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ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ«» ،ﺻﺎدرات ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ
از اﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ«» ،ﻣﺜﻠﺚ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو در
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ« و »ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺎز ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﮔﺮاﻧﯽ«
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی اﻣﺮوز اداره اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺴﻨﺎ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز – ﺷﻨﺒﻪ –
در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ ﺗﯿﺘﺮ ،ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه را ﺑﭙﺮدازد
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎز
ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ “ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ” ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرت را
از ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎن دﯾﺪه را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮط و اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻔﺎرش  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻗﺪرت را در
ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺻﺎدرات ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآوردهﻫﺎی آراﯾﺸﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﺷﻮﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد از ﺑﻨﮕﻼدش ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻣﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﻨﺠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از اﻓﺰاﯾﺶ

 ۶۷درﺻﺪی ﮐﺸﻔﯿﺎت ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺒﺮ داده و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎت
را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪﻫﯿﺪ
ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و از
اﻋﻼم آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم ﺟﺪا
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﺨﺪوش ﻧﺸﻮد.
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺎز ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﮔﺮاﻧﯽ /ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﻦ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وال اﺳﺘﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻃﻼی ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﮐﯿﺘﮑﻮﻧﯿﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪاوم روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﺿﻌﻒ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮش
ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺜﻠﺚ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر آب و ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﻧﯿﺮو
ـﺎرﺟﯽ و
ـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـ
ـﯽ ،ﺳـ
ـﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـ
ـﻞ ﻓﻨـ
ـﻪ ﻣﺴﺎﺋـ
ـﻢ ﺑـ
ـﺖ دوازدﻫـ
در دوﻟـ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﺎر و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﻪ

اﻋﺘﻘﺎد وی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺤﺼﺎر و واﺳﻄﻪﮔﺮی و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿـﺖ روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺮوم ﻫﺴـﺘﻨﺪ و درآﻣـﺪزاﯾﯽ و
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو ۵در ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس /ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو  ۵را دارد ،درﻣﻮرد ﻋﻠﺖ
ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه از ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮراک ﭘﺎرسﺟﻨﻮﺑﯽ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدی دارد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺻﺪای وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻫﻢ درآورد
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑـﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،از اﯾﺠـﺎد ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪای ﺑـﺮای درﯾـﺎﻓﺖ
ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎﻣﮑﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮ
داد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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