ﺑﺴـﺘﻪ اﺧﺒـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی اول آذر
ﻣﺎه
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“ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺴـﮑﻦ ﯾـﮏ ﺳـﻮم ﺗﻘﺎﺿـﺎ “”،ﺑـﻮدﺟﻪ در رﮐﻮد!””،ﺣﺒـﺎب ﺳـﮑﻪ
ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ؟””،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻮاع ﻧﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ”و”ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻓﺖ
رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﺮان” از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی اﻣﺮوز
اداره اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺴﻨﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﺧﺒﺎر اﻣﺮوز – ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺮ ﺧﺒﺮ،
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺪن ﻧﺎن …
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ،از اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵درﺻﺪی
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻋﺪهای ﻧﺪادهاﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ و دﻻر در ﺑﺎزار
ﺳﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺎزار
اﻣﺮوز – ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ – ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۴۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ۴۱۰۳
ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪاﻧﺪ؟
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻦ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺑﺎﻻ
ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزان ﺟﻮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮری
ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﮏﺳﺮﻧﺸﯿﻦ

ﺑﻼیﺟﺎن

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ/

ﺣﺮﮐﺖ

ﻻکﭘﺸﺘﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۵درﺻﺪ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮری ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﮏ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!
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اﯾﺮان/

ﺟﻨﮓ

ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﺷﺠﺎﻋﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻓﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻪای رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رخ داده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی اداری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﯿﺮﺷﺠﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ دو ﻗﻮه در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐو ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻮاع ﻧﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮی از  ۶۵۰ﺑﻪ  ۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺎن ﺗﺎﻓﺘﻮن ﺳﻨﺘﯽ
از  ۴۰۰ﺑﻪ  ۴۶۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ از  ۸۰۰ﺑﻪ  ۹۲۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﺎن
ﻟﻮاش و ﺗﺎﻓﺘﻮن ﮔﺮدان از  ۲۱۰ﺑﻪ  ۲۴۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻘﺎﺿﺎ  +ﻗﯿﻤﺖ
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎزار
ﻣﺴﮑﻦ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ روﻧﻖ ﺑﻮد ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻮدﺟﻪ در رﮐﻮد!
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ۱۵روز دﯾﮕﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۳۹۷در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده و از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮود ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۵
روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ارﻗﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻣﻮاج ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻣﻮاج
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﮔﻮش اﻓﺮاد ،دردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،ﺳﺮﺷﺪﮔﯽ ﭘﺎ و

ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی “اﻓﻀﻞ ﺗﻮس” و “وﺣﺪت”  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﺣﺪت ﺑﻪ زودی و
ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎ از ﺳﻪ
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﮐﻼن
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ اﻓﻀﻞ ﺗﻮس و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺳﺮان ﻗﻮا ،ﺳﻘﻒ
ﺑﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را درﯾﺎﻓﺖ

ﺣﺒﺎب ﺳﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ؟
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺒﺎب ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﮑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎزار ﺷﺪه و ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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