ٍ هفار تیَ جیِ اظیت ویِ از
ظالّا لثل ،النفا اًاى ًعثت تِ ترٍز آى ّؽیدار ا ُ
تَ ًد.
ًاوارایی ًظام تَ جِریسی وؽَر ٍ تداٍم رٍیىر ولیی
ٍلتّا ر حوایت ّای تَزیؼی ٍ غیدیرّیدفیویٌید ،تیِ
تدریج تر ًااایداری تَ جِ افسٍ ُ اظیت ٍ آثیار اییي
ًااایداری ر تَ جِ اهعال ،تدػ از ظالّای لثل آؼىار
ؼدُ اظت.
ٍهدي ادام تَ جِ آى اظت وِ تَاى هالی ٍلیت تیرای
تخفدؿ اػنثارات ػوراًی واّػ یافنِ اظت ٍ ٍلیت
اهددی تِ افسایػ ًمػ خَ ر تاهدي هالی زیرظاختّیا
ًدار .
ظَهدي ادام تَ جیِ ،اتیراز ػیاللیِ ٍلیت تیِ جی ب
هؽاروت تخػ خفَـی ر عرحّای ػوراًیی اظیت
وِ ر لالة تثفرُ  ۱۹تَ جِ ؼىل یافنِ اظت.
الثنِ تاید ر ًظر اؼت وِ ـرفاً اػالم آها گی ٍلیت
ترای ج ب هؽاروت تخػ خفَـی ،هٌجر تِ افسایػ
ظرهایِ گ اری تخػ خفَـی ًخیَاّید ؼید ٍ الزم
اظت تِ عَر جدی تٌگٌاّای هؽاروت تخػ خفَـی
ر ظرهایِگ اریّا ترعر ؼَ .
چْارهدي ادام تَ جِ آى اظت وِ ٍلیت ًیاگیسییر تیِ
ا یرغ ایي ٍالؼدت ؼدُ اظت وِ ظداظتّیای فیؼیلیی
تازار اًرشی لاتل ٍام ًدعیت ٍ ٍلیت چیارُ ای جیس
اـالح لدوت حاهلّای اًرشی ٍ ار اخت ّسییٌیِ ّیای
ظداظی ٍ اجنواػی ایي اـالحات ًدار .
اگرچِ گام ّای تَام تا احنداط ٍلت ترای اـالح تیازار
اًرشی تعدار یرٌّگام اظت ٍلی ّیویدیي گیام را ًیدیس
هیتَاى هرثت ارزیاتی ور .
اٌجودي ادام تَ جِ ،ا یرغ ایي ٍالؼدت از جاًة ٍلت
اظت وِ اهىاى ار اخت یاراًِ ًمدی تِ ـَرت فراگدیر
ٍ ائوی ٍجَ ًدار ٍ الزم اظت ایي ظداظت تیّید
ٍ تیثور ،هَر تازًگری لرار گدر .
تثفرُ  ۱۴الیحِ ،تغددراتی ًعثت تِ لیالیة ّیای راییج
ظالّای لثل ار .
ؼىا هٌاتغ ٍ هفار
هْنتریي ادام الیحِ تَ جِ  ،۱۳۹۷آؼىار ؼدى ؼىیا
هٌاتغ ٍ هفار تَ جِ ػوَهی اظت وِ تحیت تیاثیدیر
ػَاهل هخنلفی از ظالداى گ ؼنِ تاوٌَى ؼىل گیرفینیِ
اظت.
ر الیحِ تَ جِ ٍ ،۱۳۹۷لت تِ هدساى ّ ۶۸سار هدلدیار
تَهاى ٍاگ اری اراییّای هالی ادػتدٌی ور ُ اظیت
وِ ًعثت تِ ظال لثل  ۲۶رـد رؼد ًؽاى هی ّد.
از ول ٍاگ اری اراییّای هالی ادػ تیدیٌیی ؼیدُ ر
الیحِ ،حدٍ ّ ۳۹سارهدلدار تَهاى فرٍغ اٍراق هیالیی
جدید ٍ ّ ۲۱سار هدلدار تَهاى اظنفا ُ از هٌاتغ ـٌیدٍق
تَظؼِ هلی اظت.
رؼد لاتل تَجِ ٍاگ اری اراییّای هالیً ،ؽاى ٌّیدُ
افسایػ ًااایداری تَ جِ اظت.
اگر همدار اظوی وعری تراز ػولداتیی ٍ ظیرهیاییِ ای
ٍلت را ر ًظر تگدرین ،تِ ترتدیة هیمیا ییر آى عیی
ظالّای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷تراتر تا ٍ ۳۲ ،۲۹ ،۱۹ ،۱۳ ،۹
ّ ۳۷سار هدلدار تَهاى تَ ُ اظت.
تِ تداى یگر وعری تراز ػولداتی ٍ ظرهاییِ ای ٍلیت
رًٍدی فسایٌدُ ار  .حنی اگر هما یر وعری تَ جیِ را
تا یه ؼاخؿ لدوت هٌاظة تؼدیل ویٌیدین ،تیاز ّین
هما یر حمدمی وعری تَ جِ رًٍدی فسایٌدُ ار .
ٍلت راُ جثراى وعری تراز ػولداتیی ٍ ظیرهیاییِ ای
تَ جِ  ۱۳۹۷را ّواًٌد ظالّای گی ؼینیِ ،از عیرییك
ٍاگ اری اراییّای هالی ادػتدٌی ور ُ اظت.
هؽىل ایٌجاظت وِ ایي وعری تراز تَ جِ ،لرار اظیت
از هحل فرٍغ اٍراق هالی جدید ٍ ایجا تیدّیی ّیای
تدؽنر ٍ ّوچٌدي اظنفا ُ از هٌاتغ ـٌدٍق تَظؼِ تیاهیدیي
ا اهِ ار
ؼَ ...

