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اقتصاد و جامعه

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -هسئَل سبهبًِ ثجت ثیوبساى اٍتیسن ٍ سئیس ثخاص سٍاًاپاضضاىای
وَدن ثیوبسستبى فلی اصغش تْشاى گفت :سبهبًِ ثجت ثیوبساى اٍتیسن تب یاه هابُ آیاٌاذُ دس
داًط بُ فلَم پضضىی ایشاى ساُ اًذاصی هی ضَد وِ ووه هَثشی ثِ خوـ آٍسی اعالفبت دلیك
دسثبسُ ایي اختالل است.
دوتش هیتشا حىین ضَضتشی دس گفت ٍ گَ ثب خجشً بس فلوی ایشًب ثب اضبسُ ثِ ایاي واِ عاشاحای
سبهبًِ ثجت ثیوبساى اٍتیسن سبل گزضتِ آغبص ضذ ،افضٍد :وبسّبی فولیبتی آى تمشیجاب ثاِ اتاوابم
سسیذُ ٍ سبهبًِ تب یه هبُ آیٌذُ ساُ اًذاصی خَاّذ ضذ.
ٍی ثب اضبسُ ثِ ایي وِ سبهبًِ هی تَاًذ اعالفبت خبهـ ٍ وبهلی دس اختیبس سیبست گازاساى ایاي
حَصُ لشاس دّذ ،گفت :تقذاد ثیوبساىً ،یبصّب ،دستشسی آًبى ثِ خذهبت ٍ سبثمِ خبًَادگی ٍ ًیاض
ضذت فالئن اص خولِ اعالفبتی است وِ ثِ هشٍس دس ایي سبهبًِ ،ثجت هی ضَد.
حىین ضَضتشی افضٍد :دس اثتذا اعالفبت ثیوبساى اٍتیسن تْشاًی دس ایي سبهبًِ خواـ آٍسی های
ضَد ٍ ثِ تذسیح اعالفبت هجتالیبى دس ول وطَس ٍاسد ایي سبهبًِ خَاّذ ضذ؛ دس ثلٌذهذت های
تَاى هَاسدی هبًٌذ ضیَؿ ثیوبسی سا دس هٌبعك هختلف وطَس ثِ عَس دلیك ثِ دست آٍسد.

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -هقبٍى التاصابدی
سئیس خوَْس گفات :هاشدم ثاِ ٍیاوُ تاَحایاذ
وٌٌذگبىٍ ،اسد وٌٌذگبى ٍ صبدسوٌٌذگبى ً شاى
ًجبضٌذ صیشا دٍحت توبهی هصبسف اسصی وطَس سا
ثب ًشخ  4200تَهبى تمهیي هی وٌذ.
ثِ گضاسش هْش  ،هظوذ ًْبًٍاذیابى دس ثاشًابهاِ
گفت َی ٍیوُ خجشی ضجىِ دٍ سیوب ثب ثیبى ایٌىِ
تٌص ّبی چٌذ ّفتِ اخیش دس ثابصاس اسص دحایال
التصبدی ًذاضت ،افضٍد :هیضاى صبدسات وطاَس
ثسیبس ثیطتش اص ٍاسدات است ٍ همذاس صیبدی هبصاد
اسص دس ثبصاس حسبة وبال داسین.
ٍی گفت :ایي دس حبحی اسات واِ ٍاسدات دس
سبل ً 96سجت ثِ سبل  95افضایص یبفتِ است صیشا
ثب سیبست ّبی دٍحت ضبّذ وبّص لبچبق وابال
ثَدین.
ًْبًٍذیبى افضٍد :ثب سیبست ّبی خذیذ دس ثابصاس

باوک مرکسی وحًٌ تأمیه ارز
داوطجًیی ي مسافرتی را اعالم کرد

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن-تابهایاي اسص دسهابًای ٍ
داًطدَیی ثب سفبیت هدوَفِ همشسات اسصی اص عاشیاك
ثبًهّبی تدبست ٍ سبهبى ووبفی احسبثك اداهِ هییبثذ.
ثِ گضاسش گشٍُ داًط بُ خجشگضاسی آًب ،ثبًه هشواضی
دساعالفیِ ضوبسُ  2یىسبى سبصی ًشخ اسص ًظَُ تامهایاي
اسص هسبفشتی ،دسهبًی ٍ داًطدَیی سا افالم وشد.
ثش اسبع ایي گضاسش ،دس ساستبی اخشای تصوین هاَسخ
 20فشٍسدیي  1397ستبد التصبدی دٍحت هجٌی ثش یىسابى
سبصی ًشخ اسص ثب ثْبی  42000سیبل ثشای ّش دالس وِ ثاِ
هٌؾَس تثجیت ثبصاس اسص اتخبر ضذ ،اعاالفایاِ ضاوابسُ 2
یىسبى سبصی ًشخ اسص دس ساثغِ ثاب ًاظاَُ تامهایاي اسص
هسبفشتی ،دسهبًی ٍ داًطدَیی ثِ ضشح ریل ثِ استظضابس
فوَم ّوَعٌبى هیسسذ:
 . 1اسص هسبفشتی ثشای یه ثبس سفش دس سابل ثاِ هایاضاى
 1000یَسٍ یب هقبدل آى ثِ سبیش اسصّب ثاِ هسابفاشاى دس
هشصّبی خشٍخی َّایی پشداخت هی ضَد .هایاضاى اسص
هسبفشتی پشداختی ثِ هسبفشاى َّایی ثِ وطاَسّابی ّان
هشص ٍ وطَسّبی هطتشن احوٌبفـ ثِ غیش اص فاشاق 500
یَسٍ یب هقبدل آى ثِ سبیش اسصّب هی ثبضذ.
 .2هتمبضیبى اسص هسبفشتی هَؽف ثِ اسائِ گزسًبهِ هقتاجاش
خوَْسی اسالهی ایشاى ،ثلیظ َّاپیاوابٍ ،یاضای وطاَس
همصذ دس هَسد وطَسّبیی وِ ًیبص ثِ ٍیاضا داسًاذ) ٍ
سسیذ پشداخت فَاسض خشٍج اص وطَس ثِ ثبًاه هالای
هی ثبضٌذ.
 . 3هتمبضیبى ثبیذ ًسجت ثِ پشداخت هاقابدل سیابحای اسص
هسبفشتی ثِ ضقت هٌتخت ثبًه هلی الذام ٍ دس همبثل آى
سٌذ حسبثذاسی/سسیذ دسیبفت وٌٌذ.
 .4پشداخت اسص هسبفشتی دس ثبخِ ثبًه هلی هساتاماش دس
هجبدی خشٍخی پس اص ثبخِ وٌتاشل گازسًابهاِ) ٍ دس
همبثل دسیبفت سٌذ حسبثذاسی /سسیذ ٍ هواْاَس واشدى
گزسًبهِ هتمبضی اًدبم هیضَد.
 .5هیضاى ٍ تشتیجبت پشداخت اسص ثِ صائشاى فتجبت فبحیابت
پس اص ّوبٌّ ی ثب سبصهبى حح ٍ صیبست اعالؿ سسابًای
خَاّذ ضذ.
 . 6تبهیي اسص دسهبًی ٍ داًطدَیی ثب سفبیات هاداواَفاِ
همشسات اسصی اص عشیك ثبًه ّبی تادابست ٍ سابهابى
ووبفی احسبثك اداهِ هی یبثذ.
گفتٌی است،تبهیي اسص دسهبًی ٍ داًطدَیی ثاب سفابیات
هدوَفِ همشسات اسصی اص عشیك ثبًهّبی تادابست ٍ
سبهبى ووبفی احسبثك اداهِ هییبثذ.



سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -سایضى ثبصسگابًای ایاشاى ٍ سٍسایاِ
گفت :ثشاسبع آهبس گوشن سٍسیِ ،هیضاى صبدسات ایشاى ثِ سٍسیاِ
دس سبل  2017ثب افضایص  30دسصذ ی ًسجت ثِ سبل  ،2016اص 303
ثِ  392هیلیَى دالس سسیذُ است.ثِ گضاسش ایشًب فشّبد پاشًاذ سایاضى
ثبصسگبًی ایشاى ٍ هسىَ دس ًطست تَسقِ ّوىبسی ّبی التاصابدی
حشستبى ٍ سٍسیِ دس سبحي اختوبفبت اتبق ثبصسگبًی خشم آثبد افاضٍد:
ٍاسدات ایشاى اص سٍسیِ ًیض اص یه هیلیبسد ٍ  800هیلیَى دالس ثِ یه
هیلیبسد ٍ  30هیلیَى دالس وبّص یبفتِ استٍ.ی اؽْبس وشدً :ساجات
تشاص تدبسی صبدسات ٍ ٍاسدات ایشاى ٍ سٍسیِ دس سبل ّبی گزضتِ یه ثِ  10ثَدُ وِ دس سبل  2017ثاِ
یه ثِ سِ سسیذُ است .سایضى ثبصسگبًی ایشاى ٍ سٍسیِ افضٍد :فوذُ صبدسات ثِ سٍسیِ ثب سْن  70دسصذی
هشثَط ثِ هَاد غزایی ٍ هظصَالت وطبٍسصی است وِ  273هیلیَى دالس اص  400هیلیَى دالس سْن ایشاى دس
صبدسات ثِ سٍسیِ هشثَط ثِ ّویي هظصَالت استٍ .ی گفت :فلض ،سیوبى ،هَاد ضیویبیی ٍ هاقاذًای دس
ستجِ ّبی ثقذی لشاس داسًذ وِ حدن آى ثسیبس ًبچیض است.

آغاز ۰۵درصد عًامل برَمزوىدٌ سالمت ريان از  ۵۰سالگی

تمام مصارف ارزی کطًر را با دالر  ۰۰۵۵تًماوی تأمیه میکىیم
اسص دس تالضین تب سیطِ تمهیي هابحای لابچابق سا
ثخطىبًین ٍ ّوِ چیض سا دس ایاي ثابصاس ضافابف
وٌین.
ٍی گفت :ته ًشخی ضذى اسص دس وطاَس ثاش
اسبع هظبسجِ تفبضل ًشخ تَسم داخلی ٍ خْبًی
صَست گشفت ٍ  4200تَهبى تقییي ضذ.
هقبٍى سئیس خوَْس افضٍد :تفبضل ًاشخ تاَسم
داخلی ٍ خْبًی دس ساِ سابل  93تاب 21.8 95
دسصذ ٍ دس چْبس سبل  92تاب  34.2 95دسصاذ
ثَد.
ًْبًٍذیبى ثب ثیبى ایٌىِ ٍؽیفِ ثبًه هشوضی حفؼ
آساهص ًسجی ثبصاس ٍ سایابسات اصالای دٍحات
ّوچٌبى وٌتشل ًشخ تَسم است ،گفت :ثاش پابیاِ
ًؾبم ضٌبٍس هذیشیت ضذُ ثبصاس اسص ٍ ثاش اسابع
هظبسجبت وبسضٌبسی ثب احْبم اص ایي ثابصاسً ،اشخ
دالس سا  4200تَهبى دس ًؾش گشفتِ این.
ٍی تصشیح وشد :دس ایي تصوین گایاشی ّایا
هظذٍدیتی ثش ٍاسدات ٍ صبدسات افاوابل ًاوای
ضَد ٍ صشفبً دس پی ایدبد ضفبفیت ٍ ضٌبسٌبهِ داس
وشدى ّوِ هٌبثـ ٍ هصبسف وطَس دس ثابصاس اسص
ّستین.
ًْبًٍذیبى حدن هجبدالت دس ثبصاس پَل وابغازی
اسص وطَس سا تٌْب  5دسصذ افالم وشد ٍ افاضٍد:
ًجبیذ ایي ثبصاس پٌح دسصذی ٍ یاب ًاشخ گازاسی
ّبی ضجبًِ ثش  95دسصذ ثبصاس اسص تمثیش ث زاسد.

صادرات ایران بٍ ريسیٍ  0۵درصد افسایص یافت

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -سئیاس سابصهابى
ثْضیستی وطَس ثب ثیبى ایٌىِ  50دسصاذ فاَاهال
ثشّن صًٌذُ سالهت سٍاى اص سي 15سبح ی ضشٍؿ
ٍ  75دسصذ تب سي  25سبح ی ثِ اٍج های سساذ
گفت :ثبیذ پیط یشی سا ثِ خذ هَسد تَخاِ لاشاس
دّین ٍ اخبصُ ًذّین ایي هطىالت ٍ ثیوابسی ّاب
فَد وٌذ.ثِ گضاسش ایسٌب ،اًَضیشٍاى هاظاساٌای
ثٌذپی دس دٍهیي خطٌَاسُ سٍاًطٌبسی ٍ هطابٍسُ
وِ دس تبالس ایَاى ضوس ثشگضاس ضذ ثب ثیبى ایٌىاِ
ثب ضتبة گشفتي تغییشات هظیغی ٍ اختاوابفای ٍ
سبختبس خَاهـ ّش سٍص ثب فَاهلی هَاخْایان واِ
سالهت آحبد خبهقِ سا تظت تبثیش لشاس دادُ واِ
ته فشصًذی ،تٌْبیی ،تغییشات اللیوی ٍ ...اص ایي
خولِ است اؽْبس وشد :یمیٌب سالهت سٍاى ًاماص
ولیذی دس سالهت افشاد ایفب هی وٌذ.
ٍی افضٍد :سبصهبى خْبًی ثْذاضت فذم سضاذ ٍ

تىبهل یىپبسچِ دس دٍساى وَدویً ،بثاشاثاشی ٍ
پبیوبل ضذى حمَق ضْشًٍذی ،فذم هْبست ّبی
صًذگیٍ ،احذیي دچبس هخبعاشات ٍ هطاىاالت
ثسیبس سا اص خولِ فَاهل ثشّن صًٌذُ سالهت سٍاى
ثشهیضوشد 50 .دسصذ فَاهل ثشّن صًٌذُ سالهت
سٍاى اص سي 15سبح ی ضشٍؿ ٍ  75دسصذ تب سي
 25سبح ی ثِ اٍج هی سسذ ٍ حبوی اص آى اسات
وِ ثبیذ پیط یشی سا ثِ خذ هَسد تَخِ لشاس دّین
ٍ اخبصُ ًذّین ایي هطىالت ٍ ثیوبسی ّاب فاَد
وٌذ.
سئیس سبصهبى ثْضیستی وطَس ثب ثیبى ایاٌاىاِ دس
ایي هیبى تغییشات هظیغی ٍ اختوبفی ٍ اللیوی تاب
 75دسصذ تبثیشگزاسی هٌفی ثیطتشی ًساجات ثاِ
فَاهل ٍساثتی داسًذ گفت :دس ّوِ تاظامایامابت
ًطبى دادُ ضذُ آًْب وِ دسآهذ پبییيتش داسًاذ ٍ
ثیىبسًذ ثیطتش دس هقشض آسیت ّابی سٍحای ٍ
سٍاًی اًذ .صًبى ثیطتش اص هشداى ٍ ّوچٌیاي آًاْاب
وِ تٌْبتشًذ ثیطتش دس هقشض اختالالت سٍحی ٍ
سٍاًی لشاس داسًذ.
ثٌذپی افضٍد :ثشسسی ّب ًطبى هیدّذ سِ هیلایاَى
صى سشپشست خبًَاس دس وطَس داسین؛ صًبى هب ثاِ
حظبػ التصبدی آسیت پزیشتشًذ ٍ ثایاطاتاش دس
هقشض آسیت سٍحی لشاس داسًذ .سضذ ثیىبسی ٍ
ثی فذاحتی فَاهل هستقذ سبص تَسقِ ثیوبسی ّبی
سٍحی ٍ سٍاًی ثِ ضوبس هیسًٍذ.

َ0۵سار کارگر پارسال دچارحادثٍ ضدود

سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -هقبٍى عت وابس
ٍ وویسیَى ّبی پضضىی اداسُ ول دسهبى تبهیاي
اختوبفی ثب تبویذ ثش ایٌىِ ًشخ حَادث ًبضی اص
وبس دس وطَس هب ثبال است ،گفت :سبل گزضاتاِ
ثیص اص ّ 30ضاس وبسگش دچبس حبدثِ ضذًذ.
داسیَش پاٌابّای صادُ دس گافاتا اَ ثاب هاْاش
افضٍد :گفت :ثیص اص ّ 30ضاس هَسد حبدثِ ًبضی
اص وبس دس سبل گزضتِ داضتِ این وِ ثاِ حاظابػ
آهبسی دس وبسگبُ ّبی تظت پَضص اداسُ وال
ضشق تْشاى تقذاد حَادث وبس ثیطتش ثَدُ است.
ٍی گفت 12 :هیلیَى ٍ ً 600فش ثیواِ ضاذُ هاب
ّستٌذ وِ ًشخ ثشٍص حبدثاِ ثاش اسابع تاقاذاد
وبسگشاى ٍ ثیوِ ضذگبى هظبسجِ هی ضاَد واِ
 1.56است ٍ دس استبًْبی هختلف ثابتاَخاِ ثاِ

تقذاد وبسگبّْب ٍثیوِ ضذگبى هتفبٍت است.
ثِ گفتِ هقبٍى عت وبس ٍ واوایاسایاَى ّابی
پضضىی اداسُ وال دسهابى هساتامایان تابهایاي
اختوبفی ،ثیطتشیي ًشخ ثشٍص حبدثِ ثب ضشیات 5
دس استبى لضٍیي ٍ ووتشیي ًشخ ثاشٍص حابدثاِ
34صذم ) دس وبسگبّْبی تظت پاَضاص اداسُ
ول ضشق تْشاى ثَدُ است ،احجتِ تقذاد وابسگابُ
ّبی ثشخی اص استبى ّب ثیص اص سبیشیي است ٍ ثش
ّویي اسبع ًشخ حَادث ًبضی اص وبس ًایاض دس
آًْب ثیطتش است ٍ دس هدواَؿ ثابیاذ فاشّاٌا
سفبیت ًىبت ایوٌی دس هظیظ وبس سفبیت ضاَد
دس حبحی وِ سفبیت ًىبت ایاواٌای دس وطاَس
پبییي است.
پٌبّی صادُ ثب تبویذ ثش ایٌىِ ثبیذ هاخابعاشات سا

ثشای وبسگشاى دس وبسگبُ ّب ٍ وابسخابًادابت
وبّص دّین ،اؽْبس داضت :عی سبل گازضاتاِ
ثیطتشیي فلت ثشٍص حَادث دس وبسگبّْب دسهبى
وبسگشاى ،ثی احتیبعی ٍ ثقذ اص آى اساتافابدُ اص
ٍسبیل ثی حفبػ ٍ ٍسبیل ٍ تدْیضات هاقایاَة
ثَدُ استٍ .ی تصشیح واشد :فاواذُ حاَادث
هشثَط ثِ اتفبلبتی اسات واِ دس اساتافابدُ اص
تدْیضات غیش استبًذاسد سخ دادُ است.

ساماوٍ درمان اضطراری کطًر ارتقاء مییابد

ورخَای پیص فريش سکٍ اعالم ضد

سشٍیس خجشی سٍصًابهاِ اسن-
ّوبیص هقبًٍیي ثْذاضت ،دسهابى
ٍ تَاًجخطی خوقیت ّالل احاواش
دس هدتوـ داسٍیی ّالل احوش ثاب
حضَس هقبٍى ثْذاضت ،دسهبى ٍ
تَاًجخطی ،هاذیاشاى ساتابدی ٍ
هقبًٍیي ثشگضاس ضذ.
ثِ گضاسش ایلٌب ،حسي صفبسیِ دس آغبص ّوبیص هقبًٍایاي ثاْاذاضات،
دسهبى ٍتَاًجخطی سشاسش وطَس ثب تبویذ ایٌىِ ثَدخِ سبل ً 97ساجات
ثِ سبل گزضتِ افضایص ًیبفتِ ٍ فمظ دچبس تغییشاتی ضذُ است وِ هب سا
ثِ سوت اّذافوبى هقغَف هی وٌذ ،اؽْبس وشد :دس ساثغِ ثب الذاهابتای
وِ دس سبل خبسی ثبیذ اًدبم دّین ثَدخِ ّبی الصم هطخص ضاذُ ٍ
صهیٌِ ّبی الصم ثِ هٌؾَس دستیبثی ثِ اّذاف هْیب است.
هقبٍى ثْذاضت ،دسهبى ٍ تَاًجخطی دس اداهِ تبویذ وشد :اص آًدبییاىاِ
سبل  2018اص هٌؾش سبصهبى ثْذاضت خْبًی سبل تاَاًاجاخاطای اسات؛
ثٌبثشایي ثِ دحیل ًمص خوقیت ّالل احوش دس هَضاَؿ تاَاًاجاخاطای،
لذهت حذٍد  60سبحِ ّالل احوش دس ایي صهیٌِ ،سفاـ ًایابص وطاَس ٍ
ّوچٌیي ثشاسبع دستَس سییس خوقیت ٍ ًؾش ایطابى خاْات ایادابد
تظَل دس ثخص تَاًجخطی ،دس سبل خبسی اٍحَیت هب اص ًؾش فولىشدی
ٍ ثَدخِ ًَیسی ثِ ثخص تَاًجخطی تقلك گشفتِ است.
صفبسیِ ثب اضبسُ ثِ ثَدخِ دسهبى اضغشاسی دس سبل  ،97فٌَاى وشد :ثاش
اسبع ًمص دسهبى اضغشاسی دس اسبسٌبهِ خوقایات ّاالل احاواش ٍ
ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ هبدُ  77ثشًبهِ ضطن تَسقِ وطَس ،ثَدخِ خابصای
ثِ ایي ثخص ثِ فٌَاى اٍحَیتی دی ش تقلك گشفتِ است.

سااشٍیااس خااجااشی
سٍصًبهِ اسن-ثابًاه
هشوضی دس اعاالفایاِ
ضوبسُ  3یىسبى سبصی
ًشخ اسص؛ فشضِ ساىاِ
ثِ هتمبضیبى دس تاوابم
ضقت ثبًه هالای ثاب
سشسسیذ ّبی هتافابٍت
سا هٌتطش وشد.
ثِ گاضاسش ثابضا ابُ
خجشً بساى خَاى ثِ ًمل اص ثبًه هشوضی؛ دس ساستبی یىسبى سابصی
ًشخ اسص ٍ ثِ هٌؾَس ّوسبى سبصی ثبصاس سىِ ثِ فٌَاى ثبصاس ّنساستب ثب
ثبصاس اسص ،اهىبى فشضِ سىِ ثِ هتمبضیبى دس توبم ضقت ثبًاه هالای
ایشاى ٍ ثب سشسسیذّبی هتفبٍت ثِ ضشح خذٍل ریل فاشاّان خاَاّاذ
ضذ.
اص سَی دی ش ،ثِ هٌؾَس ایدبد اهىبًبت ثیطتش ثشای هتمبضایابى پایاص
خشیذٍ،دیقِ ٍ ً ْذاسی سىِ ّبی خشیذاسی ضذُ پس اص ساشسسایاذ
هَفذتظَیل) ثِ صَست اهبًت ًضد ثبًه هالای ایاشاى دس صاَست
تَافك ثبًه ٍ خشیذاس ًیض فشاّن خَاّذ ثَد.
فالٍُ ثش ایي ،دس آیٌذُ ًضدیه اهىبى خب ثِ خبیی ٍ تجبدل سىِ ّابی
خشیذاسی ضذُ اص عشیك وبست سىِ تظَیل ضذُ ثِ هاتامابضایابى ثاِ
صَست احىتشًٍیىی ٍ اص عشیك دست بُ ّبی خَدپشداص ثبًه ًیض هیسش
ضذُ ٍ اص ایي عشیك خغشات ًبضی اص خب ثِ خبیی ٍ ً ْاذاسی ساىاِ
ًضد هتمبضیبى وبّص خَاّذ یبفت.
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سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -سئیس سابصهابى
حح ٍ صیبست گفتًَ :سبًبت لیاوات دالس ثاش
افضایص لیوت حح  97تبثیشی ًذاسد ٍ لیوت آى

ورخ بیکاری زمستان  ۵07١بٍ  ۵۰۲۵درصد رسید
سشٍیس خجشی سٍصًبهِ اسن -ثشسسی سًٍذ تغییشات ًشخ هطبسوت
التصبدی ول وطَس ًطبى هیدّذ وِ ایي ضبخصً ،سجت ثاِ فصال
هطبثِ دس سبل لجل صهستبى 0.8 ،)1395دسصذ افضایص ٍ ًساجات ثاِ
فصل گزضتِ پبییض 0.4 ،)1396دسصذ وبّص داضتِ است.
ثِ گضاسش خجشً بس هْش ،هشوض آهبس ایشاى ًشخ ثیىبسی صهستبى سابل
گزضتِ سا  12.1دسصذ افالم وشد .ثشسسی سًٍاذ تاغایایاشات ًاشخ
هطبسوت التصبدی ول وطَس ًطبى هیدّذ وِ ایي ضبخصً ،سجات
ثِ فصل هطبثِ دس سبل لجل صهستبى 0.8 ،)1395دسصذ افاضایاص ٍ

ثب دالس صهبى ثجت ًبم حدبج هظبسجِ هی ضَد.
حویذ هظوذی سئیس سبصهبى حح ٍ صیبست دس
گفت َ ثب خجشً بس حَصُ سفابُ ٍ تاقابٍى گاشٍُ
اختوبفی ثبض بُ خجشً بساى خَاى؛ اؽْبس واشد:
تقذاد حدبج افضاهی ثِ حح  97دس حبل حابضاش
ّوبى فذد ّ 85ضاس ٍ دٍیست صائش است وِ دس
هتي لشاسداد اٍحیِ ایشاى ٍ فشثستبى آهذُ است.
هظوذی تبویذ وشدًَ :سبًبت لایاوات دالس ثاش
افضایص لیوت حح  97تبثیشی ًذاسد ٍ ثٌبثش تَافك

ًسجت ثِ فصل گزضتِ پبییض 0.4 ،)1396دسصذ وبّص داضتِ است.
ًتبیح عشح آهبسگیشی ًیشٍیوبس صهستبى  1396هٌتطش ضذ .ثاشسسای
ًشخ ثیىبسی افشاد  10سبحِ ٍ ثیصتش ًطبى هیدّذ وِ  12.1دسصذ اص
خوقیت فقبل ضبغل ٍ ثیىبس) ،ثیىبس ثَدُاًذ .ثشسسی سًٍذ تغییاشات
ًشخ ثیىبسی ول وطَس ًطبى هیدّذ وِ ایي ضبخاصً ،ساجات ثاِ
فصل هطبثِ دس سبل لجل صهستبى  0.4 ،)1395دسصاذ وابّاص ٍ
ًسجت ثِ فصل گزضتِ پبییض  0.2 )1396دسصذ افضایص داضتِ است.
دسصهستبى  39٩7 ،1396دسصذ خوقیت  10سبحِ ٍ ثیصتاش اص ًاؾاش
التصبدی فقبل ثَدُاًذ ،یقٌی دس گشٍُ ضبغاالى یاب ثایاىابساى لاشاس
گشفتِاًذ .ثشسسی سًٍذ تغییشات ًشخ هطبسوت التصبدی ول وطاَس

اٍحیِ سبصهبى حح ٍ صیبست ثب ثابًاه هاشواضی،
صائشاى ثب ّوبى هجلغ ثجت ًبم اٍحیِ واِ ثاِ آًاْاب
افالم ضذُ ثَد ثِ حح افضام خَاٌّذ ضذ.
ٍی دس اداهِ تصشیح وشد :ثاِ دًاجابل گاشفاتاي
سْویِ اضبفِ حذٍد ّ 5ضاس ًفش ثشای حاح سابل
ّ 97ستین ٍ فشثستبى ّان هاذفای اسات واِ
دسخَاست فَق سا ًفی ًىشدُ ٍ تٌْب ثاِ دحایال
تقذد دسخَاست سبیش وطَسّب ثاشای دسیابفات
سْویِ اضبفی ایي هَضَؿ عَل وطیذُ است.

ًطبى هی دّذ وِ ایي ضبخصً ،سجت ثِ فصل هطبثِ دس سابل لاجال
صهستبى 0.8 ،)1395دسصذ افضایص ٍ ًساجات ثاِ فصال گازضاتاِ
پبییض 0.4 ،)1396دسصذ وبّص داضتِ است.
ًشخ ثیىبسی خَاًبى  15 -29سبحِ ًیض حبوی اص آى است واِ 25.2
دسصذ اص خوقیت فقبل  15 -29سبحِ ثیىبس ثَدُاًذ .ایي ضبخص دس
ثیي صًبى ًسجت ثِ هشداى ٍ دس ًمبط ضْشی ًسجت ثِ ًمبط سٍساتابیای
ثیصتش ثَدُ است .ثشسسی سًٍذ تغییاشات ًشخ ثیىبسی خَاًابى -29
 15سبحِ ًطبى هیدّذ وِ ایي ضبخص ًیض ًسجت ثِ فصل هطابثاِ دس
سبل گزضتِ  0.3دسصذ وبّص ٍ ًسجت ثاِ فصال لاجال0.2دسصاذ
افضایص پیذا وشدُ است.

مقالٍ اقتصادی
دالیل جُص ارزی ريزَای
اخیر چٍ بًد؟

سئیس اتبق ثبصسگبًی تْشاى ثب تبویذ ثش ایٌاىاِ ًاشخ اسص
ثبیذ ثب هبثِ احتفبٍت تَسم داخلی ٍ خبسخی تقییي ضاَد،
دالیل خْص اسصی سٍصّبی گزضتِ سا ثشضوشد.
ثِ گضاسش خجشً بس هْش ،هسقَد خَاًسبسی دس خالاساِ
ّیبت ًوبیٌذگبى اتبق ثبصسگبًی تْشاى گفت :حوبیت اص
وبالّبی ایشاًی یىی اص ضاقابسّابیای اسات واِ ّاش
تَحیذوٌٌذُ ٍ ایشاًی ،اص آى استمجبل هیواٌاذ ٍ آسصٍی
ّوِ هب ایي است وِ وبالی ایشاًی ًِ تٌْب دس ایشاى ثلاىاِ
دس توبهی وطَسّبی دًیب ثتَاًذ خبی بُ خاَثای داضاتاِ
ثبضذ؛ دس ایي هیبى اتبق ثبصسگبًی ًیض ثبیذ ساّاىابسّابی
هَثشی سا اسایِ دٌّذ ،چشاوِ هب ری ًفقبى اصالای ایاي
ً بُ ّستین.
سئیس اتبق ثبصسگبًی تْشاى ثب اثشاص ً اشاًای ًساجات ثاِ
ایٌىِ ایي ضقبس ًیض ثب یه سشی ّوبیص ،سخٌشاًی ٍ ثٌاش
ثِ فشاهَضی سپشدُ ضَد ،افضٍد :هوىي است دس ایي هیبى
یىسشی تصویوبت غیشوبسضٌبسی ٍ فدَالًِ ثشای سفاـ
تىلیف ،گشفتِ ضَد ٍ ثب یىسشی ث یش ٍ ثاٌاذ ،هطاىال
حوبیت اص تَحیذ سا حل وشد؛ لغقب دس دساصهاذت ،ایاي
تصویوبت اثشات هٌفی خَاّذ داضت.
ٍی تصشیح وشد :ثبیذ آسیت ضٌبسی وشد وِ چشا تَحیذ
دس داخل ٍ خبسج ،آًغَس وِ ثبیذ ٍ ضبیذ خبی خاَد سا
پیذا ًىشدُ است .ثِ ّویي هٌؾَس سِ فبهل اسبسی ٍخَد
داسد وِ اگش ثِ دسستی تظلیل ضذُ ٍ هَاًـ پایاص سٍی
آًْب ثشداضتِ ضَد ،ثِ ًتیدِ هغلَة هی سسیان .دس ایاي
هیبى یىی اص فَاهل هْن ،لیوت سلبثتی ٍ هٌبسات اسات
وِ هی تَاًذ دس فشصِ داخلی ٍ خبسخی تشاصی لیاوات
داضتِ ثبضذ.
ثِ گفتِ خَاًسبسی ،هَضَؿ لیوت اسص دس تقایایاي ًاشخ
وبالّب ثسیبس هْن است؛ دس عَل  40سبل اخیش یاىای اص
هْوتشیي فَاهلی وِ ثِ تَحیذ وطَس حغوِ صدًُ ،شخ اسص
ثَدُ وِ ثِ فٌَاى یه فلت ثِ آى پشداختِ ضذُ است ،ثِ
ایي هقٌب وِ تصَس ضذُ اگش لیوت اسص ثبال ٍ پبییي ضاَد،
وبّص اسصش پَل هلی سا ثِ دًجبل داسد؛ دس حبحیىِ اسص
هقلَل است ٍ فلت اصلی ،خلَ افتبدى ّضیٌِ ثِ دسآهاذ
است وِ یب دٍحت ثب چبح اسىٌبع دست خاَد سا دس
خیت دٍحت هی وٌذ یب هدجَس هی ضَد لایاوات اسص سا
سشوَة وٌذ وِ ایي اهش تَحیذ سا حغوِ هی صًذ.
ٍی اؽْبس داضت :هتبسفبًِ ایي تصوین گشفتِ ضذُ اسات
وِ ّوَاسُ لیوت اسص پبییي ً بُ داضتِ ضَد ،خض دٍحات
سبصًذگی وِ پزیشفتِ ضذ وِ هبثِ احتفبٍت تَسم داخلای
ٍ خبسخی ثشای تقییي لیوت دس ًاؾاش گاشفاتاِ ضاَد.
هْوتشیي ثظثی وِ اهشٍص ثِ آى ثبیذ ثشسین ،ثبیذ سسیاذى
ثِ یه گفتوبى ثشای تقییي ًشخ اسص است تب ّیدبًبتی وِ
ضشثِ اسبسی ثِ تَحیذ هی صًذ سا ثِ حذالل ثشسبًین.
سئیس اتبق تْشاى ثب ثیبى ایٌىِ ثِ تجـ سشوَة ًاشخ اسص،
تقشفِ ّب ًیض ثبال هی سٍد وِ ثالفبصلِ لابچابق افاضایاص
هی یبثذ ،ثٌبثشایي فالٍُ ثش ایٌىِ لبچابق ثابال های سٍد،
ضشثِ اخاللی ثِ خبهقِ صدُ ٍ ایدبدواٌاٌاذُ ساًات ّان
خَاّذ ثَد ،گفتّ :ضیٌِ پَل ثشای سشهبیاِ گازاسی ٍ
سشهبیِ دس گشدش دس ایشاى ثسیبس ثبال است ٍ حذالل دس
عَل سبحْبی اخیشّ ،ضیٌاِ  20دسصاذی ثابثات ساَد
تسْیالت ثِ تَحیذ تظویل وشدُ این ،ضوي ایٌىِ رخیاشُ
اًجبس ًیض یىی اص هطىالتی است وِ تَحیذ ثب آى هاَاخاِ
است .دس وطَسّبی پیطشفتِ ایي رخیشُ اًجبس  24سبفات
تب  10سٍص است ،دس حبحیىِ دس ایاشاى حاذالال  6هابُ
است.
ٍی ّضیٌِ هجبدحِ سا یىی دی ش اص هسابئال پایاص سٍی
تَحیذ داًست ٍ خبعشًطبى وشدٍ :اسدات ٍ صبدسات هاب
فوذتب  10تب  15دسصذ گشاًتش توبم هیضَد ،ثٌبثشایي اگش
ثخَاّین ال سی گطبیص وٌین یب پَل خبثدب ًوبیین ،ایاي
ّضیٌِ ثِ فقبالى التصبدی تظویل هی ضَد ،ضوي ایٌاىاِ
ًباعویٌبًی اص ضبخص ّبی التصبدی اص خاولاِ تاَسم ٍ
ثذّی ّبی دٍحت ثِ ایي داهي هی صًذ وِ تَحیذوٌٌذگبى
ثِ دٍحت افتوبد ًذاضتِ ثبضٌذ.
خَاًسبسی گفت :هظیظ وست ٍ وابس ایاشاى هاظایاظ
هٌبسجی ًیست ٍ دس همبیسِ ثب سابیاش وطاَسّاب ،دچابس
آسیت است ٍ ثٌبثشایي اگش لشاس ثش ایي ثبضذ وِ وابالی
ایشاًی حوبیت ضَد ثبیذ هظیظ وست ٍ وابس سلابثاتای
ضَد .هَضَؿ دی ش ،ویفیت است وِ دس سلبثت داخلای
ٍ خبسخی خالصِ هی ضَد .سلبثت داخلی دس دسخِ اٍل
است وِ ثیي تَحیذوٌٌذگبى هختلف هتفبٍت است؛ اهاب
لغقب دس یه ثبصاس سلبثتی ،ویفیت ثسیبس هغشح است .اهاب
اگش غیش اص ایي ثبضذ ،فضبی ساًتی ٍ اًظصبسی ثِ ٍخاَد
خَاّذ آهذ...
اداهِ داسد

