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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي  در ديدار دست اندرکاران 
کنگره شهداي استان سيستان وبلوچستان که در تاريخ ۱۶ 
بهمن ۹۶ برگزار شده بود، در محل اين همايش در زاهدان 
منتشر شد. حضرت آيت ا... خامنه اي در اين ديدار با اشاره 
به عالقه عميق خود به مردم سيس��تان و بلوچس��تان، مردم 
بلوچ را گرم، صميمي، با صفا و با استعداد، و مردم سيستان 
را از لحاظ گذشته تاريخي...              صفحه2

هوشياري در مقابل 
تفرقه افكني دشمن

گروه صنعت، معدن و تجارت: پنجمين همايش بين المللي 
صنعت خودرو ايران، روز گذشته )سه شنبه( با حضور محمد 
شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت و 220 ميهمان 
خارجي در محل برج ميالد تهران فعاليت خود را آغاز کرد. 
در اي��ن هماي��ش بين المللي ع��الوه بر ميهمانان خارجي از 
کشورهاي آلمان، فرانسه، کره جنوبي، ژاپن، چين، تايوان، 

هند، روسيه، ترکيه، عراق و...            صفحه3

انتقاد  شريعتمداری
 از خودش!

درحالي��ک��ه ک��ش��ور 
در  جنوب��ي  آفريق��اي 
انتظار خ��روج جيکوب 
زوما اس��ت آينده کش��ور درح��ال خارج 
شدن از توازن است. درجريان دهه 80 و 
۹0 ميالدي مبارزه عليه آپارتايد درسراسر 
جهان خبرس��از شد. ش��خصيت نلسون 
مان��دال از زمان زنداني بودن تا رياس��ت 
جمه��وري اش ب��ه وي موقعيت��ي چون 
گان��دي داد. رويدادهاي پس از آپارتايد و 
آفريق��اي جنوبي ماندال يکنواخت بود اما 
رويدادهاي سياسي کنوني همچنان براي 
جهان مهم است و نتيجه آن ممکن است 
آينده آفريقاي جنوبي را مشخص کند...
ادامه در صفحه 12

چرا آفريقاي جنوبي
 براي جهان اهميت دارد؟

گيدئون راخمن
فايننشال تايمز

يادداشت

فرصت��ي دس��ت داد تا 
دقايق��ي با دبير اجالس 
هم انديش��ي وزارت نيرو  
ب��ا اس��اتيد و خب��رگان عل��وم آب و 
محيط زيست که روز ۱0 اسفند با حضور 
وزي��ر نيرو برگزار مي ش��ود هم صحبت 
ش��وم. اجالس��ي که در آن از اس��تادان 
و خب��رگان عل��وم آب و محيط زيس��ت 
)رش��ته هاي فن��ي و مهندس��ي مرتبط 
ب��ا آب، محيط زيس��ت، علوم اجتماعي، 
اقتصاد آب و ...( خواسته شده است متون 
سياس��تي خود درباره راهکارهاي بهبود 
وضعيت مديريت منابع آب کشور را در 

۱500 تا 2500 کلمه براي...
ادامه در صفحه9

بياييد درباره آب
 گفتگو كنيم
محمد فاضلي

عضو هيئت علمي
 دانشگاه شهيد بهشتي

سرمقاله
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 رئیس جمهور از تصمیم کابینه برای تسهیل اشتغالزایی خبر داد؛

دولت عهده دار سهم بیمه کارفرمایان

بینی پیش 
 تورم دو رقمی

  »تجارت« تبعات آشفته بازار ارز را بر اقتصاد سال آینده بررسی کرد؛

گروه اقتصاد کالن- ايليا پيرولي: مي گويند اقتصاد ۹7، همانند کشتي مي ماند 
که طوفان هاي سهمگين آن را به اين سو و آن سو مي برد، چرا که رادارهاي 
اين کشتي ديگر توان راهنمايي سرنشينان آن را ندارند. نرخ تورم با آنکه توسط 
نهادهاي زير مجموعه دولت کاهش را نشان مي دهند اما واقعيت از چيز ديگر 
حکايت مي کند. افزايش نرخ تورم به عنوان يک متغيير کالن اقتصادي، همواره 
به عنوان عاملي براي گراني، کاهش دستمزدها، کاهش حجم سبد خانوارها 
و به تبع آن افزايش فاصله طبقاتي بوده اس��ت. اما آنچه اين نرخ را طوفاني 
مي کند، رفتارهاي بازاري و مولفه هاي تاثير گذار است. يکي از اين مولفه ها 
نرخ ارز است. با وجود آنکه در دولت يازدهم نرخ ارز از روند با ثباتي برخوردار 
بوده اس��ت اما درطي دو س��ه ماه اخير اين نرخ روند افزايش��ي به خود گرفته به 
طوري که بازار هاي س��که و طال را تحت تاثير خود قرار داده اس��ت، اين امر 

باعث شده تا ارزش پول ملي به شدت.کاهش بيابد. کارشناسان معتقدند که 
در اين دو ماه اخير حدود 25 درصد ارزش پول ملي کاهش يافته است.  نرخ 
ارز يکي از متغييرهاي اساسي اقتصاد است که تغيير و نوسان آن آثار معتنابهي 
بر شاخص هاي اقتصادي کشور دارد؛ به همين دليل است که نرخ ارز يکي از 
چالش  برانگيزترين متغيرهاي اقتصادي است و در سال هاي اخير نيز بخش 
عمده اي از مباحث فني اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شايد بتوان 
ادعا کرد که در چند هفته  گذشته، هر روز شاهد خبرهاي ارزي جديد و وضع 
قواعد و مقررات ناظر بر نظام ارزي هس��تيم که تمامي آنها عنوان س��اماندهي 
نظام ارزي کش��ور را يدک کش��يده ولي تعدد و بي ثباتي آنها خود ضربه اي بر 
نظام ارزي قلمداد مي ش��وند. پژوهش هاي داخلي نش��ان مي دهند که مساله 
انتظارات، تاثير شگرفي بر اقتصاد ايران داشته است...              صفحه3
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8راه و مسكن

ممنوعیت نهادها 
از دریافت سود حساب ها

انتقاد آخوندي از نحوه واگذاری ها؛

خصوصي سازي یا رانت بازی؟

200 شهر کشور 
رادیولوژیست ندارند!

ويـتـريـن

حسن بهرام نیا در گفتگو با »تجارت« تاکید کرد؛

افزایش تولید راه مقابله 
با نوسانات طالی سیاه
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