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شکاف معیشتی ،ارثیه
دولتها برای یکدیگر
یادداشتهای امروز

واردات خودرو دستدوم
آری یا خیر؟
باید به سرمایهگذار
اطمینان بدهیم
ضرورت
تحریک تقاضای فوالد
اولویت اقتصادی دولت
چیست؟
گفت و گو

آرامش به بازار موبایل
برگشت
تحلیل روز
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بهمناسبت  23دی ،سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه اصفهان نشست
خب��ری مهندس حمیدرض��ا عظیمیان ،مدیرعامل ش��رکت فوالدمبارکه
اصفهان با حضور بیش از  50نفر از اصحاب رسانه برگزار شد.
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کاهش  ۳۶درصدی درآمد سرانه ایرانیان در یک دهه

تورم همچنان درآمد را میبلعد

با بررس��ی آمارهای بانک مرکزی در زمینه میزان درآمد س��رانه ایرانیان از س��ال  ۱۳۹۰تا
 ۱۳۹۷میتوان دریافت که درآمد ش��هروندان ایرانی  ۳۶درصد کاهش یافته که بهمعنای افت
قدرت خرید اس��ت .البته آمارهای غیررس��می از سرانه درآمد س��ال  ۹۸حاکی از کاهش این
شکاف عظیم است اما این کاهش به میزانی نیست که توانسته باشد تاثیر مثبتی روی معیشت

طبقه متوسط و دهکهای پایین جامعه بگذارد .از طرفی هم کارشناسان معتقدند این کاهش
درآمده��ا تبعاتی مانند کاهش میزان راندمان و بهرهوری داش��ته ک��ه باعث کاهش تولیدات
داخلی نیز ش��ده ،این در حالی است که همواره بر لزوم تقویت تولید تاکید شده و بسیاری این
امر را کلیدی برای حل مش��کالت اساسی اقتصاد کشور میدانند .کارشناسان حوزه کارگری

نی��ز بر این باورند ک��ه دولت نمیتواند هزینههای خود را همگام با ن��رخ تورم افزایش دهد اما
انتظار داشته باشد نیروی کار دستمزد بهمراتب کمتری دریافت کند و همان بهرهوری سابق
را داشته باشد! این فعاالن صنفی معتقدند برای حل این بحران دولت باید بهجای فشار آوردن
به کارمندان و کارگران ،در هزینههای جاری خود صرفهجویی کند.
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هوای پاک
قربانی اختالفنظرها
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نمایشگاه تهران رونق را به صنعت و تجارت بازگرداند
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عکس:سعید قیومی

صنعت از اهداف
برنامه ششم توسعه عقبماند
ش روز
گزار 
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