COTMEH 2021

BULTENA ÇANDINIYÊ
Her Ku Dolar Zêde Dibe Malîyeta Berhemên Rençberan jî Zêde Dibe!
Wekî encama polîtîkayên çandiniyê yên pêkanînên neoliberal ên AKP’ê, Li Tirkiyeyê hema bêje cotkarên
bêdeyn nemane. AKP li şûna deynên cotkaran wekî deynê cemaweriyê hesap bike, deynê wan taloq dike.
Welatên cihanê ji ber şewba Covid 19 û qeyrana aborî, rençberên xwe diparêze û piştgiriyê dide wan. Lê
mixabin polîtîkayên piştgiriya cotkaran ên Tirkiyeyê pir kêm in. Welatê Rusya li dijî buhayê gubre,
buhayê gubre bi sînor kir. Li aliyê din 750 milyon dolar piştgirî da cotkarên Hîndîstanê.
Di sala 2021’an de gubre her meh zem bû. Di meha cotmehê de jî zem hat ser gubre. Bi zema nû re
Gubreyê DAP’ê, ji 6700 tl derket 7200 tl yî. Gubreyê 20:20 jî ji 4400 tl derket 4800 tl yî.
Li gorî daneyên TUÎK’ê yên meha tebaxê, salane buhayê gubre ji sedî 66,71 zêde bûye. Buhayê gubre yê
GUBRETAŞ’ê yê salane jî di navbera ji sedî 85 û ji sedî 140 de tê guhertin.
Li Tirkiyeyê maliyeta hilberîna maddeyê tonek gubreyê ure û maliyetên din digêje 268 dolarî. Ev gubre ji
bo rençberan bi 855 dolarî dibe mal. Tonek gubreyê Can 26 jî .i 130 dolarî dibe mal. Lê vî gubreyî bi 485
dolarî difiroşin rençberan.
Maddeya herî girîng a gubreyê Azotê amonyak e. Serê hilberîna tonê ya herêmî 282 dolar/ton e. Buhayê
amonyaka îthal jî 590 dolar e. Li Tirkiyeyê kapasîteya hilberîna gubreyê amonyakê li gorî şîrketan tê
guhertin. Gubreyê Gemlîkê 363 hezar ton, Gubreyê ÎGDAŞ’ê 396 hezar ton, yê Etî Bakirê 75 hezar ton, bi
giştî 834 hezar ton e.
Komeleya Xwedîkirina Hemû Sewalên Şîr û Goşt (Tusedad) bi daxuyaniyekê aşkere kir ku Konseya Şîr a
Navneteweyî (USK) buhayê şîrê xaf 3,20 TL diyar kiriye. Li gorî vê yekê hilberîner zerar dike û divê
lîtreya şîr bi 3,90 tl bê firotin.
Banga Zîraatê ku wekî banka cotkar û rençberan hat avakirin, lê niha bûye DÜNYA
banka hevkaran.
GÜNÜ Bankayê 300
milyar dolar kredî da Yildirim Demîrorenê. Zevî li hemberî 1 mîlyar û 118
mîlyon lîrayî îpotek kirin. Lê
KUTLAMALARI
ev zevî dîsa paşve dan Holdînga Demîrorenê.
Jiyan Her Diçe Buha Dibe
EĞLENCELİ
Li gorî FAO'yê, buhayê Xurekê Kurevî mehane ji sedî 3 zêde dibe. Salê jiBİLGİLER
sedî 31,3 buha
VE bûye. Li gorî
hesabên TUÎK’ê enflasyona meha cotmehê derket 2,39, salane jî derket 19,89’an.
Endeksa Buhayê Serfxur
GENEL KÜLTÜR
a ENAGrupê di meha cotmehê de ji sedî 6,90 zêde bû. Di 12 mehan de jî ji sedî 49,87 zêde bû.
Li gorî TUÎK'ê zêdebûna xurekan a di sala dawî de; Hêk ji sedî 70, Frengî ji sedî 70 Mirîşk ji sedî 69,
Kartol ji sedî 58, Rûnê Gulberojan ji sedî 52, Nîsk ji sedî 50, Margarîn ji sedî 50, Nok ji sedî 42 Arvanê
garis i sedî 40, Şîr Penêr û Mast ji sedî 34-35, Salam-Sucuk-Sosis ji sedî 35-38, masî ji sedî 30, Miqarna ji
sedî 28,5, Nan ji sedî 28, Goştê Ga ji sedî 25 zêde bûye.
Li gorî TUÎK’ê hilberîna nebat û zad li gorî salek berê dê ji sedî 12 û hilberîna zerzewat ji dê ji sedî 0,2
kêm bibe.
Li gorî vê yekê di sala 2021’an de tê texmînkirin ku; qeysa hilberîna berhemên nebatan tê texmînkirin ku
62,7 milyon ton, qeysa hilberîna zerzewatan 31,1 mîlyon ton û qeysa hilberîna fêkî û baharatan jî 24,7
mîlyon ton be.
Li gorî xebata Şîrketa Lêkolîna Metropollan a Nabza Tirkiyeyê ya Cotmeha 2021’an kesên tev li xebatê
bûne ji sedî 84,5 diyar dikin ku dê jiyan bêtir buha bibe û enflasyon zêde bibe.
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Qeyrana Avhewayê Bandora Neyînî Li Hilberîna Çandiniyê dike!
"Rêxistina Meteorolojiyê ya Cîhanê (WMO) di rapora dawî ya meha Cotmehê de, hişyar kir ku
guhertina avhewayê dê di asta kurevî de bandorê li ser qeyrana avê bike.” Rêxistina Meteorolojiyê ya
Cîhanê (WMO) li gorî rapora aşkere kir, di sala 2018’an de li cîhanê 3 mîlyar û 600 hezar mirov bi
zahmetî xwe gîhandin çavkaniyên avê. Li gorî WMO'yê qeyrana avhewayê dê di siberojê de bibe
sedema qeyrana avê. Ji ber vê qeyranê dê di sala 2050’an de 5 milyar mirov bi zahmetî xwe bigînin
çavkaniyên avê.
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