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 7/4هاَُ اتتسای طال:صازرات 9*ّضغ تجارت ایزاى زر

 هیلیارز زالر. 3/37هیلیارز زالر،ّارزات 

تي فْالز چیٌی ّارز کؼْر هی ػْز.ایي  022*ُفتَ ای 

ي هحصْل آهازٍ فزّع ُشارت 52زرحالی اطت کَ ُن اکٌْى 

ّ تَ زرکارذاًَ فْالز اطتاى ذْسطتاى تاقی هاًسٍ اطت.

ُویي زلیل گزٍّ هلی فْالز ایزاى تزای تؼسیل ًیزّی 

اًظاًی ذْز،ًیزُّای رطوی ػزکت را تا اطتفازٍ اس 

ًفز  0422قاًْى کارُای طرت ّسیاى آّر تَ کوتز اس 

 رطاًسٍ اطت.

زرصس هی رطس  5/9*رػس اقتصازی چیي زرطال جاری تَ 

 ّایي زرحالی اطت کَ اقتصاز زًیا زررکْز تظز هی تزز.

* رییض ُیات هسیزٍ ًظاجی ذاهٌَ :ایي کارذاًَ زچار طْ 

کارگزآى تیکار  072هاٍ قثل تؼطیل ّ 05هسیزیت ػسٍ ّاس 

ػسًس.ّی تا اػالم ایٌکَ ًظاجی ذاهٌَ تَ تاًک هلی تسُی 

هلی رّی  زارز،گفت:چْى قظط کارذاًَ ػقة افتاز تاًک

کارذاًَ زطت گذاػتَ ّزرُا راقفل سزٍ اطت.ایٌکَ هقام 

هؼظن رُثزی اهظال را طال الگْی هصزف ًاهگذاری کززٍ 

اًس گفت: ًوی ذْاُس الهپ ُا را ذاهْع یا غذای کارکٌاى 

را حذف کٌیس،تلکَ تِتز اطت قفل ُای کارذاًَ ذاهٌَ را 

ار تَ هیلیارز تْهاى سیاى آػک 0/5تززاریس تا طالیاًَ 

ُشار  522کؼْر ّارز ًؼْز.ها هی تْاًین طالیاًَ 

هیلیْى تي ًد تْلیس  8هتزهزتغ پارچَ هزغْب ّحسّز 

         کٌین.                        

 03/02/88کارّکارگز

اگزقزاراطت تْلیس زاػتَ تاػین پض زالالى ّطي فزّع  -

ع هظّْالى اقتصازی کؼْرهاى اس اک.چگًَْ سًسگی کٌٌس

یاى چیٌی ذْز زرص تگیزًس ّاسآًاى تپزطٌس تا چَ ُوتا

زرصس تزطٌس ّ ًَ تٌِا  5/9طیظتوی تْاًظتَ اًس تَ رػس 

کارذاًَ ُایؼاى را تؼطیل ًکززٍ اًس تلکَ تا ایجاز 
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کارذاًَ ُای زیگز ُن رقن تیکاری را کاُغ زازٍ اًس 

ُّن قیوت کاالُایؼاى را .                           

 کارگزفلشکار

ػثاص ّطي پزّر:زطتوشز کارگز تایس تَ اسای طاػت  *

کارپززاذت ػْز.ایي هقام کارفزهایی تا اًتقاز استؼییي 

حساقل زطتوشز تزای کارگزاى گفت: زرُیچ جا چیشی تَ 

ػٌْاى حساقل زطتوشز ّجْز ًسارز،چْى تؼییي آى تاػث 

 تٌثل ػسى ًیزّی کارهی ػْز.

اییس طیظتن آقای ّطي پزّر رّیغ ًوی ػْز تگْیس تی -

تززٍ زاری راٍ تیاًساسین تا کارگزاى تسّى ُیچ حقْقی 

ای کالى هاًٌس تززٍ کار کٌٌس ّها ُن تی زرزطز تَ طْزُ

 تزطین.       کارگزفلشکار

* صٌؼت لْاسم ذاًگی زرحال ًاتْزی اطت.اکثز قزتاًی 

ًوایٌسٍ کارگزاى یرچال طاسی ایزاى پْیا:زّلت تظِیالت 

ا تَ رّی ّارزات تی رّیَ ًوی زُس ّزرُای کؼْرر

تاسگذاػتَ اطت.ّارزات تی رّیَ کوزتْلیس زاذل را 

ػکظتَ ّتایس ُن زراًتظارهزگ صٌؼت تاػین.اهزّس زرُز 

ذاًَ ای یک ًفز اس تیکاری رًج هی تزز،اها ّارز ذاًَ 

زرصس کاالُای ذاًَ اس ًْع ذارجی اطت.ػایس 72کَ هی ػْی 

آى اًساسٍ ای تس  کیفیت کاالی زاذلی پاییي تاػس،اها تَ

ًیظت کَ هززم را اس ایي کاال رّی گززاى کٌٌس.هززم 

کاراى ذاًگی ػاى کاُغ یاتس،کاالی تایس تزای آًکَ تی

زاذلی ترزًس.زّلت کارگزُّی را تؼییي کٌٌس تا کاالی 

ّارزاتی را هْرز ًقس ّتزرطی قزار زُس تا اگزتی کیفیت 

تْز اس ّرّز آى جلْگیزی تَ ػول آیس ًَ آًکَ کاالی تی 

ذزیس،صزف  کیفیت ذارجی ّارز ػْز ّزُِا تزاتز قیوت

 تؼویزّتاسطاسی آى ػْز.

ارٍ کل آهارُای اقتصازی تاًک هزکشی:تِای هظکي * از

                          زرهحاطثَ ًزخ تْرم زرًظزگزفتَ ًوی ػْز.                                   

 05/02/88    کارّکارگز

ّارز کٌٌسٍ تشرگ ػکز زرجِاى .زرُؼت  02* ایزاى جشّ 

رز هاَُ جاری تیغ اس زّ تزاتزتْلیس زاذلی ػکز ّا

ترغ  ایزاى ػسٍ کَ کل فزایٌس ّارزات ایي هحصْل تْطط

 ذصْصی اًجام گزفتَ اطت.



توزی تگیزتحت پْػغ کویتَ هیلیْى ًفزاس افزاز هظ 9* 

ُشارتْهاًی ذزیس ًْرّسی ذْاٌُس  02اهساز تي ُای 

گزفت.                                             

 07/02/88رّسًاهَ اػتواز      

یزُاػوی هؼاّى اتحازیَ ذؼکثارزرذْسطتاى:زرپی *احوس ه

ُشارًفززراطتاى 4ّاحس تظتَ تٌسی ذزها،حسّز  03تؼطیلی 

 تیکارػسًس.

* هؼاّى ّسیزکار:احتوال تؼییي هشز هٌؼطف قْت 

گزفت.حساقل هشز یک رقن پایَ اطت کَ زرسهاى ّرّز تَ 

کارپززاذت هی ػْز،ّلی تؼس اس آى،تزاطاص هیشاى 

 ارگززرکاُغ ُشیٌَ ُایکّری ّتالع  تْلیس،فزّع،تِزٍ

تْلیس،ُشیٌَ ُای ػوْهی ّکاُغ ضایؼات ّزرًِایت تِزٍ 

ّری،ارقام زریافتی هتفاّت اطت.اّ اضافَ کزز: کارگزاى 

 راضی اًس!! 88اس زطتوشز طال 

لَ زرحس حزف اطت ُوَ چیش وظئالثتَ تا سهاًی کَ  -

سیثاطت ّلی ّای تَ سهاًی کَ تَ هزحلَ اجزا زرهی 

س.تا ایي طزح حساقل زطتوشزُا تظیارکاُغ پیسا ذْاُس آی

کزز ّکارفزها ُزهاَُ ُزقسرکَ زلغ ترْاُس تَ کارگزاى 

ذْاُس پززاذت.ایي طزح سهاًی قاتل اجزا اطت کَ 

طٌسیکاُای کارگزی زرکارذاًجات تؼکیل ػسٍ تاػٌس ّتَ 

حظاب ّکتاب کارذاًَ ًظارت زقیق زاػتَ تاػٌس تا 

تْلیس،فزّع،کاُغ ُشیٌَ ُای  تتْاًٌستزاطاص هیشاى

طِن ُز کارگز را تؼییي تْلیس،تِزٍ ّری را حظاب کززٍ 

                                                               کٌس.

 کارگزفلشکار

* تشرگتزیي کارذاًَ آلْهیٌیْم طاسی کؼْر افتتاح 

 722ػس.تا تِزٍ تززاری اس ایي کارذاًَ سهیٌَ اػتغال 

زاُن ػس.                                            ًفزف

 02/02/88کارّکارگز        

کارگزاى فلشکارهکاًیک افتتاح ُزکارذاًَ را اطتقثال  -

کززٍ ّػازهاى اس افشایغ تؼساز طثقَ کارگزّقسرت 

فکزی ُن تَ حال  کارگزی اطت .اها آیا تِتزًثْز

زّلت سهیٌَ ُشار کارگزتیکارایزالکْ اراک هی ػس.4222

کارگزرافزیاز هی سًس ّلی تیکاری 722اػتغال 

را تزًوی تاتس.ایي  آلْهیٌیْم اراکُشارکارگز4222



             طیاطت یک تام ّ زّ ُْا تَ ًفغ کیظت؟

 کارگزفلشکار

 

 

 

 

 

اگر قرار است با ىذفمنذ کردن یارانو ىا ،قیمت ىا 

 جيانی شٌد بایذ دستمسدىا نیس جيانی شٌد.

ایرانی با تحریم کاالىای خارجی مشابو داخل  زحمتکشان

ىم باعث رًنق کاالىای ایرانی شذه ًىم برادران 

کارگرشان را درًاحذىای تٌلیذی بیکار نخٌاىنذ 

کرد.تحریم کاالىای خارجی،مبارزه با باسرمایو داری 

 انگل تجاری است.


