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اقتصاد و جامعه

ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗ ٠رصى -ؽخِٜٞی ؽاطٗا ٙرثت رحهٞرّ،
رط رثت ١ ۵۱۷ظرص ٞٗ ۸۶۶ ٝصر رطرٝرج ١ ۰۶۳ ٝظرص ٝ ۴۸۶ ٝرهؼه٠
طالم رص ؽاّ ُشفد ٠خثض ررر.
ؽیق رهلل رتٞتضرتی رص ُلدِ ٞتا ٗ٢ض  ،ت ٠آٗاص ٝهایغ حهیهاتهی رص
ؽاّ ُشفد ٠رفاصً ٟضر ُ ٝلت ۹تضرؽاػ آٗاص١ای رثت فز ٟرص
پایِا ٟخ٘ؼیدی ؽاطٗا ٙرثت رحٞرّ ًقٞص رص ؽاّ ُشفده۵۱۷ ٠
١ظرص ٞٗ ۸۶۶ ٝصر رطرٝرج ت ٠رثت صؽیزٛ ٠ً ٟؾثت ت ٠ؽاّ ُشفد ٠ركظریـ ررفد ٠رؽت.
تُ ٠لدٝ ٠یٗ ،یاِٛی ٚؽٜی رطرٝرج رص ٗضرر ۱۶.۲ ٙؽاّ  ٝرص طٛاٛ ٙیظ  ۱۱.۷ؽاّ ت ٠رثهت صؽهیهزٟ
رؽت.رتٞتضرتی ٘١چٜی ٚرص ٗٞصر طالم ٛیظ رظ٢اص ررفت ۹طی ؽاّ ُشفد١ ۰۶۳ ، ٠ظرص ٝ ۴۸۶ ٝرهؼ٠
طالم ٛیظ رثت فز ٟرؽت.ؽخِٜٞی ؽاطٗا ٙرثت رحٞرّ ت ٠آٗاص ٝالر ١ا رص ریإ ٞٛصٝط ٛیظ رفاصٟ
ًضر ُ ٝلت ۹رص تؼطیال ٞٛصٝط ١ ۲۰ ، ۸۶ظرص ٝ ۷۶۱ ٝالر ت ٠رثت صؽیز ٠ً ٟتضرؽاػ آٗاص١ها
تؼزرر پؾضر ٙتیقدض رط رخدضر ٙتٞر ٟرؽت  ٝرؽدا١ ٙای ت٢ضر ،ٙخهضرؽها ٙص هٞی  ٝخهٞطؽهدهاٙ
تیقدضیٝ ٚالر صر ت ٠خٞر رخدناك ررر ٟرٛز.

ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛهاٗه ٠رصى -تها تنهٞیهة
ركظریـ  ۱۱رصمزی حزرهْ رؽد٘ظر ؽاّ  ۸۶رص
آخضیٛ ٚقؾت رػضای فٞصری ػآی ًهاص ،پهایه٠
حوٞم ًاصُضر١ ۰۷۵ ٙظرص تٗٞا ٙتیقدض فز  ٝرط
١ ۸۲۱ظرص تٗٞا ٙت ٠یيٗیٔی١ ۰۰۵ ٝ ٙٞظرص تٗٞاٙ
صؽیز.تُ ٠ظرصؿ ریؾٜا ،ركهظریهـ  ۱۱رصمهزی
حزرهْ رؽد٘ظر ؽاّ ً ۸۶اصُضر ٙرص فضریطی ته٠
تنٞیة صؽیز ًٛ ٠ه٘هایهٜهزُهاً ٙهاصُهضی ٝ
ًاصكضٗایی رص خٔؾٛ ٠ه٢هایهی رؽهده٘هظر تهالؿ
ٗی ًضرٛز تا رصهإ پیق٢ٜاری خٞر صر تهً ٠هضؽهی
تٜقاٜٛز  ٝرط ٗ ٞغ خٞر ًٞتا٘ٛ ٟی آٗهزٛهز؛ رص
٢ٛایت پؼ رط ؽهاػهت ١ها ته ه ٗ ٝهشرًهض،ٟ
چا٠ٛطٛی١ای كقضرٛ ٝ ٟقهؾهت ١های طهٞالٛهی،
رػضای فٞصری ػآی ًاص ٘ٛ ٝهایهٜهزُهاُ ٙهضٟٝ
ًاصُضیً ،اصكضٗایی  ٝرٓٝت رص تهٞركهوهی ؽه٠

زشد اقتصادی عساق سٍ بسابس می شًد

ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗ ٠رصىٞٗ -ؽؾ ٠تهیه ٚرٓه٘هٔهٔهی
ت ویوا BMIپیـ تیٜی ًضر صفز رهدناری ػضرم رص
ؽاّ آتی ٗیالری تا یي خ٢ـ تظصٍ ته ۳.۴ ٠رصمهز
خٞر١ز صؽیز.
تُ ٠ظرصؿ ریضٛا رط صؽا١ ٠ٛای ػضرمٞٗ ،ؽؾ ٠یهار فهز،ٟ
صفز رهدناری ریً ٚقٞص رص ؽاّ خاصی ٗیالری صر ٛهیهظ
 ۰.۴رصمز پیـ تیٜی ًضر ٟرؽت.
ریٞٗ ٚؽؾ ،٠تالؿ ١ای رٓٝت ػهضرم تهضری تهاطؽهاطی
ًقٞص صر ػٔت ركظریـ صفز رهدناری رص ؽهاّ ٝ ۱۱۰۸
خ٢ـ آ ٙرط  ۰.۴ت ۳.۴ ٠رصمز ررٛؾد ٠رؽت.
ٗٞؽؾ ٠ت ویواتی BMIیي ٗٞؽؾٗ ٠ؼدثض تی ٚرٓ٘هٔهٔهی
رؽت ً ٠تً ٠اص تدظی ٝ ٠ت ٔیْ رص ٗؾائهْ ٗهضتهٞه ته٠
رهدنار ًال ،ٙمٜؼت  ٝتاطرص١ای ٗآی خ٢اٗ ٙی پضررطر.
ری ٚپیـ تیٜی رصحآی رؽت ً ٠رصطؿ ریٜاص،پهٗ ّٞهٔهی
ػضرم رص تضرتض رالص ٛیظ طی ؽٗ ٠اُ ٟشفد ٠صٛٝز مؼهٞری
ررفد ٠رؽت ت ٠ُٛٞ ٠ری ً ٠رط ٛضخ تضرتضی  ۰۱۴۱ریٜاص رص
ٗا ٟآسص ت ٠تزصیح ت ۰۱۱۱ ٠ریٜاص رص صٝط١ای رخیض صؽیزٟ
رؽت .رصػی ٚحاّ تاطؽاطی ٜٗاطن ٝیضر ٙفهز ٟرص ررهض
خ َٜررػـ ،كوض  ٝتیٌاصی رط خ٘ٔٗ ٠ؼضالتی رؽت ً٠
رٓٝت ػضرم رص رٝصر ٙپؾاررػـ تا آ ٙرؽت تُ ٠ضیهثهاٙ
رؽت .حیزصرٓؼثاری ٛخؾت ٝطیض ػهضرم پهؼ رط رػهالٕ
پایاٛ ٙظاٗی ررػـ رص آسصٗاُ ۸۵ ٟظرصؿ ررر ً١ ٠دهٕٞ
ررػـ ت ٠ػضرم ٗ ۰۱۱یٔیهاصر رالص خؾهاص ٗهاری رص
تضررفد ٠رؽتٝ .ی ٘١چٜی ٚرط تنٞیة ؽٜزٗٔی تاطؽاطی
ریً ٚقٞص ت ٠رصطؿ ٘١یٗ ٚثٔؾ خثض ررر ً ٠تا تهٞخه ٠ته٠
ٗ زٝر تٞرٜٗ ٙاتغ ررخٔی ،تخـ تظصُهی آ ٙتهایهز رط
طضین ؽضٗای١ ٠ای خاصخی خشب فٞر.

ؽضٝیؼ خهثهضی صٝطٛهاٗه ٠رصى -تهض رؽهاػ
تاط ٟتضیُ ٚظرصؿ كائ ،ٞصفز ههیه٘هت ؿهال ٝ
ٗ نٞال ٓثٜی رص ٗاٗ ٟاصػ ( ۰۱رؽلٜهز ۰۲۸۵
تا  ۰۲كضٝصری )۰۲۸۶ ٚطٗی١٠ٜای ركظریـ فاخل
ت٢ای ٗٞرر ؿشریی صر كضرً ٖ١ضر.
تُ ٠ظرصؿ ٗ٢ض تٛ ٠وْ رط ركدض ٘ٛایٜزُی كائه ٞرص
ریضر ،ٙركظریـ هی٘ت سص ُ ،هٜهزٕ  ٝرؿهٔهة
ٗ نٞال ٓثٜی ًا١ـ ت٢ای فٌض  ٝصٝؿ١ٚهای
ٛثاتی صر خثضرً ٙضر .فاخل ت٢ای ٗٞرر ؿهشریهی
كائ ٞتاطرص١ای تیٚرٓ٘ٔٔی پٜح ُض ٟٝرمٔی ًهاالی
ؿشریی صر تض رؽاػ ٝط ٙتداصی ت ٠مٞص ٗا١یا٠ٛ
صمز ٗیًٜز.
فاخل ت٢ای ؿال كائ ٞصٛٝز ص ٝت ٠صفز خهٞر
صر حلظ ًضرٛ ٝ ٟؾثت تٗ ٠ا ٟكٞصی ۰۱( ٠ت ٚ٘٢تها
 ۸رؽلٜز)  ۱.۶رصمز ركظریـ یاكت .ری ٚفاخل

قسازگاٌ مُازت افصایی سسباشان زاٌ اوداشی شد
ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗه ٠رصى-
ٗؼا ٙٝتضتیت  ٝآٗٞطؿ ٛهاخها رط
صر ٟرٛههزرطی هههضرصُههاٗ ٟهه٢ههاص
ركظریی ؽضتهاطر ٙرص ؽهدهار ًهْ
ٛیض١ٝای ٗؾٔح خثضررر.
تُ ٠ظرصؿ ریضٛا رط پایِا ٟخهثهضی
پٔیؼ ،ؽضررص رٗیضحؾی ٚیاٝصی تا
تیا ٙری ٠ٌٜری ٚهضرصُا ٟت ٠رؽدٞص ؽضٓقٌض تاهضی صئیؼ ؽدارًْ ٛیهض١ٝهای
ٗؾٔح صر ٟرٛزرطی فزُ ،ٟلت ۹ؽاّ ۸۵؛ ؽآی رؽدثٜایی رص حٞط ٟآٗهٞطؿ
تٞر چضرًٛ ٠اخا تٞرٛؾت رص هضرصُا٢ٗ ٟاص آٗٞطی ؽضتاطر ٙصتثٛ ٠خؾهت
ٛیض١ٝای ٗؾٔح صر ت ٠رؽت آٝصر.
ٝی تاًیز ًضر ۹تٜا تض كضرٗی ٚص١ثض ٗؼظٖ رٛوالب ٝظیهله ٠ررصیهٖ ٗه هیه
خزٗت ٗوزػ ؽضتاطی صر تضری ؽضتاطر ٙخٞفایٜز ًٜیٖ ٘١ ٝچٜی ٚرص ریٚ
صرؽدا تا آٗٞطؿ ٗ٢اص ١ای ٗخدٔق ؽؼی فٞر تا رحؾهاػ ٗؾهلهٓٞهیهت
پشیضی آٛا ٙركظریـ یاتز ت ٠ُٛٞ ٠ری ً ٠رص آیٜز ٟتدٞرٜٛز خهٞر صر تهضری
ٝصٝر ت ٠تاطرصًاص  ٝرفدـاّ آٗارًٜٜ ٟز.
ٗؼا ٙٝتضتیت  ٝآٗٞطؿ ٛاخا ُلت ۹یي هآة رخضری ًهاص صٝی حهٞطٟ
آٗٞطؿ رٛدإ فز ٟرؽت ،تزی ٠ً ٠ُٛٞ ٚؽضتاطر ٙت ٠ر ٝرؽد ٠توؾیهٖ ٗهی
فٛٞز؛ یي ُضً ٟٝؾاٛی ً ٠ررصری ٗ٢اص ١ؾدٜز ت ٠ؽاطٗا ٙكٜی  ٝحضكه٠
ری ٗؼضكی ٗی فٛٞز تا ُٞر١یٜاٗ ٠تٞرٜ٘ٛزی ٢ٗ ٝاص رصیاكت ًٜٜز ُٝضٟٝ
ریِض ٛیظ ؽضتاطر ٙكاهز ٗ٢اصتی ً ٠تا ؽضٗایُ ٠شرصی رؽدِا١ ٟای ٛیض١ٝای
ٗؾٔح تایز آٗٞطؿ الطٕ صر تثیٜٜز.

ٛؾثت ت ٠تاط ٟطٗاٛی ٗقات ٠رص ؽاّ ههثهْ (ٗهاصػ
ٛ )۱۱۰۶ههیهظ  ۰۱.۰رصمهز تههاال صكههده ٠رؽههت.
ِٛضرٛی ١ای رهٔی٘ی تٝ ٠یغ ٟتهزر ٕٝخقهٌهؾهآهی
طٞالٛی رص آٗضیٌا  ٝفضری رههٔهیه٘هی ؽهضر ٝ
ٗضطٞب رص تخـ ١ایی رط رصٝپا ػاْٗ صفز هی٘ت
ُٜزٕ تٞر ٟرؽت.
ت٢ای خ٢اٛی سص ٛیظ رص پهی تهوها های تهاالی
خ٢اٛی  ٝپیـتیٜی ٛاٗطٔٞب رصتاص ٟتضررفت ریهٚ
ٗ ن ّٞرص آصعرٛدی ٚصٛٝز ص ٝت ٠صفزی ررفهده٠
رؽت.
فاخل ت٢ای ٗ نٞال ٓثٜی كائ ٞرص ٗاٗ ٟاصػ
(  ۰۱رؽلٜز  ۰۲۸۵تا  ۰۲كهضٝصریه۲.۲ )۰۲۸۶ ٚ
رصمز تاال صكت .توا ای تاالی خه٢هاٛهی تهضری
ًض ،ٟپٜیض  ٝفیض خقي ًاْٗ ری ٚركظریـ ت٢ا صر
صهٖ طر ٟرؽت.
تض رؽاػ ُظرصؿ كائ ،ٞفاخل ت٢ای فٌض رص پی
صفز كضمت ١ای مارصرتی تٗ ٠یظر ۲.۳ ٙرصمهز
ًا١ـ یاكدٛ ٝ ٠ؾثت تٗ ٠اٗ ٟاصػ  ۱۶.۴رصمهز
ركت ٛقاٗ ٙیر١ز.
فاخل ت٢ای صٝؿٛ ٚثاتی كائٛ ٞیظ پؼ رط ًا١ـ
هی٘ت صٝؿ١ ٚای ؽٞیأً ،ظر  ٝتخٖ آكداتهِهضررٙ
صٛٝزی ٛظٓٝی ررفد ٠رٗا ت٢ای صٝؿ ٚپآٖ پهؼ رط
پیـتیٜی تزر ٕٝمارصر صٝؿ ٚپآٖ رط رٛهزٛٝهظی
ت ٠رت اری ٠رصٝپا ،تاال صكت.

صادزات غیسوفتی کشًز بٍ مسش 74میلیازد دالز زسید
ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛهاٗه٠
رصىُ٘ -ضى خ٘ٞ٢صی
رؽالٗی ریضر ٙصٝط یٌقٜث٠
رػههالٕ ًههضر مههارصر
ؿیضٛلدی تض پایً ٠هاصٛهاٗه٠
ػٌ٘ٔضر تداص خاصخهی
پاصؽاّ ٛؾهثهت ته ٠ؽهاّ
 ،۰۲۸۴تههههها ۵.۴۵

رصمزركظریـ ،ت ٠حزٝر ٗ ۳۶یٔیاصر رالص صؽیز.
تُ ٠ظرصؿ ُ٘ضى خ٘ٞ٢صی رؽالٗی ریضرٗ ،ٙد٘ٞع مارصر ؿهیهضٛهلهدهی
ریضر ٙرص ٗ ۰۱ا ٠١ؽاّ  ۰۲۸۵تآؾ تض ٗ ۳۵یٔیاصر ٗ ۸۲۰ ٝیٔی ٙٞرالص تهٞر ٝ
ری ٚرص حآی رؽت ً ٠رص ؽاّ ٗ ۳۳ ،۰۲۸۴یٔیاصر ٗ ۳۱ ٝیٔیه ٙٞرالص ًهاال
مارص فز ٟتٞر.
پاصؽاّ مارصر ٗ نٞال پدضٝفی٘ی  ۷.۱۸رصمز ٗ ٝهیهؼهاٛها ُهاطی
 ۲.۱۷رصمز ًا١ـ یاكت.
تض رؽاػ آٗاص ،مارصر ؿیضٛلدی پاصؽاّ ریضر ٙتٗ ٠ونز١ای ٗ ٖ٢مارصرتی
ٗاٜٛز چیً ،ٚض ٟخٜٞتی ،تضًی ٝ ٠ػضرم صٛٝز ركظریقی ررفت.
مزٝص ًاال١ای ریضرٛی ت ٠چیٛ ٚؾثت ت ٠ؽهاّ پهیهـ آ ۷.۲۰ ،ٙرصمهز
ركظریـ یاكت.
مارصر ؿیضٛلدی ریضر ٙتً ٠ض ٟخٜٞتی  ٝتضًی ٠ت ٠تضتیة تا ركظریـ ۴۱.۱۴
رصمزی  ۱۱.۷۷ ٝرصمزی ٘١ضر ٟفهز  ٝفها١هز ركهت  ۸.۴۸رصمهزی
مارصر ًقٞصٗا ٙت ٠رٗاصر تٞریٖ.

افصایش  ۲۱دزصدی اعتباز دزمان مددجًیان کمیتٍ
ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛهاٗه ٠رصىٗ -هزیهضًهْ
ت٢زرفت ،رصٗها ٝ ٙرٗهٞص تهیه٘هً ٠ه٘هیهده٠
رٗزررُلت ۹رػدثاص رصٗاٗ ٙزرخٞیاً ٙه٘هیهده٠
رٗزرر تا حزٝر  ۰۱رصمهز ركهظریهـ ته۴۴۱ ٠
ٗیٔیاصر تٗٞا ٙصؽیز ٟرؽت.
تُ ٠ظرصؿ ٗ٢ض ،خؼلض صحی٘ی تا تیها ٙریهٜهٌه٠
رػدثاص رصٗاٗ ٙزرخٞیاً٘ ٙیده ٠رٗهزرر رٗؾهاّ
حزٝر  ۰۱رصمز ركظریـیاكد ٠رؽهت ُهلهت۹
ؽاّ ُشفد ٠حزٝر ٗ ۴۱۱یٔیاصر تٗٞا ٙمهضف
١ظی ٠ٜرصٗاٗ ٙزرخٞیا ٙت ت حه٘هایهت ریهٚ

٢ٛار فز ً ٠رص ؽاّ خزیز ری ٚصهٖ ت ٠حهزٝر
ٗ ۴۴۱یٔیاصر تٗٞا ٙصؽیز ٟرؽت.رٓثده ٠ریه ٚرص
حآی رؽت ًٗ ٠٘١ ٠زرخٞیا ٙت ت ح٘ایهت
ً٘ید ٠رٗزرر ررصری تی٘ ٌْ٘ٗ ٠رصٗاٛی ١ؾدٜز،
ٝی تا رفاص ٟت ٠ری ٠ٌٜؽاّ  ۸۵حزٝر ١ ۰۱۱هظرص
ًٞرى طیض پٜح ؽاّ رچاص ؽٞءتـشی ٠ته هت
ح٘ایت ً٘ید ٠رٗزرر هضرص ُضكدٜز رػالٕ ًهضر۹
رٗؾاّ ری ٚصهٖ ت ٠حزٝر ١ ۰۲۶هظرص ًهٞرى
ركظریـ خٞر١ز یاكت.
صحی٘ی رط رررٗ ٠رخضری طضح ح٘ایت ًه٘هیهده٠

رٗههزرر رط ٗههارصر ٙتههاصررص  ٝفههیههضر ٟرچههاص
ؽٞءتـشی ٠رص ؽاّ  ۸۶خثض ررر  ٝركهظٝر ۹ریهٚ
طضح ؽاّ ُشفد ٠رخضر فز ً ٠تهض رؽهاػ آٙ
ٗا١ا١ ۰۱۱ ٠ٛظرص تٗٞا ٙرط رٝص ٟتهاصررصی تها
یيؽآِی ًٞرى تٗ ٠ارص پضررخت ٗیفٞر.

استاودازد اتحادیٍ ازيپا بسای تجُیصات پصشکی دز ایسان الصامی شد

ذخایس ازشی خازجی چیه افصایش یافت

ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗ ٠رصى -رص ٗهاٗ ٟهاصذ تها رررٗه٠
تضؼیق رالص آٗضیٌا  ٝتا ركظریـ تٜـ١ای تداصی تهیهٚ
آٗضیٌا  ٝچی ،ٚسخایض رصطی خاصخی چقٖ تهاررٗهی ١ها،
رٛزًی ركظریـ یاكت.
تُ ٠ظرصؿ خثضِٛاص ٗ٢ض تٛ ٠وْ رط صٝیدضط ،رص ٗاٗ ٟاصذ تا
رررٗ ٠تضؼیق رالص آٗضیٌا  ٝرصحآهی ًه ٠تها ركهظریهـ
تٜـ ١ای تداصی تی ٚآٗضیهٌها  ٝچهیه ٚسخهایهض رصطی
خاصخی چی ٚرٛزًی ركظریـ یاكت.
صٝط یٌقٜث ٠ررر١ٟای تاٛي ٗضًظی چیٛ ٚقا ٙررر ،تٜه٢ها
رص ٗاٗ ٟاصذ ٗیظر ٙری ٚسخایض ٗ ۸یٔهیهاصر رالص ركهظریهـ
یاكت  ٝت ۲.۰۳۲ ٠تضیٔی ٙٞرالص صؽیز .ری ٚرصحآیؾت ً٠
ٗیظر ٙری ٚسخایض رص ٗا ٟكٞصیٗ ۱۶ ٠یٔیاصر رالص ركت ًضرٟ
تٞر.رهدنارررٛاٛی ً ٠رص ٛظضؽٜدی صٝیدضط فضًت ًهضرٟ
تٞرٛز ،پیـ تیٜی ًضر ٟتٞرٛز ًٗ ٠یظر ٙریه ٚسخهایهض تها
حزٝر ٗ ۵یٔیاصر رالص رص ٗاٗ ٟاصذ ركظریـ یاتز  ٝت۲.۰۳ ٠
تضیٔی ٙٞرالص تضؽز.



ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗ ٠رصىٝ-طیض ٛلت ُهلهت ۹رص ٗ ۳هاٟ
آیٜزٗ ۰۱ ٟیٔیٓ ٙٞیدض تٗ ٠یظر ٙتٓٞیز تٜظی ٚر اكٗ ٠یفٞر.
تُ ٠ظرصؿ تافِا ٟخثضِٛاصر ٙخٞر ٙتٛ ٠وْ رط خأٗ ٠ٛت؛ تیهغٙ
ٛاٗزرص طٝ ،٠ِٜٛطیض ٛلت رص ً٘یؾیٝ ٙٞیغ٘ ١ایت رط تهٓٞهیهز
ٗٔی رص پاؽخ ت ٠رظ٢اصر ٛارص ها یپٞص رص خنهٞك تهٓٞهیهز
تٜظی ،ٚرظ٢اص ًضر ۹رص یي ؽاّ ُشفدٗ ۰۴ ٠یٔیٓ ٙٞیدض ت ٠تٓٞیز
تٜظی ٚریضر ٙر اك ٠فز ٝ ٟرص ٗ ۳ا ٟآیٜزٛ ٟیظ ٗ ۰۱یٔهیهٓ ٙٞهیهدهض
ریِض تٗ ٠یظر ٙتٓٞیز تٜظی ٚر اكٗ ٠یفٞر؛ یؼٜی ٗ ۱۶یٔیٓ ٙٞیدهض
ت ٠ظضكیت تٓٞیز تٜظی ٚركظٝر ٟخٞر١ز فزٝ.طیض ٛلت تیاً ٙهضر۹
تا پایا ٙؽاّ ٗ ۰۱یٔیٓ ٙٞیدض ت ٠تٓٞیز تٜظی ٚر اكٗ ٠یفٞر  ٝرط ٗ ۵ها١ه ٠ر ٕٝؽهاّ خهاصی ریهِهض ٝرصرر
تٜظیٛ ٚخٞر١یٖ ررفتٝ.ی ركظٝرٗ ۹قٌْ تٜظی ٚصر رص پاالیقِا١ٟا ٛثیٜیز تٌٔ ٠ریٗ ٚقٌْ رص خٞرصٝؽاطی ١ها
رؽت ،طیضر ؽاال ۰۱ ٠ٛرصمز تٗ ٠یظر ٙتٓٞیز خٞرص١ٝا ركظٝرٗ ٟیفٞر ً ٠ری ٚرٗض ٗٞخة صفز ٗنضف تٜظیٚ
ٗیفٞر.طُ ٠ِٜٛلت ۹ت٘١ ٠ا ٙتؼزرری ً ٠خٞرص ٝر اكٗ ٠یفٞرٗ ،نضف تٜظیٛ ٚیظ ركظٝرٗ ٟیفٞر.

بُای مًاد غرایی بسای ديمیه ماٌ متًالی افصایش یافت

اعمال افصایش  ۳۱دزصدی پایٍ حقًق دز فیش فسيزدیه کازگسان
خاٛث ٠ت ٠ركهظریهـ  ۱۱رصمهزی پهایه ٠حهوهٞم
ًاصُضر ٙص ایت رررٛز.رٗا ٗهاخهضری رؽهده٘هظر
ًاصُضر ٙت٘١ ٠ی ٚخا خدٖ ٛقز  ٝػٔیضؿٖ آٛهٌه٠
تٌٔیق ركظریـ حزرهْ رؽد٘هظر ًهاصُهضر ٙرص
ؽاّ ُشفد ٠صٝف ٚفز رٗا ٗشرًضر تضری تؼییهٚ
ؽایض ؽطٞح ٗظری ت ٠رٓیْ طٞالٛی فز ٙخٔؾا
رص صٝط١ای پایاٛی ؽاّ ُشفد ،٠ت ٠تؼٞین ركدار ٝ
ت ٠تؼز رط تؼطیال ػیز ٗ ًّٞٞفز.
ٜٗظٞص رط ؽایض ؽطٞح ٗظریٗ ،یظر ٙپای ٠حوٞم ٝ
ٗظری رؽت ً ٠ؽاّ ُشفد ٠تیـ رط صهٖ حزرههْ
رؽد٘ظر ٗنٞب فٞصری ػآی ًاص تٞر ٝ ٟفهاٗهْ
آ ٙرؽد ٠رط ٗق٘ٞال ٙهاً ٙٞٛاص ٗیفٞر ً ٠پایه٠
حوٞم آ٢ٛا رص ؽاّ ُشفد ٠تض رؽاػ ؽهٜهٞر ٝ
ؽاتوً ٠اص رط ١ ۸۲۱ظرص تٗٞا ٙتیقدض تٞر ٟرؽت.
تا ٝخٞر آ٘ٛ ٠ٌٛایٜزُاً ٙاصُضی ً ٝاصكضٗایهی
رص آخضی ٚخٔؾ ٠رؽد٘ظر فهٞصری ػهآهی ًهاص
پیق٢ٜار خٞر صر تضری ركظیـ ٗیظر ٙؽایض ؽهطهٞح
ٗظری ٗطضح ًضرٛز رٗا آٛطٞص ًٗ ٠ؼا ٙٝصٝرته
ًاص ٝطرص تؼاً ،ٙٝاص  ٝصكا ٟرخد٘اػی ُهلهده٠
هضرص رؽت ت ٠طٝری خٔؾاتی تا حضٞص ٘ٛایٜزُهاٙ
ُض١ ٟٝای ًاصُضی ً ٝاصكضٗهایهی تهٗ ٠هٜهظهٞص
ٛظریي ًضر ٙپیق٢ٜارر طضكی ٚته ٠یهٌهزیهِهض
تضُظرص  ٝتٌٔیق تؾدٗ ٠ظری ؽاّ  ۰۲۸۶تا پهایهاٙ
كضٝصریٗ ٚا ٟصٝف ٚفٞر.

 ۲۳میلیًن لیتس بٍ تًلید بىصیه افصيدٌ میشًد

ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗه ٠رصىٗ -قهاٝص ٝطیهض
ت٢زرفت رص رٗٞص تد٢یظر پهظفهٌهی ُهلهت۹
ُضكد ٚرؽداٛزرصر رت اری ٠رصٝپا تضری تد٢یظر ٝ
ٗٔظٗٝا پظفٌی تضری تٓٞیزًٜٜزُها ٙررخهٔهی
رٓظرٗی فز.
ص ا ٗؾائٔی رص ُلت ُ ٝه ٞتها ریهضٛها ركهظٝر۹
تخقٜاٗه ٠ریه ٚرٓهظرٕ طهی ١هلهده ٠خهاصی ته٠

تٓٞیزًٜٜزُا ٙرتالؽ خٞر١ز فز  ٝتهضرؽهاػ آٙ
ت٘إ تٓٞیزًٜٜزُا ٙتد٢یظر پظفٌی ٗهٌهٔهق
خٞر١هٜهز تهٞر تهٓٞهیهزر خهٞر صر تهضرؽهاػ
رؽداٛزرصر١ای رت اری ٠رصٝپا رٛدإ رٜ١ز.
ٝی تاًیز ًضر ۹ؽاّ  ،۸۶ؽاّ ت  ّٞتٜیاری ٚرص
ٛظإ ًٜدضّ ًیلی تد٢یظر پهظفهٌهی رؽهت ٝ
رخضری ری ٚت  ّٞصر رص رؽدٞص ًهاص ههضرص رررٟ
ریٖ.
ریٗ ٚقاٝص ٝطیض ت٢زرفهت ،رصٗها ٝ ٙآٗهٞطؿ
پظفٌی ٘١چٜیُ ٚلت ۹رخضری ت  ّٞتٜیاری ٚرص
ٛظإ ًٜدضّ ًیلی تد٢یظر پهظفهٌهی  ٝرٓهظرٕ
تٓٞیزًٜٜزُا ٙت ٠رخش رؽداٛزرصر١های رته هاریه٠

رصٝپا تا ١زف رصتوای ًیلیت تد٢یظر پظفٌهی
 ٝتٞؽؼ ٠مارصر ریٔٗ ٚظٗٝها مهٞص ٗهی
ُیضرٗ.زیضًْ تهده٢هیهظر پهظفهٌهی ٝطرص
ت٢زرفت ،رصٗا ٝ ٙآٗهٞطؿ پهظفهٌهی رظه٢هاص
ررفتٗ ۹ؼاٛٝت ػٔ٘ی صیاؽت خه٘ه٢هٞصی ٛهیهظ
تخقی رط ١ظی١ ٠ٜای رخش رؽداٛزرصر رت اری ٠رصٝپا
صر پضررخت خٞر١ز ًضر.
ٗؾائٔی یارآٝص فز ۹ؽاّ ُشفدٗ ۱۳ ٠یٔی ٙٞرالص
تد٢یظر پظفٌی ،رط ریضر ٙمارص فز  ٝصفز ۰۱
تضرتضی مارصر تد٢یظر پظفٌی یؼٜی صؽیزٙ
تٗ ۱۳۱ ٠یٔی ٙٞرالص مارصر صر تضری ری ٚحٞط، ٟ
١زف ُشرصی ًضر ٟریٖ.

صديز بیمٍوامٍ تضمیه کیفیت کاالی ایساوی
ؽضٝیؼ خثضی صٝطٛاٗ ٠رصى -یٌی رط فضًت١ای تی٘ ٠رص ؽآی ً ٠رط
ؽٞی ٗوإ ٗؼظٖ ص١ثضی تٛ ٠إ ح٘ایت رط ًاالی ریضرٛی ٛإ ُضكد ٠رؽهت،
تا مزٝص تی٘ٛ٠اًٗ ،٠یلیت تٓٞیزر ررخٔی صر تض٘ی ٝ ٚح٘ایت ٗیًٜز.
تُ ٠ظرصؿ ریؾٜا ،ظا١ضر ری ٚفضًت تا رؽدلار ٟرط صٝؿ١ای ٗهدهؼهزر رط
ًیلیت تاالی ٗ نٓٞی ً ٠تی٘ٗ ٠یًٜز رط٘یٜا ٙحامْ ٗیًٜز.
ریٞٛ ٚع رط تی٘ٛ٠اٗ ٠رص ٗٞرصری ًٗ ٠نضف ًٜٜزُا ٙرط ًیلیت ًهاالی
ررخٔی طیار ٗط٘لٛ ٚثٞرٛ ٝ ٟؾثت ت ٠خزٗا پؼ رط كهضٝؿ ٛهیهاط ته٠
حن ّٞرط٘یٜا ٙررصٛز ،رصرئٗ ٠یفٞر.
طثن رػالٕ فضًت تی٘ ٠تؼاً ،ٙٝاصًضر ری ٚتی٘ٛ ٠اٗٗ ٠قهاته ٠پهٞفهـ
ُاصرٛدی تٞر ٝ ٟچٜاٛچً ٠االی تی٘ ٠فز ٟرط ًیلیت ً ٝاصریهی تضه٘هیهٚ
فز ٟطی ٗز طٗاٗ ٙقخنی رط طٗا ٙخضیز ًاال تهضخهٞصررص ٛهثهافهز،

ٗنضف ًٜٜزٗ ٟیتٞرٛز تا ٗضرخؼ ٠ت ٠فضًت تی٘ ٠توا ای صكغ ػهیهة رط
ًاال ًضر ٟیا رصخٞرؽت خؾاص ًٜز.

مقالٍ اجتماعی
مُاجستَای داخل ایسان
بٍ کجا ي بٍ چٍ دلیل است؟

ٗ٢اخض  ،پزیزٟری رؽهت ًه ٠ته ٠فهز رط فهضریه
رهدناری  ٝرخد٘اػی خاٗؼ ٠تأریض ٗیپشیهضرٗ .ه هوهوهاٙ
ًقٞصٗا ٙرص صرؽدای تضصؽی رهین ٗ٢اخض ١ایی ً ٠ته٠
رالیْ ٗخدٔق رص ًقٞص ٗا مٞص ٗیپشیضرٗ ،طآؼ٠ری
صر رٛدإ رررٟرٛز.
تُ ٠ظرصؿ ریؾٜها ،صٛٝهن رههدهنهاریٗ ،هٞخهة ریهدهار
كضمت ١ای فـٔی  ٝتثزیْ ٗضرًظ ػض ً ٠اص  ٝكؼآهیهت
تً ٠ا١ ٙٞٛای ػ٘ز ٟخشب خ٘ؼیت ٗیفٞر  ٝرصٗواتهْ،
صًٞر رهدناری ،تیت ضًی  ٝپٞیا ٛثٞر ٙخ٘ؼیت صر رص
پی ررفد ٝ ٠چٜاٛچ ٠تٗ ٠ضحٔ ٠ت ضرٛی تضؽزٗ ،ؾهیهض١های
ٗ٢اخضتی صر تـییض ٗیر١ز.
ًقٞص١ای رصحاّتٞؽؼ ٠خ٢ا٢ٗ ،ٙاخض  ٝف٢ضٛقیهٜهی
صر رؽاؽی تضی ٝ ٚتٜیاری تضیٗ ٚؾلٔه ٠خه٘هؼهیهدهی خهٞر
ٗی فٜاؽٜز ،تا خایی ً ٠كقهاص ریه ٚر ٝخهضیها ٙصر تهض
ركظریـ تیصٝی ٠خ٘ؼیت ف٢ض١ها ،خهزی تهض رط ػهاٗهْ
تاصٝصی  ٝآ َٜ١صفز طثیؼی خ٘ؼیت ٗیررٜٛز.
ػٔت١ا  ٝطٗی١ ٠ٜای ٗ٢اخض تٞؽ ٗدهخهنهنهیه ٚته٠
ٗٞرصری فاْٗ ػٞرْٗ رهدناری (رصآٗز ،رفدـاّ ،تنضف
طٗی ،)ٚػٞرْٗ خ٘ؼیدی (ؽ ،ٚخهٜهؼ ٝ ،هغ تهأ١هْ)،
ػٞرْٗ ٗضتٞه ت ٠فی ٟٞطٛزُی ،ؽهطهح ته هنهیهٔهی ٝ
كضمت ١ا ،خزٗا تهضرتهضی  ٝرصتهثهاطها  ،خهزٗها
رخد٘اػی ٝ ٝؽایْ تلضی ی توؾیٖتٜزی ٗیفٛٞز.
ٗ٢اخض  ٝچِِٛٞی تٞطیغ ٗدزر خ٘ؼیهت رص ررخهْ
ًقٞص یا رمطالحاً ٗ٢اخض ررخٔی ،رط رؽهاؽهی تهضیهٚ
ػٞرٗٔی ١ؾدٜز ً ٠ؽیاؽتُشرصر ٙرهدناری – رخد٘اػهی
خاٗؼ ٠تهضری ًهٜهدهضّ خه٘هؼهیهت ،خه٢هت ررر ٙته٠
خات٠خایی ١ای خ٘ؼیدی ٛ ٝیظ ١زریت خ٘ؼیت ته ٠ؽهٞی
هطة ١ای رهدناری ت ٠آ ٙتٞخ ٠ررصٛز  ٝت٘١ ٠ی ٚرٓهیهْ،
پغ١ٝـ رصتاص ٟتـییضر حامْ رط ٗ٢اخض رص خ٘ؼیهت
١ض ٜٗطو ،٠تؾیاص ضٝصی رؽت.
ٗ وواٛی رط ًقٞصٗا ٙرص ٘١ی ٚصرتط ،٠پهغ١ٝقهی صر ته٠
رٛدإ صؽاٛزٟرٛز ً ٠رص آ٢ٗ ٙاخض ١ای تی ٚرؽداٛهی رص
ریضر ٙتض رؽاػ ٛدایح ؽضف٘اصی١ای صؽ٘ی ًقٞص ٗهٞصر
تضصؽی هضرص ُضكد ٝ ٠ؽؼی فز ٟت ٠پضؽـ١ایی رص ریهٚ
خنٞك پاؽخ ررر ٟفٞر.
ری ٚپغ١ٝـ ،رط طضین ت ٔیْ راٞٛی ٠ررر١ٟای حامهْ رط
ؽضف٘اصی ػ٘ٗٞی ٛلٞػ ٗ ٝؾٌٗ ٚهضًهظ آٗهاص ریهضرٙ
رٛدإ فز ٟرؽت  ٝررر١ ٟهای ته ٠رؽهت آٗهز ٟآ ٙرص
خنٞك تأریض ٛضخ تیٌاصیٗ ،یاِٛی ٚؽاّ١ای ت نیْ ٝ
خ٘ؼیت تض صٝی ٗیظر٢ٗ ٙاخض  ،رط طضین ٛضٕركهظرص١های
آٗاصی ،آٛآیظ فزٟرٛز.
ٛدایح ری ٚتضصؽی١ا ٛقاٗ ٙیرٜ١ز ً ٠طی رٝص ۰۲۶۴ ٟتها
 ،۰۲۷۴ؽ٢ٗ ٖ٢اخضر ٙرط ًْ خ٘ؼیت ٛ ۰۶.۱لض رص تهضرتهض
١ض ٛ ۰۱۱لض تٞر ٠ً ٟرص رٝص ۰۲۷۴ ٟتا  ۰۲۸۱تٛ ۶.۳ ٠لهض
ٗ٢اخض رص تضرتض ١ض ٛ ۰۱۱لض صؽیز ٟرؽت.
هضتا ٙحؾیٜیً ،اصفٜاػ رصفز خه٘هؼهیهت فهٜهاؽهی ٝ
ًاصفٜاػ پغ١ٝقی ٗؤؽؾٗ ٠طآؼا ٗ ٝزیضیت خاٗغ ٝ
تخننی خ٘ؼیت ًقٞص ٌ٘١ ٝاصرٛقاٗ ٙیُٞیٜهز ۹رص
ؽاّ  ،۰۲۸۱تیقدضیٛ ٚؾثت ٗ٢اخض ت ٠خ٘ؼیتٗ ،ضتٞه ته٠
رؽدا١ٙای خضرؽا ٙخٜٞتی ،رٓثضط  ٝتٞف٢ض تٞر ٟرؽت ًه٠
خات٠خایی طیار خ٘ؼیت رص ری ٚرؽدا١ٙا صر ٛقاٗ ٙیر١ز.
رٗا ً٘دضیٛ ٚؾثت ،ت ٠رؽدا١ ٙای ٓضؽدا ٝ ٙؽهیهؾهدهاٝ ٙ
تٔٞچؾدا ٙرخدنهاك ررفهده ٠رؽهت ًه ٠خهٞر خهظٝ
رؽدا١ ٙای ٗ٢هاخهضكهضؽهت ١ؾهدهٜهز یها ته ٠ػهثهاصتهی
ٗ٢اخض ١ای طیاری رطآٛدا تٜٗ ٠اطهن ریهِهض مهٞص
ٗیپشیضر.
رص ری ٚت وین ٗقخل فز ً ٠رؽدا ٙتٞف٢هض ته ٠رٓهیهْ
ٗٞهؼیت رهدناری ٝ ٝخٞر فضًت١ای تهظصٍ ٛهلهدهی،
ٛیضٝی رٛؾاٛی كؼاّ رؽدا١ ٙای ٗداٝص ٜٗ ٝاطن ریِض صر ت٠
خٞر خشب ًضر ٟرؽت٘١ .چٜیه ۳۳ ٚرصمهز رط ًهْ
ٗ٢اخضرً ٙقٞص ،ت ٠تضتیة ٗضتٞه ت ٠رؽدا١ٙای ته٢هضر،ٙ
خضرؽا ٙص ٞی ،رمل٢ا ،ٙكاصػ  ٝرٓثضط تٞرٟرٛز.
حؾیٜی ٌ٘١ ٝاصرٛـ رص ری ٚخنٞك ٗیُٞیٜز ۹حزٝر
 ۴۱رصمز رط ٗ٢اخضر ٙررخْ رؽداٛی ٛیظ ت ٠تضتیهة تهضری
رؽدا١ ٙای ت٢ضر ،ٙخضرؽا ٙص ٞی ،كهاصػ ،رمهله٢ها،ٙ
خٞطؽداٗ ٝ ٙاطٛزصر ٙتٞرٟرٛز  ۴۱ ٝرصمز رط ٗه٢هاخهضرٙ
رؽدا١ٙای ریِض ًقٞص ٛیظ ت ٠تضتیة ٝرصر رؽهدها١ ٙهای
رٓثضط ،رمل٢ا ،ٙخضرؽا ٙص ٞیُ ،هیهالٗ ٝ ٙهاطٛهزصرٙ
فزٟرٛز.
رالیْ ٗ٢اخض ت ٠ری ٚرؽدا١ٙاٞٗ ،رصری چ ٙٞته٘هضًهظ
ؽیاؽی  ٝرررصی ،رفدـاّ ،رٌٗاٛا آٗٞطفی  ٝصكها١هی،
ت٢زرفدی  ٝتٝ٠یغ ٟرهدناری ٗاٜٛز رٗهٌهاً ٙؾهة ًٝهاص
تیقدض ،رٗاًٗ ٚش١ثی  ٝتاالخض ٟآبٞ١ٝر تٞرٟرٛز…
رررٗ ٠ررصر

