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اقتصاد

َىذ خزیذ وفت اس ایزان
را  02درصذ کاَص داد

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -ثشاػبع جهذیهذسهشیهه
گضاسؽ ثبوي مشًضی دسآمذ ديلز اص مهبلهیهبر ثهش
ؿمبسٌ گزاسی خًدسي دس دي مبٍَ وخؼز امؼبل ثبلؾ ثش
 ۰۹۹میلیبسد سًمبن ثًدٌ اػز.
ثٍ گضاسؽ ایؼىب ،ایه دسآمهذ دس حهبلهی اػهز ًهٍ
دیؾثیىی ملًة دي مبٍَ اص ایه وبحیٍ دس ثًدجٍ مؼبدل
 46۹میلیبسد سًمبن ثًدٌ اػز.
َمچىیه دسآمذ ديلز اص مبلیبر ثهش وهوهل ي اوهشهوهبل
خًدسي دس دي مبٍَ وخؼز امؼبل ثشاثش ثب  4۹مهیهلهیهبسد
سًمبن ثًدٌ اػز .الجشٍ دسآمذ ديلز اص ایه وبحیٍ ًمشش اص دیؾثیىی  4۹۹میلیبسد سًمبوهی ملهًة
دس ثًدجٍ ثًدٌ اػزَ.مچىیه دسآمذ ديلز اص مبلیبر ثش ياسدار خًدسي دس دي مهبَهٍ وهخهؼهز
امؼبل ویض ثبلؾ ثش  1۹میلیبسد سًمبن ثًدٌ اػز .دسآمذ محون ؿذٌ ديلز اص ایه وبحیٍ حذيدا یهي
دَم دیؾثیىی  2۹۹میلیبسد سًمبوی ملًة دس ثًدجٍ ثًدٌ اػز.

قیمت وُایی ريغه وباتی در اوتظار تائیذ ستاد تىظیم باسار



ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -یي موب مؼئًل ثب ثیبن ایىٌٍ ػبصمهبن حهمهبیهز ملهشف ًهىهىهذگهبن ي
سًلیذًىىذگبن هیمز جذیذ سيؿه وجبسی سا سبئیذ ًشدٌ اػز ،گلز 7ػشبد سىظیم ثبصاس وش وُهبیهی سا اػهال
خًاَذ ًشد.ثٍ گضاسؽ مُش ،داسیًؽ محمًدی گلز 7ػبصمبن حمبیز ملشفًىىذگبن ي سًلیذًىىذگهبن،
ثٍ سبصگی هیمز جذیذ سيؿه وجبسی سا سبئیذ ًشدٌ ي ثؼذ اص آن ،ػشبد سىظیم ثبصاس َم ثبیذ وش َبی جذیهذ سا
سبئیذ ومبیذ؛ ثش ایه اػبع دس كًسر سبئیذ وُبیی ،ایه وش َب هبثلیز اجشایی داسد.
دثیش اوجمه سيؿه وجبسی اكضيد 7ثش اػبع دیـىُبدی ًٍ اص ػًی اوجمه ثٍ ػبصمبن حمبیز اػال ؿذٌ؛ ثهشای
سؼییه وش جذیذ دس وظش گشكشه حبؿیٍ ػًد ،وش سًس  ،حوًم ،دػشمضد ي دیگش مًاسد ضشيسی اػهز ًهٍ
حشمب ػبصمبن حمبیز ویض َمیه مًاسد سا لحبػ می ًىذ.
يی سلشیح ًشد 7ػبالوٍ ثیؾ اص  ۰۹۹میلیًن سه سيؿه وجبسی دس دویب ملشف می ؿًد ًٍ  3۹میلیًن سهه آن
سا سيؿه دبلم سـٌیل می دَذ؛ دس حبلیٌٍ ایشان ًمشش اص یي دسكذ دویب ،سيؿه دبلم ملشف می ًىذ.
محمًدی گلز 7عجن مجًص يصاسر ثُذاؿز ،حذاًثش  9۹دسكذ سيؿه ملشكی می سًاوذ سيؿه دبلم ثبؿهذ
ًٍ اًىًن دس كىؼز سيؿه وجبسی ػوق ملشف سيؿه دبلم سػبیز می ؿًد؛ ایه دسحبلی اػز ًٍ سيؿهه
دبلم ثشخالف ؿؼبس ي سجلیـبر َبی كًسر گشكشٍ ،سيؿىی ػبلم اػز ًٍ دس دویب ملشف می ؿًد.

جشئیات تفًیض بیمٍ بیکاری بٍ کاریابیَا

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -سيیششص اػال ًشدَ 7هىهذ
دس ياًىؾ ثٍ ػذ ياگزاسی سًػؼٍ میذان گبصی كهشصاد
ة ثٍ آوُب ،میضان ياسدار ولز اص ایهشان سا  ۰۹دسكهذ
ًبَؾ داد ًٍ هشاس اػز ایه ًبَؾ ثٍ  ۰2دسكذ ثشػذ،
َىذ خشیذؽ سا اص ػشام  2۹دسكذ اكضایؾ دادٌ اػز.
ثٍ گضاسؽ كبسع َ،ىذ ياسدار ولز خب اص ایشان سا ایهه
مبٌ  43دسكذ ًبَؾ داد ًٍ ایه سهم وؼهجهز ثهٍ ػهبل
گزؿشٍ ًبَؾ  ۰۹دسكذی داؿشٍ اػز.
َىذ سلمیم گشكشٍ اػز میضان ياسدار ولز خب اص ایشان
سا سب  ۰2دسكذ ًبَؾ دَذ .دلیل ًبَؾ ياسدار وهلهز
خب َىذ اص ایشان ثش اػبع آوچٍ ًٍ دیؾ اص ایهه يصیهش
ولز ایه ًـًس اػال ًشد ،اهذا سالكیجًیبوٍ دس ثهشاثهش
ایشان اػز.
مؼئًالن َىذ میگًیىذ ثٍ دلیل ایىٌٍ ایشان سًػؼٍ میهذان
گبصی كشصاد ة سا ثٍ مب ياگزاس ومیًىذ ،ياسدار وهلهز
اص ایشان سا ًبَؾ میدَیم.

ريسیٍ يابستگی خًد بٍ سیستمپزداخت
آمزیکا را قطع میکىذ

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -مهؼهبين يصیهش خهبسجهٍ
سيػیٍ گلز 7سيػیٍ ثش سيی ًهبَهؾ ياثؼهشهگهی ثهٍ
ػیؼشم َبی دشداخز آمشیٌبیی ي دالس ثهٍ ػهىهًان دهًل
سىظیمًىىذٌ ثبصاسً ،بس خًاَذ ًشد.
ثٍ گضاسؽ مُش ثٍ وول اص سيیششص ،مؼبين يصیهش خهبسجهٍ
سيػیٍ ،ػشگی سیبثًٌف گلز 7سيػیٍ ثش سيی ًهبَهؾ
ياثؼشگی ثٍ ػیؼشم َبی دشداخز آمشیٌبیهی ي دالس ثهٍ
ػىًان دًل سىظیمًىىذٌ ثبصاسً ،بس خًاَذ ًشد.
ایه دبػخی ثٍ سحشیمَبی ضذ سيػی ؿیشمهىهلهلهبوهٍ ای
اػز ًٍ اخیشا سًػظ ديوبلذ سشامهخ ،سئهیهغ جهمهُهًس
آمشیٌب امضب ؿذ .ایه سحشیمَب ثخؾ اوشطی سيػهیهٍ سا
مًسد َذف هشاس داد ي محذيدیزَبیی سا ثشای ػهشمهبیهٍ
گزاسان آمشیٌبیی دس ؿشًزَبی سيػی ثٍ يجًد آيسد.
سیبثًٌف گلز 7مب حشمب سالؽَبی خًد سا ثشای ًبَؾ
ياثؼشگی ثٍ ػیؼشم دشداخز آمشیٌبیی ي دالس ثٍ ػهىهًان
ياحذ دًل جُبوی سـذیذ خًاَهیهم ًهشد ي ثهٍ دوهجهبل
جبیگضیىی ثشای آوُب َؼشیم .ایه امش دس حبل سجذیل ؿذن
ثٍ یي ویبص ضشيسی اػز.

قیمت طال با کاَص ارسش دالر
افشایص یافت

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -سئیغ ًبوهًن
ًبسیبثی َبی ًـًس ثب سـشیح جضئیبر كشایهىهذ
سلًیض عشح ثیمٍ ثیٌبسی ثهٍ ًهبسیهبثهی َهب
گلز 7دغ اص اسصیبثیَبی اجهشای آصمهبیـهی
ایه عشح ،ثٍ صيدی دس ػشاػش ًـًس اجهشایهی
میؿًد.
ثبثي َبؿمی دًس دس گلشگً ثهب مهُهش دسثهبسٌ
آخشیه يضؼیز سلًیض دشداخز ثیهمهٍ َهبی
ثیٌبسی ثٍ ًهبسیهبثهی َهب گهلهز 7ياگهزاسی
سلذیگشیَبی ؿیشحبًمیشی ثٍ ًبسیبثیَب ثٍ
يیههظٌ عههشح ثههیههمههٍ ثههیههٌههبسی یههٌههی اص
دسخًاػزَبی ًبسیبثیَب ي دس ػهیهه حهبل
ثشوبمٍ َبی يصاسر ًبس ثًد ًٍ كشآیىذ آن دس
حبل اوجب اػز.
يی اكضيد 7عجن مبدٌ  4۰هبوًن ثیمٍ ثهیهٌهبسی،
ػبصمبن سأمیه اجشمبػی مهٌهلهق اػهز ًهٍ
َضیىٍ َبی ثیمٍ ثیٌبسی سا دًؿؾ دَذ امب ایهه
ػبصمبن سبًىًن دس ثشاثش دشداخز ایه َضیىٍَهب
دس كًسر سلًیض ثیمٍ ثیٌبسی ثٍ ًبسیبثیَهب
موبيمز مهی ًهشد امهب دس ایهه صمهیهىهٍ ثهب
دػشًس يصیهش ي اثهالؽ ثهٍ ػهبصمهبن سهبمهیهه
اجشمبػی ،مـٌالر دشداخز ایه َضیىٍ َهب اص

ػبصمبن ثٍ ًبسیبثیَب ثشعشف ؿذ.
سئیغ ًبوًن ًبسیبثیَهبی ًـهًس سـهٌهیهل
دشيوذٌ ،ثجز وب مـبيسٌ ؿـلهی ،مهؼهشكهی ثهٍ
كىیيحشكٍای ،وُضز ػًاد آمًصی(ثشای اكشاد
ًم ػًاد  ،حضًس ي ؿیبة َلشگی ي مؼهشكهی
ثٍ ًبس ي ثٍ ًبسگمبسی سا  3كشآیىهذ مهؼهشكهی
موشسی ثگیشان ثیمٍ ثیٌبسی ثٍ ثبصاس ًبس ػىًان
ًشد ي گلز 7دغ اص ثجز وهب مهشهوهبضهی ي
مـبيسٌ ؿـلی ،اكشاد ثهب ػهًاد ثهشای ًؼهت
مُبسر ثٍ مشاًض كىی ي حشكٍای ي اكهشاد ًهم
ػًاد ویض ثٍ وُضز ػًاد آمًصی ثشای اسسوهبی
ػغح ػًاد مؼشكی میؿًوذ.
َهبؿهمهی دههًس ادامهٍ داد 7ثههؼهذ اص ًؼههت
مُبسر ،اكشاد ثش حؼت وًع مُبسر ي ػهًاثهن
ًبسی اص ػًی ًبسیبثی َهب ثهٍ ًهبسكهشمهبیهبن
مؼشكی میؿًوذ ي اگش كشد موهشسی ثهگهیهش اص
ػًی ًبسكشمب ثٍ ًبس گمهبسدٌ ؿهذ گهضاسؽ
جزة يی ثٍ ًبسیبثی اسائٍ میؿًد ًٍ دس ایه
ؿشایظ ًبسیبثی َب اص ػًی سبمیه اجشمبػی ثهٍ
دلیل ثٍ ًبسگمبسی موشسی ثگیش ثیمٍ ثیٌهبسی
دبداؽ دسیبكز میًىىذ قشاًٍ دس ایه ؿشایهظ
موشسی كشد ثیٌبس هغغ خًاَذ ؿذ.

رای وُایی بزای ياگذاری
سٍ مًسسٍ غیزمجاس

ػشيیغ خهجهشی سيصوهبمهٍ
اسى -اػضبی ؿًسای دهًل
ي اػشجبس دس یهي َهضاس ي
ديیؼز ي ػی ي قُهبسمهیهه
جههلههؼههٍ خههًد دس مههًسد
كؼبلهیهز َهبی مهشثهًط ثهٍ
ياگزاسی مذیشیز داسایی َب
ي ثذَی َبی سهؼهبيوهی َهبی
اػشجبس ؿیشمجبص ػٍ گهبوهٍ ي
َمچىیه گضاسؿی اص اهذامبر اوجب ؿذٌ ثشای سؼییه سٌلیق ػذشدٌ گهزاسان
كشؿشگبن سا مًسد ثشسػی هشاس دادوذ.
ثٍ گضاسؽ آوب ،دس َلشٍ اخیش ثبوي مشًضی ثٍ دوجبل ػیبػز ػهبمهبوهذَهی
مًػؼبر ؿیشمجبص ثٍ كؼبلیز ػٍ مًػؼٍ دیگش دبیبن داد.
ثش ایه اػبع ،مذیشیز داساییَب ي ثذَیَبی سؼبيوی اػشجبس الجشص ایشاویبن سا
ثٍ ثبوي سجبسر ،اكضل سًع سا ثٍ ثبوي آیىذٌ ي آسمبن (يحهذر سا ثهٍ
مًػؼٍ اػشجبسی ملل ياگزاس ًشد.
ثش ایه اػبع ،ػذشدٌگزاسان ایه سؼبيویَب اص ایه دغ سًػظ ایه دي ثهبوهي
ي ایه مًػؼٍ سؼییهسٌلیق خًاَىذ ؿذ.
ثٍ دوجبل ایه مًضًع دس جلؼبر امشيص ؿًسای دًل ي اػشجبس گهضاسؿهی اص
اهذامبر اوجب ؿذٌ دس ایه ساثغٍ اسائٍ ؿذ ي مًسد سبییذ ؿًسا هشاس گشكز.
اص ػًی دیگش ثبوي مشًضی گضاسؿی دس ساثغٍ ثب اههذامهبر اوهجهب ؿهذٌ
مشثًط ثٍ سؼییهسٌلیق ػذشدٌگزاسان سؼبيوی ؿیشمجبص مىحلؿذٌ كشؿشگهبن
ي دشداخز  6۹دسكذ مبوذٌ حؼبة ػذشدٌَبی سب  ۰۹۹میلیًن سهًمهبن ایهه
سؼبيوی سا اسائٍ ًشد.
اػضب ویض دس ایه جلؼٍ سبًیذ داؿشىذ ًٍ ثبوي مشًضی ثهبیهذ دس ساػهشهبی
سذاي جذی ي هبعغ اجشای ثشوبمٍ َبی خًد سب سللیٍ ًبمل مهًػهؼهبر ي
سؼبيوی َبی ؿیشمجبص حشًز ًشدٌ ي گهضاسؽ َهبی مهشحلهٍ ای ي عهی
صمبنثىذی ػٍ مبٍَ سا ثٍ ؿًسا اػال ًىذ .دس ػیه حبل ظبَشا اص اههذامهبر
اوجب ؿذٌ سبًىًن ساضی ثٍ وظش میسػذ.

مقالٍ
آماری وگزان کىىذٌ اس اقتصاد
کطًر در چُار ماٌ وخست سال

يی اكضيد 7امب دس ایه كشایىذ مًضًع حضًس ي
ؿیبة اكشاد جهزة ؿهذٌ دس ثهبصاس ًهبس ثهٍ
كًسر َلشگی دس دػشًس ًبس ههشاس داسد سهب
اكشاد دغ اص اؿشـبل ثٍ ًبس ثٍ كًسر َمضمهبن
موشسی ثیمٍ ثیٌبسی دسیبكهز وهٌهىهذ ي ایهه
موشسی يی ثبالكبكلٍ دغ اص اؿهشهـهبل ههغهغ
ؿًد.سئیغ ًبوًن ًبسیبثیَبی ًـًس ثب ثهیهبن
ایىٌٍ عشح سلًیض ثیمٍ ثیٌبسی ثٍ ًبسیبثیَهب
اص مُش ػبل گزؿشٍ دس دي اػشبن الجشص ي هضيیه
ثٍ كًسر دبیلًر (آصمبیـی اجشا ؿذ گلز7
َلشٍ آیىذٌ هشاس اػز ػهمهلهٌهشد آصمهبیـهی
اجشای ایه عشح دس دي اػشبن مهزًهًس مهًسد
اسصیبثی هشاس گیشد سب دس كًسر سبییذ اص ػًی
يصاسر ًبس ،دس ػشاػش ًـًس اجشایی ؿًد.

یاراوٍ اقطار پزدرآمذ
َزچٍ سزیعتز حذف ضًد

ػشيیغ خجشی سيصوبمهٍ
اسى -سضیبن گهلهز7
سؼلل دس حهزف یهبساوهٍ
دشدسآمذَب ثهب سهًجهیهٍ
ػخز ثًدن ؿىهبػهبیهی
اهـبس دش دسآمذ ،ثٍ َیه
يجٍ هبثل سًجیٍ ویؼز.
ػجذ اهلل سضهیهبن ػضهً
ًمیؼهیهًن كهىهبیهغ ي
مؼبدن مجلهغ ؿهًسای
اػالمی دس گلشهگهً ثهب
خهجههشوههگههبس اهههشههلههبد ي
اوشطی گشيٌ اهشلبدی ثبؿگبٌ خجشوگبسان جًان ،ثب ثیبن ایىٌٍ یبساوهٍ اهـهبس
دشدسآمذ َش قٍ ػشیؼشش ثبیذ حزف ؿًد ،گلز 7مجلغ ؿًسای اػهالمهی
عی دي ػبل گزؿشٍ ثب سمبمی هًا ثش ایه مُم سبًیذ ًشدٌ اػز ثٍ َهمهیهه
مىظًس ایه مؼئلٍ ثبیذ َش قٍ ػشیؼشش دس دػشًس ًبس هشاس گیشد.
يی ادامٍ داد 7دس يَلٍ وخؼز ایه اهذا ثبیذ دبیؾ ؿذٌ ػذغ ديلز ثبیهذ
ثب َمٌبسی ي َمبَىگی مجلغ ؿًسای اػالمی ایه مؼئلٍ سا دس مهشًهض
سًجٍ خًد هشاس دَذ قشا ًٍ ثیبن كحجزَبیی مجهىهی ثهش ػهخهز ثهًدن
ؿىبػبیی اهـبس دش دسآمذ ،ثٍ َی يجٍ هبثل سًجیٍ ویؼز.
سضیبن دس خلًف ػلز ػمذٌ سؼلل ديلز جُز سحون ایه امش ػهىهًان
ًشد 7مشأػلبوٍ ایه اهذا میسًاوؼز دسوشیجٍ آساء سأثیش مىلی گزاؿشهٍ لهزا
اوشظبس می سيد سب دیگش ؿبَذ ایه ػُل اوگبسی َب وجبؿیم ي ثهب ؿهىهبػهبیهی
دسػز ایه اهـبس ي ثشوبمٍ سیضی كحیح ،ثؼششَبی الص ثشای سػهیهذن ثهٍ
ایه مُم كشاَم ؿًد.
ػضً ًمیؼیًن كىبیغ ي مؼبدن مجلغ ؿًسای اػالمی دس دبیبن ثیبن ًشد7
عی مبٌَبی گزؿشٍ ثٍ دلیل اوشخبثبسی ؿذن كضبی ًـهًس ،حهزف یهبساوهٍ
دَي ثبالی دسآمذی ثٍ سؼًین اكشبد ثٍ َمیه مىظًس اوشظبس می سيد سهب ثهب
اهذامبر مًثش ديلز ؿبَذ سحون ایه امش ثبؿیم.

احیای سًآپ خبزی خًش بزای اقتصادایزان
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -ثب ًبَؾ اوهذى اسصؽ
دالس ي اوشظبس ػشمبیٍگزاسان ثشای اوشـبس وهش سهًس دس
آمشیٌب دس اياخش ایه َلشٍ ،هیمز عهال امهشيص اكهضایهؾ
یبكز ي َش ايوغ  4۰3۹.54دالس مؼبملٍ ؿذ.
ثٍ گضاسؽ كبسع ثٍ وول اص سيیششص ،ثهب ًهبَهؾ اوهذى
اسصؽ دالس ي اوشظبس ػشمبیٍگزاسان ثشای اوشـبس وش سًس
دس آمشیٌب دس اياخش ایه َلشٍ ،هیمز عال امشيص اكهضایهؾ
یبكز.
یًؿی ایٌمیضي ،مذیش ؿؼجٍ سًًهیهً ICBCاػهشهبوهذاسد
ثبوي دس ایه ساثغٍ گلز 7وٍ ثبصیگشان صیبدی دس ثبصاس ي
وٍ اوگیضٌ ي مـًهی دس حبل حبضش ثشای حشًز هیمزَهب
يجًد داسد اص ایهسي ،مه كٌش میًىم ثبصاس دس سيصَهبی
ثبهی مبوذٌ مبٌ جبسی ػبًز خًاَذ ثًد.

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -سئیغ َهیهبر
مذیشٌ اسحبدیٍ كبدسًىىذگبن كهشآيسدٌ َهبی
ولز،گبص ي دششيؿیهمهی ایهشان ثهش ضهشيسر
احیبی ػملیبر ػًآح ثب مهحهًسیهز ثهخهؾ
خلًكی دس ديلز دياصدَم سبًیذ ًشد.
ثههٍ گههضاسؽ مههُههش ثههٍ وههوههل اص اسههحههبدیههٍ
كبدسًىىذگبن كشآيسدٌ َبی وهلهز ،گهبص ي
دششيؿیمی؛ ػجبػؼلی اػالمی ثب اؿبسٌ ثٍ ایىهٌهٍ
سخلیٍ محمًلٍ ولشی اخیش دس دبیبوٍ ولشی وٌب می
سًاوذ ػشآؿبصی ثشای احیبی مجذد ظهشكهیهز
ػًآح ولز خب ي كشآيسدٌ َبی ولشی ًـهًس
ثبؿذ گلز7احیبی ػملیبر ػًآح ي كهشاَهم
ًشدن كشكز ثشای سًػهؼهٍ آن ثهٍ مهؼهىهبی
اػشلبدٌ دسػز اص وؼمز مًهؼیز جـشاكهیهبیهی
ًـًسمبن اػز ي ثٍ وظش مهی سػهذ سهخهلهیهٍ
محمًلٍ ولز خب ؿشًز دساگهًن ايیهل دس
ثىذس وٌب ًٍ امشيص اوجب ؿذٌ اػز ػشآؿهبصی

مزکش ارتباط با مطتزیان گمزک راٌ اوذاسی ضذ
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسى -گمشى جمهُهًسی
اػالمی ایشان مشًض اسسجبط ثب مـششیبن سا ثشای اسایهٍ
خذمبر الٌششيویي ي ثی ویبصی ثٍ مهشاجهؼهٍ َهبی
حضًسی ،ساٌ اوذاصی ًشد.
ثٍ گضاسؽ گمشى جمًُسی اػالمی ،مهشد مهی
سًاوىذ ثب اػشلبدٌ اص ؿمبسٌ سلله دىج سههمهی 19564
دبػخ دشػؾ َبی خًد سا دسثبسٌ ػهبمهبوهٍ جهبمهغ
گمشًی ي دىجشٌ ياحذ سجبسر كشامشصی َ ،مٍ صیش
ػبمبوٍ َب ،هًاویه ي موشسار گمشًی ي ثخؾ َهبی

سخللی مشثًعٍ اص ًهبسؿهىهبػهبن مهیهض خهذمهز
دسیبكز ًىىذ.
دیؾ اص ایه ،خذمبر گمشى ایشان ثب َذف حزف
مشاجؼٍ حضًسی ،احششا ثٍ حهوهًم ؿهُهشيوهذی،
سؼُیل سجبسر ي حزف ًبؿز اص كشایىذ سـهشیهلهبر
گمشًی ،ایىششوشی ؿذٌ ثًد.
اًىًن خذمبر كبدسار ،ياسدار ي سهشاوهضیهز دس
گمشى ایشان الهٌهشهشيوهیهٌهی ؿهذٌ ي خهذمهز
گیشوذگبن كوظ ثب یٌهجهبس مهشاجهؼهٍ حضهًسی ثهٍ

ثش دبیبن ایه كشكز ػًصی ثبؿذ.
اػالمی ثب اظُبس امیذياسی ثشایهىهٌهٍ احهیهب ي
سًػؼٍ ػًآح یٌی اص مهحهًس َهبی ثهشوهبمهٍ
يصاسر ولز ديلز دياصدَهم ثهبؿهذ یهبدآيس
ؿذ7الجشٍ ضشيسی اػز ًٍ ثخؾ خلًكی ثٍ
ػىًان محًس ایه سًػؼٍ  ،حضًسی كؼبل داؿشٍ
ثبؿذ.
ایه موب مؼًيل اكضيد  7مغبثن مشه ثهىهذ دي
مبدٌ یٌم ػیبػز َبی ًلی اهشلبد موهبيمهشهی
(اثالؿی سَجش اووالة ،مؼئلٍ ایجبد سهىهًع دس
سيؽ َبی كشيؽ ي مـبسًهز دادن ثهخهؾ
خلًكی دس كشيؽ ولز ي گبص كهشیهحهب اص
ػًی مؼظم لٍ سبًیذ ؿذٌ اػز ي ثهش َهمهیهه
اػبع ؿبیؼشٍ اػز ًٍ دس ػهشكهٍ احهیهب ي
سًػؼٍ ػملیبر ػهًآح وهلهز خهب ،ثهخهؾ
خلًكی ایشان ثٍ ػىًان كهؼهبل دیهذٌ ؿهًد.
اػالمی خبعشوـبن ًشد7خجش آؿبص ػهمهلهیهبر

وضدیي سشیه گمشى محل ي دسیبكز وب ًبسثهشی،
می سًاوىذ َمٍ سـشیلبر گمشًی سا ایهىهشهشوهشهی اص
عشین ػبیز گمشى ایشان ي لیىي دهىهجهشٌ ياحهذ
سجبسر كشامشصی اوجب دَىذ.
ثب ًمي صیشػبمبوٍ َبی ػبمبوٍ جبمغ گهمهشًهی ي
دىجشٌ ياحذ سجبسر كشامشصی ،امٌبن اػشؼال دشياوٍ
گمشًی ثشای مغمئه ؿذن خشیذاسان ًبال اص ایىٌهٍ
آن ًبال اص مجبدی گمشًی ياسد ؿذٌ ي یهب ههبقهبم
اػز كشاَم ؿذٌ ي دس دػششع َمگبن هشاس گشكهشهٍ
اػز.
َمچىیه ػبمبوٍ اسصؽ ثشای مـبَذٌ لحظٍ ثٍ لحظهٍ
اسصؽ ًبالَبی ياسداسی ي سـییشار اسصؽ ًهبالَهب

ػًآح ثشای ًلیز اهشلبد ایشان خجهش خهًثهی
اػز ي دس علیؼٍ ديلز دياصدَم ایه اسلبم سا
ثٍ كبل ویي می گیشیم.
يی اكضيد  7ؿهمهبسی اص اػضهبی اسهحهبدیهٍ
كبدسًىىذگبن كشآيسدٌ َهبی وهلهز،گهبص ي
دششيؿیمی ایشان ثٍ كًسر سػمی دس سؿهشهٍ
ػًآح سخلق داسوذ ي اوشظبس مهی سيد ًهٍ
ایه كؼبالن،دس مبٌ َب ي ػبل َبی آیىذٌ،امٌهبن
حضًس جذی دس كحىٍ ػملهیهبر ػهًآح سا
داؿشٍ ثبؿىذ.
ثشای امىیز سجبسر ي ؿلبكیز ایجبد ي دػششػی ثهٍ
اسصؽ ًبالَب ثٍ كًسر ایىششوشی كشاَم ؿذٌ اػز.
دػششػی سيصاوٍ ثٍ آمبس سجبسر خبسجی ،دسیهبكهز
هیمز ياهؼی ي مهبسى ي ًـهًس ػهبصوهذٌ َهمهٍ
ًبالَبی ياسداسی ،اعالع اص اكبلز گهًؿهی َهبی
سلله َمشاٌ ي اسسجبط ساحز ثب ثهبصسگهبوهبن ًـهًس
ثشای كذيس ًبال اص دیگش هبثلیز َبی ػبمبوٍ جبمهغ
گمشًی ي دىهجهشٌ ياحهذ سهجهبسر كهشامهشصی ي
صیشػبمبوٍ َبی آن دس گمشى اػز.
ثٍ گضاسؽ ایشوب ،سبسومبی گمشى جمًُسی اػالمی
ایشان ثٍ وـبوی www.irica.irدس دػششع اػز.

ًبَؾ  4۹دسكذی كبدسار محلًالر ؿیهش وهلهشهی ي
سؿذ  ۰1دسكذی ياسدار ،مبحلل ثشخی اص آمبس مىشهـهش
ؿذٌ اػز ،اػذاد ي اسهبمی ًٍ ثب ػیبػهز َهبی اههشهلهبد
موبيمشی َمخًاوی وذاسد.
ثٍ گضاسؽ خجشوگبس اهشلبد ي اوهشطی گهشيٌ اههشهلهبدی
ثبؿگبٌ خجشوگبسان جًان ،ثش اػبع گضاسؿبر مهىهؼهٌهغ
ؿذٌ اص ػًی گمشى ایشان ،كبدسار ؿیش ولشی ًـًس دس
قُبس مبٌ وخؼز ػبلجبسی  4۹دسكذ ًبَؾ داؿشهٍ ،دس
موبثل ویض ؿبَذ اكضایؾ  ۰1دسكذی ياسدار محلهًالر
ملشكی َؼشیم ًٍ َیچٌذا اص ایه وًػبوبر ثٍ وؼهجهز 1
مبٍَ وخؼز ػبل گزؿشٍ ،امیذياسًىىذٌ ثٍ وظش ومی سػذ.
آنقىبن ًٍ آمبس ي اسهب مىشـش ؿذٌ وـبن مهی دَهذ ،دس
قُبس مبٌ وخؼز ػبلجبسی ،مجمًػبً  42میلهیهبسد ي 549
میلیًن دالس ًبال ياسد ًـًس ؿذٌ ًٍ ثٍ وًػی حهبًهی اص
سؿذ  ۰1دسكذی ياسدار دس موبیؼٍ ثب مذر صمبنِ مـبثهٍ
ػبل هجل اػز.دس ایه میبن ،ثشخی مؼشوذوذ ،اكلی سهشیهه
ػبمل ایه سؿذ ي اكضایؾ آمهبسی سا ثهبیهذ دس جهُهؾ
ضشیت ياسدار ًبالَبی ملشكی َمچًن ثشوج ،خًدسي ي
رسر دامی جؼشجً ًشد.دًیب كذسی ،داوؾ آمًخشٍ سؿشٍ
اهشلبد دس گلز ي گً ثب خجشوگبس اهشلبد ي اوشطی ثب اؿهبسٌ
ثٍ سؿذ  ۰4دسكذی ياسدار ثشوج ،اكضایؾ  49۹دسكهذی
خًدسي ي اسسوبی  11دسكذی ياسدار رسر دامهی دس
موبیؼٍ ثب مذر مـبثٍ ػبل هجل ،اظُبس داؿز 7آنقىبن ًهٍ
آمبس گمشى ایشان وـبن می دَذ ،دس قُبس مبٍَ وخهؼهز
ػبلجبسی 49 ،میلیبسد ي  126میلیًن دالس محلًالر ؿیش
ولشی كبدس ؿذٌ ًٍ دس موبیؼٍ ثب مذر صمبن مـهبثهٍ ػهبل
گزؿشٍ  4۹دسكذ اُكز داؿشٍ اػز.
يی اكضيد 7ایه ضشیت ًبَـی دس ؿشایغی حبكهل ؿهذٌ
ًٍ ديلز سؿذ  ۰2دسكذی كبدسار ؿیش ولشی سا مذ وظهش
هشاس دادٌ ًٍ ثٍ وًػی می سًان ایه اخشهالف سا ثهٍ ػهذ
سًكین ديلز دس مؼیش َذكگزاسی سؼشیق ؿذٌ (حذاهل دس
قُبس مبٍَ وخؼز ػبل جبسی سلوی ًشد.
داوؾ آمًخشٍ سؿشٍ اهشلبد ػىًان ًشد7مىلی ؿهذن سهشاص
سجبسی ًـًس دس ثبصٌ صمبوی مزًًس اص دیهگهش مهًاسدی
اػز ًٍ ثشخالف دػشبيسد دي ػبل گزؿشٍ (مثجز ؿهذن
سشاص سجبسی ديلز  ،ثٍ وظش می سػذ.
كذسی گلز 7یٌی اص ؿهبخهق َهبی اكهًل یهب سؿهذ
اهشلبدی ًـًس ثٍ ضشیت كبدسار ي ياسدار مهؼهغهًف
می ؿًد ًٍ دس ایه میبن كبدسار ؿیشولهشهی اص اَهمهیهز
ثؼضایی ثشخًسداس اػز.يی اكضيد 7ثذين سشدیذ ،دیؾ ویهبص
كبدسار ؿیشولشی ثٍ سًلیذ محلًالر ثب ًیلیز داخهلهی
مؼغًف می ؿًد امشی ًٍ دػشیبثی ثٍ آن گبمی اسصوذٌ دس
ساػشبی ؿًٌكبیی اهشلبدی ًـًس ثٍ ؿمبس می يسد.
داوؾ آمًخشٍ سؿشٍ اهشلبد ػىًان ًشد 7یویىبً سحهوهن ایهه
مًضًع ،مؼشلض سالؽ مضبػق ثشای سوهًیهز ظهشكهیهز
سًلیذی دس داخل ًـًس ،حمبیز ي دـشیجبوی مًثش ،ثُهجهًد
كضبی ًؼت ًبس ي ًبَؾ َضیىٍ سمب ؿذٌ سًلیذ خًاَهذ
ثًد دس ؿیش ایه كًسر كبدسار ولز ي گبص یب َمبن خهب
كشيؿی سىُب ساٌَبس ثشای اداسٌ اهشلبدی ًـهًس خهًاَهذ
ثًد.
اهشلبد ًـًس ویبصمىذ سًػؼٍ كبدسار ًـبيسصی،كىؼهشهی
ي مؼذوی
كشیجب كذم آثبدی  ،محون ي دظيَـگش اهشلبدی دس گلز
ي گً ثب خجشوگبس اهشلبد ي اوشطی  ،ثب اؿهبسٌ ثهٍ ضهشيسر
سالؽ مضبػق ثشای اسسوبی ثىیٍ ي سًان كبدساسی ًـهًس
دس حًصٌ َبی ًـبيسصی ،كىؼشی ي مؼذوی ػىهًان ًهشد7
یٌی اص اكلی سشیه مهللهلهٍ َهب دس سهحهوهن ػهیهبػهز
َبی اهشلبد موبيمشیجش َمیه امش اػشًاس می ؿًد ،دس ؿهیهش
ایه كًسر ثب دیـی گشكشه كبدسار ولز ي گبص ي اسٌهبی
مغلن ثٍ آن  ،ساٌ ثٍ جبیی وخًاَیم ثشد ي دس َمبن مؼهیهش
اؿشجبٌ گزؿشٍ (خب كشيؿی هذ ثشخًاَیم داؿز.
يی اكضيد 7دػشیبثی ثٍ قىیه مًكویشی ،مؼشلهض ثهبصاسیهبثهی
حشكٍ ای ،ثؼشٍ ثىذی مىبػت ،اسائٍ سؼُیالر ًهم ػهًد،
سكغ مًاوغ سًلیذ ،سؼُیل صمیىٍ كبدسار ي...خًاَذ ثًد ًٍ
ثبسَب ي ثبسَب اص ػًی ًبسؿهىهبػهبن ي كهبحهت وهظهشان
اهشلبدی مًسد سأًیذ هشاس گشكشٍ اػز.
محون ي دظيَـگش اهشلبدی ػهىهًان ًهشدَ 7هش آوهچهٍ
سًكیوبر ثیـششی دس ایه خلًف حبكل ؿًد ثهٍ َهمهبن
میضان دس سكغ سًًد ي مُبس ي ًىششل آن وهیهض مهًكهن سهش
خًاَیم ثًد ،دس ؿهیهش ایهه كهًسر ،اكهضایهؾ ياسدار
محلًالر خبسجی ،ؿشایظ ثـشوج ي َاػَلهجهبسی سا ثهشای
اهشلبد ًـًس سهم خًاَذ صد.
كذم آثبدی گلز 7ایه یي هبػذٌ ػلمی دس اهشلبد اػز
ًٍ ثشای سكغ سًًد ثبیذ سًلیذ سوًیز ؿهًد ي ههغهؼه ًب ثهب
حلًل ایه امش ،ؿبَذ دػشبيسدَبی َش قٍ ثهیهـهشهشی دس
سًػؼٍ كبدساسی ًـًس خًاَیم ثًد.
يی اكضيد 7دیشي آوچٍ ًٍ دس ػیبػز َبی اهشلبد موبيمشهی
مًسد سأًیذ هشاس گشكشٍ ،سـًین ػشمبیٍ گزاسی خهبسجهی،
اسائٍ مـًم َبی الص ي سؼُیل موشسار ،اػشلبدٌ اص ػهبص
ًبس مجبدالر سُبسشی ثشای سؼُیل مجهبدالر دس كهًسر
ویبص ،اسسوب ي گؼششؽ خذمبر سشاوضیز ي صیشػبخز َهبی
مشثًط ثٍ آن ،اص ملللٍ َبی اػهبػهی دس اكهضایهؾ سهشاص
كبدسار ؿیشولشی محؼًة می ؿًد.محون ي دهظيَـهگهش
اهههشههلههبدی دس خههبسههمههٍ یههبدآيس ؿههذ 7ثههذين سههشدیههذ
ًبَؾ كبدسار ؿیشولشی وـبن دَىذٌ يجًد ضؼق َبیهی
جذی دس ملللٍ َبی كًم اػز دس ؿیش ایهكًسر ضشیت
كبدسار ؿیش ولشی ثب سؿذ َش قٍ ثیـششی َمشاٌ می ؿذ.

