ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺴﻨﺎ؛
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»آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده«» ،دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺎﻻ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ«» ،ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن«» ،ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺰاران ﺗﻦ ﺳﯿﺐ در ﮐﻨﺎر
ﺟﺎده«»،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزی« و »ﮐﺎﻫﺶ
 ۹۲درﺻﺪی ﺑﺎرش در ﺗﻬﺮان« از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی
اﻣﺮوز اداره اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز – دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ
آذر ﻣﺎه – در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺗﯿﺘﺮ ﻫﺮ ﺧﺒﺮ،
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎل  ۹۷ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دوام ﻧﯿﺎوردﻧﺪ!
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭼﮏ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ
روال رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در
ﺣﺎﻟﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪادی و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﭼﮏﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺎﻻ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ /ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در واﺣﺪﻫﺎ
ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ رﯾﯿﺲ آن وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ،ﻣﺼﻮﺑﻪای اﺑﻼغ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ آن ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن واﻗﻌﯽ
ﻧﺸﻮد ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ زده ﺷﺪ
اﺑﺮاز ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺪﯾﺪ  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﺳﻮی
اوﭘﮑﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮاوﭘﮑﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﻬﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ زده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و وﻻدﯾﻤﯿﺮ
ﭘﻮﺗﯿﻦ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﮑﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻫﺸﺖ ﻣﺎه
اول اﻣﺴﺎل رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻃﻼ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻻر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺪ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده/ﺑﺮآورد دﻗﯿﻘﯽ
از ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻧﺪارﯾﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ رازی درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۰۹۱ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺳﻮزی در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﻪ
در اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای،
ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻮال ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ
و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﮐﺮده اﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از

آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس :ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ داﺷﺖ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﮐﺸﺎﮐﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای آن
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
دوﻟﺖ ﻃﺮح ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ را ﻣﻌﺎدل ﻏﺮض ورزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ /ﭼﻘﺪر اﺻﺮار ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد درﺑﺎره دﻻﯾﻞ اﻓﺖ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻮاردی
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻣﺜﻼ اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و
ﻣﺮدان در ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽرود وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻫﺶ  ۹۲درﺻﺪی ﺑﺎرش در ﺗﻬﺮان
ﺣﺠﻢ رﯾﺰشﻫﺎی ﺟﻮی در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۹۲درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺣﻮادث ﮐﺎر ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در ﺟﻬﺎن رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در
اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺮﻧﺞ اداﻣﻪدار ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای
داﺷﺘﻪ و از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻓﺼﻠﯽ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را اداﻣﻪ داد ،ﭼﺮاﮐﻪ از اﺑﺘﺪای
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آذر ﻣﺎه واردات ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس

ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزی
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺎت  NFCرا ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺰاران ﺗﻦ ﺳﯿﺐ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آﺑﻤﯿﻮه در ﻣﻮرد اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺰاران
ﺗﻦ ﺳﯿﺐ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﭘﻨﺞ ﮔﺠﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ۲۰۱۷
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ،ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺮور
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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