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خبر اقتصادی

رشد جهشی واردات آمریکا از ایران
ایرنا- دفتر آمار آمریکا 
از رشد صادرات ایران به این 
کشور در سپتامبر امسال 
خبــر داد و کل تجارت دو 
کشور در ۹ ماهه ۲۰۲۲ را 

۴۲ میلیون دالر اعالم کرد. جدیدترین آمار منتشر شده 
از سوی دفتر آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت تجاری 
این کشور با ایران در ۹ماهه نخست سال جاری میالدی 

رشد ۴۱ درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کشــور در ۹ماهه نخست سال 
میالدی گذشــته بالغ بر ۲۹.۹ میلیــون دالر بوده که 
این رقم در مدت مشابه امســال به ۴۲.۲ میلیون دالر 

افزایش یافته است.
بر اســاس این گزارش صادرات آمریــکا به ایران در 
ماه های ژانویه تا سپتامبر امســال ۳۱.۳ میلیون دالر 
بوده است که این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد ۷ درصدی داشته است. آمریکا در ماه های ژانویه تا 
سپتامبر ۲۰۲۱  بالغ بر ۲۹.۳  میلیون دالر کاال به ایران 

صادر کرده بود.
    

 پرمصرف ترین کاالی پروتئینی 
چقدر قیمت دارد؟

ایسنا- یکی از ارزانترین 
و پرمصرف تریــن کاالی 
پروتئینی یعنی تخم مرغ، 
این روزها بــا قیمت های 
متفاوتی در بازار به فروش  

می رسد. قیمت یک شــانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن 
حدود ۲ کیلوگرم بیــش از ۱۰۰ هزار تومان در مغازه ها 

عرضه می شود.
بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر 
تهران قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن حدود 
۲ کیلوگرم به ۱۰۵ هزار تومان رسیده است. این یعنی هر 
عدد تخم مرغ حدود ۳۵۰۰ تومان برای مصرف کننده 

هزینه دارد.
قیمت تخم مرغ های بسته بندی طلقی ۶ عددی، ۹ 
عددی و ۱۵ عــددی  در برندهای مختلف نیز به ترتیب 

۲۷ هزار تومان، ۴۱ هزار تومان و ۶۹ هزار تومان است.
مهدی یوســف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و  ماهی نیز اعــالم کرد که قیمت مصوب هر کیلو 
تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی برای 

مصرف کننده ۸۰ هزار تومان است.
    

اعالم میزان مالیات خانه های لوکس
تا ۲ ماه آینده

خانه ملــت- رئیــس 
ســازمان امــور مالیاتی با 
اشــاره به اینکه بخشی از 
رکوردهــای اطالعاتــی 
در مورد خانــه های خالی 

نادرســت بود گفت:در حال محاسبه مالیات خانه های 
لوکس برای ۱۴۰۱ هستیم.

داوود منظور در مورد گزارش دیوان محاسبات مبنی 
بر عدم دریافت مالیات از خانه های خالی در سال ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: ما بر اساس اطالعات وزارت راه و شهرسازی و 
سامانه اســکان و امالک، خانه های خالی را شناسایی و 

مالیات آن ها را محاسبه می کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: این اطالعات یک 
بار تقریباً دی ماه به دست ما رســید که ما بر اساس این 
اطالعات مالیات خانه های خالی را محاسبه کردیم. در 
تیرماه وزارت راه و شهرســازی یک بار دیگر اطالعات 
جدیدی را بــه ما داد که با اطالعــات اولیه تفاوت هایی 
داشت، بنابراین ما این اطالعات را مبنای محاسبه مالیات 

خانه های خالی در سال گذشته قرار دادیم.
    

اوضاع سدهای تهران خوب نیست
ایلنا- مدیر عامل آبفای 
اســتان تهران با اشاره به 
پیش بینی هواشناســی 
گفــت: بارندگی وضعیت 
خوبی ندارد، ضمن اینکه 

همچنان افزایش دما را در کشور شاهدیم، بنابراین اوضاع 
مخازن خوب نیست.

محمدرضا بختیــاری در گفت وگو با ایلنــا، درباره 
چالش ها و وضعیت تامین آب در تهران اظهار داشــت: 
بارندگی وضعیت خوبی نــدارد، ضمن اینکه همچنان 
افزایش دما را در کشور شاهدیم، بنابراین اوضاع مخازن 

خوب نیست.
وی افزود: شرایط بسیار سخت است اما گزینه های 

قطعی و جیره بندی آب را در دستور کار نداریم. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران از مردم 
خواست در شرایط کنونی آب کمک کنند که بتوانیم این 

روزها را بدون چالش و قطعی آب سپری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما برنامه ریزی های الزم را انجام 
دادیم و از این پس هم برنامه داریــم و خودمان را برای 
تمامی سناریوها آماده کرده ایم، تا چالش خاصی حادث 

نشود، ضمن اینکه امیداوریم بارندگی هم اتفاق بیفتد.

رکود عجیب بازار مســکن حاال با 
گرانی ارز همراه شده است و بازارها در 
حال تطبیق خود با قیمت جدید دالر 
هســتند. قطار افزایش قیمت دالر از 
یک ماه قبل به راه افتاده و حاال در کانال 
۳۵ هزار تومان نیز بنــای توقف ندارد.  
رفت و برگشت قیمت دالر در کانال ۳۶ 
هزار تومان نشان می دهد بازار افزایش 
قیمت ها را پذیرفته و این احتمال می رود 
که روند رشد قیمتی تداوم داشته باشد. 
شاید از این روست که دارندگان کاالهای 
سرمایه ای از فروش پا پس کشیده اند و 
قیمت ها در شــرایطی کــه بازارها در 
رکودی کشــنده قرار دارنــد در حال 

افزایش است. 
 اولین واکنش در سایت های خرید 
و فروش قابل مشاهده است. واحدهایی 
که برای فروش اگهی شده اند با افزایش 
قیمت در سه- چهار روز اخیر مواجهند 
و مالکان سعی دارند خانه های خود را با 

قیمت تازه تطبیق دهند تا مبادا از این 
ماجرا زیان کنند. این مسأله سبب شده 
است سرمای زودرسی در بازار مسکن 
احساس شود. ســرمایی که از انجماد 
فضای خرید و فروش قابل درک است. 
 یک فعال بازار مســکن در گفتگو 
با »توســعه ایرانی« در پاســخ به این 
پرســش که آیا در شرایط فعلی تقاضا 
برای خرید مســکن افزایــش یافته 
است یا خیر، می گوید: »کسانی که در 
جستجوی مسکن مصرفی هستند، 
در روزهای اخیــر تقاضای خرید خود 
را پیش انداخته اند چون چشــم انداز 
قیمت ها در بازار افزایشــی است و این 
موضوع را می توان درک کرد که گرانی 

در راه است. «
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
مسکن در ســال جاری با وجود رکود 
بسیار چشمگیر بوده است، می افزاید: 
»غالبــا در دوره هــای رکــودی ما با 
عقب نشــینی بهای مســکن مواجه 
بوده ایم، اما امســال چنین اتفاقی رخ 

نداده و انتظارات تورمی همواره بر این 
بازار حکمفرماست.« 

گــزارش بانک مرکزی نیز نشــان 
می دهد در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط 
قیمت خرید و فروش یــک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهــران ۴۳۷.۲ میلیون ریــال بود که 
حاکی از افزایش ۱.۲ درصدی نسبت 
به ماه قبل و ۳۸.۲ درصدی ماه مشــابه 

سال قبل است.در میان مناطق ۲۲گانه 
شــهرداری تهران، بیشترین متوسط 
قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 
معامله شده معادل ۸۸۳.۳ میلیون ریال 
به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱۳ میلیون 
ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشــته است. 
ارقام مزبور نســبت به ماه مشابه سال 
۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶.۸  و ۴۰.۷ درصد 

افزایش نشان می دهند.
بررســی شــاخص کرایه مسکن 
اجاره ای در شــهر تهران و کل مناطق 
شــهری در مهرمــاه ســال ۱۴۰۱ 
نشــان دهنده رشــد به ترتیب معادل 
۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل اســت. الزم به توضیح است 
رشد ماهانه شاخص مزبور در مهرماه در 
شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان 

و معادل ۷ درصد است.

بازاربهکدامسومیرود؟
آخرین گزارش های ارائه شــده از 
سوی دولت نشان می دهد حسی توام 

با رضایــت از وضعیت بــازار و صنعت 
ساخت وســاز در میان مقامات دولتی 
وجود دارد به طوری که رستم قاسمی، 
وزیر راه و شهرســازی که این روزها با 
فشارهای فزاینده روبروست، به جای 
توضیح درباره دالیل عدم اجرای تعهدات 
اعالمی در انتخابات، درباره تحویل زمین 
برای ساخت خانه های ویالیی و ... سخن 
می گوید. آمارهای رسمی نیز نشانگر ان 
است که پیشــرفت پروژه نهضت ملی 

مسکن به ۳۰ درصد رسیده است. 
 در چنین شرایطی بازار اما با سکته 
ناشــی از رشــد بهای دالر روبروست.  
بسیاری معتقدند در شرایطی که بازار 
ارز بار دیگر حرکت افزایشی خود را از سر 
گرفته است، نمی توان انتظار داشت که 

تورم به سایر بخش ها تسری نیابد. 
 تجربه نوسانات ارزی نشان می دهد 
که حرکت صعودی قیمــت ارز در بازار 
همواره زمینه را برای رشد قیمت در سایر 
بازارها نیز مهیــا می کند. این وضعیت 
اینک در بازار مســکن  رخ عیان کرده 

است.

فروشندگانپاپسکشیدند
 محمد زاهدی، فعال بازار مســکن 
در منطقه میانی شــهر تهران در پاسخ 
به این پرسش »توسعه ایرانی« که روند 
حاکم بر بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
گفت: متاسفانه بیشترین فشار در همین 
دوره ها بــه فعاالن بازار وارد می شــود 
چرا که مسکن یا هر کاالی سرمایه ای 
دیگری به سرعت بی قیمت می شود و 
تنها کسانی که اجباری به خرید یا فروش 

دارند در بازار باقی می مانند. 
 وی با اشــاره به اینکــه موج جدید 
افزایش قیمت در تهران از راه رســیده 
است، گفت: انتظار این است که در مرحله  
دوم شاهد رشد قیمت ها در شهرک های 
اقماری اطراف تهران باشــیم که این 
اتفاق واقعا فشــار مضاعفی برای اقشار 

آسیب پذیر و مستاجران است . 
 به گفته وی بسیاری از مستاجران 
در شرایط فعلی از مناطق میانی تهران 
مانند منطقه شــش و هفت و هشت به 
مناطق ارزان تر یا شــهرک های اطراف 

تهران مهاجرت کرده اند. 
یک فروشــنده واحد مسکونی در 

تهران که طی سه روز قیمت پیشنهادی 
ملک خود را با یک میلیون تومان افزایش 
در هر متر مربع اصالح کرده اســت نیز 
درباره دالیل باال بردن قیمت پیشنهادی 
خود گفت: به هر حال وقتی دالر گران 
می شود قیمت ســایر اقالم سرمایه ای 
نیز باال مــی رود؛ از ایــن رو من قیمت 
پیشنهادی ام را افزایش دادم تا بتوانم در 
صورت فروش این مسکن، واحدی تازه 

را خریداری کنم . 
در عین حال سعید محمدفالح، فعال 
بازار مسکن در منطقه پنج نیز در جواب 
این پرسش که رشد قیمت دالر در چند 
روز اخیر بر قیمت ها موثر بوده است یا 
خیر گفت: خریدار در بازار بســیار کم 
اســت و نقلی های بازار که حاال قیمت  
میلیاردی دارند، بــا اقبال خوبی روبرو 
هستند اما هر چه هست شخصا معتقدم 
که قیمت روندی رو به رشد را دارد چرا 
که چشــم انداز ورود واحدهای نهضت 

ملی مسکن نیز چندان روشن نیست. 
 بسیاری از کارشناسان معتقدند 
افزایش شدید قیمت دالر، می تواند 
موج تــازه ای از تــورم را در اقتصاد 
ایران به همراه داشته باشد . این موج 
در حالی از راه می رســد که  افزایش 
شدید قیمت مســکن، امکان خرید 
این کاالی سرمایه ای را از بسیاری از 
خریداران بالقوه گرفته است و سبب 
شده تقاضای بالقوه به تقاضای بالفعل 
تبدیل نشــود. مســکن حاال تبدیل 
به کاالیی شده اســت که دارا بودن یا 
نبودن آن می تواند در ورود خانوارها به 
دهک فقیرتر موثر باشد چراکه ایران 
در شــرایط کنونی یکی از باالترین 
هزینه های تامین مسکن را در میان 

کشورهای همسایه دارد. 

قیمتملکدررکودکشندهروبهافزایشاست

شوک رشد بهای دالر به بازار مسکن

ایمانربیعی

تجربهنوساناتارزینشان
میدهدکهحرکتصعودی
قیمتارزدربازارهمواره
زمینهرابرایرشدقیمت
درسایربازارهانیزمهیا

میکند.اینوضعیتاینک
دربازارمسکنرخعیان

کردهاست

مسکنحاالتبدیلبه
کاالییشدهاستکهدارا
بودنیانبودنآنمیتواند
درورودخانوارهابهدهک
فقیرترموثرباشدچراکه
ایراندرشرایطکنونی

یکیازباالترینهزینههای
تامینمسکنرادرمیان
کشورهایهمسایهدارد

با موافقت ابراهیم رئیســی، سید احســان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد و دارایی، طی حکمی حجت اهلل عبدالملکی را به سمت 
دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 

منصوب کرد.
انتصاب عجیب وزیر مستعفی کار به عنوان دبیر جدید مناطق 
آزاد در شرایط کنونی موجی از واکنش ها را در فضای اقتصادی 

ایران در پی داشت. 
 انتخاب عبدالملکی به این سمت درحالی است که او یکی از 
مهمترین منتقدان افزایش تعداد مناطق آزاد بود. وی در صفحه  
شخصی خود در توئیتر خطاب به نمایندگان مجلس، در انتقاد از 
افزایش تعداد مناطق آزاد نوشته است: »ایجاد هشت منطقه آزاد 
جدید را با همکاری هم تصویب کردید. دمتان گرم، از اختیاراتی 
که مردم در اختیارتان گذاشتند، استفاده کردید اما وجدانا اسم 
اقتصاد مقاومتی روی آن نگذارید.« وی همچنین در توئیتی دیگر 
نوشت: »جای نمایندگان محترم بودم مصلحت کشور و آخرت 
خودم رو به دنیای دیگران نمی فروختم. نمایندگان با تصویب 

اشتباه فردای قیامت گیرن.«
 انتقاد وی البته تنها به ماجــرای افزایش تعداد مناطق آزاد 
نیست. وی در توئیتی صریحا اعالم کرده است: »مناطق آزاد لطمه 
بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار می رفت 
مجلس در برابر خواسته غیر منطقی افزایش هفت منطقه ازاد 

جدید مقاومت کند.«
 وی ادامه داده است: »مناطق آزاد که قرار بوده قطب صادرات 
کشور باشند، به درگاه فراخ واردات کاالهای خارجی و از آن بدتر 

پمپاژ فرهنگ مصرفی غربی شده!« عبدالملکی گفته است: »تنها 
به این شرط افزایش تعداد مناطق آزاد قابل قبول می تواند باشد که 
در اصالح قانون مناطق آزاد منبع درآمدی از واردات به صادرات 

تبدیل شود.«
وی البته شرحی از وضعیت مناطق آزاد نیز داده و گفته است: 
»رشد بی حساب و کتاب مناطق آزاد یک نتیجه اش این می شود 
که در جایی مثل بشــاگرد هم گاهی بایــد مدت ها دنبال یک 

نوشیدنی ایرانی بگردی.«
 پیش از ایــن زمزمه هایی در خصــوص جایگزینی حجت 
عبدالملکی به جای ســعید محمد در مناطــق آزاد به گوش 
می رسید. عبدالملکی در خرداد ماه امسال در پی افزایش شدید 
فشار نمایندگان مجلس استعفا داد. برخی استعفا را راه گریزی 

برای پیشگیری از استیضاح در این دولت می دانستند.

مروریبرپیشینهوزیرجواِنمستعفیپرسودا
حجت اهلل عبدالملکی چهارم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ متولد 
شده است. وی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق 

و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی است.
او دارای کارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه 
امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشــگاه اصفهان است. او بین 
سال های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر کشور و از سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور وزارت امور 

اقتصادی و دارایی بوده است.
عبدالملکی که نزدیک به جبهه پایداری است در انتخابات 

۱۳۹۵-۱۳۹۴ مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیس از نامزد های فهرست اصولگرایان بود که 
با ۶۶۷ هزار و ۱۷۸ رأی در رتبه ۵۶ ام قرار گرفت و نتوانســت به 
مجلس راه پیدا کند. عبدالملکی از داوران فصل های دوم و سوم 
مســابقه تلویزیونی میدون بوده اســت. وی از اعضای شورای 

مرکزی جبهه مردمی نیرو های انقالب اسالمی است.
عبدالملکی خود از جمله نظریه پــردازان اقتصاد مقاومتی 
است. او به منتقدان اف ای تی اف شناخته می شود و آن را برای 
ایران بی فایده دانسته و باعث از دست دادن شرکای این کشور 
برای دور زدن تحریم ها و فاش شدن اطالعات محرمانه کشور 
می داند. مشاوره های او به محســن رضایی دبیر فعلی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یکی از عوامل مهم مخالفت دبیر مجمع 
با نپیوستن ایران به مجمع محسوب می شد. عبدالملکی اکنون 

هم منتقد برجام است.
این وزیر جوان هنگام تصدی پست وزارت کار حاشیه های 
بسیاری داشت؛ سوداهای بزرگی  در سر داشت و ایده هایی که 
از سوی برخی بعضا با لبخندی ملیح روبه رو می شد و منتقدان با 
کنایه های نیشدار آنها را به تمسخر می گرفتند. »ایجاد اشتغال با 
یک میلیون تومان« مهمترین این ایده های خالقانه بود که صد 

البته اجرایی نشد.
او همچنین  در زمان وزارت در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: 
چند جوان ایرانی موفق شده اند یک »المبورگینی ایرانی« تولید 

کنند. سخنی که سروصدای بسیاری به پا کرد.
عبدالملکی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفتگوی ویژه خبری 

شبکه دوم سیما اقتصاد ایران را از لحاظ باز بودن، بازتر از اقتصاد 
چین خواند، اظهاراتی که از سوی اکثر کارشناسان به یک شوخی 

تعبیر شده بود.
وی در یک برنامه تلویزیونی در فروردین ماه گذشته در پاسخ 
به این سوال که چرا جوانان به سراغ ازدواج نمی روند گفته بود 
»چون از لحاظ اقتصادی آینده ای ندارند. برای حل این مسئله و 
آسان کردن ازدواج طرحی ارائه می دهد که مطابق آن، در لحظه 
ازدواج دختر و پسر همان توی محضر یک شرکت به نامشان ثبت 
می شود و می توانند فعالیت اقتصادی خودشان را در کنار دیگر 
فعالیت ها از همان حجله زفاف شروع کنند البته با ۵ سال معافیت 
مالیاتی و به ازای هر فرزند می توانند ۲ ســال معافیت مالیاتی 

دریافت کنند.«
ساده انگاری این جمالت تا حدی بود که مخاطب نمی دانست 

استاد در حال شوخی است یا واقعا از ته دل سخن می گوید. 
بعدها که از وزارت کار استعفا داد؛احسان سلطانی درموردش 
نوشــت: »حجت عبدالملکــی از وزارت کار رفــت. در آخر نه 
المبورگینی ساخت. نه یک میلیون شغل ایجاد کرد. نه آموزش 
داد چطور با یک میلیون تومان می شود کار تولیدی کرد. او نماد 
یک طبقه انقالبی بی سواد، پرمدعا و پر از شعارهای کودکانه بود.« 

تا ببینیم در مناطق آزاد چه می کند!

عبدالملکیدبیرشورایعالیمناطقآزادتجاری-صنعتیشد

احتمال ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان در مناطق آزاد!

گزارش

استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: آنچه مردم را ناراضی 
و خشمگین کرده این است که آقایان ســال ها برای کاهش 
فشارها وعده می دهند اما خودشــان و خانواده  ایشان زیر بار 
تحمل هیچ فشاری نرفته اند و نمی روند و شبکه های اجتماعی 
به طور گسترده این شکاف را به تصویر کشیده و این تبعیض و 

نابرابری ها را عیان کرده است.
مرتضی افقه در گفت وگو با ایلنا با اشاره به بررسی عوامل موثر 

در شکل  گیری اعتراضات و ریشه اقتصادی آن اظهار داشت: 
اعتراضات فعلی متراکم شده تمام فشارهایی است که به طور 
اعم همه مردم و به طور خاص جوانان در طول سه دهه بعد از 
جنگ تحمل کرده اند. وی ادامه داد: ریشه اصلی این فشارها 
مشکالت اقتصادی بوده  است و همین عامل باعث شده جوانان 
آینده روشنی را متصور نشوند و نبینند، در شرایطی که جوانان 
تصوری از دستیابی به شغل مناســب ندارند به تبع آن امکان 

ازدواج در آینده را نمی بینند و امکان تفریحات حداقلی را ندارند 
و تمام این موضوعات، مجموعه ای از فشارهایی است که مردم 

متحمل آن هستند.
افقه گفت: در مواجهه با حجم قابل توجهی از مشــکالت 
داخلی از جمله فشارهای اقتصادی و معیشتی که برای مردم 
ایجاد شده و سال هاست که در تنگنای اقتصادی قرار گرفته اند، 
چه دلیلی دارد که سختگیری های اجتماعی را هم به این فشارها 
اضافه کنند. گویی که هیچ تدبیری در ذهن ندارند، برخی آقایان 
به این که مردم در هر شرایطی این وضعیت را تحمل می کنند، 

مغرور شده  بودند.  
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم این ریشه های 

اقتصادی را در طول سه دهه گذشــته تحمل کردند، اظهار 
داشــت: هرچند که مردم هر از گاهی اعتراضاتی نســبت به 
مسائل اقتصادی کشور داشتند اما تمام سختی های اقتصاد 
پس از جنگ، تحریم ها و... را تحمــل کردند اما امروز دیگر به 
وعده ها امیــدی ندارند. در حالی که در گذشــته به امید رفع 
مشکالت اقتصادی فشارهای اجتماعی و فرهنگی را تحمل 
کرده  و می کردند اما امروز با این موضوع مواجه هستند که نه 
تنها ریشه های اقتصادی این فشارها حل نشده بلکه هر روز هم 
مشکالت اقتصادی بزرگ تر و عمیق تر می شوند و فشارهای 
اجتماعی و فرهنگی هم ادامه دارند و جمع این فشارها به طور 

طوفانی مردم را ناراضی کرده و باعث این اعتراضات شده  است.

یکاستاددانشگاهدرتوضیحدالیلاقتصادیاعتراضاتاخیر

نگاه به شرق تاثیری در اقتصاد ایران نداشت


