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اقتصاد

سهم اقتصادهای دنیا از رضد ۷۱۰۲

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -فٌذٍق ثیي اهوللی پدَل
ثب ازشایؼ رلن پیؼ ثیٌی ؽذُ ثزای رؽذ التقبدی ثزخدی
وؾَرّب اس ولِ چیي ٍ آهزیىب در عبل بری ٍ آیدٌدذُ
هی دی ،درثبرُ احتوبل تضعیف ؽوبری اس التقبد ّدبی
ًَ ظَْر ّؾذار داد.
ثِ گشارػ هْز ثِ ًم اس خجزگشاری رٍیتزس ،رلن پدیدؼ
ثیٌی ؽذُ ثزای رؽذ ْبًی در گشارػ ذیذ فدٌدذٍق
ثیي اهوللی پَل تغییزی ًىزدُ ٍ ّدودچدٌدبى رؽدذ 3.4
درفذی ثزای عبل  3.6 ٍ 2017درفدذی ثدزای عدبل
 2018را ًؾبى هی دّذ .ایي ًْبد ثیي اهوللی پیؼ ثدیدٌدی
وزدُ وِ ثب عیبعت ّبی تجدبری ٍ الدتدقدبدی دٍهدت
ذیذ آهزیىب وِ هجتٌی ثز وبّؼ هبهیبت ّبی پزداختدی
ؽزوت ّب ٍ فزف ّشیٌِ ّبی سیزعبختی اعت ،تدَهدیدذ
ًبخبهـ داخلی )(GDPایي وؾدَر در عدبل دبری
هی دی یه دّن درفذ ٍ در عبل  2018ثبهغ ثز چدْدبر
دّن درفذ ًغجت ثِ پیؼ ثیٌی لجلی ازشایؼ یبزتدِ ٍ ثدِ
تزتیت ثِ رلن  2.5 ٍ 2.3درفذ ثزعذ.
حزوت دالر در هغیز فعَدی ،ت جیت لدیدودت ًدفدت،
ازشایؼ زؾبر تَرهی ٍ ؽتبة مبدی عبسی عیبعت ّدبی
پَهی در آهزیىب اس دیگز پیؼ ثیٌی ّبی فدٌدذٍق ثدیدي
اهوللی پَل ثزای آیٌذُ التقبد ثیي اهوللی اعت .
گشارػ ذیذ ایي فٌذٍق یبدآٍر ؽذُ ودِ ثدب ٍ دَد
ازشایؼ لیوت ًفت ٍ ودبال ودِ ثدِ عدَد وؾدَرّدبی
فبدروٌٌذُ ًفت ّوچَى ًیجزیِ خَاّذ ثدَد ،ازدشایدؼ
ؽیت هٌحٌی ثبسدّی اٍراق خشاًِ داری آهزیىب احتدودبال
اثزی هٌفی در ثزخی ثبسارّبی ًَظَْر ّوچَى هىشیه
خَاّذ گذاؽتب ّوچٌیي ایي فٌذٍق رلن پیؼ ثدیدٌدی
ؽذُ ثزای رؽذ التقبدی هىشیه ثزای عبل ّبی 2017
ٍ  2018را ّز یه ؽؼ دّن درفذ وبّؼ دادُ اعت.
رؽذ التقبدی ٌّذ در عبل بری هی دی ًیش در گشارػ
ذیذ ایي ًْبد پَهی اس  7.6درفذ ثِ  7.2درفذ وبّدؼ
یبزتِ اعتب اهب رلن پیؼ ثیٌی ؽذُ ثزای رؽذ الدتدقدبدی
چیي در عبل بری هی دی ثب عِ دّن درفذ ازشایؼ ثِ
 6.5درفذ رعیذُ ،اهب ؽؼ درفذ رؽذ پیؼ ثیٌی ؽدذُ
ثزای التقبد چیي در عبل  2018هی دی تغییزی ًدىدزدُ
اعت.
در ٍالع ،تىیِ دٍهت چیي ثِ هحزن ّبی پدَهدی ،رؽدذ
عزیع ثذّی ّبی دٍهتی ٍ ًبوبهی در هدذیدزیدت ثدذّدی
ؽزوت ّبی عْبهی ،هی تدَاًدذ هدبًدعدی ثدزای رؽدذ
التقبدی چیي در عبل ّبی آیٌذُ هی دی ثبػب ایدي در
حبهی اعت وِ صاپي ،اًگلیظ ٍ وؾَرّبی هٌغمِ یدَرٍ
ّن اس ولِ دیگز وؾَرّبیی ّغتٌذ وِ رؽذ التدقدبدی
پیؼ ثیٌی ؽذُ ثزای آًْب در گشارػ ذیذ فٌذٍق ثیدي
اهوللی پَل ازشایؼ یبزتِ اعت.
اًگلیظ اس هعذٍد وؾَرّبیی اعت وِ رلن پیؼ ثدیدٌدی
ؽذُ ثزای رؽذ التقبدی آى ثزای عبل دبری هدید دی
ازشایؼ ٍهی ثزای عبل آیٌذُ هی دی ( )2018ودبّدؼ
یبزتِ اعتب ثز ایي اعبط ،اًتظبر هی رٍد ودِ هدٌدذى ثدِ
سٍدی هذاوزات دٍ عبهِ ثب وؾَرّبی مضدَ اتدحدبدیدِ
ارٍپب را ثزای خزٍج ایي وؾَر اس ایي اتحبدیِ آغبس وٌدذ
وِ ایي هغئلِ هی تَاًذ ثز تحَالت التقبدی در هبُ ّب ٍ
عبل ّبی آتی تبثیز گذار ثبؽذ.
ّوچٌیي رؽذ التقبدی هٌغمِ خبٍرهیدبًدِ ،ازدغدبًغدتدبى،
پبوغتبى ٍ ؽوبل آززیمب ّن در گشارػ ذیذ فدٌدذٍق
ثیي اهوللی پَل ثب وبّؾی عِ دّن درفذی ثدزای عدبل
 ٍ 2017یه دّن درفذی ثزای عبل ً( 2018غجدت ثدِ
گشارػ لجلی) ثِ تزتیت  3.1درفذ ٍ  3.5درفذ تخویي
سدُ ؽذُ اعت.

طالی جهانی به باالی  ۰۷۱۱دالر
صعود کرد

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -ع ی ْبًدی رٍس عدِ
ؽٌجِ تحت تبثیز تمبعب ثزای دارایی هغوئي در آعدتدبًدِ
عخٌزاًی ًخغت ٍسیز اًگلیظ درثبرُ رًٍذ خدزٍج ایدي
وؾَر اس اتحبدیِ ارٍپب ،ثِ ثبالتزیي عغد در ثدیدؼ اس
ّفت ّفتِ گذؽتِ فعَد وزد.
ثِ گشارػ ایغٌبّ ،ز اًٍظ ع ثزای تحَید زدَری در
هعبه ت رٍس بری ثبسار عٌگبپَر  0.8درفذ ازدشایدؼ
یبزت ٍ ثِ  1212.40دالر رعیذ وِ ثبالتزیي لیوت اس 23
ًَاهجز ثَد.در ثبسار ًیَیَرنّ ،ز اًٍظ ع ثزای تحَی
در زَریِ 1.3 ،درفذ فعَد وزد ٍ در  1211.80دالر
ایغتبد.لزار اعت تزسا هیً ،خغت ٍسیز اًدگدلدیدظ رٍس
بری عخٌزاًی وٌذ .اًتظبر هی رٍد ٍی ثدزًدبهدِ ّدبی
دٍهت ثزای ذایی اس اتحبدیِ ارٍپب را رًٍوبیی ودٌدذ ٍ
در ًتیجِ ایي رٍیذادً ،گزاًیْبی عزهبیِ گذاراى ازشایدؼ
یبزتِ ٍ تمبعب ثزای ع ثِ مٌَاى دارایی هغوئي را تمَیت
وزدُ اعت.ثز اعبط گشارػ رٍیتزس ،ثبسارّب ّوچٌیي ثدِ
دًٍبهذ تزاهپ ،رییظ وَْر هٌتخت آهزیىب ٍ ثدزًدبهدِ
ّبی ٍی ثزای التقبد پظ اس هزاعن تحدلدیدف ودِ رٍس
وعِ ثزگشار هی ؽَد ،چؾن دٍختِ اًذ.

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن-هذیز ذیذ اهدَر ثدیدي اهدودلد
ؽزوت هلی ًفت ،ام م وزد :عیبعتّبی ززٍػ ٍ فدبدرات
ًفت خبم ایزاى تغییز ًویوٌذ ٍ رٍال گذؽتِ اداهِ هی یدبثدذ.ثدِ
گشارػ هْز ثِ ًم اس ؽزوت هلی ًفت ،ملی وبردر ،هدعدبٍى
ٍسیز ًفدت ،اهدزٍس در هدزاعدن تدَدیدع ٍ هدعدبرزدِ هدذیدز
اهَر ثیي اهول ؽزوت ًفت ،ثب اؽبرُ ثِ ع هت ایي هدذیدزیدت
در دٍرُ هذیزیت گذؽتِ گفت :هحَریت وبر هذیزیدت اهدَر
ثیياهول  ،ع هت هبهی اعت.ععیذ خَؽزٍ ،هذیز ذیذ اهَر ثیياهول ؽزوت هلی ًفت ایزاى ًدیدش
گفت :در دٍراى ذیذ ،عیبعتّبی ززٍػ ًفت ایزاى تغییز ًویوٌذ ٍ ّوچَى رٍال گذؽتِ اداهدِ
هی یبثذ ،اهجتِ تَععِ زعبهیت ٍ هذاوزات گذؽتِ ٍ ؽدتدبة ثدخدؾدی ثدِ آًدْدب در دعدتدَر ودبر
اعت.عیذهحغي لوقزی ،هذیز عبثك اهَر ثیياهول ؽزوت هلی ًفت ثب ام م ایٌىِ روَرد زدزٍػ
ًفت ایزاى پیؼ اس اموبل تحزینّب 2 ،هیلیَى ٍ ّ 300شار ثؾىِ در رٍس ثَد ،تبویذ وزد :پظ اس هغدَ
تحزیوْب ،حجن ززٍػ ًفت ایزاى ثِ حذٍد  2هیلیَى ٍ ّ 400شار ثؾىِ در رٍس رعیذ.

ثبات قیمت گوضت گوسفندی در بازار



عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -رئیظ اتحبدیِ گَؽت گَعفٌذی اس ثجبت لیوت ایي وبال عی رٍسّدبی
اخیز در ثبسار خجز داد ٍ گفت :در حبل حبعز ،هؾىلی در ثبسار گَؽت ًذارین.
ملی افغز هلىی در گفتگَ ثب هْز ثب ثیبى ایٌىِ لیوت گَؽت گَعفٌذی عی رٍسّبی اخیز ،در ثبسار ثدِ
ثجبت رعیذُ ٍ تغییزی ًذاؽتِ اعت ،اظْبر داؽتّ :ن اوٌَى لیوت ّز ویلَگزم ؽمِ ثذٍى دًجِ ،مزعِ ثِ
هغبسُ دار ثیي  34تب ّ 355شارتَهبى ٍ مزعِ ثِ هؾتزی ثیي  38تب ّ 39شارتَهبى اعت.
ٍی اعبزِ وزد :در حبل حبعز ،روَد عٌگیٌی ثز ثبسار گَؽت حبون اعت ،ثِ دهی ایدٌدىدِ در رٍسی
پبیبًی هبُ لزار دارینب اهب ثِ عَر ولی هؾى خبفی در ثبسار ٍ َد ًذارد.
رئیظ اتحبدیِ گَؽت گَعفٌذی ،درثبرُ ؽزایظ لیوت ایي وبال در رٍسّبی آیٌذُ ازشٍد :ثبیذ ٍارد هدبُ
ثْوي ؽَین تب ثجیٌین اٍعب ثِ چِ ؽى اعت ،اهجتِ ثب تَ ِ ثِ ایٌىِ در آعتبًِ ؽزٍ هدبُ دذیدذ لدزار
دارین ،رًٍذ وبّؼ لیوت را ًویتَاى پیؼ ثیٌی وزدب ثب ایي حبلّ ،وِ چیش ثغتگی ثِ مولىزد دٍهت ٍ
ؽزوت پؾتیجبًی اهَر دام دارد ٍ هوىي اعت اداهِ تَسیع گَؽت دٍهتی در ثبسار ،ثز لیوت ایي وبال تبثیز
ثگذارد ٍ عجت ارساًی آى ؽَد.

راه برای بازنطستگی زنان کارگر باز ضد
عزٍیظ خجزی رٍسًبهدِ ارنّ -دودِ سًدبى
وبرگز ٍ وبرهٌذی وِ  20عبل عبثمِ خذهدت
داؽتِ ثبؽٌذ ثذٍى ّدیدم هدحدذٍدیدت عدٌدی
هیتَاًٌذ درخَاعت ثبسًؾغتگی وٌٌذ.
ثِ گشارػ ایغٌبً ،وبیٌذگبى هجدلدظ ؽدَرای
اع هی در لغِ پبیبًی ثزرعی الیحِ ثدزًدبهدِ
ؽؾن تَععِّ ،وِ عبسهبًْب ٍ دعتگبّْبی سیدز
هجوَمِ فٌذٍق ثبسًؾغتگی وؾَری ٍ تبهیي
ا توبمی را هَظف وزدًذ تب ثدب درخدَاعدت
ثدبسًؾدغدتددگدی وددبرهدٌدذاى سى ؽدبغد در
دعتگبّْبی دٍهتی ٍ ثیوِ ؽذگبى سى تدبهدیدي
ا توبمی در فَرت داؽتي  20عبل عبثمِ وبر
ثذٍى هحذٍدیت عٌی هَازمت وٌٌذ.
در َاهع هختلف عي ثبسًؾغتگی ثِ تٌدبعدت
ؽزایظ التقبدی ٍ ا توبمدی ٍ ثدب در ًدظدز
گززتي هَهفِّبیی ّوچَى تزویت وعدیدتدی،
ٍعع ثْذاؽت ٍ ع هتّ ،شیٌِّب ٍ اهدیدذ ثدِ
سًذگی اس  55عبل تب  70عبل هتفبٍت ثدبؽدذ.
هْوتزیي دهی ثبسًؾغتگدی ،ودْدَهدت عدي،
ززعَدگی غوی ،اؽتغبل ثِ وبرّبی عخدت
ٍ سیبى آٍر ٍ ؽزایظ التقبدی ٍ ا دتدودبمدی
مٌَاى هیؽَد.
ثغیبری اس وبرگزاى ٍ ثیوِ ؽدذگدبى پدظ اس
عبهْب وبر ٍ ت ػ ثِ دهی رعیذى ثِ ؽزایظ ٍ
عٌی وِ لبًَى ززد را ثدبسًؾدغدتدِ هدی داًدذ
ثبسًؾغتِ هیؽًَذ .ثزخی دیگز ثِ دهی اؽتغبل

در وبرّبیی وِ موذتب عدخدت ٍ سیدبى آٍر
اعت ًظیز وبر در هعبدى ٍ یب اؽتغبل در هٌبعك
ثذ آة ٍ َّا دچدبر زدزعدَدگدی ٍ پدیدزی
سٍدرط ؽذُ ٍ لج اس رعیذى ثِ عدي هدَرد
ًظز یب داؽتي عبثمِ وبه ثبسًؾغتِ هیؽًَذ ٍ
دعتِ ای دیگز اس ثیوِ ؽذگبى ثِ دهی ؽدزایدظ
التقبدی ،ا توبمی ٍ عیبعدی هد د ثدحدزاى
ثیىبری یب تَرم ًیزٍی وبر در ثدٌدگدبّدْدب اس
عَی دٍهت ثِ ؽى سٍدٌّدگدبم ثدبسًؾدغدتدِ
هی ؽًَذ.احزاس ثبسًؾغتگی در لبًدَى تدبهدیدي
ا توبمی ثز اعبط دٍ هعیبر هْن رعیذى ثِ عي
همزر در لبًَى ٍ داؽتي عٌَات پزداخت حدك
ثیوِ ثِ هیشاى همزر در لبًَى تبهیي ا دتدودبمدی
فَرت هیپذیزد.
تعزیف ثبسًؾغتگی در لبًَى تبهیي ا تودبمدی
مذم اؽتغبل ثیوِ ؽذُ ثِ وبر ثِ عجت رعدیدذى
ثِ عي ثبسًؾغتگی مٌَاى ؽذُ اعتب ثِ تعجدیدز
دیگز ثبسًؾغتگی رعیذى ثِ ؽزایغی اعت ودِ
ثز اعبط آى تَاى وبری ززد وبّؼ یدبزدتدِ ٍ
لذرت ٍ تَاًبیی عبثك را ثزای اداهدِ ودبر ٍ
زعبهیت ًذارد.
در هدجدودَمدِ لدَاًدیدي ٍ هدمدزرات اهدَر
ثبسًؾغتگی ایزاى ،اؽدىدبل هدتدفدبٍتدی ثدزای
ثبسًؾغتگی پیؼثیٌی ؽذُ وِ یىدی اس آًدْدب
ثبسًؾغتگی پیؼ اس هدَمدذ اعدت ٍ اهدىدبى
ثبسًؾغتگی پیؼ اس هَمذ ثزای سًبى دارای 20

دولت دخالتی در افسایص
نرخ ارز ندارد

عزٍیظ خدجدزی رٍسًدبهدِ ارن-
ٍسیز التقبد ثب ثیبى ایدٌدىدِ دٍهدت
دخبهتی در ازشایؼ ًزخ ارس ًدذارد،
گفتً :جبیذ خزیذ ٍززٍػ ارس در
گَؽِ خیبثبى ثبؽذ ،ثلىِ ثبًه ّدب
ثبیذ ثِ ٍظیفِ خَد ثزگزدًذ.
ثِ گشارػ هْز ،ملی عیت ًدیدب در
ؽقت ٍ چْبرهیي ًؾغت ؽدَرای
گفتگَی دٍهت ٍ ثخؼ خقَفی ،ثب اؽبرُ ثِ ٍععیت ثبسار ارس ،گدفدت:
دٍهت لقذ ًذارد وِ ثبسار ارس را اهٌیتی وٌذ ،ایي در حدبهدی اعدت ودِ
ٍععیت ثبسار ارس را هتفبٍت اس عبل 91هتفبٍت هی ثیٌین ٍ ثب ٍععیتی ودِ
در پیؼ دارین ،زىز هی وٌین وِ ثِ ٍععیت ثب ثجبتی هی رعین ٍ ّوبًغدَر
وِ دیذیذ ،لَی ایي رًٍذ فعَدی گززتِ ؽذ.
ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ زىز ًىٌیذ وِ ثبًه هزوشی در ثبسار دخبهت هی وٌذ
ثلىِ ؽزایظ ثبسار ایٌگًَِ اعت ،ازشٍدً :گزاى ایٌىِ در ثبسار ارس ثب دْدؼ
هَا ِ ثبؽینً ،یغتین ،ایي ًَعبًبت در ّوِ دًیب هعوَل اعت ٍ ًزخ دالر در
ثزاثز ّوِ ارسّب تمَیت ؽذُ ،در همبث ریبل ّن تمَیت ؽذُ اعت.
ٍسیز اهَر التقبد ٍ دارایی ثب ام م ایٌىِ ثدزای دٍهدت هدْدن اعدت ودِ
فبدرات ،هحَر افلی هذاوزات ثبؽذ ٍ ثِ ایي تعْذات خَد پبیجٌذ اعدت،
اظْبر داؽت :هب هعتمذین وِ ثجبت ثِ هعٌی ثبثت ثبلی هبًذى ًیغتب اهدجدتدِ
ّویؾِ ثخؼ خقَفی ّن علجىبر ثَد وِ چزا ًزخ ارس هتٌبعت ثدب تدَرم
ًجَدُ اعت.عیت ًیب ثب ثیبى ایٌىِ هب در دٍهت ثِ ثجبت زىز هی وٌین ٍ ایٌىِ
ؽبیعِ هی وٌٌذ دٍهت ثِ دًجبل ازشایؼ ًزخ ارس ثزای درآهذ اعدت ودذة
هحض اعت ،گفت :اگز دٍهت ووی مم داؽتِ ثبؽذ وِ دارد ،هی داًدذ
در آعتبًِ اًتخبثبتً ،زخ ارس ًجبیذ دچبر ًَعبى ؽَد تب رٍی اًتخبثبت تبثیدز
ثگذاردب ثٌبثزایي ثب تَ ِ ثِ ایٌىِ مبهِ هزدم ثِ ایي ًزخ اّویت هی دّدٌدذ،
ایي اتفبق رخ ًخَاّذ داد.

قابلیت های جدید سامانه گمرکی
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -تلِ ّبی اهىتزًٍدیدىدی گدودزن ثدزای
هجبرسُ ثب لبچبق وبال ثب اتقبل اهىتزًٍیىی ثبرًبهِ ثِ عبهبًِ دبهدع اهدَر
گوزوی تىوی ٍ تجبدل اهىتزًٍیىی اع مبت هیبى اًجبرّدبی عدبسهدبى
ثٌبدر ٍ گوزن آغبس ؽذ.ثِ گشارػ هْز ،ملی عیت ًدیدبٍ ،سیدز اهدَر
التقبدی ٍ دارایی ثِ ّوزاُ هعبًٍبًؼ ،اس لبثلیت ّبی دذیدذ عدبهدبًدِ
بهع گوزوی ٍ پٌجزُ ٍاحذ تجبرت ززاهزسی رًٍوبیی ودزدًدذ .ایدي
عبهبًِ ّب در راعتبی تىوی گدودزن اهدىدتدزًٍدیده ٍ ًدیدش رًٍدذ
َّؽوٌذعبسی ززآیٌذ اًجبم تؾزیفبت گوزوی ،پیبدُ عبسی ٍ ا دزایدی
ؽذُ اعت.در ایي هیبى ،تلِ ّبی اهىتزًٍیىی گوزن ثدزای هدجدبرسُ ثدب
لبچبق وبال ثب اتقبل اهىتزًٍیىی ثبرًبهِ ثِ عبهبًِ بهع اهَر گدودزودی
تىوی ٍ تجبدل اهىتزًٍیىی اع مبت هیبى اًجبرّبی عدبسهدبى ثدٌدبدر ٍ
گوزن آغبس ؽذ .ثز اعبط ایي ثدزًدبهدِ ،در گدبم اٍل لدجدض اًدجدبر
اهىتزًٍیه اًجبرّبی عزف لزارداد ثب عبسهبى ثٌبدر ٍ دریدبًدَردی ،اس
عزیك عبهبًِ بهع گوزوی ٍ پٌجزُ ٍاحذ تجبرت ززاهزسی در هٌدغدمدِ
ٍیضُ ؽْیذ ر بیی ثِ ثبرًبهِ هتق ؽذُ ٍ ثب ززاّن ؽدذى ایدي اهدىدبى،

عبل خذهت در آى دیذُ ؽذُ اعت.
ثِ هَ ت هبدُ  2لبًَى ثبسًؾغتگی پدیدؼ اس
هَمذ وبروٌبى دٍهت هقَة عبل  1386ولیِ
وبروٌدبى رعدودی ،پدیدودبًدی ٍ لدزاردادی
ٍسارتخبًِ ّب ٍ هؤعغبت دٍهتدی در فدَرت
دارا ثَدى حذال  25عبل عبثمِ خذهت لدبثد
لجَل ثذٍى رمبیت ؽزط عٌی هیتَاًٌذ ثب ارائِ
درخَاعت وتجی هجٌی ثز ثبسًؾغتگی پیدؼ اس
هَمذ ٍ هَازمت دعتگبُ هتجَ اس حذاو ز پٌج
عبل عٌَات ارزبلی تب عمف  30عبل ثبسًؾغتِ
ؽًَذب ّوچٌیي ثز اعبط تجقزُ یه ّدودیدي
هبدُ ،ثبًَاى ؽبغ وِ زبلذ ؽزط عبثمِ خذهت
همزّر در هبدُ  2ایي لبًَى ّغدتدٌدذ ثدِ ؽدزط
داؽتي حذال  20عبل عٌدَات لدبثد لدجدَل
هیتَاًٌذ ثب ارائِ درخَاعت وتجی ٍ هدَازدمدت
دعتگبُ هتجَ ثب اعتفبدُ اس حذاو ز پٌدج عدبل
عٌَات ارزبلی ثبسًؾغتِ ؽًَذ .ایي لدبًدَى در
عبل  1390ثِ پیؾٌْبد ًودبیدٌدذگدبى هدجدلدظ
ؽَرای اع هدی ثدِ هدذت  5عدبل ،ثدذٍى
احتغبة عٌَات ارزبلی توذیذ ؽذ.

اصالح کامل قانون بانکداری
بدون ربا ،اردیبهطت ۶۹

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن
 رئیظ وویغیَى التدقدبدیهجلظ ؽَرای اعد هدی ثدب
ثیبى ایٌىِ هتي ًْبیی افد
لبًَى مولدیدبت ثدبًدىدذاری
ثذٍى رثب تْیدِ ؽدذُ اعدت،
گفت :اهیذٍارین عی  3هدبُ
آیٌذُ ایي عز ثِ ًتیجِ السم
ثزعذ.
ثِ گشارػ هْز ،هحوذرعب پَراثزاّیوی در ؽقت ٍ چْبرهدیدي ًؾدغدت
لدبًدَى
ؽَرای گفت ٍگَی دٍهت ٍ ثخؼ خقَفی در هدَرد افد
ثبًىذاری در وؾَر ،گفت :لبًَى مولیبت ثبًىذاری ثذٍى رثب ثعذ اس 33
عبل ،در هجلظ دّن ثب ّوبٌّگی دٍهت ٍ ثبًه هزوشی ،اف هیؽَد.
رئیظ وویغیَى التقبدی هجلظ ؽَرای اع هی ،ثب ثیبى ایٌىدِ ثدزرعدی
رٍیىزدّبی زمْی ٍ اع هی ایي عز آغبس ؽذُ ٍ ولدیدبت آى در اٍل
هْزهبُ در وویغیَى التقبدی تقَیت ؽذُ اعت ،ازشٍد :ثزرعی ثٌدذّدبی
ایي عز اوٌَى در وبرگزٍُّبی تخققی اداهِ دارد ٍ پیؼًدَیدظ آى
آهبدُ اعت.
ٍی ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ در یه هبُ گذؽتِّ ،یبتی اس وویغدیدَى الدتدقدبدی
ثزای ثزرعی ثیؾتز ایي عز ثِ خذهت هزا ع تملیذ در لن رزت ٍ ولیدبت
عز را در اختیبر هزا ع مظبم لزار داد ،اظْبر داؽت :اهیذٍاریدن عدی 3
هبُ آیٌذُ ایي عز ّوشهبى ثب ثزرعی الیحِ دٍهت در فحي هجلظ عز
ؽَد ٍ ثِ ًتیجِ السم ثزعذ.
رئیظ وویغیَى التقبدی هجلظ ؽَرای اعد هدی ،اداهدِ داد :ثدخدؼ
خقَفی ّن هیتَاًذ ًظزات خَد را را عثِ ایي هغئلِ ام م ودٌدذب ثدز
ایي اعبط ،هتي ًْبیی اف ٍ ثِ رٍسرعبًی ؽذُ لبًدَى ثدبًدىدذاری در
وؾَر اردیجْؾتهبُ عبل  96در هجلظ ثِ وعثٌذی هیرعذ.
خزٍج وبًتدیدٌدزّدبی هدَعدَ
ثبرًبهِ ّبی اظْبری ثِ گدودزن
ثددعددذ اس فددذٍر پددزٍاًددِ ّددبی
اهىتزًٍیىدی اس هدحدَعدِ ّدبی
ثٌذری ٍ اًجبرّبی عزف لدزارداد
ثب عبسهبى ثٌبدر ٍ دریدبًدَردی،
اهىبىپذیز خَاّذ ثَد.
دریدبزدت اهدىدتددزًٍدیدىدی ایددي
اع مبت در راعتبی پَؽبًذى خ هَ َد ٍ ثب تَ ِ ثِ هذل تجبدل دادُ
عبسهبى ْبًی گوزن ثزهجٌبی دریبزت اع مبت ثبرًبهدِ ّدب اس هدجدذ
اًجبم هیؽَد ٍ ثب ا زایی ؽذى ایي ثزًبهِ ،تلِّبی اهىتزًٍیىی گودزن
ثزای هجبرسُ ثب لبچبق وبال تىوی خَاّذ ؽذ.در ایي هیبى ،ثزًبهِ افلدی
گوزن ،دعتزعی ثِ هبًیفغت ثبر وؾتیّب ٍ یب افغ حبً ودزیدزّدب در
سهبى تخلیِ ثبر ٍ فذٍر تبهی ثَدُ ٍ ایي هَعَ ا زایی ؽذُ اعت .ثدز
ایي اعبط ،هبًیفغت وؾتی زْزعت و وبالّبی هَ دَد در وؾدتدی
اعت وِ در اختیبر ًبخذای ّز وؾتی ثَدُ ٍ در سهبى تخدلدیدِ اس رٍی
هبًیفغت وؾتی ،افغ حبً تبهی تخلیِ فبدر هیؽَد ٍ عپظ ثِ چٌذیدي
ثبرًبهِ ٍ ّز ثبرًبهِ ثِ ًبم یه ؽخـ تمغین هیگزدد.

قیمت گاز در ماه های سرد سال تصاعدی محاسبه می ضود
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -هدذیدز مدبهد
ؽزوت هلی گبس ایزاى درثبرُ چزایدی ازدشایدؼ
لیوت گبسثْب در هبُ ّبی اخیز ،گفت :در چْدبر
هبُ زق عزد عبل ،لیوت گبس ثِ عَر تقبمذی
هحبعجِ هی ؽَد ٍ اهغبل ّن ّویي رٍػ هجٌدبی
هحبعجِ اعت ٍ ثب پبرعبل تفبٍتی ًذارد.
ثِ گشارػ ایزًب ،هزدم در ّفتِ ّدبی اخدیدز ثدب
دریبزت لجض ّبی گبس اس ازشایؼ لبثد تدَ دِ
رلن آًْب ؽگفت سدُ ؽذًذ ٍ ًغجت ثدِ اعد
رعبًی ًؾذى اس ازشایؼ لیوت گدبس گلدِ هدٌدذ
ثَدًذ.

مقاله اقتصادی

در ٍاوٌؼ ثِ ایي ًگزاًی ّب  ،هغٍَالى ؽزودت
هلی گبس ایزاى ام م وزدًذ ّوِ عدبهدِ در هدبُ
ّبی عزد عبل ثزای تؾَیك ثِ فدززدِ دَیدی،
لیوت گبس ثِ فَرت تقبمذی هحبعجِ هی ؽَد
تب هبًع ازشایؼ ثیؼ اس حذ هقزف ؽَد.
ثِ گشارػ ٍسارت ًفت ،حدودیدذرعدب مدزالدی
هذیزمبه ؽزوت هلی گبس ایزاى ثب ثیبى ایي ودِ
رٍػ هحبعجِ پلىبًی لیودت گدبس هقدززدی ٍ
ارتجبط آى ثب زق عزد دٍ هَعَمی اعت ودِ
ثزخی هؾتزوبى ٍ رعبًِ ّب را دچبر اثْبم ودزدُ
اعت ،گفت :در چْبر هدبُ زقد عدزد عدبل،

لیوت گبس ثِ عَر هعوَل تقبمذی هحبعجِ هدی
ؽَد وِ اهغبل ّن ّویي رٍػ هجٌبی هحدبعدجدِ
اعت ٍ ثب پبرعبل تفبٍتی ًذارد.
ٍی ثب تىذیت تغییز در رٍػ هحبعجِ لیوت گبس
خبًگی ،ازشٍد :لیوت گبس در ّؾدت هدبُ گدزم
عبل هبًٌذ عبل گذؽتِ ثِ اسای ّز هدتدزهدىدعدت
 1500ریبل ٍ ثبثت اعت.
هعبٍى ٍسیز ًفت در اهَر گبس گفت :در رٍػ
پلىبًی ،ثزای ًدودًَدِ ثدِ اسای هقدزف 100
هتزهىعت گبس ّ 120شار ریبل گبسثْب هحدبعدجدِ
هیؽَد وِ ّن اوٌَى ثب ثبثت ؽذى لیوت 1500
ریبل ثِ اسای ّز هتز هىعت گبس ،ایدي رلدن در
تبثغتبى ثِ ّ 150شار ریبل هیرعذ.

قراردادهای هوایی
چه اهمیتی برای
اقتصاد ایران دارند؟

اداهِ اس ؽوبرُ لج :
در ًْبیت ثب ایي لزارداد ،ؽزوت ثَئدیدٌده ثدِ ّدودزاُ
الثیئیغت ّبی لذرتوٌذ خَد در ٍاؽٌدگدتدي ،در ًدمدؼ
بدُفبفوي ثزای عبیز ؽزوتّبی ْبًی ٍ حدتدی
رلیت لذرتوٌذػ ،ایزثبط ،ظبّز ؽذ .ایٌىِ چزا ثَئیٌه
ثب ٍ َد ایٌىِ دیزتز هذاوزات خَد را ؽزٍ وزدُ ثَد،
تَاًغت سٍدتز اس ایزثبط لزارداد خَد را ًْبیی وٌذ ًیدش
اس ایي هغیز لبث تفغیز اعت وِ ثَئیٌه ثِ مٌَاى یده
ؽزوت آهزیىبیی در هَلعیت ثْتزی لزار داؽت تدب ثدب
اعتفبدُ اس ظززیت ّبی هحدلدی خدَد در ٍاؽدٌدگدتدي،
هحذٍدیدت ّدب را ثدزعدزف عدبخدتدِ ٍ ثدِ مدٌدَاى
بدُفبفوي ٍارد ثبسار ایزاى ؽَد .ایي هغبهدِ سهدبًدی
اّویت ثیؾتزی پیذا هیوٌذ وِ ؽزوتّبی وَچهتدز
(ؽزوت ّبیی وِ موذُ ّدودىدبراى خدبر دی ثدخدؼ
خقَفی ایزاى را تؾىی دادُ ٍ ثدبر افدلدی هدجدبددهدِ
تىٌَهَصی ٍ هْبرت ّبی هذیزیتی را ثز دٍػ هیوؾٌذ)
هٌبثع السم ثزای ایيگًَِ الثی گدزی ٍ چدبًدِ سًدی ثدب
ثبًهّبًْ ،بدّبی حمَلی ٍ ثیوِّب را ًذارًدذ .در ٍالدع
ٍرٍد ثَئیٌه ٍایزثبط ثب ٍرٍد ثبًه ّدب ،ثدیدودِ ّدب ٍ
ا بسُ ّبی ًْبدّبی حمَلی ّودزاُ خدَاّدذ ثدَد ٍ ثدب
پزداخت ّشیٌِّبی ثبثت اٍهیِ اس عَی ایي غَلّب ،ودبر
را ثزای ثبسیگزاى وَچهتز ،راحتتز هیعبسد.
ثزرعی اس هٌظز التقبدی
در التقبد پیچیذُ مقز هذرىً ،وی تدَاى تدودبم اثدعدبد
التقبد را در هفَْهی یىتب بی دادب اهب اگز تٌدْدب یده
هفَْم ثبؽذ وِ ثتَاًذ ایي وبر را ثِ ثْتزیي ًحَ هودىدي
اًددددجددددبم دّددددذّ ،ددددوددددبى هددددفددددْددددَم
«اتقبل )» (connectivityاعت .در هیدبى ؽدمدَق
هختلف حو ًٍم  ،فٌعت َّایدی ثدی تدزدیدذ ًدمدؼ
ثی ثذیلی را در اًتمبل پزعزمت ٍ وبرای زیبى اًغبى ٍ
ثبر در ثیي ززٌّهّب ٍ التقبدّبی هختلف ایفب هیوٌدذ.
در ّویي پبراداینًَ ،عبسی ًبٍگبى َّایدی اس اٍهدَیدت
ثبالیی ثزای وؾَر ثزخَردار اعت .ثِخقَؿ اس آًدجدب
وِ ثب گذؽت ّز عبل ثیؾتز هؾخـ هیؽَد وِ رلجدبی
هٌغمِای ثب ًبٍگبى ّبی گغتزدُ خَد ،در اعتفبدُ ّزچدِ
ثیؾتز اس ایي غزازیبی تزاًشیتی ثب وغی تعبرف ًدذارًدذ،
ٍ ثب ازشایؼ ّشیٌِّبی ززفت تحوی ؽذُ ثِ وؾدَر در
ایي حَسُ ،عزٍرت الذام ثِ ًَعبسی ًبٍگبى ّدز عدبل
ؽذیذتز ؽذُ اعت.
ثب ٍ َد ایٌىِ ارلبم دلیمی اس عْن فٌعت َّاًَردی در
تَهیذ ًبخبهـ داخلی وؾَر ٍ هیشاى اؽتغبل ایجبد ؽدذُ
اس عَی آى در حبل حبعز در دعدتدزط ًدیدغدت ،اهدب
ثزرعی تغجیمی اس وؾَرّبی ّوغبیِ هیتَاًذ تخودیدٌدی
اس پتبًغی ّبی ایي فٌعت ثزای التقبد وؾدَر داؽدتدِ
ثبؽذ.
در عبل  2012در تزویِ ّ 152شار ًفز ثِ فَرت هغتمین
در فٌعت َّایی هؾغَل ثِ وبر ثَدًذ ،وِ ایي رلدن ثدب
در ًظز گززتي اثزات غیزهغتمین ٍ اهمبیی ثِ ّ 343دشار
ًفز هیرعذ .در فَرتی وِ اؽتغبل پؾتیدجدبًدی ؽدذُ در
ثخؼ تَریغن را ًیش ثِ ایي رلن اعبزِ وٌین ثدِ هدمدذار
خیزُ وٌٌذُ یه هیلیَى ٍ ً 152فز هیرعین .ایي فٌعت
در عبل  1/ 5 ،2012درفذ اس تَهیذ ًبخدبهدـ داخدلدی
تزویِ را تؾىی هیدادُ ٍ ثب احتغبة پؾتیجبًی اس ثخدؼ
تَریغن ایي هیشاى ثِ ؽؼ درفذ هیرعیذ .ثزای اهبرات
هتحذُ مزثی ،عْن فٌعت َّاًَردی اس تَهیذ ًبخدبهدـ
داخلی  15درفذ اعت وِ ًؾبى اس دذایدی ًدبپدذیدزی
فٌعت َّایی اس التقبد ایي وؾَر اعت.
رلنّبی هؾبثِ ثزای التقبد آهزیىب  5/ 8درفذ ٍ ثدزای
چیي ثزاثز ثب یه درفذ ثَدُ اعت.
اس ایي رٍ ،فٌعت َّایی در فَرت احدیدب ،هدی تدَاًدذ
هتٌبعت ثب عزهبیِگذاریّبی اًجبمؽذُ ،اثزگذاری لبث
تَ ْی ثز ًزخ رؽذ التقبدی ٍ ًیش اؽتغبل داؽتِ ثبؽذ.
اداهِ دارد
ًىتِ هْن دیگزی وِ ًجبیذ اس للن اًذاخت ،ایي اعت وِ
م ٍُ ثز حجن هٌبزع التقبدی فٌعت َّاًَردی ،تَسیع
درآهذی هزثَط ثِ آى ًیش تَسیعی مبدالًِ ثَدُ ٍ القدی
ًمبط وؾَر ٍ اززاد ثب عغ هْبرتّبی هختلف را درثدز
هیگیزد .ذای اس ایٌىِ عزهبیِ گدذاری در فدٌدعدت
َّاًَردی ثزخ ف عزهبیِ گذاری در حَسُّبیی هبًٌدذ

