
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 پيامدهای مثبت 
اصالحات اقتصادی

ابوالقاسم حکیمی پور 
اقتصاددان

سرمقاله

قیم��ت برخی کاالها با 
ش��یوه نرخ گ��ذاری ارز 
ترجیح��ی ب��ه صورت 
مصنوعی پایین نگه داش��ته ش��ده است. با 
اصالح ارز 4200 تومانی یک فساد سیستمی 
در کشور از بین خواهد رفت. در سال ۱۳۹۷ 
دول��ت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه 
به خروج آمریکا از برجام و مشکالت ارزی 
کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دالر 

ظرف چهار ماه از خزانه ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

 تمهیدات وزارت صمت برای تعادل 
قیمت محصوالت فوالدی در بازار؛

کارنامه موفق فوالد در آغاز 1401

بررسی های »تجارت« نشان می دهد

خطر رکود در بازار جهانی نفت
»تجارت« نفش استانداران در ساخت 4 میلیون 

واحد مسکونی را بررسی کرد
بازوی کمکی برای پیش برد 

نهضت ملی مسکن
 گروه راه و مس�کن : با توجه به عزم دولت در س��اخت چهار میلیون واحد مس��کونی طی 
چهار س��ال آینده، انتظار می رود اس��تانداران به عنوان رئیس ش��ورای مسکن استان ها 
نقش پررنگ تری را در اجرای یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا کنند. 
به گزارش »تجارت«،استانداران در واقع باید پیش قراوالن اجرای طرح نهضت ملی 
مس��کن باش��ند. این موضوعی اس��ت که در روزهای اخیر  رئیس جمهوری، وزیر راه و 
شهرسازی و معاونان او بر آن تاکید کرده اند. طبق قانون ...         صفحه 5
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»تجارت« موانع جذب سرمایه در مناطق  ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را بررسی کرد

افول سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
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گروه کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت: اختصاص دادن 
ارز ترجیحی، باعث کاهش بهره وری در کشاورزی شد. جواد 
ساداتی نژاد گفت: اقتدار غذایی، کمتر از اقتدار نظامی نیست؛ 
ب��ه همی��ن عل��ت، همه دولت ها به دنب��ال ذخیره و تامین غذا 
هستند. ایران برای تامین غذای ارزان راهی جز ورود بهره  وری 
به کشاورزی ندارد که این کار نیز، نیازمند استفاده از فناوری 
و دانش بنیان ش��دن عوامل تولید اس��ت. او می گوید: ارزش 

افزوده و بهره وری حوزه کشاورزی ...

 وزی��ر رف��اه ب��ا بیان اینکه از ح��دود 5.۹ میلیون هزار نفری 
ک��ه یاران��ه آنه��ا قطع ش��ده، 4.5 میلیون نفر درخواس��ت 
بازنگ��ری اطالع��ات خ��ود را ثب��ت ک��رده ان��د، گفت: در 
مجم��وع ب��رای ۷۳ میلی��ون و ۳00 ه��زار نف��ر در دور اول 
 براس��اس اس��ناد و م��دارک یاران��ه واری��ز ش��ده اس��ت.

به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، حجت اهلل عبدالملکی 
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در نشس��ت دیروز صبح 

)یکشنبه، اول خردادماه( ...

 مصائب ارز 4200 
برای بخش کشاورزی

عزم دولت برای رفع 
 مشکالت معیشتی 

 صفحه6  صفحه 7

سمت و سوی آینده 
بازار طال و سکه 

 »محمد کشتی آرای« کارشناس بازار طال 
در گفت و گو با »تجارت« تشریح کرد:

دورنمای مثبت بازار سهام
مهدی سوری 

کارشناس بازار سرمایه 

یادداشت

واقعیت این اس��ت که 
صعود یا سقوط شاخص 
قابل پیش بینی نیست 
اما واقعی ش��دن نرخ محصوالت و حذف 
قیمت ه��ای دس��توری در نهای��ت به نفع 
بازار س��رمایه  است چراکه سود شرکت ها 
را افزایش می دهد و افزایش نرخ تورم هم 
قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایه گذاری 
افزایش می دهد. باید توجه داش��ته باشیم 
ک��ه ب��ه طور کلی افزایش نرخ تورم باعث 

افزایش قیمت همه دارایی ها و  ...
ادامه در صفحه 3

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

گروه سیاسی: نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: 
نبای��د دلس��وزی های جعلی غ��رب زدگان داخلی را که 
فجایع کش��ور محصول مدیریت پرخس��ارت آنها است 
ب��اور نکنی��م. ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتس��تان 
در مجلس ش��ورای اس��المی در نطق میان دستور خود 
در جلس��ه علنی روز یکش��نبه ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاطر ش��هیدان و سالروز عملیات فتح خرمشهر، گفت: 
امیدواریم با میدان داری و همت نس��ل جوان مؤمن و 
انقالبی خرمشهرهای اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و 

فرهنگی نیز فتح شوند.
وی متذکر شد: سال گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دی��دار ب��ا نماین��دگان توصیه هایی را بیان کردند که 
انتظار می رفت مجلس انقالبی در راس��تای تحقق آنها 
اقدام کند، اما متأس��فانه قالب توصیه های ایش��ان چون 
پرهی��ز از اقدام��ات هیجانی، عدم دخالت نمایندگان در 
انتصابات و اهمیت کار کارشناسی همچنان روی زمین 
مان��ده و انتظ��ار می رود در ادام��ه مجلس عماًل در خط 

والیت باشد.
 نماینده مردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی 
افزود: از اصل اقدام شجاعانه دولت انقالبی در عادالنه 
کردن پرداخت یارانه ها حمایت می کنم اما انتظار داریم 
در اج��رای آن معیش��ت عم��وم مردم به ویژه محرومان 

و مس��تضعفان دیده ش��ود و قانون مجلس به صورت 
دقیق اجرا شود.

رضایی اظهار داش��ت: این روزها برخی اجناس و اقالم 
م��ورد نی��از مردم بدون هی��چ گونه توجیه منطقی گران 
ش��ده اس��ت. متأس��فانه به هر بهانه ای حتی یک س��فر 
خارجی یا داش��تن خودرو، یارانه میلیون ها نفر را قطع 
کرده اند و از طرف دیگر بسیاری از اشراف و ثروتمندان 
همچن��ان یارانه دریافت می کنن��د. انتظار داریم دولت 
یارانه افراد جامانده بی بضاعت و کم بضاعت را برقرار 
ک��رده و ب��رای اج��رای این طرح بزرگ افکار عمومی را 

با خود همراه کند. 
نماینده مردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
تاکید کرد: نباید دلسوزی های جعلی غرب زدگان داخلی 
را که فجایع کش��ور محصول مدیریت پر خس��ارت آنها 

اس��ت باور نکنیم. عجیب اس��ت که کسانی که تا دیروز 
پشت سیستم ویدئو کنفرانس می نشستند و با یک علی 
برکت اهلل گفتن به دنبال مدیریت کشور بودند و اقتصاد 
ویران امروز حاصل ندانم کاری های دیروز آنها اس��ت، 

االن منتقد دولت شده اند.
وی ادام��ه داد: متأس��فانه ای��ن روزه��ا آرام آرام صدای 
پای فس��اد در دولت ش��نیده می شود. زیبنده دولتی که 
با ش��عار مبارزه با فس��اد روی کار آمده اس��ت نیست که 
در آن همچنان زالو صفتان و منفعت طلبان پراش��تها و 
کاسبان بی سواد جوالن دهند و به ریش ملت بخندند. 
تا دیر نش��ده اس��ت باید جلوی نفوذ رانت خواران و ویژه 
خواران اتو کشیده و البی های کثیف به دولت و مراکز 

اقتصادی گرفته شود.
رضای��ی در خصوص افزایش حق��وق کارگران دولت، 
تصری��ح ک��رد: انتظار می رود دول��ت مصوبه مجلس را 
اج��را و مصوب��ه غیرقانونی هیئت وزیران را ابطال کند. 
 بس��یاری از کارکنان و کارگران ش��رکتی و قراردادی 
در دس��تگاه های اجرای��ی از جمل��ه نف��ت در مراجعه به 
نمایندگان درخواست تبدیل وضعیت دارند و از تبعیض 
بی��ن کارکنان دولت ش��اکی هس��تند. بی��ن کارمندان 
تبعیض قائل نش��وید و اجازه ندهید ش��کاف اجتماعی 

ایجاد شود.

رضایی با حمایت از طرح اصالح یارانه ها:

معیشت محرومان  در طرح دولت لحاظ شود
گ�روه سیاس�ی: نماین��ده مردم خلخال در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: جدیت و قاطعیت سازمان تعزیرات حکومتی 
در مقابله با گران فروشان و ارزان و در دسترس بودن کاالهای 
اساس��ی بس��یار مهم است. سید غنی نظری در تذکر شفاهی 
خ��ود خط��اب به وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات، گفت: 
کارگزاران مخابرات روستایی مشکالت زیادی دارند و الزم 
است در خصوص تعیین تکلیف این افراد که با حقوق بسیار 
اندکی فعالیت می کنند و امنیت شغلی ندارند، اقدام الزم انجام 
شود. نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی بیان 

کرد: حقوق و مزایای بازنشستگان مخابرات که ۳0 سال کار و تالش کرده اند، پرداخت 
نمی شود و این افراد چندین ماه است که به دنبال احقاق حقوق خودشان هستند.

وی تأکید کرد: در خصوص وضعیت نامناسب تلفن ثابت در شهرها و روستاها و کمبود 

ش��دید ADSL برای اس��تفاده شهروندان از اینترنت به وزیر 
ارتباط��ات مج��دداً تذکر می دهم و باید این مش��کل هر چه 
زودتر مرتفع ش��ود. نظری در تذکری خطاب به وزیر کش��ور، 
گفت: به وضعیت معیش��تی دهیاران توجه کافی نمی ش��ود. 
حق��وق آن ه��ا کم اس��ت و نبود امنیت ش��غلی یکی دیگر از 

مشکالت آنان است.
نماینده مردم خلخال در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره 
به گرانی کاالهای اساس��ی، گفت: گرانی ها فش��ار زیادی را 
به مردم تحمیل می کند، نباید برای اینکه جراحی اقتصادی 
در حال انجام اس��ت، مردم تحت فش��ار قرار گیرند. وی تاکید کرد: جدیت و قاطعیت 
سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گران فروشان، ارزان بودن و در دسترس بودن 

کاالهای اساسی بسیار مهم است.

یک نماینده مجلس در صحن مجلس مطرح کرد:

کاالهای اساسی باید ارزان و در دسترس مردم باشد

گ�روه سیاس�ی: مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به 
گشایش ها در روابط بین ایران و قزاقستان گفت: افزایش 
روابط تجاری و اقتصادی بین دو کش��ور نش��انگر اراده 
ج��دی و خوب در گس��ترش و تعمی��ق همکاری های 
فی مابین است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
صبح روز گذشته در دیدار با »بخیت سلطان اف« معاون 
نخس��ت وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقس��تان با 
تاکید براینکه باید هر چه س��ریع تر موانع و مش��کالت 
موجود بر سر راه تعمیق همکاریها بین دو کشور برطرف 
شود، خاطر نشان کرد: فعالیت و همکاری های متقابل 
بخش خصوصی و تجار ایران و قزاقستان می تواند نقش 
اساس��ی در باال بردن حجم روابط تجاری و اقتصادی 

ایفا کند.
مخبر با اش��اره به اینکه گش��ایش های بس��یار خوبی 
در رواب��ط بین جمهوری اس��المی ای��ران و جمهوری 
قزاقس��تان در دولت س��یزدهم ش��کل گرفته اس��ت، 
تصریح کرد: افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو 
کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و تعمیق 
همکاری های فیمابین است. معاون اول رئیس جمهور 
بر توس��عه روابط بانکی و مالی، حمل و نقل، کش��ت فرا 
س��رزمینی و بنادر جمهوری اسالمی ایران با جمهوری 

قزاقس��تان تاکید کرد و افزود: دو کش��ور توانایی دارند تا 
در زمین��ه تامی��ن امنی��ت غذایی و حمل و نقل تبدیل به 
یک هاب منطقه ای ش��وند که گسترش همکاری های 
گمرکی و افزایش حجم صادرات و واردات بین دو کشور 
می تواند نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این هدف 

و روابط دراز مدت شود.
وی اف��زود: بای��د نمایش��گاه های تج��اری و معرف��ی 
دستاوردها و محصوالت ایرانی و قزاقستانی در راستای 
گس��ترش همکاری ه��ای بخ��ش خصوصی و تجار دو 
کشور هر چه زودتر راه اندازی شود. بخیت سلطان اف 
معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان 
نیز در این دیدار با اس��تقبال از سیاس��ت خارجی دولت 
سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان با حفظ 

حسن همجواری تاکید کرد: گسترش روابط سیاسی و 
اقتصادی و همچنین افزایش چش��مگیر حجم تجارت 
در س��ه ماهه اول س��ال جاری بین دولت های جمهوری 
اس��المی ایران و قزاقس��تان نشان می دهد که اهداف و 

راهبردهای دو کشور بر یکدیگر منطبق شده است.
ریی��س کمیس��یون همکاری ه��ای مش��ترک ایران و 
قزاقستان گفت: امیدواریم در سفر رسمی رییس جمهور 
قزاقستان به جمهوری اسالمی ایران تصمیمات خوب 
اتخاذ شده در چند ماه گذشته در قالب تفاهم نامه های 
همکاری مش��ترک اجرایی ش��ود. وی خاطر نشان کرد: 
آمادگ��ی داری��م ب��ا برگزاری نمایش��گاه ها و همچنین 
گردهمایی ه��ای تج��اری و اقتص��ادی بی��ن فعاالن 
اقتصادی دو کش��ور در راس��تای ایجاد اتاق بازرگانی 
مش��ترک بین جمهوری اس��المی ای��ران و جمهوری 
قزاقس��تان گام ه��ای عملیاتی برداریم. س��لطان اف با 
اش��اره به اهمیت توس��عه حمل و نقل باری و مس��افری 
بین ایران و قزاقستان گفت: با حمایت های دولت ایران 
مذاکرات خوبی در خصوص توسعه همکاری های ریلی 
و جاده ای و هوایی ش��کل گرفته اس��ت که دستیابی به 
این اهداف می تواند ایران و قزاقس��تان را تبدیل به دو 

بازیگر مهم منطقه ای کند. 

مخبر تاکید کرد: 

موانع همکاری های ایران و قزاقستان رفع شود

)) آگهی  مزایده عمومی ((
3-2-1401- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:  تعدادی تیر فلزی A موجود در مراکز مخابراتی شهرس�تان ابهر  را به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط 
واگذارنماید.

متقاضیان محترم می توانند،جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه 
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجانزنجان به آدرسwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند. 

)) آگهی  مزایده عمومی ((
2-2-1401- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:  تعدادی تیر فلزی گرد موجود در مراکز مخابراتی شهرس�تان ابهر را به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط 
واگذارنماید.

متقاضیان محترم می توانند،جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت ش��رکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و س��ایت مخابرات منطقه 
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجانزنجان به آدرسwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند. 

)) آگهی  مناقصه عمومی ((
1-2-1401- م

 مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:1-پشتیبانی، رفع عیب و نگهداری خطوطVDSL،ADSL و FTTH 2- پشتیبانی و رفع عیب از پشت BRAS هاتا بوخت پورت دیتا 
  3-نگهداری، پش��تیبانی و رفع عیب سیس��تم های مرتبط با VDSLو ADSL در بخش دسترس��ی 4- حل مش��کالت س��رویس های FTTH و     DSLAM های نصب ش��ده در تجهیزات کافوی نوری  

را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.
 متقاضی��ان محت��رم م��ی توانند،جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه آگه��ی فراخ��وان در س��ایت ش��رکت مخاب��رات ای��ران ب��ه آدرس www.tci.ir و س��ایت مخاب��رات منطقه زنج��ان به آدرس

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.

 

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

 شرکت مخابرات ایران
ت اول)سهامی عام(  مد یریت منطقه زنجان  

نوب

ت اول
نوب

ت اول
نوب

 شرکت مخابرات ایران
)سهامی عام(  مد یریت منطقه زنجان  

 شرکت مخابرات ایران
)سهامی عام(  مد یریت منطقه زنجان  

 قیمت ارز در حال حاضر تحت مدیریت 
و کنترل است

 قیمت طال با نوسانات اقتصاد جهانی
 حرکت خواهد کرد

 گ�روه راه و مسکن:س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجل��س ش��ورای اس��المی از 
 تصوی��ب کلی��ات ط��رح کنت��رل بازار اجاره بهای مس��کن در این کمیس��یون خبر داد.

عبدالجالل ایری س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو 
با فارس، از تصویب کلیات طرح کنترل بازار اجاره بهای مس��کن در این کمیس��یون 

خبر داد.
وی گفت: هفته گذش��ته دو فوریت طرح کنترل اجاره بهای مس��کن در صحن علنی 

مجلس ش��ورای اس��المی به رای گذاش��ته شد و بعد از رای آوردن به کمیسیون عمران 
ارجاع داده ش��د تا بعد از بررس��ی الزم هر چه زودتر به صحن مجلس ارس��ال ش��ود. 
 س��خنگوی کمیس��یون عمران افزود: بررس��ی جزئیات این طرح در جلس��ات بعدی
 کمیس��یون عمران خواهد بود تا هر چه زودتر به صحن مجلس ش��ورای اس��المی بیاید 
و بع��د از تصوی��ب ط��رح در مجل��س و تایید ش��ورای نگهبان بازار اجاره بهای مس��کن 

کنترل پیدا کند.

عضو کمیسیون عمران خبر داد

تصویب کلیات طرح کنترل بازار اجاره بهای مسکن 


