
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 تبعات حکمرانی پولی 
و ارزی در ایران

کامران ندری
اقتصاددان

سرمقاله

  اظهارات تیم اقتصادی 
دولت مبنی بر استفاده 
از تجرب��ه روس��یه در 
اصالح س��اختار ها به جهت کنترل ارزش 
پول و تورم در حالی اس��ت که اس��تفاده از 
این تجربه ها مس��تلزم ایجاد س��اختار ها و 
زیرس��اخت هایی ست که با اقتصاد فعلی 
ایران همخوانی ندارد. برخی ایده ها مبنی 

بر ایستادگی ریال و ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

 »تجارت« از دالیل افت مبادالت تجاری 
میان ایران و همسایه شمال غربی گزارش می دهد

سرگذشت یکساله تجارت با ترکیه

در گزارشی بررسی شد:
 پیش بینی هجوم 

سرمایه ها به بازار  مسکن
»تجارت« گزارش می دهد

رمز گشایی از توافق با عربستان 
برای قیمت نفت

 گ��روه ان��رژی: بازاره��ای ان��رژی هفته جاری را با کاهش قیمت آغاز کردند و نفت روز 
دوشنبه، درست چند روز پس از اعالم توافق ایران و عربستان و پایان یافتن اختالف 
هفت ساله دو طرف، افت قابل توجهی پیدا کرد. اما این کاهش قیمت ارتباطی به احیای 
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان نداشت و ناشی از نگرانی ها نسبت به ورشکستگی 
بانک س��یلیکون ولی و بروز یک بحران مالی جدید بود. با این حال، تحلیلگران پیش 
بینی کردند که ترمیم روابط میان دو کش��ور، می تواند با تحکیم ثبات در منطقه، نرخ 

پریمیوم ژئوپلیتیکی که گاهی در بازار نفت به ...         صفحه 5
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»تجارت« روندهای بازار سرمایه در سالی که گذشت را بررسی کرد

زیر و بم بورس در سال 1401
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گروه صنعت و تجارت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه در کمیسیون  مشترک عراق برای موانع مربوط به 
اجرای راه آهن بصره به شلمچه راهکار ارائه شد گفت: بعضا 
محل احداث شهرک ها صنعتی مشترک با فاصله زیاد از مرز 
بود که مذاکرات برای مکان یابی مجدد این شهرک ها انجام 
ش��د. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم 

با بیان اینکه در راستای برگزاری ...

  وزیر صمت وضعیت تولید در دولت سیزدهم را نسبت به 
دولت یازدهم و دوازدهم بیش از س��ه برابر میانگین اعالم 
کرد. به گزارش ایس��نا، رضا فاطمی امین در حاش��یه جلسه 
امروز هیئت دولت با اش��اره به برخی ش��اخص های رشد در 
سه حوزه تولید، دانش بنیان و اشتغال اظهار کرد: در ۹ ماه 
اول امس��ال بخش صنعت ۸ درصد رش��د داش��ته است که 
افزایش تولید قابل توجهی نس��بت به س��ال پیش را نش��ان 

می دهد. در بخش معدن رشد ...

توافق  با عراق برای ساخت 
شهرک های صنعتی

 افزایش چشمگیر تولید 
در دولت سیزدهم

 صفحه 6  صفحه 6

 پیام صریح بغداد 
به  دشمنان ایران

 السودانی: نمی پذیریم عراق نقطه آغازی 
برای تهدید امنیت همسایگان باشد

تغيير نرم آرایش دیپلماسی جهان 
عالءالدین بروجردی

کارشناس مسائل سیاسی

یادداشت

جمه��وری  رواب��ط   
و  ای��ران  اس��المی 
جمه��وری خلق چین 
در تمام سال های بعد از انقالب اسالمی 
بدون تردید سیر صعودی داشته و حتی در 
دوران جنگ روابط خوبی برقرار بوده است 
و همچنان این روابط خوب ادامه دارد. علی 
رغم فضاس��ازی هایی که آمریکا در اتاق 
فکر چین هراس��ی خود انجام می دهد و 
تع��دادی نیز در داخل کش��ور هنوز دنباله 

رو بازگشت روابط خوب با  ...
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نسخه الکترونيك روزنامه را هر روز در س�ایتwww.tejaratonline.ir   و همچنين ما را در شبکه های اجتماعی  با آدرس tejaaratdaily@  دنبال كنيد

گ�روه جامع�ه: ش�هردار پایتخت با بي�ان اینکه هدف 
تبدیل امکانات ش�هرداری به قطب های گردش�گری 
اس�ت، گفت: برای خدمت رس�انی در ایام نوروز همه 

امکانات مان را بسيج كرده ایم.
به گزارش ایس��نا، علیرضا زاکانی درباره اتفاقات س��ال 
جاری با بیان اینکه پویش »امیدوافتخار« تا ش��ب عید 
هر روز برگزار می ش��ود، تصریح کرد: روز ش��نبه حدود 
۱۱ کیلومت��ر خ��ط جدید مترو )۵ ایس��تگاه در خطوط ۶ 
و ۷( به ارزش ۱۵ همت افتتاح خواهد ش��د. وی گفت،  
اف��زود: خ��ط ۶ ت��ا پیش از این دو تکه بود؛ اتصال این دو 
بخش موجب رونق حمل ونقل عمومی می شود. شهردار 
پایتخت به برخی پروژه های افتتاح شده در رویداد های 
امید و افتخار اش��اره کرد و گفت: ۱۵۰۰هکتار کمربند 
س��بز ته��ران، افتتاح پایانه اکبات��ان به ارزش ۴همت و 
پروژه های دیگری از این دست تحفه ای ناقابل خدمت 
م��ردم عزی��ز تهران ب��ود. زاکانی با بیان اینکه پر کردن 
بهین��ه اوق��ات فراغت مردم برای ما اهمیت دارد، اظهار 
کرد: مجموعه های بزرگ تفریحی در اختیار شهرداری 
تهران است، از برج میالد تا اراضی عباس آباد که برای 

خدمت رسانی در ایام نوروز بسیج شدند.

هزار پاکبان بقایای دود و آتش را از چهره  � ۱۲
شهر پاک کردند

وی با پرداختن به موضوع شب آخرین چهارشنبه سال 
تصریح کرد: از س��ال گذشته ظرفیت آتش نشانی برای 
»چهارشنبه سوری« دو برابر شد. هزار نفر از همکاران 
حریم بان نیز آماده خدمت رس��انی در مواقع اضطراری 
شدند. ۱۰هزار نفر از همکاران فضای سبز من نیز دیشب 
ب��رای جلوگیری از تعرض به درختان آماده باش بودند. 
۱۲هزار پاکبان ش��ریف نیز از نیمه های ش��ب گذش��ته 

مشغول نظافت بقایای دود و آتش در شهر شدند.

 � مشارکت شهروندان در اداره شهر ضروری 
است

 زاکانی در ادامه درخصوص اهمیت مشارکت مردم در 
اداره پایتخت که از ارکان مدیریت ش��هر در دوره اخیر 
اس��ت پرداخت و اظهار کرد: ۲۰۸۰ پروژه را با اعتباری 
حدود ۴همت در طرح »من شهردارم« به رأی مستقیم 

مردم گذاشتیم. 
بی��ش از ۳۵۰ه��زار نف��ر از ش��هروندان در ای��ن طرح 
شرکت کردند؛ اولین تجربه بود، اما اولویت  پروژه های 
کوچک مقی��اس و محل��ی با نظر آن ها در بودجه س��ال 

آینده تنظیم شد.
وی ادامه داد: مشارکت شهروندان در اداره شهر ضروری 
است. مدل بروزرسانی وسایل حمل ونقل عمومی را نیز 

به رأی مردم و رانندگان محترم خواهیم گذاشت.
به دنبال »ارزان کردن« تهران هستیم

شهردار پایتخت با بیان اینکه به دنبال »ارزان کردن« 
تهران هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: اینکه مردم بیش از 
۶۰سال باید منتظر خریدن خانه بمانند، ظلم به آنهاست. 
قرارگاه جهادی مسکن با همین هدف تأسیس شد که 

مسیر خانه دار شدن مردم را هموار کند.

امض���ای تفاهم نام���ه ب���رای س���اخت بیش از  � 
۴۰۰هزار واحد مسکونی 

وی در توضیح بیشتر افزود: این کار را به چند طریق پی 
گرفته ایم؛ هم با تسهیل در روند »صدور پروانه«، هم 
شناسایی موقعیت های نوسازی در بافت فرسوده، تالش 
کردیم به رونق صنعت ساختمان بپردازیم. برای ساخت 

بیش از ۴۰۰هزار واحد تفاهم نامه امضا شده است.
زاکانی در بخش دیگری از سخنانش به انجام پروژه های 
عمرانی در تهران پرداخت و تاکید کرد: با عدم ساخت ۹۸ 
»تقاطع « در بزرگراه های پایتخت، بیش از ۷۳۰کیلومتر 

راه اضافی به مردم تحمیل ش��ده بود. بنابراین احداث 
۱۵ تقاطع در نیمه اول امسال و ۲۳ تقاطع در نیمه دوم 
آغاز شد. عملیات عمرانی تعداد زیادی از این تقاطعات 

نیز در سال آینده شروع خواهد شد.

افزوده ش���دن فضای س���بز پیرامون پایتخت  � 
در ۲ سال گذشته 

ش��هردار پایتخت گفت: در س��ال ۵۷ همه فضای س��بز 
پیرامون تهران کمی بیش از ۲۷۰۰هکتار بود. فقط در 
دو سال گذشته ۲۷۵۰ هکتار فضای سبز جدید پیرامون 
تهران اضافه کردیم. وی ادامه داد: توسعه فضای سبز 
پیرامونی تهران سال آتی نیز با اولویت »درختان مثمر« 
ادامه خواهد داش��ت. سیس��تم سه دانشگاه بزرگ علوم 
پزش��کی تهران را با ش��رایط پارک های محالت تهران 

منطبق خواهیم کرد.

اح���داث ۲۰۰ � هکت���ار ش���هرک فن���اوری در 
بوستان والیت؛ به زودی

ش��هردار پایتخ��ت ب��ا بیان اینک��ه کار بزرگی در زمان 
شهرداری آقای قالیباف برای تبدیل فرودگاه قلعه مرغی 
به بوستان والیت انجام شد، گفت: ۲۰۰هکتار شهرک 

فناوری نیز به زودی در این پارک احداث خواهد شد.
وی تصریح کرد: هدف تبدیل امکانات ش��هرداری به 
قطب های گردش��گری است؛ مانند »روددره فرحزاد« 
که در آینده نزدیک به عنوان پارک تقدیم مردم خواهد 

شد.
بن��ا ب��ر اعالم س��ایت ش��هر، زاکانی در پای��ان افزود: با 
مس��اعدت نیروه��ای نظام��ی، احداث آزادراه ش��هید 
شوش��تری و امتداد بزرگراه یادگار امام)ره( آغاز ش��ده و 
پادگان دوش��ان تپه و ۰۶ و مجموعه جنگ افزارس��ازی 

نیز به فضای سبز تبدیل می شود.

زاکانی: به دنبال »ارزان کردن« تهران هستیم

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.
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فرا رسیدن نوروز باستانی بر عموم ایرانیان مبارک باد


