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اقتصاد

تجارت خارجی چیه شتاب گزفت

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝاضن -زض ٔمٌ ٜصقأ ٝایاالزی
نمزضات ٚ ٚاضزات چیٗ بم افعایف ضٚبط ٚقس؛ زض ػایاٗ
حمَ ٚاضزات ایٗ وكٛض اظ نمزضات پیكی ٌطف .
بٌ ٝعاضـ ٟٔط ب٘ ٝمُ اظ ضٚیاطظ آٔامض ٌإاطن چایاٗ
٘كمٖ ٔی زٞس ٔیعاٖ نمزضات ٚ ٚاضزات ایٗ وكاٛض زض
ٔمٌ ٜصقأ ٝیالزی یؼٙی ٔی ػّیطغٓ وامٞاف لایإا
ومالٞم بیف اظ حس ا٘اظمض بٛز ٜاؾ .
ایٗ زض حمِی اؾ و٘ ٝطخ ؾٛز بم٘ىی زض چیٗ افاعایاف
پیسا وطز ٚ ٜبمظاض ٔؿىٗ  ٓٞزض ایٗ وكٛض حمَ ذاٛقای
٘ساضز.
ٕٞچٙیٗ ٚاضزات چیٗ چٙس ٔم ٜاؾ و ٝض٘ٚس نؼٛزی بٝ
ذٛز ٌطفا ٚ ٝبیكاط ٚاضازت ایٗ وكٛض بیكاط ؾ ًٙآٞاٗ
 ٚومالٞمیی اؾ و ٝبطای ٔهمضف بّٙس ٔست اؾااافامزٜ
ٔی ق٘ٛس؛ ایٗ زض حمِی اؾ و ٝنامزضات چایاٙای ٞام
 ٓٞب٘ ٝؿب چٙس ؾمَ پیف ب ٝزِیُ بٟبٛز ػطض ٝجٟم٘ی
ض٘ٚك ٌطفا ٝاؾ .
افعایف ٚاضزات چیٗ زض ٔامٔ ٜای ٔاٛجاب قاٍافااای
ومضقٙمؾمٖ الاهمزی قس٘ ٚ ٜكمٖ ٔی زٞس و ٝتامامضامی
زاذّی ایٗ وكٛض ب ٝلٛت ذاٛز باملای ٔام٘اس ٜاؾا ؛
أم تحّیٍّطاٖ الاهمزی ٔؼامس ٞؿاٙس و ٝضطب آٞاٙاً
ضقس الاهمزی زض ایٗ وكٛض ب ٝزِیُ اػٕمَ ؾیمؾ ٞمی
ا٘مبمضی اظ بیٗ ذٛاٞس ضف .

َشیىٍ ياردات مًاد غذایی
 0۶۰۰درصذ افشایش یافت

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔا ٝاضن -ؾامظٔامٖ ذاٛاضبامض ٚ
وكمٚضظی ُّٔ ٔاحس (فمئٌ )ٛعاضـ زازۺ ٞعیٙاٚ ٝاضزات
ٔٛاز غصایی زض ؾمَ  ۱۳۲۷بٔ ٝیعاٖ  ۲۳.۰زضنس افعایاف
ٔی یمبس.بٌ ٝعاضـ ٟٔط تمظٜتطیٗ ٌعاضـ فمئ ٛحموی اظ
آٖ اؾ و ٝػّیضغٓ ثبمت زض بمظاضٞمی جٟم٘ی ٞعیاٙاٝ
ٚاضزات ٔٛاز غصایی زض ؾمَ  ۱۳۲۷بم ض٘ٚسی ض ٚب ٝضقاس
ٔٛاج ٝقس ٜاؾ  .بطاؾمؼ ٌعاضـ فٛق و ٝبا ٝتامظٌای
(ٔم ٜغٚئٗ  – ۱۳۲۷ذطزاز  )۲۰۹۰تٛؾظ ایاٗ ؾامظٔامٖ
تح ػٛٙاٖ چكٓا٘ساظ غصا )ٙٔ(Food Outlookاكط
قس ٜاؾ زض ٘یٕ٘ ٝرؿ ؾمَ جمضی ٔیالزی بمظاضٞمی
ٔحهٛالت غصایی زض ٚضؼی ٔاؼمزِی لطاض زاقا ٚ ٝبام
ػطض ٝفطاٚاٖ ٌٙسْ شضت ٘ ٚیع افعایف ٔااسز تاِٛایاس
ٔحهٛالت زا٘ٞٝمی ضٚغٙی تمٛی قسٜا٘س.
افعایف ٞعیٞٝٙمی حُٕ٘ٚمُ ٘ ٚیع حآ بمالتط ٚاضزات
ٞعی ٝٙجٟم٘ی ٚاضزات ٔٛاز غصایای ضا زض ؾامَ جامضی
ٔیالزی ب ۲.۰ ٝتطیّی ٖٛزالض ذٛاٞس ضؾم٘س وٕ٘ ٝمیام٘اٍاط
 ۲۳.۰زضنس افعایف ٘ؿب ب ٝؾمَ  ۱۳۲۰اؾ .

ريسیٍ ي چیه بزای مقابلٍ با دالر
خزیذ طال را افشایش دادوذ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝاضن -ضٚؾی ٚ ٝچیٗ بام ٞاسف
ٔممبّ ٝبم زالض  ٚومٞف ٚابؿاااٍای ذاٛز با ٝایاٗ اضظ
بیٗإِّّی ذطیس عال ضا افعایف زاز٘س.
بٌ ٝعاضـ فمضؼ با٘ ٝاماُ اظ اؾاواٛتاٙایاه فایاّایا
وّیِٛٔ ًٙط ومضقٙمؼ اضقس الاهمزی ٔؤؾؿٔ ٝسیاطیا
ؾطٔمیٌ ٝصاضی ٛٞاپع وّیِٛٔ ًٙط ٔؼامس اؾ ضٚؾیاٚ ٝ
چیٗ بم ٞسف ومٞف ٚابؿاٍی ذٛز با ٝزالض زض حامَ
ذطیس  ٚشذیطٜؾمظی عالی بیكاط ٞؿاٙس.
ومضقٙمؾمٖ ٔؼامس٘س زض نٛضتی و ٝایٗ ز ٚوكٛض باٛا٘ٙس
ؾّغ ٝزالض بط بمظاض جٟم٘ی اضظ ٘ ٚمف ایٗ اضظ ب ٝػاٙاٛاٖ
ٔبٙمی شذیط ٜاضظی وكٛضٞم ضا ومٞف زٙٞس جٟمٖ قمٞس
تغییطات قٍطف الاهمزی  ٚؾیمؾی ذٛاٞس بٛز.
وّیِٛٔ ًٙط ٔؼامس اؾ ا٘اظمض ٔیضٚز عای ؾامَ ٞامی
آیٙس ٜجٟمٖ قمٞس ومٞف ٔحؿٛؼ اضظـ زالض زض بامظاض
بمقس.

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝاضنٚ -ظیطالاهمز  ٚزاضایی زض زیساض بام
ٚظیط زاضایی اتطیف ٌف ۺ تٛؾؼ ٝضٚابظ تامضی  ٚالاهامزی زٚ
وكٛض اظ اٞساف ٔمؾ .بٌ ٝعاضـ بمقٍم ٜذباط٘اٍامضاٖ جاٛاٖ
ػّی عیب ٘یم زض٘كؿ ذبطی و ٝبام حضاٛض ٞام٘اؽ یاٛضي
قیّیٚ ًٙظیط زاضایی اتطیف بطٌعاض قس اظٟامضزاقا ۺ تاٛؾاؼاٝ
ضٚابظ تامضی  ٚالاهمزی ز ٚوكٛض اظ اٞساف ٔمؾ بٞ ٝإایاٗ
ٔٙظٛض ؾفطی و ٝب ٝاتطبف زاقآ ٔٛافم ٘مٔٞ ٝمیی زضذهٛل
اجاٙمب اظ اذص ٔمِیمت ٞمی اضمفی حٕمی اظ ؾطٔمیٌ ٝصاضی ٞمی ذمضجی ٔ ٚؿمئُ ٌٕطوی ٚ
ٕٞیمضی ٞمی بم٘ىی بٙٔ ٝظٛض ٔٛافم ٘مٔٞ ٝم ا٘امْ قسٚ.ی بم اقمض ٜب ٝایٙى ٝزض ع َٛیىؿمَ اذیط
ؾغح ضٚابظ ایطاٖ  ٚاتطیف ٌؿاطـ زاقا ٝافعٚزۺتٛافممتی ا٘امْ قس ٜتم ظطف ؾ ٝؾامَ آیاٙاسٜ
حآ ٔبمزالت ز ٚوكٛض بٔ۲۳۹ ٝیّیمضز زالض بطؾس.عیب ٘یم بم بیمٖ ایٙى ٝپام٘ؿیُ  ٚظطفیا ٞامی
ز ٚوكٛض تٛؾؼٕٞ ٝىمضی ٞم ضا ضطٚضی ٔی ؾمظز تهطیح وطزۺزض حمَ حمضط حآ ٔابامزالت
ایطاٖ  ٚاتطیف ٔ 4۳۳یّی ٖٛزالض اؾ أم ظٔی ٝٙبطای تٛؾؼٕٞ ٝىمضی ٞامی الاااهامزی ؾاطٔامیاٝ
ٌصاضی ذمضجی  ٚتامضت ٟٔیم اؾ .

آخزیه مُلت بزای ارسال اظُاروامٍ امالک اجاری سال ۵۹



ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝاضن -ؾمظٔمٖ أٛض ٔمِیمتی وكٛض زض
اعالػیٝای آذطیٗ ظٔمٖ تؿّیٓ اظٟمض٘مٔٔ ٝمِیمتی ٔكإاِٛایاٗ
ٔمِیمت بط زضآٔس أالن اجمضی ضا  ۰۲تیطٔم ٜاػالْ وطز.
بٌ ٝعاضـ ذبطٌعاضی ٟٔاط ؾامظٔامٖ أاٛض ٔامِایامتای زض
اعالػیٝای اػالْ وطزۺ بم تٛج ٝب ٝانالحی ٝلم٘ٔ ٖٛمِیمت ٞامی
ٔؿامیٓ ٔهٛب  ۲۰۹4.۳4.۰۲و ٝاظ تمضید  ۲۰۹۹.۳۲.۳۲الظْ
االجطا اؾ ٔٛزیمٖ اظ جّٕٔ ٝكٕٛالٖ ٔامِایامت باطزضآٔاس
أالن اجمضی بطای بٟطٙٔ ٜسی اظ ٔؼمفی ٞمی ٔمطض زض لمٖ٘ٛ
ٔمِیمت ٞمی ٔؿامیٓ بمیس بم ٔطاجؼا ٝبا ٝؾامٔام٘ا ٝػإاّایامت
اِىاط٘ٚیىی ؾمظٔمٖ أٛض ٔمِیمتی وكٛض ب٘ ٝكم٘ی  www.tax.gov.irاظٟمض٘مٔٔ ٝامِایامتای ذاٛز ضا باٝ
نٛضت اِىاط٘ٚیىی تؿّیٓ ٕ٘میٙس.
ػسْ تؿّیٓ اظٟمض٘مٔٔ ٝمِیمتی زضآٔس اجمضی أالن ٔٛجب تؼّك جطیٕ ٝای ٔؼمزَ  ۲۳زضنس ٔمِیمت ٔاؼاّاك
 ٚػسْ بٟطٙٔ ٜسی ٔٛزیمٖ ٔصوٛض اظ ٔؼمفی ٞمی ٔمِیمتی ٔی قٛز.

بخشىامٍ اعطای تسُیالت بٍ بیش اس َ 0۶شار ياحذ صىعتی ابالغ شذ
ؾطٚیؽ ذاباطی ضٚظ٘امٔا ٝاضنٔ -اؼامٖٚ
بط٘مٔ ٝضیعی  ٚأٛض الاهمزی ؾمظٔمٖ ناٙامیاغ
وٛچه  ٚقٟطنٞمی نٙؼای ایطاٖ ٌافا ۺ
بركٙمٔ ٝاػغمی تؿٟیالت ب ٝبیف اظ ٞ ۲۳اعاض
ٚاحس تِٛیسی  ٚنٙؼای زض ؾمَ  ۹۰اظ ؾاٛی
ٚظیط نٙؼ ٔؼسٖ  ٚتامضت ابالؽ قس.
فطقمز ٔمیٕی زض ٌف ٌٛٚی اذاهمنای بام
ایط٘م بم اقمض ٜب ٝعطح ٞم  ٚپطٚغٞ ٜمی الاااهامز
ٔممٔٚای ایٗ ؾمظٔمٖ افاعٚزۺ ؾامَ ٌاصقاااٝ
ذطٚج اظ ضوٛز ٞ ۲۳عاض ٚاحاس ناٙاؼااای ٚ
تِٛیسی بم اػغمی تؿٟیالت پیكٟٙمز قاس ٜباٛز
و ٝزض ٟ٘می بم ضلٓ ٞف ٞعاض ٚ ۹۳۳ ٚاحاس
ٔٛافم قس.
ٚی ٌف ۺ ب ٝایٗ ٔٙظٛض پمضؾمَ بیف اظ ۲۰۳
ٞعاض ٔیّیمضز ضیمَ تؿٟیالت بطای ضا ٜا٘ساظی یم
افعایف ظطفی بٍٙمٞ ٜم یم عطح ٞمی زض زؾ
ؾمذ و ٝبٔ ٝطحّ ٝبٟط ٜبطزاضی ٘عزیه قسٜ
بٛز٘س زض ٘ظط ٌطفا ٝقس.
ٔمیٕی تهطیح وطزۺ زض ٟ٘می ٔغمبك آٔمضٞمی
ٔٛجٛز ٞ ۱4۳عاض ٔیّیمضز ضیمَ ب ٝبیف اظ ۲۰

ٞعاض ٚاحس نٙؼای زض ؾمَ  ۹۹اػغم قاس واٝ
بؿیمض بیكاط اظ اضلمْ پیف بیٙی قس ٜبٛز.
ٚی بیمٖ زاق ۺ ؾمَ ٌصقا ٚ ٝبم تؿاٟایاالت
اػغمیی ٞ ۱عاض  4۲۲ ٚعطح جسیس زض زاذاُ
قٟطوٟم ٛ٘ ٚاحی نٙؼای ب ٝبٟط ٜبطزاضی ضؾیس
و ٝزض ٔممیؿ ٝبم ؾمَ  ۹4اظ ٘ظط تاؼاسازی ۲۳
زضنس  ٚاظ ٘ظط اقاغمَ  ۱۳زضنس ضقس ضا باٝ
ثب ضؾم٘یس.
ایٗ ٔممْ ٔؿا َٚٛازأا ٝزازۺ بام تاٛجا ٝباٝ
٘مٍٔصاضی ؾمَ  ۹۰ب ٝالاهمز ٔممٔٚای؛ تِٛیس ٚ

تزاس مالی کاریابیَا مىفی شذ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔا ٝاضن-
ضئیؽ وم٘ ٖٛومضیمبیٞمی وكٛض بم
اقمض ٜب ٝتطاظ ٔٙفی ٔامِای ٔاطاواع
ٔكمٚض ٜقغّی اظ ؾٔ ٝم٘ ٜاراؿا
ؾمَ ٌصقا ٝذاٛاؾااامض تاحاماك
ٚػسٞ ٜمی ٚظاضت ومض ٔاباٙای باط
ٚاٌااصاضی أااٛض تهااسی ٌااطی
غیطحموٕیای ب ٝومضیمبیٞم قس.
بمبه ٞمقٕی پٛض زض ٌفاٍ ٛبم ٟٔط بم بیمٖ ایٙى ٝاظ ٘یٕ ٝز ْٚؾامَ  ۹۹باٝ
زِیُ ضوٛز الاهمزی جصب ٘یطٚی ومض زض بٍٙمٜٞمی الااهامزی وامٞاف
یمفا ٝاؾ ٌف ۺ تممضمی ٘یطٚی ومض اظ عطیك ومضیمبیٞم زض ؾٔ ٝم ٝٞاَٚ
أؿمَ ٘ؿب ب ٝؾٔ ٝم٘ ٝٞرؿ ؾمَ ٌصقا ٝبیٗ  ۰۳تم  ۷۳زضنس وامٞاف
پیسا وطز ٚ ٜایٗ ض٘ٚس ومٞكی ٔطاجؼٔ ٝاممضی قغُ ب ٝوامضیامبای ٞام اظ
ٟٔطٔم ٜؾمَ ٌصقا ٝآغمظ قس.
ٚی زضبمض ٜػّ ومٞف ٔطاجؼٔ ٝاممضیمٖ قغُ ب ٝومضیمبیٞم ٌف ۺ ٔامزٜ
 ۷۲لم٘ ٖٛبط٘مٔ ٝقكٓ تٛؾؼ ٝبط جصب فمضؽاِاحهیالٖ زا٘كٍمٞی تاموایاس
قس ٜاؾ و ٝایٗ ٔٛضٛع ٔیاٛا٘س یىی اظ ایٗ ٔٛضٛع زأ ٝٙجصب ٘ایاطٚ
ضا ٔحسٚز ٔیوٙس .ضٕٗ ایٙىٔ ٝكٛقٞمیی اظ عطف ز ِٚبمیاس زض ٘اظاط
ٌطفا ٝقٛز تم ومضیمبیٞم بم تؼغیّی ٔٛاج٘ ٝك٘ٛس.
ضئیؽ وم٘ ٖٛومضیمبی ٞمی وكٛض بم اقمض ٜبٚ ٝضؼیا زضآٔاس ٞ ٚاعیاٙاٝ
ومضیمبیٞم ٘یع ٌف ۺ اظ فطٚضزیٗ ٔم ٜأؿمَ بؿیمضی اظ ومضیمبیٞم حاای زض
تمٔیٗ ٔرمضج ذٛز بم ٔكىُ ٔٛاج ٝقس٘س ب ٝعٛضیى ٝب ٝػٛٙاٖ ٔابامَ اٌاط
یه ومضیمبی بم ٘ ۰یطٚی ومض فؼمِی ٔی وطز االٖ فمظ یه ٘افاط زض آٖ
ٔكغ َٛاؾ  ٚبم تؼسیُ ٘یطٚی ومض ٔٛاج ٝقس٘س.
ٚی بم بیمٖ ایٙى ٝزض حمَ حمضط حسٚز  ۸۰۳ومضیامبای زض ؾاغاح وكاٛض
فؼمِی ٔیوٙٙس ٌف ۺ ٞكساض ٔیزٞیٓ اٌط ٚضؼی الاهمزی ومضیمبیٞم بم
ض٘ٚس فؼّی ازأ ٝزاقا ٝبمقس بؿیمضی اظ ایٗ ٔطاوع ٔكمٚض ٜقغّی تاؼاغایاُ
ذٛاٙٞس قس  ٚجٛا٘م ب ٝجمی ٔطاجؼ ٝب ٝایٗ ٔطاوع ب ٝازاضات ومض ٔاطاجاؼاٝ
ٔی وٙٙس  ٚب ٝزِیُ ایٙىٚ ٝظیف ٝازاضات ومض ٔؼطفی افطاز ب ٝبامظاض وامض ٚ
اضائٔ ٝكمٚضٞ ٜمی قغّی ٘یؿ افطاز ضا ب ٝومضیمبیٞم ٔؼطفی ٔی واٙاٙاس زض
حمِی و ٝبرف ظیمزی اظ ومضیمبیٞم زض ٔطاحُ تؼغیّی ٞؿاٙس.
ٞمقٕی افعٚزۺ زض ؾمَ ٌصقا ٝبیف اظ ٞ ۰۱۳عاض ٘فط بطای جصب زض بامظاض
ومض  ٚزضیمف ٔكمٚضٜٞمی قغّی زض ومضیمبی ٞم ثب ٘مْ واطز٘اس وا ٝبام
احاؿمب وؿم٘ی و ٝاظ ؾمَٞمی لبُ زض نف ا٘اظمض قغُ بٛز٘س زض ؾامَ
ٌصقأ ٝؼمزَ ٕٞیٗ ٔیعاٖ بطای اقاغمَ ب ٝبمظاض ومض ٔؼطفی  ٚزض ٘اٟامیا
حسٚز ٞ ۲۸۲عاض ٘فط ب ٝومض ٌٕمضز ٜقس٘س.

اقاغمَ أؿمَ ٘یع بم زض ٘ظط ٌطفااٗ ظاطفایا
ٞمی تمٔیٗ ٔٙمبغ ٔمِی  ٚظطفی ٞمی ٔاٛجاٛز
نٙؼای وكاٛض باطای ضا ٜا٘اساظی اػاغامی
تؿٟیالت بٞ ۲۳ ٝعاض عطح ٚ ٚاحس ناٙاؼااای
ٞسفٍصاضی قسٚ .ی بم تمویس باطایاٙاىا ٝایاٗ
تؿٟیالت ػٕستم بٚ ٝاحسٞمیی وا ٝبامظاضٞامی
زاذّی ٚذمضجی زاقا ٝا٘س  ٚب ٝضقاس تاِٛایاس
ٚاقاغمَ وٕه ٔی ٕ٘میٙس پطزاذ ٔی قٛز
تهطیح وطزۺ زض ذهٛل عطح ٞمی نٙؼااای
٘یعتؿٟیالت ب ٝآ٘سؾا ٝاظ عطح ٞمیای وا ٝبام
وٕه ا٘سوی ضا ٜا٘ساظی ٚب ٝچطذا ٝتاِٛایاس
ٚاضز ٔی ق٘ٛس اػغم ٔی قٛز وا ٝباطاؾامؼ
پیف بیٙی ٞمی نٛضت ٌاطفااا ٝحاسٚز ۱۳۳
ٞعاض ٔیّیمضز ضیمَ بطآٚضزقس ٜاؾ .
ٔؼم ٖٚبط٘مٔٝضیعی ؾمظٔمٖ نٙمیغ واٛچاه ٚ
قٟطن ٞمی نٙؼای ایطاٖ بم اقمض ٜب ٝبطٌعاضی
جّؿٞ ٝمی ؾامز الاهمز ٔممٔٚای با ٝضیامؾا
ٔؼم ٖٚا َٚضئیؽ جٕٟٛضی ذمعط٘كامٖ واطزۺ
زض ایٗ ظٔی ٝٙبركٙمٔٔ ٝطبٛعا ٝتاٛؾاظ ٚظیاط
نٙؼ ٔؼسٖ  ٚتامضت ابالؽ قس ٜاؾ .

خزیذ ًَ ۰۶اپیما اس بًئیىگ وُایی شذ

ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘امٔاٝ
اضن -أضمی تفم٘ ٓٞمٔٝ
بااطای ذااطیااس ۰۳+۰۳
ٛٞاپیٕم بام پاٙار زضناس
پطزاذا ٘اماسی ۹۹ ٚ
زضنس فامیاٙام٘اؽ بایاٗ
قطو ٛٞاپیٕمیی آؾٕمٖ
بم قطو بٛیی ًٙب ٝأضم
ضؾیس.
ایطاٖ اؤٛ٘ٛایاؿا  -بام
حضااٛض ٚظیااط ضفااامٜ
لطاضزازی بیٗ قطو آؾٕمٖ  ٚبٛئی ًٙب ٝأضم ضؾیس و ٝلطاض قاس اباااسا
ٛٞ ۰۳اپیٕمی بٛئی ٚ ۷۰۷ ًٙب ٝتسضیر  ۰۳فط٘ٚس ٛٞاپیٕمی زیٍط تاٛؾاظ
قطو ٛٞاپیٕمیی آؾٕمٖ ذطیساضی قٛز.
ٚظیط تؼم ٖٚومض  ٚضفم ٜاجإمػی زض ایٗ ٔطاؾٓ ٌافا ۺ أاطٚظ لاطاضزاز
 ۰۳+۰۳ضا بم قطو بٛئی ًٙأضم ٔی وٙیٓ و ۰۳ ٝفط٘ٚس لطاضزاز لاغاؼای
اؾ  ۰۳ ٚفط٘ٚس  ٓٞزض نٛضت ازأ ٝاضمف ٝذاٛاٞاس قاس ۹ .زض ناس
قطو ٛٞاپیٕمیی آؾٕمٖ پطزاذ ذٛاٞس وطز  ۹۹ ٚزضناس فامیاٙام٘اؽ
ذٛاٞس بٛز و ٝضلٓ لمبُ تٛجٟی اؾ  .ذٛقحمِٓ و ٝبام ایاٗ الاساْ ٔای
تٛا٘یٓ ب ٝزاضایی بمظ٘كؿاٍمٖ اضمف ٝوٙیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مٌٚمٖ ٛٞایای ضا باٝ
٘حٛی قمیؿا ٝاضتمم زٞیٓ و ٝبمظاضٞمی ٔٙغم ٝضا زض اذایمض ٌیط٘س.
ضبیؼی تهطیح وطزۺ ذٛقبرام٘ ٝزض قطو ٛٞاپیٕمیی آؾٕمٖ وٚ ٝضؼی
آٖ ضٚظ ب ٝضٚظ ب ٝؾٕ تابابایا بایاكاااط ٔای ضٚز .زض ؾامَ ۲۰۹۱
تؼسازٛٞاپیٕمٞمی پطٚاظی  ۸فط٘ٚس بٛز  ٚأطٚظ ب ۱۲ ٝفط٘ٚس ضؾیس ٜاؾا .
زض آٔمضٞمیی  ٓٞو ٝاذیطا ٔٙاكط وطز ٜا٘س ٔم جع ٚبیكاطیٗ پاطٚاظٞام لاطاض
ٔی ٌیطیٓ .اؾاطاتػی ٔم ٘ظٓ زض آیٙس ٜبطای آؾٕمٖ بم ذسٔمت بمویفی تاط
ذٛاٞس بٛز.
ٚی افعٚزۺ ؾمال٘ ٝحسٚز چٟمض ٔیّیمضز زالض قطواٟمی ذمضجای زض ایاطاٖ
بّی ٔی فطٚقٙس  ٚلغؼم بمیس تغییطات بٙیمزیٗ زض ذغٛط ٛٞاپیٕمیی بسٞیآ
 ٚاظ ٔٙغم ٝوؿب زضآٔس وٙیٓ .ذغٛط ٛٞاپیٕمیی ٔم  ٓٞاظ فطٚـ چاٟامض
ٔیّیمضز زالض پیكٍیطی وٙس  ٓٞ ٚباٛا٘یٓ اظ بمظاض ٔٙغم ٝاؾافامز ٜواٙایآ ٚ
بركی اظ زضآٔس وكٛض ضا اظ عطیك ا٘ارمب ٔؿمفط اظ بمظاض ٔٙغم ٝب ٝا٘ااامْ
بطؾم٘یٓ.
بٌ ٝفا ٝضبیؼی ٔغمِؼمت ٘كمٖ ٔی زٞس ٞط یه فط٘ٚس و ٝاضمفٔ ٝی قاٛز
تؼسازی قغُ ضا اضمفٔ ٝی وٗ .زض ٘ظط زاضیٓ بم افعایف ٛٞاپیٕمٞمی ذاٛز
ایامز قغُ وٙیٓ.

ساماوٍ کذ رَگیزی ي تجارت داخلی امسال عملیاتی میشًد
ؾطٚیؽ ذبطی ضٚظ٘مٔ ٝاضن -ؾطپطؾ زفاط
تامضت اِىاط٘ٚیىی بم بیمٖ ایٙى ٝؾمٔم٘اٞ ٝامی
تامضت ذمضجی قٙمؾ ٝوامال  ٚا٘ابامضٞام اظ
ؾمٔم٘ ٝجمٔغ تامضت تمو ٖٛٙػّٕایامتای قاسٜ
اؾ ٌف ۺ أؿمَ ؾمٔم٘ ٝواس ضٞاٍایاطی ٚ
تامضت زاذّی  ٓٞػّٕیمتی ٔیقٛز.
ضٔضم٘ؼّی نمزقظاز ٜقیرمٖ زض ٌف  ٌٛٚبام
ذبطٍ٘مض بمظضٌم٘ی ذبطٌعاضی فمضؼ بم اقامضٜ
ب ٝؾمٔم٘ٞٝمی ٔطتبظ ب ٝؾمٔم٘ ٝجمٔغ تااامضت
ٌف ۺ ؾمٔم٘ ٝقٙمؾ ٝومال ض٘ٚإامیای قاسٚ ٜ
زؾاٛضاِؼُٕ ٞمی آٖ اجطایی قس ٚ ٜباطاؾامؼ
زؾاٛضاِؼُٕ ومالٞمی ٚاضزاتی زض ؾمٔم٘ ٝثبا
ٔیقٛز.
ؾطپطؾ زفاط تامضت اِىاط٘ٚیىای ؾامظٔامٖ
تٛؾؼ ٝتامضت افعٚزۺ ؾمٔم٘ ٝتامضت ذامضجای
 ٓٞبم تٛج ٝب ٝتؼمٔالت بم ٌٕطن تىامِایاف
لم٘٘ٛی ذٛز ضا ا٘امْ ٔیزٞس  ٚتبمزَ اعالػمت
بیٗ پٙاطٚ ٜاحس ٌٕطن  ٚؾامٔام٘ا ٝتااامضت

ذمضجی بطاؾمؼ تٛافامامت زض حامَ ا٘ااامْ
اؾ ٚ .ی بم بیمٖ ایٙى ٝپیٕم٘ىمض ؾمٔم٘ ٝتامضت
زاذّی أؿمَ ا٘ارمب ٔیقٛز بایامٖ زاقا ۺ
أؿمَ ایٗ ؾمٔم٘ ٝػّٕیمتی ٔیقٛز.
نمزق ظاز ٜقیرمٖ ٌافا ۺ باٙامباطایاٗ باطای
ٚاضزات ثب ٘مْ ومالٞمی ٚاضزاتی اظ عاطیاك
ؾمٔم٘ ٝثبامضـ ا٘امْ ٔیقٛز ٔ ٚساضن ٔاٛضز
٘یمظ اظ جّٕ ٝومضت بمظضٌم٘ی چه ٔیقٛز ٚ
ٔبمزالت بم٘ىی قمُٔ ٔبمزالت اضظی  ٚضیامِای
و ٝب ٝؾیؿآ ضیمِی  ٚبم٘ه ٔطواعی ٔاطباٛط
اؾ ب ٝعٛض اِىاط٘ٚیىی ا٘امْ ٔیقٛز.
ؾطپطؾ زفاط تامضت اِىاط٘ٚیىای ؾامظٔامٖ
تٛؾؼ ٝتامضت اظٟمض زاق ۺ پؽ اظ ٚضٚز ومال
فمواٛضٞم ٔ ٚساضوی وأ ٝاٛضز ٘ایامظ باطای
تطذیم اؾ تٛؾظ ٌٕطن نمزض ٔی قاٛز
 ٚؾوؽ ومالی ٚاضزاتی ب ٝا٘بمضٞم ٔاٙاااماُ ٚ
ؾوؽ زض ازأ ٝظ٘ایط ٜتٛظیغ ب ٝزؾ ٔهاطف
وٙٙسٔ ٜیضؾس.

ٚی بم بیمٖ ایٙى ٝؾمٔم٘ ٝوس ضٍٞیطی ومال ٞآ
أؿمَ ػّٕیمتی ٔی قٛز بیمٖ زاقا ۺ اتهامَ
بیٗ ؾمٔم٘ ٝجمٔغ تااامضت  ٚپاٙاااطٚ ٜاحاس
ٌٕطن بطلطاض اؾ ٔ ٚكىّی زض ایٗ ظٔایاٙاٝ
ٚجٛز ٘ساضز.
نمزق ظاز ٜقیرمٖ افاعٚزۺ فاؼاال ٌ ۲۳اطٜٚ
ومالیی اظ جّٕ ٝپٛقمن ٔٛاز پاااطٚقایإای
ِٛاظْ ذمٍ٘ی ِٛاظْ یسوی زذم٘یمت تاّافاٗ
ٕٞطا ٚ ٜأبمَ آٖ و ٝظٔیٚ ٝٙاضزات لمچمق ایٗ
الالْ بیكاط اؾ بطای ٚاضزات بم قٙمؾ ٝوامال
بمیس زض ؾمٔم٘ ٝثبامضـ ثب قاٛز ٔ ٚاطاحاُ
ٚاضزات ایٗ ومالٞم بمیس زض ؾامٔام٘ا ٝجامٔاغ
تامضت عی قٛز.

مقالٍ اقتصادی

عمذٌ يام ي سپزدٌَای
باوکی کجاست؟

بطضؾی ػّٕىطز ٔبمزالت بم٘ىی اظ تٕطوع تم بیف اظ ۰۳
زضنس ؾوطزٌٜصاضی ٞم  ٚتؿٟیالت بم٘ىای ٔاطباٛط باٝ
اؾامٖ تٟطاٖ ذبط ٔیزٞس؛ ضٚاِی ٘ؿبام ٔؼٕ َٛو ٝبم تٛجٝ
ب ٝقطایظ ذمل پمیار چٙساٖ زٚض اظ ش٘ ٗٞیؿ .
بٌ ٝعاضـ ایؿٙم زض حمِی ػٕس ٜحآ ٘مسیٍٙی وكاٛض
ضا ؾوطزٞ ٜمی بم٘ىی تكىیُ ٔی زٞس و ٝآذطیٗ آٔمض ٚ
اضلمْ ٔكمضو ٔطزْ  ٚبم٘ه ٞم اظ ایٗ حىمی زاضز وٝ
تم پمیمٖ فطٚضزیٗ ٔم ٜأؿمَ ٔم٘س ٜؾوطزٞ ٜمی بم٘ىای باٝ
بیف اظ ٞ ۲۱۸۰عاض ٔیّیمضز تٔٛمٖ افعایف یمفا ٝاؾ  .ایٗ
ضلٓ زض ٔممیؿ ٝبم فطٚضزیٗ ٔم ٜؾمَ ٌصقا ٝحاسٚز ۱۲۷
ٞعاض ٔیّیمضز تٔٛمٖ ٔ ٚؼمزَ  ۱۳.4زضناس ضقاس زاضز.
ؾوطزٌ ٜصاضی ٔطزْ زض بم٘ه ٞم زض ٔم ٜا َٚؾمَ جامضی
٘ؿب ب ٝیه ٔم ٜلبُ اظ آٖ یؼٙی اؾفٙس ٘ ۲۰۹۹یع حسٚز
ٞ ۲۳عاض ٔیّیمضز تٔٛمٖ افعایف زاضز.
زض بیٗ اؾامٖ ٞمی وكٛض بمالتطیٗ ٔیعاٖ ؾاواطزٞ ٜام باٝ
اؾامٖ تٟطاٖ تؼّك زاضز و ٝبیف اظ ٞ ۷۹۹اعاض ٔایاّایامضز
تٔٛمٖ اظ حآ ٞ ۲۱۸۰عاض ٔیّیمضزی ٔم٘س ٜؾوطزٞ ٜم  ٚبٝ
ػبمضتی  ۰۳زضنس آٖ ضا زض بط ٔی ٌیطز .زض ٔممباُ ایاٗ
اؾامٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝبٛیطاحٕس لطاض زاضز و ٝتاٙاٟام ۱۷۳۳
ٔیّیمضز تٔٛمٖ اظ ؾوطزٞ ٜمی بم٘ىی ٔطبٛط ب ٝایٗ اؾااامٖ
اؾ .
أم زض پطزاذ تؿٟیالت ٘یع قبى ٝبم٘ىی بٌ ٝا٘ٛا ٝای
ػُٕ وطز ٜو ٝزض پمیمٖ فطٚضزیاٗ ٔام ٜأؿامَ ٔام٘اسٜ
تؿٟیالت ب ٝحسٚز ٞ ۹۸۹عاض ٔیّیمضز تٔٛمٖ ضؾیاس ٜواٝ
٘ؿب ب ٝزٚضٔ ٜكمب ٝؾمَ لبُ  ۱۰.۸زضنس ٔاؼاسَ ۲۸۹
ٞعاض ٔیّیمضز تٔٛمٖ ضقس زاضزٔ .م٘س ٜتؿٟیالت بم٘ىی زض
یه ٔم ٜا َٚأؿمَ زض لیمؼ بم پمیمٖ ؾمَ لاباُ تام ۳.۲
زضنس ضقس زاضز.
بمظ ٓٞبٔ ٝم٘ٙس ؾوطزٞ ٜم ػٕس ٜپطزاذای تؿاٟایاالت زض
تٟطاٖ بٛز ٜاؾ ب ٌٝ٘ٛ ٝای وا ٝبایاف اظ ٞ ۰۳4اعاض
ٔیّیمضز تٔٛمٖ اظ ٔم٘س ٜتؿٟیالت و ٝتم  ۰۳زضنس وُ ضا
زض بط ٔی ٌیطز ب ٝایٗ اؾامٖ تؼّك زاضز .زض ػیٗ حمَ واٝ
اؾامٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝبٛیطاحٕس بم ٔ ۰۹۳۳ایاّایامضز تأٛامٖ
وٕاطیٗ تؿٟیالت بم٘ىی ضا زضیمف وطز ٜاؾ .
اظ ؾٛی زیٍط ٘ؿب تؿٟیالت ب ٝؾوطزٞ ٜم بؼس اظ وؿاط
ؾوطز ٜلم٘٘ٛی  ۸۹.۷زضنس اؾ و٘ ٝؿابا با ٝپامیامٖ
فطٚضزیٗ ؾمَ لبُ  ۰.۲زضنس  ٚزض لیمؼ بم اؾفٙس ۲۰۹۹
تم یه زضنس افعایف زاضز.
ایٗ ٘ؿب زض تٟطاٖ حسٚز  ۸۸زضنس  ٚزض وٍٟیّٛیٚ ٝ
بٛیطاحٕس تم  ۲4۹.4زضنس اؾ .بٞ ٝطحمَ اؾامطاض زفمتط
بؿیمضی اظ قطو ٞم ٛٔ ٚؾؿمت تِٛیسی ؾمیط اؾامٖ ٞام
زض اؾامٖ تٟطاٖ  ٚا٘امْ ػٕس ٜفؼمِی ٞمی بم٘ىای آ٘اٟام
اظعطیك قؼب بم٘ه ٞم ٛٔ ٚؾؿمت اػابمضی اؾامٖ تٟطاٖ
ٔٛجب تٕطوع ػٕس ٜؾوطزٞ ٜم  ٚتؿٟیالت بم٘ىی زض ایٗ
اؾامٖ قس ٜاؾ .
ایٗ زض قطایغی اؾ و ٝتٕطوع ٔٙمبغ بم٘ىای ٘ ٚاحاٜٛ
تٛظیغ آٖ زض جطیمٖ ا٘ارمبمت اذیط ضیمؾ جٕٟٛضی باٝ
یىی اظ ٔبمحث پطحمقیٔ ٝغطح قس ٜاظ ؾٛی وم٘سیساٞام
تبسیُ قس .جمیی و ٝػٛٙاٖ ٔی قس تم ػٕسٙٔ ٜمبغ بم٘ىی
 ٚتم بیف اظ  ۹۳زضنس آٖ زض اذایمض چٟمض زضناس لاطاض
زاضز.
ٔٛضٛػی وٌ ٝطچ ٝاثبمت ٘كس أم ؾیمؾاٍصاض پاِٛای اظ
تٟیِ ٝیؿای اظ زضیمف وٙٙسٌمٖ تؿٟیالت بم٘ىی ؾراٗ
ٌف و٘ ٝكمٖ ٔی زاز تم  4۳زضنس تؿٟیالت ضا حاسٚز
 ۱۳۳قرم حمٛلی زضیمف وطز ٜا٘س .ب ٝعاٛضی واٝ
 ۱۳۳قرم حمٛلی حمئع زضیمف بایاكاااطیاٗ ٔایاعاٖ
تؿٟیالت ػٕٔٛم ظیطٔإٛػ ٝوامضٌامٞ ٜامی باعضي
نٙؼای بٛز ٜو ٝؾ ٟٓلمبُ تٛجٟی اظ تِٛیس اقاااغامَ ٚ
نمزضات ضا ب ٝذٛز اذاهمل ٔی زٙٞس  ٚب ٝتباغ آٖ اظ
ٔٙمبغ بم٘ىی بیكاطی بطذٛضزاض٘س.
ایٗ زض حمِی اؾ و ۹۳ ٝقاراهایا حاماٛلای اَٚ
زضیمف وٙٙس ٜتؿٟیالت بم٘ىی  ۱4.4زضنس اظ تؿٟیالت
پطزاذای ضا ب ٝذٛز اذاهمل زازٜا٘سٕٞ .چاٙایاٗ ۰۲.۹
زضنس اظ تؿٟیالت پطزاذای ٔاؼّك ب ۲۳۳ ٝقاراهایا
حمٛلی ا َٚزضیمف وٙٙس ٜتؿٟیالت بم٘اىای اؾا  .اظ
ؾٛی زیٍط  ۱۳۳قرهی حمٛلی ا َٚزضیمف واٙاٙاسٜ
تؿٟیالت بم٘ىی  4۳.۰زضنس تؿٟیالت پطزاذای ضا باٝ
ذٛز اذاهمل زازٜا٘س.
زض بیٗ ٌطٞ ٜٚمی زضیمف وٙٙس ٜبمالتطیٗ تؿٟیالت واٝ
بم٘ه ٔطوعی آٟ٘م ضا اػالْ وطز اؾمٔی بطذی ٌطٜٞٚمی
تِٛیسی ٕٞچ ٖٛفٛالزی ٘فای  ٚنٙمیغ ذٛزضٚؾمظی ٚ
بٍٙمٞ ٜمیی ٘ظیط فٛالز ٔبمضو ٝفٛالز ذٛظؾااامٖ فاٛالز
ظض٘س ایطاٖذٛزض ٚؾمیوم پمضؼذٛزضٌ ٚاطٔ ٜٚاواٙام
ٟٔٙسؾی  ٚؾمذإمٖ نٙمیغ ٘ف ٘ف بٟاطاٖ تاٛؾاؼاٝ
٘ف ٌ ٚمظ نبمی وٍٙمٖ زیسٔ ٜی قس.
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