ﺑﺴـﺘﻪ اﺧﺒـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی اﯾﺴـﻨﺎ در
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
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“ورود  ۳۲ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در  ۲۰ﻣﺎه آﯾﻨﺪه”“ ،ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ
ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ”“ ،ﻣﺎﺟﺮای ﺣﺬف ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن” و “اﻧﺘﻈﺎر روﻧﻖ
در ﺑﺎزار ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺴﮑﻦ” ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز اﯾﺴﻨﺎ
ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز – ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ – در
اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮروی ﻫﺮ ﺗﯿﺘﺮ ،ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ورود  ۳۲ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در  ۲۰ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
دوﺟﺎﻧﺒﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻼ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
ﻧﻮﺳﺎز را از دﺳﺖ داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺣﺎﻻ و در ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ
روﺑﻪرو ﺷﻮد.
ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ /ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ و ﻧﻔﺘﯽﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺷﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺮوز ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ  ۱۱۶واﺣﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢوزن ﺑﺎ اﻓﺖ  ۴۱واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ
اﻓﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺎر دﺷﻮار دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر روﻧﻖ در ﺑﺎزار ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺴﮑﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ،وﻇﯿﻔﻪی

وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ روﻧﻖ
ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﻣﺎﺟﺮای ﺣﺬف ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻏﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن،
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺘﺮاض ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
ذرت و ﺑﺮﻧﺞ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﺮوری ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﺰان واردات ﮐﺸﻮر رﻗﻤﯽ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ
ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۳۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذرت داﻣﯽ،
ﺑﺮﻧﺞ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واردات را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﮔﯿﮕﺎ در اﯾﺮان /اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ را راﻫﺒﺮد اﺻﻠﯽ
ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺳﯿﺎر ۳G ،و
 ۴Gو در ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ  FTTXاوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﺳﺖ.
ﻋﺒﻮر ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﯾﺮان از  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻤﺎره
ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵
ﺑﻪ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۳۹ﻫﺰار و  ۵۵۴ﺷﻤﺎره رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،اﯾﻦ آﻣﺎر  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۱۴ﻫﺰار و ۶۳۷
ﺷﻤﺎره را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۱۸ﺑﺮﻧﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﻗﺎﭼﺎق اﻋﻼم ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۱۸ﻧﺸﺎن
ﺗﺠﺎری ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺎدرات ﻓﺮش ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ /ﭘﺮداﺧﺖ  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد وام ارزان
در ﻣﯿﺎن اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده،
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﯾﻦ ﺣﻮزه را رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺻﺎدرات

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات ﻓﺮش
دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروی داﺧﻠﯽ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﻣﺪل ﺧﻮدروی داﺧﻠﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﮏ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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