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در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت در ﻣﺎه ژوﺋﻦ در ژاﭘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،
 ASX200ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 0.21درﺻﺪی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
در ﺑﺎزار ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در
ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  0.06درﺻﺪی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  52دﻻر و  73ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  0.08درﺻﺪ ﺑﻪ  49دﻻر و  60ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻫﺰار و  274دﻻر و  86ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ… .
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از  30ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن – .ﻓﻘﺪان ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎده  12ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و
ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر – راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی
ﺑﺮق ب -راﻫﺒﺮدﻫﺎ – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت در
ﺑﻮرس اﻧﺮژی و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮق در ﺑﺎزار …
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  265واﺣﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ  81ﻫﺰار و  537واﺣﺪی )ﻗﻠﻪ 16ﻣﺎﻫﻪ( ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد… .
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در ﺳﺎل  95ﺣﺪود  43684ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود
 2146ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ) 4.91درﺻﺪ( رﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  93ﺣﺪود 8700
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر )15.38درﺻﺪ ( اﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﻤﻮدار ﯾﮏ :ﮐﺎﻫﺶ
واردات ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  1384-1395ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎل  94ﺣﺪود  42428ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  93ﺣﺪود 5800

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
در  95ﺣﺪود …
 :ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ  15درﺻﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺰم ﻣﺎ در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺪف ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ  15درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ و در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دوﻟﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ  730ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات در اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ
اﺻﻼ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ و راﺿﯽ …
… ﺷﻮک ارزی اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان
ﺷﻮک ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
زﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
در ﺑﺤﺚ ارز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر از ﻫﺰار
رﺳﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد… .

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ آﺗﯽ ﺑﺎزار ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان وﺟﻮد
دارد .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ 265
واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ …
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  840ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﺎدل  55درﺻﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﻘﻒ
وام ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران آن از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت
…
… از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
داﺷﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  0.06درﺻﺪی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 52
دﻻر و  73ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ﻧﻔﺖ ﺧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  0.08درﺻﺪ ﺑﻪ
 49دﻻر و  60ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ
ﻗﯿﻤﺖ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺰار و  274دﻻر و  86ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﯽ
ان ﺑﯽ ﺳﯽ …
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ  25درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ از  4ﻫﺰار و  200ﺑﻪ  5ﻫﺰار و
 200ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر رﺳﯿﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل  50درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﮐﻮرد زده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  30ﻋﺪدی ﺳﺎده در ﺗﻬﺮان  12ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ 13ﻫﺰار و … 500
… در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ رﯾﺴﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﻫﺸﺪار داد و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در دوﻟﺖ آﺗﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد  700ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه دارد ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دوﻟﺖ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از درآﻣﺪش
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ادﯾﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  23ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی دوﻟﺖ …
… وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :از ﺳﺎل  58ﺗﺎ
 94ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ  3درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
اﯾﻦ رﻗﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم در ﻃﻮل  15ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻی  20درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻮرم  44درﺻﺪی را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره دو رﻗﻤﯽ …
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  1996ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ  17درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1990ﻣﺴﻮوﻻن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﻫﺪف را ﺑﺮای آن
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ… :
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  265واﺣﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ… .
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﻼن

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﺎزار و اﻻﻫﯿﺎت ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دو
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﻋﺪد و رﻗﻢ
ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻃﺒﻖ
ﻫﻤﯿﻦ داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﻘﺮ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺪه …
… .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﻪ ﺟﺎی  80ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺣﺘﯽ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎ
رﻓﻊ ﺗﻮرم و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و دﻻر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از
ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ… .
ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻧﯿﺎز
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﺟﻮاب دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ در ﮐﻨﺎر اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺧﻮد ،اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ را در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد و در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  840ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻬﺮ ﻣﻌﺎدل  55درﺻﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ… :
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ،
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺮژی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی در 5
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  4درﺻﺪ از  GDPﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ اﻧﺮژی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و …
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در ﻋﺠﻠﻪ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ روز اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﻟﻬﻪ ﮐﻮﻻﯾﯽ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻧﺠﻔﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را اراﺋﻪ و ﺑﻪ
ﺳﺆاﻻت ﺟﻮاب دادﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  21ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ دو ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ… .
… وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :از ﺳﺎل  58ﺗﺎ
 94ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ  3درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

اﯾﻦ رﻗﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم در ﻃﻮل  15ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻی  20درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﻮرم  44درﺻﺪی را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره دو رﻗﻤﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﮏ …
… :ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ 265
واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ… .
ﺑﻮرس در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﺑﺎ رﺷﺪ  0.33درﺻﺪی ﻣﻌﺎدل 265.41
واﺣﺪی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎل  81ﻫﺰار واﺣﺪی را ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ  81ﻫﺰار و
 579.3واﺣﺪ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ روز ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﺎزار ﻓﺮاﺑﻮرس ﭘﺬﯾﺮای ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﯿﻦ وان
ﮐﯿﺶ ﺳﻪ ﻫﺰار و  470رﯾﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  92ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﻮاع ﺳﻬﻢ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ ﻫﺰار و
 72ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل داد و …
… ،ﻣﺒﺪل ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ دو ﻣﮕﺎوات در ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ری ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﺴﻮز و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺪ ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺎﯾﻠﻮت ﭘﮑﯿﺞ ﻧﻤﮏ زداﯾﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 25
ﺑﺸﮑﻪ در روز و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ… ،
… ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد .اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺮب ،ﺑﺎ  APIﺣﺪود  27 /6درﺟﻪ و
ﮔﻮﮔﺮد  2 /94درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺎن و دﺑﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2016رﺳﯿﺪه اﺳﺖ… .
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در ﺳﺎل ﻫﺎی  94و  95ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ و دوغ ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ از ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﺳﺎل  1396ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد
ﺣﺠﺘﯽ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﻣﺮغ و ﮔﻨﺪم ﺑﻮدﯾﻢ،

اﻣﺎ اﻣﺮوز اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ …
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ آﺗﯽ ﺑﺎزار ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮔﺮان وﺟﻮد دارد .دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد – ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ :ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  265واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در
ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ… .
ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،
ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺧﻮﻧﺪی ،زﻧﮕﻨﻪ و رﺑﯿﻌﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻧﻔﺖ و ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ،روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺘﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه و
وﻋﺪه ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از
اﻓﺮاد ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد… .
 .ﺑﺎزﺗﺎب رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﻠﺰات
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺒﺮﯾﺰ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر
ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎزار ارز اداﻣﻪ اﻓﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
دﻻر دﯾﺮوز ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ  3ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ  3807ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .از ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓﺖ  0 /7درﺻﺪی دﻻر رﻗﻢ
ﺧﻮرد… .
… ،ﻓﺨﻮز )ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ،ﻓﻤﻠﯽ )ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﮑﺸﺘﯽ
)ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در رﺷﺪ اﻣﺮوز ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  123واﺣﺪ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﻧﻤﺎد ﭘﺎرﺳﺎن
)ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن( ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺ داﺷﺖ .در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از  847ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم و
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش  2ﻫﺰار و  271ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در  50ﻫﺰار و
 558ﻧﻮﺑﺖ داد و ﺳﺘﺪ ﺷﺪ… .
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1395ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ  17ﺳﻨﺖ در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم )در ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار رﯾﺎل( ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  1388ﺗﺎ  33 ،1391درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ارزش وزﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ داﺧﻠﯽ

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ،1395ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﺳﻬﻢ  76درﺻﺪ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  17درﺻﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع 93
درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ …
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