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خبز ًخست

اقذاهات ضذ ارٍپایی آهزیکا در صَرت عذم اجزای تحزین علیِ ایزاى.
ٔبیه پٕپئٚ( ٛصیش خبسخ ٝآٔشیىب ) دس پبیبٖ اخالع ؿٛسای أٙیت ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتطذ دس خلٛف ایشاٖ « :اػتثٙبٞبیی دس ایٗ تطشیٓ ٞب
ٚخٛد داسد ؛ اص خّٕٛٔ ٝاد غزایی  ٚداس . ٚاٌش زٙیٗ الذأبتی (تدبست وـٛسٞبی اتطبدی ٝاسٚپب  ٚایشاٖ) دس استجبط ثب ایٗ اػتثٙبٞب ثبؿذ

ٔ ،ب

تطشیٕی ٚضغ ٘خٛاٞیٓ وشد .أب اٌش ٘مض ٔطذٚدیتٞبیی ثبؿذٔ ،ب آٔبدٜایٓ و ٝتطشیٓٞبیی سا ثشای ٞش عشف اخشا ٕ٘بییٓ».
ثشایبٖ ٛٞن (ٕ٘بیٙذٚ ٜیظ ٜآٔشیىب دس أٛس ایشاٖ ) ٘یض ٞـذاس داد  ،ٜوؼب٘ی و ٝثخٛاٙٞذ ٔىب٘یضْ ٔطذٚدیت ٞبی ػّی ٝایشاٖ سا دٚس ثض٘ٙذ،
ثالفبكّ ٝتطشیٓ خٛاٙٞذ ؿذ.
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی
اِف) تبویذ ٔدذد ایبالت ٔتطذ ٜثش ٔمبثّ ٝثب وـٛسٞبی ٘بلض تطشیٓ

ٞب ػّی ٝایشاٖ اص خّٕ ٝاتطبدی ٝی اسٚپب ٔی تٛا٘ذ ضبٚی پیبٔی

٘بخٛؿبیٙذ ثشای ػذْ أیذٚاسی ایشاٖ ثٕٞ ٝشاٞی اتطبدیٝی اسٚپب دس اخشای وبُٔ د ٚعشفٝی تٛافك ثشخبْ ثبؿذ.
ة) اٌشزٔ ٝطذٚد ػبختٗ ٔدٛص تدبست وـٛسٞبی دیٍش ثب ایشاٖ ث ٝتدبست غزا  ٚداسٔ ،ٚی

تٛا٘ذ دس خٌّٛیشی اص ؿىُ ٌیشی ثطشاٖ

وٕجٛد ٔٛاد غزایی  ٚداس ٚدس داخُ وـٛس ٔٛثش ثبؿذ٘ ،ىت ٝی ٔ ٟٓدس ایٗ ٔیبٖ زبِؾ ٞبی وـٛسٔبٖ ثشای تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی الصْ ثشای
ٚاسدات ایٗ وبالٞب دس ثّٙذٔذت  ٚدس كٛست عٛال٘ی ؿذٖ تطشیٓٞبی ٘فتی خٛاٞذ ثٛد.
ج) سیىبسد ٚآِىبس( ٚوبسؿٙبع اسؿذ ا٘ذیـىذ ٜأٛس ثیٗ إُِّ ایتبِیب ) ٔؼتمذ اػت و ٝاثضاس ٚیظٔ ٜبِی اسٚپب ( )SPVثشای ثشلشاسی استجبط
ٔبِی ثب ایشاٖ لجُ اص ایشاٖ ،ثشای اػتمالَ اسٚپب  ٚضفظ آٖ دس ثشاثش ٘فٛر ایبالت ٔتطذ ٜأشیىب ٔفیذ  ٚضشٚسی اػت.
د) ثخـی اص ٚاسدات ٔشتجظ ثب وـبٚسصی ایشاٖ سا ٟ٘بدٞ ٜب ٛٔ ٚاد اِٚی ٝتِٛیذ ٟ٘بدٞ ٜبی وـبٚسصی تـىیُ ٔی دٞذ ،ػذْ ٔؼبفیت ٚاسدات
آٖٞب اص تطشیٓ ٞبٛ٘ ٓٞ ،ػی تطشیٓ غیش ٔؼتمیٓ غزایی ایشاٖ لّٕذاد ٔی ؿٛد ٔ ٓٞ ٚی تٛا٘ذ ثبػث ایدبد اخالَ دس تِٛیذ وٕی  ٚویفی
ٔطلٛالت وـبٚسصی دس داخُ وـٛس ٌشدد.
 )ٜا٘تظبس ثش ایٗ اػت و ٝدس آیٙذٚ ،ٜاسدات وبالٞبی ِٛوغ تٛػظ ایشاٖ اص ؿٕ َٛتطشیٓ ٞب خبسج خٛاٞذ ؿذ تب ثذیٗ ٚػیّ ،ٝثب خشٚج
ثیـتش اسص اص ایشاٖ  ٚتؼٕیك ؿىبف ٔلشف دس ػغص خبٔؼ ٝث ٝتذسیح فشآیٙذ تطّیُ اػتمبٔت ایشاٖ دس ٔمبثُ تطشیٓٞب تؼٕیك ؿٛد.

 .ؿٟش خجش (پٙح ؿٙج)1397/9/22 ٝ
ٚ .اؿٍٙتٗ وـٛسٞبی زیٗٙٞ ،ذ ٚػتبٖ ،ایتبِیب ،ی٘ٛبٖ ،طاپٗ ،وش ٜخٛٙثی ،تبیٛاٖ  ٚتشوی ٝسا ث ٝعٛس ٔٛلت اص تطشیٓ ٞبی ٘فتی ایشاٖ ٔؼبف وشد ٜاػت.
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خبز دٍم

هَضعگیزی رئیس باًک هزکشی عزاق دربارُ تحزینّای آهزیکا علیِ ایزاى
ثب٘ه ٔشوضی ػشاق سٚص پٙدـٙج ٝاص ٘ضدیىی تٛافك ثب آٔشیىب ثشای ٌشفتٗ اػتثٙبٞبی ٔبِی  ٚپِٛی دسثبس ٜتطشیٓ آٔشیىب ػّی ٝایشاٖ خجش
داد.
ػّی اِؼالق (سئیغ ثب٘ه ٔشوضی ػشاق ) ث ٝثطث تطشیٓ ٞبی آٔشیىب ػّی ٝایشاٖ ٛٔ ٚضغ ثب٘ه ٔشوضی ػشاق دس ایٗ ثبسٚ ٜاوٙؾ ٘ـبٖ
داد ٌ ٚفت :ثب٘ه ٔشوضی ثب تطشیٓ ٞب ٕٞشا ٜاػتٔ .ؼبّٔ ٝثب دالس ثب ایشاٖ اص ػبَ ٔ 2012تٛلف ؿذ ٜاػت  ٚاص ثُؼذ ػّٕیبتی ٔ ،ؼبٔالت ایٗ
زٙیٙیٕٔ ،ىٗ ٘یؼت .صیشا ٞش ٌٔ ٝ٘ٛؼبّٔٝای ثب ایٗ اسص دس ٔٙظ ٝٔٛی پِٛی ٔ ٚبِی آٔشیىب ٚاسد ٔی ؿٛد ٔ ٚتٛلف ٔی ؿٛد .اص ایٗ س ، ٚػشاق ثٝ
اسصٞبی دیٍش ثشای پشداخت سٚی آٚسدٓٞ .او ٖٛٙدأ ٝٙتطشیٓٞب ٌؼتشد ٜؿذٌ ٚ ٜضیٞ ٝٙب ضتی ثشای پشداخت پ َٛثب اسصٞبی دیٍش غیش اص دالس
ٔ ٓٞطذٚد ؿذ ٜاػت  .دس ػیٗ ضبَ أٛسی ضشٚسی اص خٌّٕ ٝبص  ٚثشق ،ػشاق سا ثب ایشاٖ ٔشتجظ ٔی ػبصدٔ .زاوشات (ثب عشف آٔشیىبیی ثشای
ػش ٚػبٔبٖ دادٖ ثٛٔ ٝضٛع ٚاسدات ٌبص  ٚثشق اص ایشاٖ یب ٌشفتٗ ثشخی اػتثٙبٞب) ثب پیـشفت ٕٟٔی سٚثش ٚثٛد ٜاػت  ٚدس آیٙذٜی ٘ضدیه دس
ایٗ ثبس ،ٜتٛافمی كٛست خٛاٞذ ٌشفت.
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی
اِف) ضزایط خاظ حاکم تز کطًر جىگسدٌ ی عزاق ي رياتط اقتصادی آن تٍ کطًرَای َمسایٍ اس جملٍ ایزان تاعث ضذٌ
است کٍ َزگًوٍ اخاللی در مثادالت اقتصادی ایه کطًر تا کطًرَای َمسایٍ ،مىجز تٍ ضًک مخزب اقتصادی تز ایه کطًر
ضًد .ایاالت متحذٌ تا آگاَی اس ایه يضعیت ،در تالش است کٍ تا در جزیان تحزیم

َای یکجاوثٍ علیٍ ایزان ،آسیة َای

کمتزی تٍ اقتصاد کطًر عزاق يارد ضًد.
ب) وتیجٍ ی مذاکزات عزاق ي ایاالت متحذٌ در سمیىٍ ی اجزای کامل تحزیم َا علیٍ ایزان ي یا تعزیف استثىاَایی تزای
تجارت عزاق تا ایزان (تخصًظ در سمیىٍی اوزژی) ،میتًاوذ وقص مُمی در يضعیت آتی تجارت ایزان تا عزاق داضتٍ تاضذ.
ج) آمادگی تزکیٍ تزای تصاحة تاسار محصًالت کطايرسی ایزان در عزاق در کىار فطارَای ایاالت متحذٌ تز عزاق تزای قطع
ياردات اوزژی اس ایزان ،میتًاوذ در آیىذٌ ،مُم تزیه تاسار صادراتی محصًالت کطايرسی کطًرمان را تٍ مخاطزٌ تیىذاسد.

 .خجشٌضاسی ٟٔش (پٙدـٙج)1397/9/22 ٝ
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خبز سَم

تحزین ضزکت ًفتی چیي علت بْاًِ ًقض تحزیوْای ایزاى
ؿشوت ٘فتی زیٙی ٔت ٟٓث٘ ٝمض تطشیٓٞبی ایشاٖ ٔدجٛس ؿذ ثب پشداخت ٔ 2/7یّی ٖٛدالس خشیٕ ٝثب آٔشیىب ٔلبِط ٝوٙذ  .ایٗ ؿشوت
٘فتی ٔت ٟٓؿذ ٜو ٝثب ا٘دبْ ٔجبدالت التلبدی ثب ایشاٖ دس ضمیمت تطشیٓٞبی اػٕبَ ؿذ ٜػّی ٝایشاٖ سا دٚس صد ٜاػت ٚ .صاست خضا٘ٝداسی
آٔشیىب ٔذػی ؿذ  ٜو ٝایٗ ؿشوت  11 ،تخّف آؿىبس داؿت ٝاػت و ٝاص خّٕ ٝا٘تمبَ وبالٞبی ٔشتجظ ثب ٔیذاٖ ٘فتی

ٔب٘ٙذ ِٛاصْ یذوی،

ِِٞٝٛبی والف ٛ٘ ٚاسی ٔ ٚتؼّمبت پٕپٞب ثٛد ٜو ٝدس ضمیمت یه تخّف آؿىبس ٔطؼٛة ٔیؿٛد  ٚؿشوت «یب٘تبی خشی» ٘خٛاػتٝ
داٚعّجب٘ ٝایٗ تخّفبت سا اػالْ وٙذ  .ایٗ ٘مض تطشیٓٞبی آؿىبسٔ ،شتجظ ثب كبدسات یب كبدسات ٔدذد  ٚتالؽ ثشای كبدسات یب كبدسات
ٔدذد ثشای اسػبَ وبالٞبی ػبخت آٔشیىب ث ٝایشاٖ اص ٔؼیش زیٗ ثٛد ٜاػت .
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی
اِف) خشیٕٝی ؿشوت زیٙی یب٘تبی خشی تٛػظ ایبالت ٔتطذ ،ٜاص یه ػ ٛثیبٍ٘ش ،سكذ دلیك تطشیٓ ٞب ػّی ٝایشاٖ تٛػظ آٔشیىب  ٚاص
ػٛی دیٍشٔ ،جیٗٔ ،طذٚدیت ٞبی خذی فشاسٚی ایشاٖ ثشای دٚس صدٖ تطشیٓ ٞبػت .ػال ٜٚثش ایٗٞ ،ـذاسی خذی ثشای ؿشوت ٞبی دیٍش
اػت ؤٕ ٝىٗ اػت دس آیٙذ ٚ ٜثب اٍ٘یضٜٞبی ٔختّف ثخٛاٙٞذ ثب ایشاٖ ٔجبدالت تدبسی خبف داؿت ٝثبؿٙذ.
ة) ث٘ ٝظش ٔی سػذ و ٝافضایؾ سیؼه ٕٞىبسی التلبدی ثب ایشاٖ ثشای ؿشوت ٞب  ٚوـٛسٞبی دیٍشٞ ،ضیٞ ٝٙبی تطشیٓ سا ثشای ٞش دٚ
عشف افضایؾ خٛاٞذ داد .ثذیٟی اػت و ٝػ ٟٓصیبدی اص ایٗ ٞضیٞٝٙب سا ثبیذ ایشاٖ پشداخت ٕ٘بیذ.
ج) تٟذیذ ؿشوت ٞبی ثیٗ إِّّی وـتیشا٘ی ثشای ضُٕ وبال ث ٝثٙبدس ایشاٖ ،ث ٝكٛست غیشٔؼتمیٓ تدبست ٔطلٛالت ٟ٘ ٚبدٜ

ٞبی

وـبٚسصی ایشاٖ سا ٔٛسد ٞذف لشاس ٌشفت ٝاػت.

خبز چْارم

طزح جذیذ ًوایٌذگاى کٌگزُ بزای تطذیذ تحزینّای باًکی ایزاى /تالش بزای قطع دستزسی باًکّای
ایزاًی بِ سیستن هالی بیيالوللی/فطارّا بز رٍابط تجاری ایزاى ٍ ارٍپا بیطتز هیضَد
ٌشٞٚی اص ٕ٘بیٙذٌبٖ خٕٟٛسیخٛا ٜوٍٙش ٜآٔشیىب عشضی سا ث ٝػٙب ٔ ٚدّغ ٕ٘بیٙذٌبٖ ثشدٜا٘ذ وٞ ٝذف آٖ  ،لغغ ٘ظبْ ثب٘ىی ایشاٖ اص
ؿجى ٝثیٗإِّّی  ٚفـبس ث ٝپّٔ َٛی ایشاٖ اػت.
ٞذف اص ایٗ عشش ،لغغ دػتشػی ثب٘هٞبی ایشا٘ی ث ٝػیؼتٓ ٔبِی ثیٗإِّّی ث ٝثٟب٘ ٝضٕبیت آٖٞب اص «تشٚسیؼٓ» ػٛٙاٖ ؿذ ٜاػت.
ایٗ عشش ،تٕبْ ثب٘هٞبی ایشا٘ی سا ضبٔی تشٚسیؼٓ  ٚػبُٔ پِٛـٛیی ٔؼشفی ٔیوٙذ  ٚتطشیٓ آٖٞب سا خٛاػتبس ٔیؿٛد ٕ٘ .بیٙذٌبٖ ضبٔی ایٗ
عشش ،دِٚت «د٘ٚبِذ تشأپ» سا ث ٝاخشای وٙذ تطشیٓٞبی ٔبِی ػّی ٝایشاٖ ثب ٞذف خّت سضبیت وـٛسٞبی اسٚپبیی ٕٞىبس ثب ایشاٖ ٔتٟٓ

 .التلبد ٘یٛص (پٙح ؿٙج)1397/9/22 ٝ
ة وبسٌیشی دس تِٛیذ یب ٔـبسوت دس ػبخت وبالٞبی زیٙی و ٝدس ٟ٘بیت
 .ؿشوت یب٘تبی خشی وبالٞبی تِٛیذ داخُ آٔشیىب سا ثب ػّٓ ث ٝایٙى ٝایٗ وبالٞب ثشای تِٛیذ یب ٜ
ث ٝایشاٖ كبدس خٛاٞذ ؿذ ،اػتفبد ٜوشد ٜاػت .

 .ؿٟش خجش ( ؿٙج)1397/9/24 ٝ
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وشدٜا٘ذ ٔ « .بسو ٛسٚثی« ،»ٛتبْ وبتٗ»« ،تبْ تیّیغ»« ،وٛسی ٌبسد٘ش»« ،ػٙذیٞبیذ اػٕیث» « ٚتبد یبً٘» وٍٕٞ ٝی خٕٟٛسیخٛاٜ
ٞؼتٙذ ،تبو ٖٛٙاص عشش وشٚص ضٕبیت وشدٜا٘ذٛٙٞ .ص صٔبٖ سأیٌیشی دس ٔٛسد ایٗ عشش ٔـخق ٘ـذ ٜاػت  .عشش پیـٟٙبدی ایٗ ٕ٘بیٙذٌبٖ،
ػال ٜٚثش ٘ظبْ ثب٘ىی٘ ،ظبْ ٔبِی  ٚسٚؽٞبیی ٔب٘ٙذ اػتفبد ٜاص اسصٞبی سٔضٍ٘بسی ؿذ( ٜوشیپت ٛوبس٘ؼیٞب) ثشای دٚس صدٖ تطشیٓٞبی آٔشیىب
 ٚادأ ٝتدبست ٔیبٖ ایشاٖ  ٚاسٚپب سا ٘یض ٞذف لشاس ٔیدٞذٔ .مبثّ ٝثب تالؽ ایشاٖ ثشای ضفظ اسصؽ سیبَ  ٓٞیىی دیٍش اص اٞذاف ایٗ عشش
ػٛٙاٖ ؿذ ٜاػت.
ٕٞضٔبٖ ثب عشش وشٚص دس ػٙب ،دس ٔدّغ ٕ٘بیٙذٌبٖ آٔشیىب ٔ« ٓٞبیه ٌبالٌش» ٕ٘بیٙذ ٜخٕٟٛسیخٛا ٜایبِت ٚیؼىب٘ؼیٗ عشش ٔـبثٟی
سا اسائ ٝوشد ٜاػت و ٝتبو ٖٛٙثب ضٕبیت ٕ٘ 6بیٙذ ٜخٕٟٛسیخٛا ٜدیٍش ٕٞشا ٜؿذ ٜاػت.
ادػب ؿذ ٜاػت و ٝثشخی اص ٔمبْٞبی ٚصاست خضا٘ٝداسی آٔشیىب ثب اػٕبَ ضذاوثشی تطشیٓٞب ػّی ٝایشاٖ ٔخبِف ثٛد ٚ ٜثب ػیبػت ٔذ٘ظش
تشأپ ٔخبِفت ٔیوٙٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ایٗ ٕ٘بیٙذٌبٖ للذ داس٘ذ ػّٕىشد خضا٘ٝداسی آٔشیىب دس استجبط ثب ایشاٖ سا ٞذف لشاس دٙٞذ .یه ٔٙجغ
دس وٍٙش ٜآٔشیىب ٔذػی ؿذ ٜاػتٚ « :صاست خضا٘ٝداسی دس ثشاثش اسٚپبییٞب وٛتب ٜآٔذ  ٚاتلبَ ایشاٖ ث٘ ٝظبْ ٔبِی خٟب٘ی سا ضفظ وشد».
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی
اِف) ارػبٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ وٍٙش ٚ ٜػٙب ث ٝتؼب ٚ ُٞتؼبٔص تشأپ دس ثبصٌـت ٔدذد تطشیٓ ٞب ػّی ٝایشاٖ  ٚتبویذ آٖ ٞب ثش تـذیذ  ٚتؼٕیك
تطشیٓٞب تٛػظ دِٚت تشأپ ٔیتٛا٘ذ ٘ـب٘ٝای اص ٍٕٞشایی دِٚت  ٚػٙب  ٚوٍٙش ٜایبالت ٔتطذ ٜدس صٔیٝٙی تـذیذ تطشیٓٞب ػّی ٝایشاٖ ثبؿذ؛
ثش خالف تلٛس اِٚیٝای و ٝدس ارٞبٖ تشػیٓ ؿذ ٜثٛد.
ة) تٕشوض ٕ٘بیٙذٌبٖ خٕٟٛسی خٛا ٜوٍٙش ٜآٔشیىب ثش ٔٛضٛع تشٚسیؼٓ  ٚتجذیُ آٖ ث ٝاثضاسی ثشای تٛػؼ ٝی تطشیٓ ٞب ػّی ٝایشاٖ دس
لبِت تطشیٓ وّیٝی ثب٘هٞبی ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ فؼبِیت تٕبٔی ثخؾٞبی التلبدی وـٛس سا ثب اخالَ ٔٛاخ ٝػبصد.
ج) ػّیشغٓ ارػبٖ ٔؼٚٛالٖ ثش اثشپزیشی پبییٗ ثخؾ وـبٚسصی اص تطشیٓ ٞب تطشیٓ ثب٘ه وـبٚسصی ث ٝػٛٙاٖ ثب٘ه تخللی ثخؾ
وـبٚسصی اص ػٛی ایبالت ٔتطذٔ ،ٜیتٛا٘ذ فؼبِیتٞبی ثخؾ وـبٚسصی سا ثب زبِؾ ٔٛاخ ٝػبصد.
خبز پٌجن

کزُ جٌَبی ًفت ایزاى را تحزین کزد
وش ٜخٛٙثی ثشای ػٔٛیٗ ٔبٔ ٜتٛاِی دس ٔبٛ٘ ٜأجش (ؿشٚع اخشای تطشیٓ ٘فتی ایشاٖ تٛػظ آٔشیىب)ٞ ،یر ٘فتی اص ایشاٖ ٚاسد ٘ىشد ٜاػت ؛
ضتی ثب ایٗ و ٝایٗ وـٛس اص تطشیٓٞب ػّی ٝثخؾ ٘فت ایشاٖ ٔؼبف ؿذ ٜاػت  .آٔشیىب دس اٚایُ ٘ٛأجش ث ٝوش ٜخٛٙثی ٞ ٚفت وـٛس دیٍش
(طاپٗٙٞ ،ذٚػتبٖ ،زیٗ ،تشوی ،ٝأبسات ،تبیٛاٖ  ٚایتبِیب)ٔ ،ؼبفیتٞبی ٔٛلتی اص تطشیٓٞبی ایشاٖ اػغب وشد.
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی
اِف) ا٘لشاف وش ٜخٛٙثی اص ٔؼبفیت ٔٛلت خشیذ ٘فت اص ایشاٖ٘ ،ـبٖ ٔی دٞذ و ٝایٗ وـٛس خٛد سا ثشای تطشیٓ ٞبی عٛال٘یٔذت ٘فتی ایشاٖ
آٔبد ٜوشد٘ ٚ ٜفت ٔٛسد ٘یبص خٛد سا اص فشٚؿٙذٌبٖ دیٍش تبٔیٗ ٔیٕ٘بیذ.

 .دِٚت تشأپ آثبٖ ٔب ٜأؼبَ تطشیٓٞبی ٔبِی  ٚثب٘ىی سفغؿذ ٜریُ تٛافك ٞؼتٝای ػبَ  2015سا اضیب وشد ،أب ثشای فشٚؽ ٘فت ایشاٖ ٕٞ ٚسٙیٗ استجبط ایشاٖ ثب
ػبٔب٘ ٝپیبْسػبٖ ٔبِی «ػٛئیفت» ٔؼبفیتٞبیی كبدس وشدٔ .تطذاٖ تشأپ دس وٍٙش ٜآٔشیىب كذٚس ایٗ ٔؼبفیتٞب سا ٔٛسد ا٘تمبد لشاس دادٔ ٚ ٜؼتمذ٘ذ و ٝا ٚثشای ساضی
وشدٖ اسٚپبییٞب ،تطشیٓٞب سا ثب ػشػت وبفی اخشا ٘ىشد ٜاػت .

ٚ .صیش خٟبد وـبٚسصی دس خّؼ ٝتىشیٓ ٔ ٚؼشف ٝسٚػبی لذیٓ  ٚخذیذ ػبصٔبٖ تطمیمبت ،آٔٛصؽ  ٚتشٚیح وـبٚسصی دس تیشٔب ٜػبَ خبسی ثیبٖ داؿت ٝثٛد:
ثب تٛخ ٝث ٝظشفیتٞب  ٚتٛإ٘ٙذیٞبی داخّی ،ثخؾ وـبٚسصی وٕتشیٗ تبثیشپزیشی سا دس تبٔیٗ ٘یبص غزایی ٔشدْ دس ؿشایظ تـذیذ تطشیٓٞب خٛاٞذ
داؿت.
ٔ .ـشق ٘یٛص ( ؿٙج)1397/9/24 ٝ
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ة) اص دػت دادٖ  8ثبصاس اكّی فشٚؽ ٘فت ثشای ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ دسآٔذٞبی اسصی وـٛس سا ؿذیذاً وبٞؾ ثذٞذ .دس كٛستیو ٝثبصاسٞبی فشٚؽ
خبیٍضیٗ (ضتی تطت ؿشایظ ٘بٔٙبػت) ثشای كبدسات ٘فت ایشاٖ دس آیٙذ ٜتؼشیف ٘ـٛد ٔ ٚؼبفیت ٞب تٕذیذ ٘ـ٘ٛذ ،التلبد ایشاٖ ثبیذ ثشای ؿشایظ
اضغشاسی آٔبدٌی الصْ سا داؿت ٝثبؿذ.
ج) ٚاثؼتٍی ثخؾ صیبدی اص ٟ٘بدٜٞب ٔ ٚطلٛالت وـبٚسصی ٚاسداتی وـٛس ث ٝدسآٔذٞبی ٘فتی ،إٞیت ضفظ ثبصاسٞبی فشٚؽ ٘فت ایشاٖ سا دس
ػغص و٘ٛٙی ثیؾ اص پیؾ آؿىبس ٔیػبصد.

خبز ضطن

ظزفیت بشرگ دریایی کطَر قابل تحزین ًیست.
ساػتبد (ٔذیشػبُٔ ػبصٔبٖ ثٙبدس  ٚدسیب٘ٛسدی ) :تطشیٓٞب ٕ٘یتٛا٘ذ ظشفیت ثضسي دسیبیی ایشاٖ سا ضزف وٙذ  .لجالًٔ ،ب تدشث ٝتطشیٓٞب سا
داؿتیٓ  ٚتٛا٘ؼتیٓ ث ٝخٛثی ٘یبص وـٛس سا ثشای ٚاسدات  ٚكبدسات ضفظ وٙیٓ٘ .بٌٚبٖ ٘فتىؾ ٔب ٕٛٞاس ٜستجٞٝبی ا َٚتب ػ ْٛد٘یب سا داؿتٚ ٝ
وـتیشا٘ی ایشاٖ  ٓٞستج ٝػیضد ٓٞد٘یب سا داسد  .ایٗ ٞب  ٕٝٞظشفیت ثضسٌی اػت و ٝضزف آٖ ٞب اص لبثّیت دسیبیی خٟبٖ فمظ ت ٓٞٛثشخی
وـٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝفشأٙغمٝای اػت .ث ٝتبصٌی ػبصٔبٖ ثٙبدس  ٚدسیب٘ٛسدی تٛا٘ؼت ٝثب اتىب ث ٝؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ ،عشاضی  ٚتِٛیذ ػیؼتٓ
«تلٕیٓ ثبس وـتی» سا اخشا وٙذ و ٝاص ٕ٘ ٝ٘ٛخبسخی ٔذسٖتش  ٚاسصاٖتش اػت ٔ ٚـبٚس خٛثی ثشای ٚسٚد  ٚخشٚج ایٕٗ ٙٔ ٚبػت وـتیٞب ثٝ
ثٙبدس اػت  .ظشفیت ثٙذس زبثٟبس اص ٔ 2یّی ٖٛتٗ ثٔ 8/5 ٝیّی ٖٛتٗ دس ػبَ استمب یبفت  ٚدس ٔ 8ب ٜاثتذایی أؼبَ  40 ،دسكذ سؿذ فؼبِیت دس
ایٗ ثٙذس ٘ؼجت ثٔ ٝذت ٔـبث ٝػبَ لجُ داؿتیٓ  .دس دٞ ٚفت ٝی اخیش ؿبٞذ ٚسٚد ثضسٌتشیٗ وـتی و ٝتبو ٖٛٙث ٝثٙذس زبثٟبس ٚاسد ؿذ ٜثٛد
ٞؼتیٓ (وـتی ثب ظشفیت ٞ 73ضاس تٗ ٔطٕ ِٝٛفّ ٝرست)  ٚأىبٖ ٚسٚد وـتی ثب ظشفیت ٞ 100ضاس تٗ ث ٝثٙذس زبثٟبس ٚخٛد داسد.
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی
اِف) تٛػؼ ٚ ٝتدٟیض ثٙبدس ثضسي ایشاٖ دس وٙبس تٛػؼ ٝی وـتیشا٘ی وـٛس ثبػث وبٞؾ ٚاثؼتٍی وـٛس ث ٝؿشوت ٞبی وـتیشا٘ی خبسخی ٚ
تمّیُ فـبس تطشیٓٞب دس صٔیٝٙی كبدسات ٚ ٚاسدات خٛاٞذ ؿذ.
ة) تدبست ٟ٘بدٞ ٜب ٔ ٚطلٛالت وـبٚسصی تٛػظ وـتی ٞبی ایشا٘ی  ٚسٞبیی اص ٚاثؼتٍی ث ٝؿشوت ٞبی ثیٗ إِّّی وـتیشا٘ی (ٍ٘شاٖ اص
تٟذیذٞب  ٚخشیٕٞ ٝبی ایبالت ٔتطذ ،)ٜثبػث وبٞؾ ٞضی ٚ ٝٙسیؼه ضُٕ٘ٚمُ دسیبیی ایٗ وبالٞب ثشای وـٛسٔبٖ خٛاٞذ ؿذ .ثؼالٔ ،ٜٚذیشیت
صٔبٖ ضُٕ ٟ٘بدٜٞبی وـبٚسصی ث ٝایشاٖ ٔیتٛا٘ذ اص ثشٚص ٔـىالتی ٘ظیش وٕجٛد ٟ٘بدٜٞبی ٚاسداتی دس ٔمبعغ صٔب٘ی ٔختّف خٌّٛیشی ٕ٘بیذ.

 .افىبس ٘یٛص ( د ٚؿٙج)1397/9/26 ٝ
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خبز ّفتن

تحزین چطَر بِ ًفع تٌذرٍّای ایزاى عول هیکٌذ؟ جٌگ ایزاى ٍ آهزیکا خسارت جبزاىًاپذیزی خَاّذ
داضت.

وٍٙش ٜآٔشیىب اص دِٚت آٔشیىب خٛاػت ٝتب ث ٝتٛافك ٞؼتٝای ثشٌشدد ٌ ٚفت ٝثشخالف تلٛس ٔخبِفبٖ ثشخبْ ،خٙبج تٙذس ٚدس ایشاٖ
تٟٙب دس صٔبٖ تطشیٓٞبی التلبدی لذست ٔیٌیشد .لذستٞبی التذاسٌشا دس ؿشایغی و ٝثبصاس ػیب ٜغیشلبثُ وٙتشَ دس دٚساٖ
تطشیٓٞبی آٔشیىب ث ٝسأ ٜیافتذ ،تمٛیت ٔیؿ٘ٛذ.
پبیٍب ٜاعالع سػب٘ی ٞیُ (ٔتؼّك ث ٝوٍٙش ٜآٔشیىب ) دس ٌضاسؿی ثب ػٛٙاٖ « أیذ سا ثب ثبصٌـت ث ٝتٛافك ٞؼتٝای ث ٝخبٚسٔیب٘ٝ
ثشٌشدا٘یذ» ػیبػتٞبی تشأپ دس لجبَ ِٚیؼٟذ ػشثؼتبٖ آیی ٝٙتٕبْٕ٘بی سٚاثظ

 25ػبِ ٝآٔشیىب ثب ؿب ٜایشاٖ ثٛد .زٙذیٗ د،ٝٞ

اسٚپبییٞب  ٚآٔشیىبییٞب ،دیىتبتٛسٞبی خبٚسٔیب٘ ٝسا ثشای أٙیت ٔٙبثغ ا٘شطی  ٚفشٚؽ ػالشٞبی خٛد ٔٛسد ضٕبیت لشاس داد٘ذ.
ایٗ ٔؼیش ٔخشة دس ػبَ  2015صٔب٘ی و ٝاٚثبٔب تٛافك ٞؼتٝای سا أضب وشد ٔتٛلف ؿذ .تٛافمی و ٝسا ٜخذیذی ثشای آٔشیىب
 ٚخبٚسٔیب٘ ٝثٛد .ساٞی و ٝثب تمٛیت غیش٘ظبٔیػبصی  ٚثبصٌـت ث ٝسؽ د التلبدی ؿشٚع ؿذ ٜثٛد  ،أب تٟٙب یه ػبَ ثؼذ اص ایٗ
تٛافك ،دٚتبِذ تشأپ ث ٝعٛس یه خب٘ج ٝایٗ تٛافك ثیٗإِّّی سا ٘مض وشد  ٚث ٝػیبػت ػبثك آٔشیىب  ٚوٕپیٗ ضٕبیت اص
ٔؼّصػبصی  ٚتطشیٓٞبی التلبدی ٔٙغم ٝثشٌـت.
دس ػبَ  1953دِٚت آٔشیىب اص ػمٛط دٔٛوشاػی (دِٚت دوتش ٔلذق)  ٚخبیٍضیٗ وشدٖ ؿب ٜغیشٔٙتخت ضٕبیت وشد  ٚأشٚص
ثب وٕه ث ٝدِٚت ثٙیبدٌشای اػالٔی ،آٔشیىب یه ؿبٞضاد ٜغیشا٘تخبثی دیٍش سا ث ٝلذست ٔغّم ٝدس وـٛس ٕٞؼبی ٝایشاٖ یؼٙی
ػشثؼتبٖ سػب٘ذ ٜاػتٔ .تبػفب٘ ٝپیؾثیٙی آیٙذ ٜا ٚوبس ػختی ٘یؼت (سٚی وبس آٔذٖ دِٚتی ٘ظیش اِمبػذ ٜدس ػشثؼتبٖ).
زٙذیٗ د ٝٞوٕه ٘ظبٔی آٔشیىب ث ٝػشثؼتبٖ ٔؼتمیٕبً دس ؿىُ ٌیشی اِمبػذ ٚ ٜضّٕ 11 ٝػپتبٔجش (ث ٝػٛٙاٖ ػشآغبص خًٙ
ػشاق) ٔٛثش ثٛد .خٍٙی و ٝث ٝوـت ٝؿذٖ ٞ 500ضاس ٘فش ٞ ٚذس سفتٗ  6تشیّی ٖٛدالس اص ػشٔبیٔ ٝبِیبت دٙٞذٌبٖ آٔشیىبیی ٔٙدش
ؿذ.
أشٚص ػالشٞبی آٔشیىبیی و ٝث ٝؿبٞضاد ٜػشثؼتبٖ دادٔ ٜیؿٛد ث ٝیه ثطشاٖ ثـشی دیٍش دس یٕٗ  ٚوـت ٝؿذٖ ٞضاساٖ تٗ
ٔٙدش ؿذ ٜاػت؛ ضتی ٞـذاسٞب اص ایٗ  ٓٞثیـتش اػت .اٌش ٞذف دِٚت تشأپ دس خبٔٚیب٘ ( ٝیؼٙی ٔمبثّ٘ ٝظبٔی ثب ایشاٖ )ٔ ،طمك
ؿٛد ،ایٗ ث ٝوـت ٝؿذٖ ٞضاساٖ آٔشیىبیی  ٚزٙذیٗ تشیّی ٖٛدالس دیٍش ختٓ خٛاٞذ ؿذ.
دِٚت اٚثبٔب تٛافك ٞؼتٝای سا ث ٝػٛٙاٖ خبیٍضیٙی ثشای ایٗ ٔؼیش ٔخشة دس ٘ظش ٌشفت ٝثٛد  .ثؼیبسی اص ضبٔیبٖ ایٗ تٛافك
ٔؼتمذ٘ذ و ٝػیبػت و٘ٛٙی ،خبٜعّجیٞب ٘ ٚیشٚی ثبِمٜٛی آتؾافىٙی عشش ٔبسؿبَ سا دس خبٚسٔیب٘ ٝداساػت.
ثب تـٛیك ث ٝخّغ ػالش  ٚتمٛیت خبٔؼٔ ٝذ٘ی اص عشیك تدبست ،تٛافك ٞؼتٝای ٔٛفك ؿذ ٜثٛد و ٝخٕؼیت عجمٔ ٝتٛػظ دس
ٔٙغم ٝسا ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دِٚتٞبی التذاسٌشایـبٖ سا تطت وٙتشَ خٛد داؿت ٝثبؿٙذ  ،تمٛیت ن٘ذ  ٚوـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝسا دس ٔٙغمٝ
ٚاسد تجبدالت التلبدی وشد ٜثٛد.
خٙبج تٙذس ٚدس ایشاٖ تٟٙب دس صٔبٖ تطشیٓٞبی التلبدی لذست ٔیٌیشد .لذستٞبی التذاسٌشا دس ؿشایغی و ٝثبصاس ػیبٜ
غیشلبثُ وٙتشَ دس دٚساٖ تطشیٓٞبی آٔشیىب ث ٝسأ ٜیافتذ ،تمٛیت ٔیؿ٘ٛذ.
٘ .بٔ٘ ٝیٛص ( ػ ٝؿٙج)1397/9/27 ٝ
ٔ .خبِفبٖ ثشخبْ دس ٚاؿٍٙتٗ (ٔٛافمبٖ فشٚؽ اػّط ٝثیـتش دس ٔٙغمٔ ،) ٝؼتمذ٘ذ ؤ ٝطشنٞبی التلبدی  ،تٟٙب ثٙیبدٌشایبٖ اػالٔی سا دس ایشاٖ
لذستٕٙذ وشد ٜاػت .ایٗ ادػب ثبسٞب دس ع 40 َٛػبَ ٌزؿت ٝسد ؿذ ٜاػت.
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تٛافك ٞؼتٝای فّح ؿذ ،ٜأب ٕٞسٙبٖ تذا ْٚثشخبْ (ٔٛاخ ٟٝثب ٔخبِفت ثٙیبدٌشایبٖ ایشا٘ی ) ٔیتٛا٘ذ دیٙبٔیه لذست سا دس
ایشاٖ ث٘ ٝفغ خبٔؼٔ ٝذ٘ی تغییش دٞذ ٔ ٚیتٛا٘ذ وبتبِیضٚس ػیبػت خذیذ آٔشیىب دس لجبَ خبٚسٔیب٘ ٝثبؿذ  .ػیبػتی و ٝا٘شطیٞبی
ػجض ،فٙبٚسی  ٚالتلبد وـبٚسی سا دس ٔٙغم ٝسؿذ ٔیدٞذ ،ث ٝخبی ایٙى ٝفشٚؽ ٘فت  ٚػالش سا س٘ٚك ثجخـذ.
ثشای ایٗ و ٝایٗ ػلش خذیذ آغبص ؿٛد ،آٔشیىب ثبیذ دس ضٕبیت اص ؿبٞضادٜٞب  ٚؿبٞبٖ غیشا٘تخبثی ٔٙغم ٝتدذیذ ٘ظش وٙذ  ٚثٝ
تٛافك ٞؼتٝای ثشٌشدد  .ثشای ایٗ ٔٙظٛس وٍٙش ٜخذیذ  ٚوب٘ذیذاٞبی خذیذ ا٘تخبثبت سیبػت خٕٟٛسی
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پیؾ٘ٛیغ ػیبػتٞبی خٛد سا ثشای ثبصٌـت ثٟٓٔ ٝتشیٗ تٛافك خّغ ػالش ٞؼتٝای دس ػی ػبَ اخیش تذٚیٗ وٙٙذ.
سٞجشاٖ خذیذ آٔشیىب ثبیذ التلبد ٙٔ ٚبفغ أٙیتی تٛافك ثشای آٔشیىب سا استمب ثجخـٙذ ٕٞ ٚضٔبٖ عشش ٔبسؿبَ خذیذی سا ثشای
خبٚسٔیب٘ ٝتذٚیٗ وٙٙذ  .ایٗ عشش ثبیذ ٔٙغم ٝخ ًٙصد ٜخبٚسٔیب٘ ٝسا اص فالوت خبسج ٕ٘ٛدٛٔ ٚ ٜا٘غ تدبست سا ثشداسد  ٚكٙبیغ سا
ٔذسٖ وشد ٚ ٜسفب ٜسا ثٟجٛد ةةخـذ .ایٗٞب اثضاسٞبی لذستٕٙذی ثشای تمٛیت أٙیت آٔشیىبػت ٕٞ ٚضٔبٖ ؿبٞبٖ خٛدٔختبس سا
ؿىؼت داد ٚ ٜدٚساٖ تبسیه ثٙیبدٌشایی سا خبتٕ ٝخٛاٞذ ثخـیذ.
تحلیل ٍ اثزگذاری بز بخص کطاٍرسی

اِف) ا٘تـبس زٙیٗ تطّیُ ٞبیی دس پبیٍب ٜاعالعسػب٘ی وٍٙش ٜآٔشیىب ،ضبوی اص دسن ثخـی اص ٚالؼیت ٞبی ضبوٓ ثش خبٚسٔیب٘ٝ
اص ػٛی ثخـی اص ثذ٘ ٝی تلٕیٓ ٌیشی ایبالت ٔتطذ ٚ ٜتبویذ ثش اثضاسٞبی وبسآٔذ ثشای ٔـىالت ٔضٔٗ ٔٛخٛد دس ایٗ ٔٙغمٝ
اػت.
ة) تبویذ ثش ضُ ٔٙبلـ ٝی ایشاٖ  ٚغشة اص عشیك ٔـٛق ٞبی التلبدی ث ٝخبی تطشیٓ ٞب  ٚتٟذیذٞبی التلبدی  ٚدس ٘تیدٝ
ضبوٕیت ٌشٞ ٜٚبی تلٕیٓ ٌیش ٔیب٘ ٝس ،ٚاص یه ػٛٔ ،ٛیذ ٘مؾ ٔخشة ٔ ٚؼىٛع تطشیٓ ٞب  ٚاص ػٛی دیٍشٛٔ ،یذ ٘مؾ ٔثجت
ادغبْ دس التلبد خٟب٘ی دس ضُ ٔؼبیُ فیٕبثیٗ ایشاٖ  ٚغشة (ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب) اػت.
ج) تدبسة ٌزؿت ٝضبوی اص آٖ اػت وٙٔ ٝبفغ ّٔی وـٛسٞب (اص عشیك سٚاثظ التلبدی فیٕبثیٗ)ٔ ،تضٕٗ ضُؼٗ ٓٞ

خٛاسی

وـٛسٞبػت .ضؼف سٚاثظ التلبدی ایشاٖ ثب وـٛسٞبی ٔٙغم ٚ ٝایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب ،ثبػث ؿذ ٜو ٝلغغ ایٗ سٚاثظٞ ،ضی ٝٙی
زٙذا٘ی ثشای عشفیٗ ث ٝد٘جبَ ٘ذاؿت ٝثبؿذ ( ٔمبیؼ ٝؿٛد ثب ٘مؾ سٚاثظ التلبدی زیٗ  ٚآٔشیىب دس ٔذیشیت تٙؾٞبی فیٕبثیٗ).
د) ظشفیت ٞبی ثخؾ وـبٚسصی ایشاٖ ثشای ضضٛس دس ثبصاسٞبی خٟب٘ی ٙٔ ٚغم ٝای ،صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ ثٙٔ ٝل ٝظٟٛس سػیذٚ ٜ
ؿىٛفب ؿ٘ٛذ و ٝأىبٖ ادغبْ ایٗ ثخؾ دس التلبد ثیٗ إُِّ فشا ٓٞؿذ ٜثبؿذ .تغییش اضتٕبِی سٚیىشد ایبالت ٔتطذ ٜدس لجبَ
تطشیٓٞبی ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ دس تطمك زٙیٗ أشی دس آیٙذٛٔ ٜثش ثبؿذ.
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