
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

دالیل نوسانات بازار سرمایه
هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

سرمقاله

بورس دماسنج اقتصاد 
است، زمانی که اقتصاد 
با رش��د منفی مواجه می ش��ود یا رشد آن 
متناسب با انتظارات، تحقق پیدا نمی کند، 
نباید شرایط خوبی را انتظار داشت. بورس 
را دماسنج اقتصاد می دانند، به معنای دیگر 
آئینه بخش واقعی اقتصاد بورس اس��ت؛ 
بنابرای��ن زمانی که اقتصاد با رش��د منفی 
مواجه می ش��ود یا رش��د آن متناس��ب با 

انتظارات، تحقق  ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

حذف تدریجی محدودیت های خرید خودرو آغاز شد؛

بسترسازی برای خرید مستقیم 
از خودروسازان

»تجارت« بررسی کرد
 نقش سیالب ها 
در رفع کمبود آب

قیمت  ها همچنان صعودی است؛
آشفته بازار مسکن درتهران 

 گروه راه و مس�کن:  بررس��ی ها نش��ان داد آپارتمان های منطقه پنج تهران با ثبت ۱۳۹۳ 
معامله بیشترین تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲گانه را به خود اختصاص داده 
است. به گزارش »تجارت«، مرکز آمار ایران در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به بررسی 
آخرین تغییرات قیمتی و تعداد معامالت انجام شده در آپارتمان و ساختمان  های مسکونی 
در مناطق ۲۲گانه تهران پرداخته است.   بر اساس این گزارش، کل معامالت انجام شده 
در تیرماه سال جاری در ساختمان  های مسکونی پایتخت ۸۶۸۵ بوده که سهم آپارتمان 
از این میزان،  ۸۳۷۴ واحد، ویالیی۱۲۴ و سایر ساختمان  های مسکونی ۱۸۷ اعالم شده 

است. بیشترین تعداد معامالت انجام شده در بخش ...                                 صفحه 5
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»تجارت« بررسی کرد

موانع تحقق رشد  اقتصادی
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3

گ�روه صنع�ت و تجارت: محمدمهدی برادران، معاون صنایع 
عمومی وزارت صمت گفت: مجوزهایی صادر شده است که 
هم در قالب ش��هرک های صنعتی و هم در قالب پروژه های 
بزرگ صنعتی در حال برنامه ریزی اس��ت تا فعال گش��ته و 
به چرخه تولید وارد ش��وند. به گزارش ایس��نا، وی با اش��اره به 
مش��کالت تحریم، تورم و اهمیت تجارت خارجی، از برخی 
س��نگ اندازی های داخلی انتقاد کرد و افزود: خوش��بختانه در 

این استان با همراهی مسئوالن و ...

گروه سیاس�ی: رئیس جمهور با دس��تگاه های دولتی اتمام 
حج��ت ک��رد و متذکر ش��د این دس��تگاه ها فق��ط تا پایان 
ش��هریورماه فرص��ت دارند اراضی در اختی��ار خود را برای 
احداث مس��کن واگذار کنند. آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی 
صبح روز یکش��نبه به وزارتخانه راه و شهرس��ازی رفت و از 
نزدی��ک در جری��ان عملکرد، طرح ها و پروژه های مهم این 
وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در 

این جلسه که استانداران سراسر کشور نیز به ...

تولیدکنندگان سرداران 
جنگ اقتصادی هستند

ساخت مسکن اولویت 
دولت سیزدهم
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پيش شرط های اصالح نظام بانکی

آرمان حاجیان فرد
کارشناس اقتصادی

یادداشت

از  زی��ادی  بخ��ش   
اقتصادی  مش��کالت 
از جمل��ه رکود تورمی، 
افزای��ش ضری��ب جینی، ورشکس��تگی 
بن��گاه ها و بی��کاری نیازمند اصالح نظام 
بانک��ی اس��ت. اصالح نظام بانکی ش��اه 
کلی��د تح��والت اقتصادی دولت اس��ت. 
بخ��ش زیادی از مش��کالت اقتصادی از 
جمله رکود تورمی، افزایش ضریب جینی، 

ورشکستگی ...
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ش��هره حق��ی - تج��ارت؛  آیی��ن اهتزاز پرچم س��یاه عزاداری 
اباعبداهلل الحس��ین )ع( متبرک به عتبات عالیات به مناس��بت 
 فرا رس��یدن ماه محرم و ایام س��وگواری شهادت مظلومانه سید
در )ع(  ب��ن عل��ی    و س��االر ش��هید حض��رت حس��ین 

 منطقه ۲۱ انجام شد.
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه ۲۱؛ همزمان با 

فرارسیدن نخستین روز ماه محرم، پرچم مزین به نام اباعبداهلل 
)ع(  با حضور  حس��ین کاش��انی پور ش��هردار منطقه، معاونین، 
ش��هردار ناحیه ۳، روس��ای ادارات، جمعی از مدیران ش��هری، 
ش��هروندان و عزاداران حس��ینِی دیار پیش��رفت و نوآوری در 
بوستان خدیجه ناحیه ۳ منطقه ۲۱ به همت حوزه های خدمات 

شهری و اجتماعی به اهتزاز درآمد.

همزمان با نخستین روز ماه محرم ۱۴۴۴ صورت گرفت؛

اهتزاز پرچم اباعبدهللا الحسین )ع( در منطقه ۲۱ شهر تهران

گروه بین الملل: نشریه ساندی تایمز در گزارشی فاش 
کرد که شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس در سال ۲۰۱۳ 
برای خیریه اش مبلغ یک میلیون پوند از خانوده اسامه 
بن الدن دریافت کرد. در گزارش س��اندی تایمز آمده 
اس��ت که ش��اهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس این میزان 
مبل��غ را از »بک��ر ب��ن الدن«، رئیس خاندان بن الدن و 
»ش��فیق« برادران ناتنی اس��امه بن الدن، رهبر پیشین 
القاع��ده دریافت کرد. براس��اس گ��زارش این روزنامه، 
گفته می شود که دو سال پس از کشته شدن اسامه بن 
الدن توسط نیروهای ویژه آمریکا در نزدیکی اسالم آباد 
پاکستان، در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، چارلز ۷۳ ساله جلسه 
خصوص��ی را ب��ا بک��ر بن الدن ۷۶ س��اله در "کالرنس 

هاوس"، اقامتگاه سلطنتی در لندن برگزار کرد.
کالرنس هاوس قویا بسیاری از این ادعاها را رد کرده 
و تاکید می کند که تصمیم پذیرش این کمک توس��ط 
موسسه خیریه وابسته به چارلز )PWCF( اتخاذ شده و 
معتمدان این موسسه تنها دریافت کنندگان این کمک 

بوده اند. رئیس صندوق این خیریه که مبلغ به حس��اب 
آن واریز شده، در بیانیه ای اعالم کرد: »مبلغ دریافتی از 
شیخ بکر بن الدن در سال ۲۰۱۳ در همان زمان به دقت 
از سوی معتمدان این صندوق مورد بررسی قرار گرفت 
و پذیرش این کمک کامال به تصمیم همین معتمدان 
صورت گرفت. تالش ها برای نشان دادن این موضوع 

به شکل دیگر، گمراه کننده و غلط است.«
همچنین س��اندی تایمز نوش��ت که چارلز این مبلغ را 
علی رغم اعتراض مش��اوران س��لطنتی و بنیاد خیریه 
دریافت کرد. اما یک منبع نزدیک به این خیریه گفت: 

»پ��س از بررس��ی ای��ن موضوعات، معتم��دان خیریه 
نتیجه گی��ری کردند که اقدام��ات یک عضو از خانواده 
بن الدن نباید کل خانواده را بدنام کند.« این در حالیست 
که ش��واهد و اطالعاتی در دس��ت نیست که نشان دهد 
آیا بکر و ش��فیق که از برادران ناتنی اس��امه بن الدن 
هستند، حامی و فعال در اقدامات تروریستی بوده اند یا 
خیر. در همین حال ماه گذشته هم فاش شد که شاهزاده 
چارلز میلیون ها یورو پول نقد در جریان نشست هایش 
با نخس��ت وزیر س��ابق قطر دریافت کرده بود. بر اساس 
آن گزارش، گفته شد که شاهزاده چارلز در مجموع سه 
میلیون یورو )۲.۶ میلیون پوند( در جریان دیدار با شیخ 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر سابق قطر، 
دریافت کرد. س��اندی تایمز گزارش داد که این مبلغ با 
چمدان به شخص چارلز تحویل داده شد. همچنین این 
روزنامه افزود که انتقال این مبلغ در جریان دیدارهای 
خص��وص دو ط��رف، از جمل��ه دیدار خصوصی رو در رو 

در کالرنس هاوس در سال ۲۰۱۵ رخ داد.

ساندی تایمز فاش کرد؛

هدیه یک میلیون پوندی خانواده بن الدن به ولیعهد انگلیس 
گروه سیاس�ی: سرلش��کر سالمی با بیان اینکه مساحت 
سیاس��ی آمریکا در حال عقب رفت و شکس��ت اس��ت، 
گف��ت: دش��منان ما امروز حت��ی نمی توانند به یکدیگر 
کمک کنند؛ آن ها از هم گسس��ته و جدا ش��ده اند. سردار 
سرلش��کر پاس��دار حس��ین س��المی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در سی امین همایش هادیان و 
مدیران سیاسی سپاه اظهار داشت: دشمن سعی می کرد 
جهان را در یک تراکم بردگی نگه دارد. یعنی می خواست 
ب��ا مظاه��ر دنیا مردم را در یک جهالت عمیق محبوس 
کن��د. ام��ا با طل��وع افق ذهن امام )ره( این جهل ها کنار 
زده شد و نهضتی در علم و آگاهی طلوع کرد. نهضتی 
که با تمام سختی ها، تحریم ها، جدال های روانی دشمن 
و فش��ار های س��نگین سیاس��ی تا کنون رو به رشد بوده 
اس��ت و عرصه تقابل را به س��ود اس��الم کشانده است. 
به گونه ای که توانس��ته مدیریت و کنترل را به دس��ت 
خود بگیرد.وی افزود: این پیشروی انقالبی هم در بعد 
ذهن بود هم در ابعاد جغرافیایی، سیاس��ی و اقتصادی 

که تاثیرش در دنیا قابل قضاوت است.
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به شکست آمریکایی ها در 
پیگیری راهبرد تحریم و فش��ار حداکثری خاطرنش��ان 
کرد: وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اما هیات و شکل 
یک کشور شکست خورده را نداریم این نشانه پیروزی 
و بیانگر این حقیقت اس��ت که مردم باور دارند کش��ور 
در مسائل نظامی، سیاسی و پیشرفت های فرهنگی به 
س��مت اقتدار، پیش��رفت و برانگیختگی می رود. وی با 

اش��اره ب��ه اینکه بیرق داران عل��م و آگاهی باید حقیقت 
دشمن را به خوبی بیان کنند، تصریح کرد: دشمن قادر 
به رویارویی شفاف، صریح و صادقانه در میدان مبارزه 
با شما نیست، نگاهی به این فضای مجازی و موهومی 
بیاندازید، به گونه ای آن آراس��ته اند که در آن همه چیز 

مبهم و تردیدپذیر دیده می شود.
سرلشکر سالمی فضای موهوم دشمن را فضای تکثیر 
ناامیدی و قلب حقیقت توصیف کرد و افزود: بدون تردید 
اگر این فضای موهوم را در جهاد تبیین، واضح و روشن 
بیان نکنیم در جدال تبیین موفق نخواهیم بود. فرمانده 
کل سپاه گفت: اینکه دشمن از خطوط مقدم خود که در 
اعماق ذهن و جغرافیای بشری ایجاد کرده بود در حال 
عقب نشینی است، یک حقیقت است. باید باور کنیم که 
بین ما و دشمنان ما یک حالت جزر و مد است. هر گاه 
که ما مد می کنیم، دش��من به حالت جزر عقب نش��ینی 
می کند. این مس��اله دائمی و همیش��گی بوده و در همه 

عرصه های انقالب جاری است.
وی با اش��اره به اینکه مس��احت سیاسی آمریکا در حال 

عقب رفت و شکس��ت اس��ت، خاطرنش��ان کرد: دولت 
س��ازی های متداول آمریکا را که به صورت دومینو در 
حال شکس��ت اس��ت؛ خوب نگاه کنید. به فرار آن ها از 
افغانس��تان توجه کنید. به شکس��ت های آنان در سوریه 
و مص��ر نظ��ر کنید. ب��ه برنامه ها و طرح های کالنی که 
در رژیم صهیونیس��تی به پا کرده بودند، ولی به حاش��یه 
کش��یده ش��د دقت کنید. این موارد نشانه هایی هستند 
ک��ه از ی��ک اتف��اق بزرگ خبر می دهند و آن شکس��ت 
آمریکا اس��ت. سرلش��کر سالمی تاکید کرد: دشمنان ما 
ام��روز حت��ی نمی توانند به یکدیگر کمک کنند آن ها از 
هم گسس��ته و جدا ش��ده اند، چرا که صیغه اخوت آن ها 
را شیطان رجیم خوانده است و عناصر و عواملی که که 

آن ها را بهم متصل می کند از بین رفته است.
فرمانده کل س��پاه با تاکید بر اینکه امروز نه عربس��تان 
می توان��د ب��رای آمری��کا کاری کند، ن��ه آمریکا برای 
عربس��تان گفت: عربس��تانی که با پول به کمک آمریکا 
می رس��ید امروز برای حل مشکالت اقتصادی خود کم 
توان ش��ده اس��ت. وی در خصوص سفر رئیس جمهور 
به خاورمیانه هم گفت: جوبایدن از سفر اخیر منطقه ای 
خود با دس��تان خالی و بدون هیچ دس��تاوردی به خانه 
بازگش��ت و ای��ن اتفاق ناش��ی از حرکت ه��ای مومنانه 
و آگاهی بخ��ش رهب��ر معظم انقالب در منطقه اس��ت 
ک��ه تحت ضوابط دقیق، دشمن شناس��ی های وس��یع، 
تجربی��ات طوالنی مدت و حکمت های بالغه و منحصر 

به فرد ایشان شکل گرفته است.

فرمانده کل سپاه: 

مساحت سیاسی آمریکا در حال عقب رفت و شکست است 

رئیس دیده بان شفافیت: 

مصوبه اخیر کنکوری در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است 
گروه جامعه: احمد توکلی در نامه ای از مصوبه کنکوری شورای 
عالی انقالب فرهنگی انتقاد کرد و گفت: این مصوبه در جهت 
منافع ثروتمندان تهیه ش��ده اس��ت و احتمال پیروزی آنها را در 
کنکور افزایش می دهد. احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده 
بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت 
به ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی انتقاد 
کرد و آن را خالف عدالت و مطلوب اقش��ار خاصی از جامعه و 

بستر مفسده های دیگر برشمرد.
وی در بخشی از این نامه با انتقاد از ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی 
توسط رئیس جمهور، این مصوبه را موجب نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی 
دانست و نوشت: نوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. 
هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می دهند. یکی در 
کپرهای سیستان و بلوچستان درس می خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت 
آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد. و حتی بین 
دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوتهای آموزشی هست. توکلی در قسمت دیگری 
افزوده است: با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم 
و دوازدهم، دانش آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین تر به کیفیت آموزشی 
بهتر نیازمند می شوند که الزمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه های خصوصی است 

که اکثریت خانواده ها توان پرداخت هزینه های آن را ندارند. از 
سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در 
امتحانات ترمیم معدل )ترمیم سوابق تحصیلی( شرکت کنند 
که این امتحانات نیز بار مالی باالیی به داوطلبان و خانواده های 
آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع 
آن پرداخت هزینه از س��وی خانواده های غنی و در مقابل آن، 
جاماندن خانواده های فقیر ، شاهد تعمیق بی عدالتی و شکاف 
طبقاتی در جامعه خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به تناقض 
این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرده است: یکی از اهداف 
بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است. سند تحول 
بنیادین تاکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را 
در مقابل رویکرد آموزشی میداند. در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه 
تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش آموزان 
پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش آموزان باید از پایه 
نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند. اگر این مصوبه را 
بخواهید اجرا کنید، دانش آموزان باید خودش��ان را برای امتحانات س��ه پایه متوس��طه دوم 
آماده کنند که موجب استمرار رویکرد "نمره گرایانه و صرفا آموزشی" می شود و رویکرد 

تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می شود. 

گروه جامعه: آخرین خبرها از سیل هایی که از ابتدای مردادماه تا 
کنون نقاط مختلفی از ۲۴ استان کشور را تحت تاثیر خود قرار 
داد، حاکی از آن اس��ت که ۶۹ تن کش��ته ش��ده و به بیش از ۳۷ 
هزار تن که متاثر از سیل بودند، امدادرسانی شده است. دستکم 
۲۰ هزار واحد مسکونی هم خسارت دیده  است. آخرین خبرها 
از س��یل هایی که از ابتدای مردادماه تا کنون نقاط مختلفی از 
۲۴ استان کشور را تحت تاثیر خود قرار داد، حاکی از آن است 
که ۶۹ تن کش��ته ش��ده و به بیش از ۳۷ هزار تن که متاثر از 

س��یل بودند، امدادرس��انی ش��ده است. دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی هم خسارت دیده  
است. نژاد جهانی، معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران 
کشور در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین آمارها از شمار جانباختگان سیل اخیر در نقاط 
مختلف کشور گفت: آخرین آمارهای ما حاکی از مرگ ۶۹ تن درپی وقوع سیل در نقاط 
مختلف کشور است که البته با توجه به ادامه عملیات جست وجو در برخی از نقاط احتمال 
افزایش جانباختگان وجود دارد که در این صورت تعداد اعالم خواهد شد.   وی با بیان 
اینکه از میان ۶۹ نفر فوتی ش��ش نفر تبعه کش��ور عراق هس��تند، گفت: همچنین طبق 
آخرین آمارها ۴۵ نفر مفقودند که سه نفرشان تبعه عراقی هستند و تالش برای یافتن 

این افراد از سوی امدادگران هالل احمر، آتش نشانی و ... در حال انجام است.  

معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت 
بحران کشور شمار مصدومان سیل در سراسر کشور را نیز ۳۹ 
مصدوم اعالم کرد و گفت: در میان این افراد، سه تبعه کشور 
ع��راق نی��ز حضور دارند. برابر پیگیری های انجام ش��ده حال 
عمومی عمده مصدومان خوب بوده و برخی نیز از مراکز درمانی 
ترخیص ش��ده اند.   جهانی در عین حال گفت: اجس��ادی که از 
سیل کشف شده به پزشکی قانونی صادر شده و در نهایت این 

سازمان آمار قطعی و دلیل مرگ افراد را اعالم خواهد کرد.

آسیب دیدگی ۲۰ � هزار واحد مسکونی در سیل
وی درباره خس��ارات ناش��ی از س��یل نیز گفت: گزارش های اولیه از ارزیابی های انجام 
ش��ده حاکی از آن اس��ت که دس��تکم ۲۰ هزار واحد مس��کونی در سیل های اخیر کشور 
دچ��ار آس��یب ش��ده ک��ه از این تعداد۱۳ هزار واحد نیازمند تعمی��ر و هفت هزار واحد نیز 
نیازمند بازس��ازی کامل اس��ت.    به گفته معاون فنی و هماهنگی بازس��ازی و بازتوانی 
سازمان مدیریت بحران کشور ارزیابی ها برای تخمین خسارات وارد شده به بخش های 
زیرس��اختی، حوزه کش��اورزی، دامداری، باغات و ... درحال انجام اس��ت و پس از تکمیل 

اعالم خواهد شد.  

شمار قربانیان سیل در کشور به 69 تن رسید
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