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اقتصاد

تزکیِ بِ سزهایِ گذاراى
بشرگ تابعیت هیدّذ

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -تطوی ٝثطای ثط ٖٚضفرت اظ
ثحطاٖ التػبزی ذٛز ث ٝسطٔبیٌ ٝصاضا٘ی ور ٝحرسالرُ ۲
ٔیّی ٖٛزالض زض ایٗ وطٛض سطٔبیٌ ٝصاضی وٙٙس ،تربثرؼریرت
ایٗ وطٛض ضا اػكب ٔیوٙس.
ثٌ ٝعاضش ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ پبیٍب ٜذجطی تطیس ػطثریرب ،لرطاض
است تطوی ٝثٙٔ ٝظٛض ضىٛفب ورطزٖ الرترػربز ثری ض٘ٚرك
ذٛز ث ٝآٖ زست ٝاظ اتجبع ذبضخی و ٝسطٔبیٌ ٝصاضی لبثرُ
تٛخ ٚ ٝیب ایٙى ٝالساْ ث ٝذطیس أالن ٌطاٖ لیٕت زض ایرٗ
وطٛض وٙٙس ،تبثؼیت تطوی ٝای اػكبء وٙس.
ثط ایٗ اسبس ،زِٚت تطوی ٝث ٝآٖ زست ٝاظ اتجبع ذبضخی وٝ
ّٔىی ضا ث ٝاضظش حسالُ یه ٔیرّریر ٖٛزالض ذرطیرساضی
ٔیوٙٙس  ٚیب سطٔبیٌ ٝصاضی ث ٝاضظش حسالُ ٔ ۲ریرّریرٖٛ
زالض ا٘دبْ ٔی زٙٞسٌ ،صض٘بٔ ٝتطوی ٝای اػكبء ٔی وٙس.
ٕٞچٙیٗ ثٌ ٝفتٔ ٝمبٔبت تطوی ٝای ،آٖ زست ٝاظ افطازی ٓٞ
و ٝحسالُ ٔ ۳یّی ٖٛزالض زض حسبة ثب٘ىی ذٛز ٘عز یىری
اظ ضؼت ثب٘ه تطوی ٝسپطزٌ ٜصاضی وٙٙرس ،اظ ایرٗ حرك
تبثؼیت ثطذٛضزاض ذٛاٙٞس ضس.

آهزیکا تحزین ّای اقتصادی
را اس سَداى بز داضت

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -زفتط وٙترطَ زاضایری ٞربی
ذبضخی آٔطیىب ٔٛس ْٛث ٝاٚفه زض حبَ تٙظیٓ اِحبلی ٝای
خسیس است تب ا٘دبْ تطاوٙص ٞبی ٔبِی ثب سٛزاٖ ضا لب٘٘ٛری
وررٙررس.ثررٌ ٝررعاضش ٔررٟررط ثرر٘ ٝررمررُ اظ پرربیررٍررب ٜذررجررطی
اسپٛتٙیهٚ ،ظاضت ذعا٘ ٝزاضی آٔرطیرىرب اػرالْ ورطز،
سبػبتی پیص ث ٝزستٛض ثربضان اٚثربٔربضئریرس خرٕرٟرٛض
آٔطیىب ،تحطیٓ ٞبی التػبزی ٚاضٙرٍرترٗ ػرّریر ٝسرٛزاٖ
ثطزاضت ٝضس.زض ٕٞیٗ حبَ لطاض است ایبالت ٔرترحرس ٜثرٝ
ز٘جبَ ثط زاضت ٝضسٖ ایٗ تحطیٓ ٞبی اظ سٛی اٚثبٔب ،یره
ٔدٛظ وّی ضا ٔجٙی ثط لب٘٘ٛی ضسٖ ا٘دبْ تطاوٙص ٞب ٔربِری
ثب سٛزاٖ غبزض وٙس .ثط ٕٞیٗ اسبس ،ازاض ٜوٙتطَ زاضایری
ٞبی ذبضخی آٔطیىب زض ٚظاضت ذعا٘ ٝزاضی ایٗ وطٛض زض
حبَ تٙظیٓ اِحبلی ٝای است و ٝثٛٔ ٝخت آٖ اظ سطٌیرطی
ا٘دبْ تطاوٙص ٞبی ٕٔٛٙع ضس ٜثب سٛزاٖ ضا لب٘٘ٛی وٙس ٚ
ثالفبغ ٝثؼس اظ غسٚض آٖ اخطای ػّٕیبت ٞبی ثب٘رىری ثرب
سٛزاٖ ثالٔب٘غ ذٛاٞس ثٛز.

عبَر جوعیت بیکاراى جْاى
اس هزس  ۰۲۲هیلیَى ًفز

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -سبظٔبٖ ثیٗاِرٕرّرّری وربض

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٕ٘ -بیٙسٌبٖ ٔدّس ضٛضای اسالٔی ٘طخ ٔبِیبت ثط زذب٘یبت زض
ثط٘بٔ ٝضطٓ تٛسؼ ٝضا ٔطرع ٚ ٚظاضت غٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتدبضت ضا ٔٛظ ث ٝزضج لیٕرت ثرط
ضٚی پبوت سیٍبض وطز٘س.ثٌ ٝعاضش ایط٘بٕ٘ ،بیٙسٌبٖ ٔدّس ضٛضای اسالٔی زض خّس ٝػّٙی ٚ
زض ازأ ٝثطضسی ٔٛاز اضخبػی اظ وٕیسی ٖٛتّفیك الیح ٝثط٘بٔ ٝضطٓ تٛسؼ ٝثب  ۰۷8ضای ٔرٛافرك،
 ۴ضای ٔربِ  ٚثس ٖٚضای ٕٔتٙغ اظ ٕ٘ ۲۰۴بیٙس ٜحبؾط ٔبز ۸۸ ٜضا ٔػٛة وطز٘س.ثطاسبس ثٙس
اِ ٔبز ۸۸ ٜاظ اثتسای اخطای لب٘ ٖٛثط٘بٔ ،ٝتِٛیس ٚ ٚاضزات ا٘ٛاع سیٍبض ٔ ٚحػٛالت زذب٘ری
ػال ٜٚثط ٔبِیبت  ٚػٛاضؼ ٔٛؾٛع لب٘ٔ ٖٛبِیبت ثط اضظش افعٚزٔ ،ٜطٕٔ َٛبِیبت ث ٝضطح ظیرط
استۺ
ٔ -۰بِیبت ٞط پبوت ا٘ٛاع سیٍبض تِٛیس زاذُ ثٔ ٝیعاٖ  ۰8زضغس لیرٕرت زضة وربضذرب٘رٚ ٝ
تِٛیسی ٔطتطن  ۲8زضغس  ٚتِٛیس زاذُ ثب ٘طبٖ ثیٗ إِّّی لثط٘س  ۲۵زضغسٚ ٚ ،اضزاتری ثرٝ
ٔیعاٖ  ۴8زضغس لیٕت وبال ،ثیٕ ٚ ٝوطای ٝتب ثٙسض ٔمػس تؼییٗ ٔی ضٛز.
ٔ -۲بِیبت ا٘ٛاع تٛت ٖٛپیپ  ٚتٙجبوٛی آٔبزٔ ٜػطف تِٛیس زاذّی ثٔ ٝیعاٖ  %۰8لیٕرت زضة
وبضذب٘ٚ ٚ ٝاضزاتی ثٔ ٝیعاٖ  ۴8زضغس لیٕت وبال ،ثیٕ ٚ ٝوطای ٝتب ثٙسض ٔمػس تؼییٗ ٔی ٌطزز.

کاّص قیوت گَضت کلیذ خَرد



تسَیِحساب دٍلت با طلبکاراى خزد
سطٚیرس ذرجرطی ضٚظ٘ربٔر ٝاضن -زِٚرت
چررٙررسٔرربٞرری ٔررب٘ررس ٜثرر ٝپرربیرربٖ ػررٕررط
ذٛز،تسٛیٝحسبة ثب قّرجرىربضا٘رص ضا آغربظ
وطزٔ ٚ ٜیذٛاٞس پط٘ٚرس ٜوربضی اش ضا ثرب
وٕتطیٗ ثسٞی ثجرٙرسز؛حربَ ٞرٓ وربض ضا ثرب
قّجىبضاٖ ذطز آغبظ وطزٚ ٜث ٝآٟ٘ب اسٙبزذعا٘ٝ
ٔیزٞس.
ثٌ ٝعاضش ٟٔط ،غسای قرّرجرىربضاٖ زِٚرت،
ٔستٟب است زضآٔسٜ؛ آٟ٘ب زض حبِی قرّرجرىربض
زِٚت ٞستٙس و ٝذٛزضبٖ ثسٞىبض ثب٘ىی ٞرٓ
ث ٝضٕبض ٔی ض٘ٚس ٞ ٚط ضٚظ ثب ثطذٛضز ضرسیرس
ثب٘ىٟب ثطای ٚغ َٛثسٞیٞبیطبٖ زست  ٚپٙدٝ
٘طْ ٔیوٙٙس.
اِجت ٝایٙى ٝزِٚت چمسض اظ ٔیعاٖ ثرسٞری ٞربی
ذٛز  ٚضبیس ٔ ٓٞكبِجبتص اظ افرطاز آٌربٞری
زاضت ٝثبضس ،ذٛز ٘ىتٝای است و ٝزض غحرت
 ٚسمٓ آٖ ،ترطزیرسٞربیری ٚخرٛز زاضز ،ثرٝ
ذػٛظ ایٙى ٝػّی قریرت ٘ریربٚ ،ظیرط أرٛض
التػبزی  ٚزاضایی  ٓٞچرٙرسی پریرص اػرالْ

وطز ٜثٛز و ٝضلٓ زلیمی اظ ثسٞی ٞبی زِٚرت
زض زست ٘جٛز ٚ ٜزِٚت یبظز ٓٞتالش ورطزٜ
و ٝایٗ ٔٛاضز زاضایی  ٚثسٞی ٞربی زِٚرت ضا
ٔس ٖٚوٙس.
او ٖٛٙزِٚت ذٛز ػعْ ذٛز ضا خعْ وطز ٜترب
ثرطی اظ ثسٞی ذٛز ضا ث ٝقّجىبضاٖ ذػٛغی
ثپطزاظز  ٚثط ایٗ اسبس ،ایرٗ ثربض وربض ضا ثرب
قّجىبضاٖ ذطز پیص ثطز ٜاسرت .ثرط ٞرٕریرٗ
اسبس ،اسحبق خرٟرب٘رٍریرطیٔ ،رؼرب ٖٚاَٚ
ضئیسخٕٟٛض ثب اضسبَ ٘بٔٝای ث ٝػّی قیت٘یرب،
ٚظیط أٛض التػبزی  ٚزاضایی ٔ ٚرحرٕرسثربلرط
٘ٛثرت ،ضئیس سبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝثٛزخ ٝوطرٛض
ذٛاست ٝتب ٔكبِجبت قّجىبضاٖ ذطز ضا تسرٛیرٝ
وٙٙس.
زض زستٛضاِؼّٕی و ٝخٟبٍ٘یرطی ثر ٝایرٗ زٚ
ػؿ ٛوبثی ٝٙاضسبَ ضرس ،ٜآٔرس ٜاسرت ورٝ
زستٍب ٜاخطایی ثب اذص ٚوبِت٘بٔ ٝاظ اضرربظ
شی٘فغ ؤ ٝكبِجبت آٟ٘ب اظ زِٚت وٕتط اظ حس
٘ػبة ٔؼبٔالت وٛچه استٔ ،ی تٛا٘س تٕبْ

رٍابط خارجی باًک ّا پس اس بزجام
رٍ بِ بْبَد است

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -ؼب ٖٚاضظی  ٚأٛض ثیٗ إُِّ ثب٘ه ٔرّری
ایطاٖ ثب تبویس ثط ایٙى ٝپس اظ ثطخبْ ضٚاثف ثیٗ إُِّ ضجى ٝثب٘ىری ض ٚثرٝ
ثٟجٛز استٌ ،فتۺ اِجت ٝزض ٔسیط وبض ثطذی ٔٛا٘غ فٙی ،تدبضی  ٚسریربسری
ٚخٛز زاضز.
ثٌ ٝعاضش ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ سبظٔبٖ ثٛضس  ٚاٚضاق ثٟبزاض ،غالٔطؾب پرٙربٞری
زضثبض ٜزستبٚضزٞبی اخطای یىسبِ ٝثطخبْ زض حٛظ ٜثب٘ىی اظرٟربض زاضرتۺ
أطٚظ ثسیبضی اظ ثب٘ه ٞب ضٚاثف وبضٌعاضی ذٛز ضا ثب ثب٘ه ٞبی ذبضخری
اظ سط ٌطفت ٝا٘س  ٚأٛضی چٌ ٖٛطبیص اػتجبض اسرٙربزی لاَ  -سری ٚ
حٛاِدبت ضا ا٘دبْ ٔی زٙٞس.
ٔؼب ٖٚاضظی  ٚأٛض ثیٗ إُِّ ثب٘ه ّٔی ایطاٖ زضثبض ٜایٙى ٝچطا ثب٘ه ٞبی
ثعضي ذبضخی زض ایٗ ٔست ٕٞىبضی ٞبی ذٛز ضا ثب ایطاٖ آغربظ ٘رىرطزٜ
ا٘سٌ ،فتۺ زض ضٚاثف ثیٗ إُِّ ثب٘ىیٕٞ ،ىبضی ثب ثب٘ه ٞب  ٚضطوت ٞبی
ثعضي زض تبٔیٗ ٔبِی پطٚغٞ ٜب  ٚزضیبفت فبیٙب٘س لتبٔیٗ ٔبِی إٞیت ٔی
یبثس ٌٚط٘ ٝثطای اضتجبقبت وبضٌعاضی ٔی تٛاٖ ثب ثب٘ه ٞربی ٔرررترّر
وبضٞب ضا ز٘جبَ وطز.
پٙبٞی زضثبضٛٔ ٜا٘غ فٙی زض ٔسیط ٕٞىبضی ثب٘ه ٞبی ثعضي ذربضخری ثرب
ایطاٖ  ٚایٙىٌ ٝفتٔ ٝی ضٛز ثرطی اظ آٖ ث ٝضػبیت ٘طسٖ اسرترب٘رساضزٞربی
ثیٗ إِّّی ثب٘ىی زض ایطاٖ ثبظ ٔی ٌطزز ،تٛؾیح زازۺ قجریرؼری اسرت ورٝ
ضطوت ٞب ثبیس یىسیٍط ضا احطاظ  ٚضٙبسبیی وٙٙس و ٝایٗ وربض اظ قرطیرك
تسٚیٗ غٛضت ٞبی ٔبِی ثب ضػبیت استب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی لبثرُ ا٘ردربْ
است.
ٔؼب ٖٚاضظی  ٚأٛض ثیٗ إُِّ ثب٘ه ّٔی زضثبض ٜایٙى ٝچطا ایٗ استب٘ساضزٞرب
زض ایطاٖ ضػبیت ٕ٘ی ضٛزٌ ،فتۺ ضجى ٝثب٘ىی ایطاٖ ثٔ ٝست  ۰8سربَ اظ
٘ظبْ ٔبِی ز٘یب زٚض ثٛز؛ زض ایٗ ٔست استب٘ساضزٞبی خسیسی زض ز٘یب ث ٝاخطا
زضآٔس أب استب٘ساضزٞبی ثب٘ىی زض ایطاٖ ث ٝضٚظ ٘طس.

هقالِ اقتصادی
چِ چیشی باعث فزار سزهایِ
ّا هی ضَد؟

یب ثرطی اظ اسٙبز ذعا٘ ٝاسالٔی ٔٙتطرط ٜضا ثرب
ضػبیت آئیٗ٘بٔٞٝبی ٔطتجف ثب آٖ ،ث ٝلریرٕرت
ضٚظ ػطؾ ٚ ٝؾٕٗ اضای٘ ٝمسیٍٙی حبغرُ ثرٝ
اضربظ شی٘فغ ،تؼٟسات ذٛز ضا ثرٔ ٝریرعاٖ
لیٕت اسٕی اسٙبز ٔصوٛض تسٛی ٝوٙس.
اِجت ٝخٟبٍ٘یطی اظ ایٗ ز ٚزستٍب ٜزِٚتری ٞرٓ
ذٛاست ٝاست ؤ ٝتٗ ٚوبِتٙبٔ ٚ ٝچربضچرٛة
آٖ ضا اظ سررٛی ٔررؼررب٘ٚررت حررمررٛلرری
ضئیس خٕٟٛضی ترؼریریرٗ  ٚثرطای اثرالؽ ثرٝ
زستٍبٟٞبی اخطایی ٔطٕ َٛثٚ ٝظاضت أرٛض
التػبزی  ٚزاضایی اػالْ وٙٙس.

حضَر دٍبارُ خَدرٍ ّای سَاری
ٍلٍَ در باسار ایزاى

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن
 زض حبِیىٔ ٝدٛظ فرؼربِریرتٕ٘بیٙسٌی ضسرٕری ِٚر ٚٛزض
ایطاٖ ِغ ٛضرس ٜثرٛز ضئریرس
ٞیئت ػبِی ٘ظبضت اظ غرسٚض
ٔرردررسز ٔرردررٛظ ثررطای ایررٗ
ٕ٘بیٙسٌی ذجط زاز.
ثٌ ٝعاضش ایّرٙرب ،زثریرطذرب٘رٝ
ٞیبت ػبِی ٘رظربضت ٔرطورع
اغٙبف  ٚثبظضٌب٘بٖ ایطاٖ زض تبضید ٞدسٞرٓ زی ٔرب ٜزض ٘ربٔر ٝای ثرٝ
ٔسیطػبُٔ ضطوت افطا ٔٛتٛض اػالْ وطزۺ ٌٛاٞی فؼبِیت آٖ ضطوت ورٝ
پیص اظ ایٗ اثكبَ ضس ٜثٛز ،ث ٝزِیُ تدسیس٘ظط ثطٔجٙبی ا٘ردربْ ترؼرٟرسات
ضطوت افطا ٔٛتٛض ثب ضطایف لجّی اظ ٘ظط ایٗ ٔطوع ٕٞچٙبٖ ٔؼتجط ذرٛاٞرس
ثٛز.
ایٗ ٘بٔ ٝو ٝث ٝأؿبی یساهلل غبزلی ،ضئیس ٔطوع  ٚزثیطذب٘ٞ ٝیبت ػربِری
٘ظبضت ضسیس ٜاست٘ ،طبٖ ٔیزٞس ٔسبئُ ٔطثٛـ ث ٝضطوت افطا ٔرٛترٛض ٚ
ٔطتطیبٖ ثطقطف ضس ٜاست  ٚایٗ ضطوت ٔیتٛا٘س اظ ایٗ پس ثر ٝػرٙرٛاٖ
تٟٙب ػطؾ ٝوٙٙس ٜضسٕی ذٛزضٞٚبی سٛاضی  ِٚٛٚزض ثبظاض ایطاٖ ث ٝفؼبِیت
ذٛز ازأ ٝزٞسٔ.ستی ثٛز ثٝزِیُ غیجت ضطوت افطا ٔٛتٛض ثٝػٛٙاٖ ٔتِٛری
سٛاضی ٞبی  ِٚٛٚزض ثبظاض ایطاٖ ثطذی افطاز حمیمی  ٚحرمرٛلری ثر ٝقرٛض
ٔستمُ زست ثٚ ٝاضزات  ٚػطؾٔ ٝسَ پطفطٚش XC90زض ثبظاض ظزٜا٘رس
و ٝپیصثیٙی ٔیضٛز ثب ثبظٌطت زٚثبض ٜافطا ٔٛتٛض ،ثر ٝػرٙرٛاٖ یرىری اظ
اػؿبی ٔؼتجط ا٘دٕٗ ٚاضزوٙٙسٌبٖ ذٛزضٔ ،ٚطتطیبٖ ثتٛا٘ٙس ٘یبظ ذرٛز ثرٝ
ذٛزضٞٚبیی ثب آپطٗٞبی اغُ  ٚضطایف السبقی ثس ٖٚثٟرط ٜضا ثر ٝقرٛض
ضسٕی اظ افطا ٔٛتٛض ذطیساضی وٙٙس.

خبز خَش بزای هعاهلِگزاى باسار سزهایِ

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -سرررٙرٍرٛی
سبظٔبٖ ثٛضس ثب اضبض ٜث ٝػّٕیبتیضسٖ ثرٛن
ثیّسیٌ ًٙفتۺ ثط ایٗ اسبس ،ثجرت سرفربضش
ٔتمبؾیبٖ ذطیس زض یه اتبق تربضیره ا٘ردربْ
ضٛز؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝآ٘بٖ لبزض ٘رٛاٙٞس ثٛز اظ
لیٕت سبیطیٗ ،آٌبٞی یبثٙس.
ثٌ ٝعاضش ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ سربظٔربٖ ثرٛضس ٚ
اٚضاق ثٟبزاض ،ضبپٛض ٔحٕسی ،ؾٕٗ اضبض ٜثرٝ
السأبت اغالحی ٌستطز ٜا٘دبْ ضس ٜقی پٙح

ٔبٌ ٜصضت ،ٝث ٝإٞیت غرٙرؼرت وربضٌرعاضی
تبویس وطز  ٚثیبٖ زاضتۺ غٙؼت وربضٌرعاضی
اِٚیٗ ٌبْ ثطای ٚضٚز ث ٝثبظاض سطٔبی ٝاسرت ٚ
 ٕٝٞافطاز فؼبَ زض ثٛضس یب زض وبضٌعاضی ٞرب
ٔطغ َٛث ٝوبض ٞستٙس یب ثطای ذطیس سرٟربْ ثرٝ
وبضٌعاضی ٞب ٔطاخؼٔ ٝی وٙٙس.
ضئیس سبظٔبٖ ثٛضس  ٚاٚضاق ثٟبزاض ثرب ثریربٖ
ایٙى ٝایٗ غٙؼت زض ٞرٕر ٝوطرٛضٞرب زاضای
إٞیت است  ٚیىی اظ ٕٟٔتطیٗ سرترٞ ٖٛربی
ثبظاض سطٔبیٔ ٝرحرسرٛة ٔری ضرٛزٌ ،رفرتۺ
ضىُ ٌیطی ثبظاض سرطٔربیر ٝثرس ٖٚفرؼربِریرت
وبضٌعاضی ٞب لبثُ تػٛض ٘یست؛ ایٗ زض حبِری
است و ٝقی ٘طست ٞبی ٌصضت ٝثب فرؼربِریرٗ
ثبظاض سطٔبی ٝثسیبضی اظ ٔسبئُ آٟ٘ب زض حرٛظٜ
ٞبی ٔرتّ ثبظٌ ٚ ٛضٙیس ٜضس  ٚثرط اسربس

آٖ ض٘ٚس اغالح ٔطىالت ثبظاض سرطٔربیر ٝزض
زستٛض وبض سبظٔبٖ ثٛضس لطاض ٌرطفرت  ٚترب
و ٖٛٙالسأبت ظیبزی ا٘دبْ ضس ٜاست  ٚایرٗ
ضا ٜازأ ٝذٛاٞس زاضت.
ٚی ،یىی اظ زغسغٞ ٝبی وبضٌعاضاٖ ٞ ٚرٕرٝ
فؼبِیٗ ثبظاض سطٔبی ٝضا ضفغ اذتالَ ٞبی ٔٛخٛز
زض سبٔب٘ٔ ٝؼبٔالت زا٘ست ٌ ٚفتۺ زض ٞرٕرٝ
ز٘یب  ٚزض  ٕٝٞحٛظٞ ٜب ،ضٚیىطز ٞبی ٔجتٙی ثرط
فٗ آٚضی اقرالػربت ثرب ثرطذری اذرترالالت
ػّٕیبتی ٔٛاخ ٝاست  ٚزض سبٔب٘ٔ ٝؼبٔالت ٔرب
٘یع ٔطىالتی ٚخٛز زاضت و ٝض٘ٚس زاز  ٚستس
ضا ثب اذتالَ ٔٛاخٔ ٝی وطز.
ٔحٕسی افعٚزۺ یىی اظ اِٚیٗ السأبت ا٘ردربْ
ضس ٜسبظٔبٖ ثٛضس زض چٙس ٔبٌ ٜصضت ٝوبٞص
حساوثطی ٔطىالت سبٔب٘ٔ ٝؼبٔالت ثٛز.

دریافت اطالعات کاالّای ٍرٍدی اس  07۲ضزکت حولًٍقل قبل اس اظْار بِ گوزک
)(ILOپیص ثیٙی وطز خٕؼیت ثیىبضاٖ خٟربٖ زض سربَ
خبضی ٔیالزی اظ ٔطظ ٔ ۲88یّی٘ ٖٛفط ػجٛض ٔی ورٙرس ورٝ
ضوٛضز ثبالی خسیسی ٔحسٛة ٔی ضٛز.
ثٌ ٝعاضش ایسٙب ،تحمیمبت خسیس ایٗ سبظٔربٖ ٘طربٖ ٔری
زٞس خٕیؼت ثیىبضاٖ خٟبٖ أسبَ ٔ ۳.۴یّی٘ ٖٛفط  ٚسربَ
آیٙسٔ ۲.۷ ٜیّی٘ ٖٛفط افعایص پیسا ٔی وٙس ظیطا ٘یطٚی وربض
ثب ض٘ٚس سطیغ تطی اظ ٔطبغّی و ٝایدبز ٔی ض٘ٛس ،ضضس ٔی
وٙس.
قجك پیص ثیٙی سبظٔبٖ ثیٗ إِّّی وبض٘ ،طخ ثریرىربضی زض
سبَ خبضی ٔیالزی ضضس ٔالیٕی ذٛاٞس زاضت  ٚاظ ۵.۷
زضغس زض سبَ ٌصضت ،ٝث ۵.۸ ٝزضغس افعایرص پریرسا ٔری
وٙسٌ.بی ضایسضٔ ،سیط وُ سبظٔبٖ ثیٗإِرّرّری وربض ،زض
ثیب٘یٝای اػالْ وطزۺ افعایص ا٘سن ٔیعاٖ ثیىبضی ثٔ ٝؼٙربی
ٚخٛز ٔ ۳.۴یّی ٖٛثیىبض زض سطاسط خرٟربٖ اسرت .ضرٕربض
ثیىبضاٖ زض سطاسط خٟبٖ زض سبَ  ۲8۰۷ث ٝثریرص اظ ۲8۰
ٔیّی٘ ٖٛفط ٔیضسس ٔ ۲.۷ ٚیّی٘ ٖٛفط زیٍط زض سبَ  ۲8۰۸ثٝ
ایٗ ضلٓ اؾبفٔ ٝیض٘ٛس.

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔر ٝاضن -ضئریرس اترحربزیرٌ ٝرٛضرت
ٌٛسفٙسی اظ وبٞص زٞ ٚعاضتٔٛب٘ی لیٕت ایٗ ٌٛضت زض ثربظاض
ذجط زاز ٌ ٚفتۺلیٕت ٞط ویٌّٛطْ ضم ٝثس ٖٚز٘ج ٝػرطؾر ٝثرٝ
ٔغبظ ٜزاض ثیٗ ۳۴ترب ٞ۳۵رعاضترٔٛربٖ  ٚػرطؾر ٝثرٔ ٝطرترطی
۳۸تبٞ۳۹عاضتٔٛبٖ است.
ػّی اغغط ّٔىی زض ٌفتٍ ٛثب ٟٔط اظ وبٞص لریرٕرت ٌرٛضرت
ٌٛسفٙسی زض ثبظاض ذجط زاز  ٚاظٟبضزاضتۺ لریرٕرت ایرٗ ٘رٛع
ٌٛضت زض ثبظاض حسٚز ٞ ۲۲عاضتٔٛبٖ وبٞص یبفت ٝاست.
ٚی لیٕت ٞطویٌّٛطْ ضم ٝثس ٖٚز٘ج ٝػطؾ ٝثٔ ٝغبظ ٜزاض ضا ثیرٗ
 ۳۴تب ٞ ۳۵عاضتٔٛبٖ  ٚػطؾ ٝثٔ ٝطتطی ثیٗ  ۳۸تب ٞ ۳۹عاضتٔٛربٖ
اػالْ وطز.ضئیس اتحبزیٌٛ ٝضت ٌٛسفٙسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝزضحبَ حبؾط ضوٛز ذبغی ثط ثبظاض ٌٛضت حبورٓ
ضس ٜاست ،افعٚزۺ یىی اظ زالیُ وبٞص لیٕت ٌٛضت زض ثبظاض ،تٛظیغ ٌٛضت زِٚتی است  ٚاٌط زِٚت ایرٗ
وبض ضا ازأ ٝزٞس تبثیط ثیطتطی ثط ضطایف ثبظاض  ٚوبٞص ٘طخٞب ذٛاٞس زاضت.

سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -اقالػبت وبالٞبی
ٚضٚزی لجُ اظ اظٟبض ثٌٕ ٝرطن اظ قرطیرك ۸۷8
ضطوت وطتیطا٘ی  ٚفٛضٚاضزضی ثٌٕ ٝطن اضائرٝ
ٔیضٛز.
ثٌ ٝعاضش ثبضٍب ٜذجطٍ٘بضاٖ خرٛاٖ ثر٘ ٝرمرُ اظ
ضٚاثف ػٕٔٛی ٌٕطن ایطاٖ ،ایرٗ اقرالػربت اظ
قطیك ٔب٘یفست اِىتط٘ٚیىی زضیبفت  ٚزض سربٔرب٘رٝ
خبٔغ أٛض ٌٕطوی تدٕیغ ٔیضٛز  ٚضطوتٞربی
حُٕ٘ٚمُ زض غٛضتی ٔیتٛا٘ٙس ٘سجت ثر ٝغرسٚض
تطذیػی ٝالرساْ ٘رٕربیرٙرس ور ٝلرجرال اقرالػربت
ٔحٕٞ ِٝٛربی ذرٛز ضا اظ قرطیرك ٔرب٘ریرفرسرت
اِىتط٘ٚیىی زض سبٔب٘ ٝخبٔغ ٌٕطوی ثجرت ورطزٜ
ثبضٙس .زض سبٔب٘ ٝخبٔغ ٌٕطوی ثطذالف ٌصضرترٝ
و ٝاقالػبت ٔب٘یفست وبال ث ٝغٛضت زسرتری ٚ
غیطلبثُ غحتسٙدی ثٌٕ ٝطن اضائرٔ ٝری ضرس،
اقالػبت ٔب٘یفست وبال لجُ اظ ٚضٚز ثٌٕ ٝطن ثٝ
غٛضت اِىتط٘ٚیه اظ ضطوت ٞبی حرٕرُ ٘ٚرمرُ
زضیبفت ٔی ضٛز.ثطاسبس اقرالػربت ٔرب٘ریرفرسرت
اِىتط٘ٚیىی ثبض٘بٔ ٝث٘ ٝبْ غربحرجربٖ وربال غربزض

ٟ٘ٚبیتب تطذیػی ٝاظ ضٚی ثبض٘بٔ ٝغبزض ٔی ضرٛز ٚ
یه ضٕبض ٜثبض٘بٔ ٝزض ظٔربٖ تسرٛیر ٝحسربة ثرٝ
غبحت وبال زازٔ ٜی ضٛز  .ثرٞ ٝرٙرٍربْ اظرٟربض
اِىتط٘ٚیىی اظٟبض ثب ٕٞبٖ ضٕبض ٜثبض٘بٔ ٝغرٛضت
ٔی ٌیطز  ٚظٔب٘یى ٝغبحت وربال لػرس زاضز ترب
وبالی ذٛز ضا ثٌٕ ٝطن اظٟبض ٕ٘بیس ث ٝغرٛضت
اِىتط٘ٚیىی ثب ٚاضز ٕ٘ٛزٖ ضٕبض ٜثبض٘بٔ ٝاقالػبت
غبحت وبال اظ ضٚی ٔب٘یفست اِىترط٘ٚریرىری ثرط
ضٚی اظٟبض٘بٔ ٝاِىتط٘ٚیىی ٚاضزات زض سربٔرب٘رٝ
خبٔغ ٌٕطوی زضج ٔری ٌرطزز .ایرٗ اقرالػربت
پطزاظش ضس ٜزض ا٘دبْ تططیفبت ٌٕرطوری ٔرٛضز
استفبز ٜلطاض ٔی ٌریرطز.ثرط ایرٗ اسربس ترٕربٔری
ضطوتٞبی وطتیطا٘ی  ٚحُٕ٘ٚمُ زضیبیی خٟرت
غسٚض تطذیػی ٝاثتسا ثبیس ٔب٘یفست وبالٞبی ذٛز
ضا ث ٝغٛضت اِىتط٘ٚیىی زض سبٔب٘ ٝخربٔرغ أرٛض
ٌٕطوی  ٚپٙدطٚ ٜاحس تدبضت فرطأرطظی ثرجرت
ٕ٘بیٙس .ایٗ وبض ٓٞاو ٖٛٙثب ٔطبضوت ثسیبض ذرٛة
ا٘دٕٗ وطتیطا٘ی  ٚضطوت ٞبی حُٕ٘ٚمُ زضیبیی
 ٚفٛضٚاضزضٞب ا٘دبْ ٔیضٛز .

ازأ ٝاظ ضٕبض ٜلجُۺ
آذطیٗ ٟٓٔ ٚتطیٗ الی ٝأٙیت ،أٙیت ذٛز سطٔبی ٝث ٝقٛض
ذبظ  ٚتؿٕیٗ حمٛق ٔبِىیت است .أٙیت سرطٔربیر ٝضا
سطخٕغ ٔیتٛاٖ زض ِٔٛف ٝای ث٘ ٝبْ حفظ  ٚغریرب٘رت اظ
حمٛق ٔبِىیت خٕغثٙسی وطز و ٝایٗ ِٔٛفر ٝزض چرٟربض
ٚخ ٝغٛضتثٙسی ٔیضٛز.
ٚخ ٝا َٚحفظ  ٚغیب٘ت اظ حمٛق ٔبِىیت ایٗ است ورٝ
اٌط سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ث ٝایٗ ٔسبِ ٝایٕبٖ ٘ساضت ٝثبضرٙرس ورٝ
زستط٘ح  ٚتالش آٟ٘ب ٔرٛضز زسرترجرطز  ٚترؼرطؼ لرطاض
ٕ٘یٌیطز لبػستب یب سطٔبیٌٝصاضی ٕ٘یوٙٙس یب ثر ٝسرٕرت
فؼبِیتٞبی ِٔٛس ضٚی ٘رٛاٙٞس آٚضز.
اِجت ٝایٗ ٔسبِ ٝتٟٙب ث ٝزستجطز  ٚتؼطؼ افطاز ػربزی ذرترٓ
٘طسٌ ٚ ٜب ٜزیس ٜضس ٜاست ور ٝازاضات  ٚتطرىریرالت
حىٔٛتی  ٓٞثب قطح اتٟبٔبتی ثٔ ٝػبزض ٜأٛاَ ثؼرؿری اظ
سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ضٚی آٚضز ٜیب تحت ِٛای ٔجبضظ ٜثرب فسربز
 ...ٚحمٛق ٔبِىیت ثؼؿی اظ سطٔربیرٌ ٝرصاضاٖ ضا ٔرٛضز
تؼطؼ  ٚزستا٘ساظی لطاض زازٜا٘س.
ٚخ ٝز ٚ ْٚزیٍطی اظ غیب٘ت  ٚحفظ حمٛق ٔبِىیت حك
ثٟطٜثطزاضی اظ ٔٙبفغ ٔبِىیت افطاز اسرت .ثرطای ترجریریرٗ
ٔٛؾٛع سطٔبیٌ ٝصاضی ضا زض ٘ظط ثٍیطیس ورٔ ٝربِرىریرت
ثٍٙبٔ ٚ ٜبضیٗ آالت ٚی ث ٝضسٕیت ضٙبذت ٝضس ٜاست أرب
ٕ٘یتٛا٘س اظ ٔحُ سطٔبیٌٝصاضیٞبی ذٛز ٔٙتفغ ضٛز یب ثٝ
قٛض وبُٔ اظ ٔٙبفغ  ٚثبظزٞی سطٔبیٝاش استفبز ٜثجطز.
زض ایٙدب ٔطرع است و ٝاٌط ٔبِىیت ث ٝضسٕیت ضٙبذتٝ
ضٛز أب اظ ثٟطٜثطزاضی اظ ٔٙبفغ آٖ ٕٔب٘ؼت ث ٝػٕرُ آیرس
ثیضه حمٛق ٔبِىیت ٘مؽ ضس ٜاستٔ .ػساق ضٚضٙری
اظ ایٗ ػُٕٔ ،ساذالت زِٚرت ٞرب زض لریرٕرت ٌرصاضی
ٔحػٛالت  ٚپبییٗ ٍ٘ ٝزاضتٗ لیٕرت وربالٞرب ثر٘ ٝرفرغ
ٔػطفوٙٙسٌبٖ است و ٝزض ٟ٘بیت ایٗ ٔسبِ ٝزض سركرح
والٖ  ٓٞث ٝؾطض ٔػطف ورٙرٙرسٌربٖ ٞ ٚرٓ ثر ٝؾرطض
تِٛیسوٙٙسٌبٖ  ٓٞ ٚث ٝؾطض حبوٕیت ثرٛز ٚ ٜثرط ؾرس
افعایص سطٔبیٌٝصاضی ػُٕ ٔیوٙس.
ٚخ ٝزیٍط غیب٘ت اظ حمٛق ٔبِىیت  ٚأٙیت سطٔبی ،ٝزض
ٚالغ ث ٝضفتبض حىٔٛتٞب اظ قطیك تؿٕیٗ اخطای لب٘رٚ ٖٛ
پطتیجب٘ی اظ لطاضزازٞبی اختٕبػی ثطٔیٌطزز.
تٛؾیح آ٘ى ٝآحبز التػبزی زض فؼبِیتٞبی ضٚظٔط ٜذٛز،
لطاضزازٞبی ٔرتّفی ضا ثطلطاض ٔیوٙٙس .ضٚا٘ی خرطیرب٘ربت
التػبزی ٔٛٙـ ثٔ ٝحتطْ ضٕطزٖ چٙیٗ لرطاضزازٞربیری اظ
قطف ٞطوساْ اظ قطفیٗ لطاضزاز است و ٝثرب پطرترٛا٘رٚ ٝ
حٕبیت لب٘ٙٔ ٖٛؼمس ٔیضٛز.
زض ٚالغ اٌط حبوٕیت وطٛض ٘تٛا٘س چٙیٗ لطاضزازٞبیری ضا
حٕبیت  ٚپطتیجب٘ی وٙس ،حمٛق ٔبِىیت افرطاز ٘رمرؽ ٚ
أٙیت سطٔبی ٝظیط سٛاَ ذٛاٞس ضفت  ٚسطٔبیٌٝصاضی ثرٝ
٘فغ ٔكّٛثی ایدبز ٘رٛاٞس ضس .ذأل پطرتریرجرب٘ری لرب٘ر٘ٛری
ٔیتٛا٘س ثِ ٝغ ٛیهقطف ٝلطاضزازٞب زأٗ ظ٘س و ٝزض ٘تیدرٝ
آٖ تِٛیرس ٔرترؿرطض ذرٛاٞرس ضرس ٔ ٚریرُ  ٚضغرجرت
سطٔبیٌٝصاضاٖ ث ٝسطٔبیٌٝصاضی وبٞص ذٛاٞس یبفت.
ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ یىی اظ اِعأبت حفظ  ٚغیب٘ت اظ حمٛق
ٔبِىیرت ضا ٔرترٛخر ٝترٛسرؼر ٝلرب٘ر٘ٛری  ٚلؿربیری ٚ
وبضآٔستطوطزٖ زستٍب ٜلؿب زا٘ست.
ٚخ ٝآذط غیب٘ت اظ حمٛق ٔبِرىریرت ،ثرطلرطاضی ٘رظربْ
ٔبِىیت ٔؼٛٙی استٔ .بِىیت ٔؼٛٙی ثر٘ ٝرٛآٚضی ٞرب ٚ
ذاللیتٞبی یه ثٍٙبٔ ٜطثٛـ ٔیضٛز و ٝزستیبثی ث ٝآٖ
ٔستّعْ غطف ٚلت ظیبز ،ا٘طغی ٞ ٚعیٞٝٙبی ٍٙٞفرت زض
تحمیك  ٚتٛسؼ ٝاست.
حبَ اٌط زض خبٔؼ٘ ،ٝظبْ حٕبیت لب٘٘ٛری اظ ٘رٛآٚضی ٚ
ذاللیت ؤ ٝحػ َٛضطوتٞب  ٚثٍٙبٞ ٜبیری پریرطرطٚ ٚ
وبضآفطیٗ استٚ ،خٛز ٘ساضت ٝثبضس زیٍطاٖ ث ٝسبزٌی ثرب
وپیثطزاضی اظ آٖ ،تالش ٞب  ٚظحٕبت ثٍٙب ٜضا ث ٝثبز زازٜ
 ٚاٍ٘یعٛ٘ ٜآٚضی ٔدسز ضا اظ آٖ ذٛاٙٞس ٌطفت.
ثٙبثطایٗ ٔیثبیست حمٛق ٔبِىیت اظ سٛی زِٚت  ٚآحربز
خبٔؼ ٝث ٝضسٕیت ضٙبذت ٝضس ٚ ٜپطتیجب٘ی لؿبیی  ٚلب٘٘ٛری
الظْ اظ آٖ غٛضت ٌیطز و ٝزض ایٗ غٛضت ایٗ اِرعأربت
زض ٟ٘بیت ث ٝتٛسؼ ٝالتػبزی وٕه ضبیب٘ی ذٛاٞس وطز...
ازأ ٝزاضز

ایتالیا بشرگتزیي ٍاردکٌٌٌذُ ارٍپایی کاالی ایزاًی در  9هاُ اهسال
سطٚیس ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ثطضسی آٔربضٞربی
ٌٕطن ایطاٖ زض ٔ ۹ب ٝٞأسربَ ٘طربٖ ٔری زٞرس،
وطٛض ایتبِیب ثب ٚاضزات ثیص اظ ٞ ۶۷۸عاض تٗ وبال ثٝ
اضظش ثیص اظ ٔ ۳۸۵ریرّریر ٖٛزالض ،ثرعضٌرترطیرٗ
ٚاضزوٙٙس ٜوبالی ایطا٘ی زض ثیٗ وطٛضٞبی اضٚپبیری
لثس ٖٚاحتسبة ٘فت  ٚتدربضت چرٕرسا٘ری ثرٛزٜ
است.
ثٌ ٝعاضش ایط٘ب ،ثطضسی آٔبضٞبی ٔمسٔبتی ٌٕرطن
خٕٟٛضی اسرالٔری ایرطاٖ زض ٔرست یربز ضرسٜ
حبویست ،زض ایٗ ٔست ایتبِیب ثریرطرترطیرٗ ٔریرعاٖ
ٚاضزات ضا اظ ایطاٖ زض ثیٗ  ۴8وطٛض ٔٛضز ثرطضسری
زض ٔ ۹ب ٝٞأسبَ ا٘دبْ زاز ٜاست.
اضظش ضیبِی غبزضات ث ٝایٗ وطٛض زض ایرٗ ٔرست
افع ٖٚثط ٞ ۰۰عاض ٔ ۸۹۵ ٚیّیبضز ضیبَ ثٛز ٜاست.
اضظش ٚاضزات ایتبِیب اظ ایطاٖ زض ٔست ٔطبثر ٝسربَ
لجُ ٔ ۴۶۴یّیٞ ۲۷۶ ٚ ٖٛعاض  ۵۷۳ ٚزالض ثرٛز ٜورٝ
وبٞطی  ۰۷زضغسی ٘طبٖ ٔی زٞس.
ثطپبی ٝآٔبضٞب ،زض ٔ ۹ب٘ ٜرست أسربَ وطرٛضٞربی
آشضثبیدبٖ ثب ٚاضزات ٔ ۳8۲یّیٞ ۰۲۸ ٚ ٖٛرعاض ٚ

 ۳۵۵زالض ،إِٓبٖ ثب ٚاضزات ٔ ۲۰۰یّیٞ ۶۵ ٚ ٖٛرعاض
 ۵۵ ٚزالض ،اسپب٘یب ثب ٚاضزات ٔ ۰۹۷یرّریر۳۷۴ ٚ ٖٛ
ٞعاض  ۶۷۲ ٚزالض  ٚاضٔٙستبٖ ثب ٚاضزات ٔ ۰۶8یّیرٖٛ
ٞ ۸۷۲ ٚعاض  ۷۹۲ ٚزالضی زض ضتجٞ ٝبی ز ْٚتب پٙدٓ
لطاض زاض٘س.
ثطپبی ٝایٗ ٌعاضش ،فسضاسی ٖٛضٚسی ٝثب ثیص اظ ۰۲۹
ٔیّی ٖٛزالض ٚاضزات زض ضتج ٝضطٓ ،اٍّ٘ستبٖ ثب ثیص
اظ ٔ ۳8یّی ٖٛزالض ٚاضزات زض ضتج ٝسیعز ،ٓٞفطا٘سرٝ
ثب ثیص اظ ٔ ۲۴یّی ٖٛزالض ٚاضزات زض ضتج ٝپب٘رعزٞرٓ
 ٚسٛئیس ثب ثیص اظ ٔ ۰۳یّریر ٖٛزالض ٚاضزات زض
ضتجٛ٘ ٝظز ٓٞلطاض زاض٘س.
ٕٞچٙیٗ ،وطٛض ایسّٙس ثب ترٙرٟرب  ۸88وریرّرٌٛرطْ
ٚاضزات اظ ایطاٖ ث ٝاضظش ٞ ۲8عاض  ۳۷8 ٚزالض زض
ضتج ٝآذط لچ ّٟٓاست.
ٌعاضش ایط٘ب حبویستٔ ،دٕٛع ٚاضزات  ۴8وطرٛض
اضٚپبیی اظ اثتسای أسبَ تب پبیبٖ آشضٔربٌ ٜرصضرتر،ٝ
یه ٔیّیبضز ٔ ۸۵۵ ٚیّیٞ ۴۹۲ ٚ ٖٛعاض  ۰۹۸ ٚزالض
ثٛز ٜاست.

