
«دنیاى اقتصاد» به شما «قدرت پیش بینى» مى دهد

فاینانس نامحدود
روسیه به ایران

پیام احتمالى
زلزله اشتهارد

ششمین دروازه تامین مالى گشوده شد

دنیاى اقتصاد: آمارهاى بانک مرکزى از دو رقمى شدن نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط 
در ماه آخر پاییز خبر مى دهد. بررسى این گزارش نشان مى دهد دو گروه خوراکى ها و 
مسکن، عامل اصلى تغییر کانال نرخ تورم بودند. مطابق این بررسى ها در ماه هاى آبان 
و آذر، نرخ تورم ماهانه این دو گروه باالتر از مسیر طى شده در 7 ماه نخست بوده و در 
نتیجه به دلیل اثرگذارى باالى دو گروه مذکور در شاخص کل، نرخ تورم به سطح دو 

رقمى بازگشته است. با انتشار این آمار مى توان سه سناریو براى نرخ تورم تا پایان سال 
متصور شد که در خوش بینانه ترین حالت تورم متوسط به محدوده تک رقمى برمى گردد 
و در باالترین حالت نرخ تورم متوسط 10/7 درصد پیش بینى مى شود. برگشت تورم به 
محدوده دورقمى مجددا سیاست گذار را در دوراهى انتخاب سخت و انتخاب بد قرار داده 
است. انتخاب بد اعمال سیاست هاى دستورى و قیمت گذارى، تعویق برخى سیاست هاى 

اصالحى مانند تعدیل قیمت حامل ها و نرخ ارز با هدف حفظ تورم تک رقمى اســت. 
سیاستى که نه تنها به پایدارسازى تورم تک رقمى منجر نمى شود، بلکه هزینه اصالحات 
را باال مى برد. اما در انتخاب ســخت، سیاست گذار گرچه تن به سیاست هاى اصالحى 
مى دهد که در کوتاه  مدت مى تواند موجب افزایش سطح تورم شود، اما حصول به تورم 

تک رقمى پایدار و افزایش کارآیى اقتصاد را تضمین مى کند.

دنیاى اقتصاد: زمین لرزه 3/2 ریشترى بامداد دیروز در حوالى 
اشتهارد،  به دلیل فرضیه   اى که بعد از زلزله هفته گذشته مالرد 
ازسوى زلزله شناسان مطرح شد، دو پرسش ایجاد کرده است. 
در پى زلزله 5/2 ریشترى چهارشنبه گذشته در حوالى مالرد، 
عنوان شــد تعادل تنش در دو سوى گسل ماهدشت-جنوب 
کرج به هم خورده و چنانچه گسل هاى شمال تهران یا اشتهارد 
آماده حرکت باشند، احتمال فعالیت آنها افزایش مى یابد. با زلزله 
دیروز، برآورد یک زلزله شناس درباره «افزایش احتمال فعالیت 
گسل اشتهارد یا کاهش احتمال جنبش گسل شمال» نشان 
مى دهد «زلزله کوچک اشتهارد به تغییر محسوس احتماالت 

منجر نمى شود.»

دنیاى اقتصاد: ششمین دروازه تامین مالى براى ایران از سوى 
یک کشور دیگر نیز گشوده شد. چهار بانک ایرانى و اگزیم بانک 
روسیه قرارداد تامین مالى بین المللى را در مسکو امضا کردند. 
پیش از این ایران با بانک هایى از کشورهاى هند، چین، کره جنوبى، 
دانمارك و اتریش قرارداد فاینانس امضا کرده بود. قرارداد با بانک 
روسى از نظر میزان تســهیالت بدون محدودیت سقف است. 
قرارداد روز گذشته، عالوه بر تسهیل مسیر ارائه فاینانس از سوى 
دیگر بانک هاى بزرگ روسى مى تواند حامل پیامى مهم در دوره 

تحرکات ضدایرانى ترامپ باشد.

 صفحه7

«دنیاى اقتصاد» براساس آمارهاى جدید بانک مرکزى بررسى مى کند

 صفحه12

 صفحه12

امروز در دنیاى اقتصاد
تایید تغییر قیمت حامل هاى انرژى
خلع سالح بانکى آمریکا و عربستان

پنج تصور از فاز استراحت بورس تهران
بهانه جدید طراحان تفکیک صنعت از تجارت

راى مثبت ایران به قطعنامه مربوط به میانمار
پیام بازارساز ارزى به دالربازان 

تجارى سازى؛ حلقه مفقوده فوتبال ایران
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 امارات 2 درهم

ما و سازمان هاى بین المللى

چند روز پیش، مجمع عمومى سازمان ملل متحد با 128 راى 
موافق، 9 راى مخالف و 35 راى ممتنع به قطعنامه اى در خصوص 
وضعیت قدس راى داد. قطعنامه اى که به وضوح خالف موضع 
آمریکا و رژیم صهیونیســتى بود و دولت آمریکا حتى از تهدید 
علنى دولت هایى که بــه این تصمیم راى دهند هم خوددارى 
نکرده بود. صرف نظر از محتواى آن، نفس تصویب این قطعنامه 

از چه زوایاى دیگرى برخوردار است؟

سمت و سوى سرمایه گذارى در صنعت
در هفت ماه گذشته «ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک»،  
«ساخت سایر محصوالت کانى غیرفلزى» و «محصوالت غذایى 
و انواع آشامیدنى» در صدر راه اندازى واحدهاى جدید صنعتى 
و پروانه بهره بردارى توســعه  اى قرار داشته است. گزارش هاى 
آمارى نشــان مى دهد تا پایان مهرماه عالوه بر تعداد به لحاظ 
میزان سرمایه گذارى نیز پروانه هاى بهره بردارى افزایش ارزش 
داشــته است. به واسطه پروانه هاى بهره بردارى صادره در هفت 
ماه منتهى به مهر ســال جارى براى بیش از 53 هزار نفر نیز

اشتغال ایجاد شده است.

چرخش درآمد صادرکنندگان نفت
درآمدهاى نفتى اوپک بعد از چهار ســال افت مداوم، امســال 
رشد 30 درصدى را تجربه کرد. با این حال، درآمد این سازمان 
همچنان حدود 40 درصد کمتر از سال 2014 است. غفلت از 
این موضوع مى تواند سیاست گذاران را با رشد درآمدهاى نفتى 
از دو جهت دچار خطا کند. اول اینکه احتمال دارد اعضاى اوپک 
را بــه افزایش تولید و تخلف از اجراى توافق نفتى ترغیب کند. 
دوم اینکه ممکن است با تکیه بر افزایش درآمدها سیاست هاى 
کاهش وابستگى به نفت که در سال هاى اخیر در این کشورها 

آغاز شده است، متوقف شوند.

سرمقاله

گزارش

تحلیل
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صفحه3 را بخوانید

صفحه 11 را بخوانید

على رضائیان

«محرك هاى اقتصادى کاهش آلودگى» در باشگاه  اقتصاددانان

 صفحه29

بسته مقرراتى دولت
  دکتر على نوذرپور

بازدارندگى مالیات هاى سبز 
  دکتر میثم بصیرت

تجربه انگلیسى در تهران
  ناصر پوررضا کریم سرا

والدت حضرت امام حسن عسکرى(ع) مبارك باد

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد تعداد 6 عدد لوله بدون 
درز با مشــخصات ذیل را از طریق مناقصه خریدارى نماید. لذا تأمین کنندگان 
مى توانند حداکثر تا پنج روز پس از چاپ آگهى قیمت هاى پیشنهادى خود را 
به آدرس سیرجان – شرکت جهان فوالد سیرجان صندوق پستى78185-445 
واحد تدارکات ارسال نمایند. جهت اطالعات بیشتر با شماره 09139380884 

تماس حاصل فرمایید. 
L TOTALQTYDESCRIPTIONNo

m 72000pcs 6 PIPE 14’’ (350A)- SMLS-SCH40- ASTM A312
TP 310S - L = 12000mm

1

روابط عمومى شرکت جهان فوالد سیرجان

آگهـى مناقصـه 

جناب آقاى دکتر محمد سلطانى فر
انتصاب شایســته حضرتعالى را به سمت معاونت امور مطبوعاتى و 
اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تبریک عرض نموده، 

توفیقات روزافزون شما را از درگاه ایزد یکتا آرزومندم.
علیرضا بختیارى

جناب آقاى دولت آبادى
مدیرعامل محترم بانک تجارت

از اینکه یکــى از متخصص ترین و متعهدیــن بانکى که خود، 
تمامى مراحل ترقى را در بانک پیموده، به مدیریت عاملى بانک 
تجارت منصوب شده اید خوشحالیم، این انتصاب را به جنابعالى 
و مجموعــه وزین بانک محترم تجــارت تبریک عرض نموده و 
موفقیــت روزافزون آن بانک را در ســایه مدیریت حضرتعالى 

آرزومندیم.
داود بدلى
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سپهر الکتریک

جناب آقاى دکتر مهدى کرباسیان
معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست هیأت عامل سازمان 

توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)
با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده را خدمت حضرتعالى و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده و از پروردگار متعال براى آن مرحومه علو درجات و براى جنابعالى 

و سایر بازماندگان صبر و شکیبایى مسألت داریم.
مجتمع صنعتى ذوب آهن پاسارگاد

رجوع به صفحه 3م الف/3204

آگهى اصالح فراخوان سرمایه گذارى

گفت وگوهاى دیپلماتیک در شبه جزیره آغاز مى شود؟

سیگنال مذاکره از کاخ «اون»
صفحه4


