
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 تبعات منفی بازگشت 
کاالبرگ به اقتصاد

آرش علوی
عضو اتاق بازرگانی تهران 

سرمقاله

ب��ا عنوان ارز ترجیحی 
موافق نیس��تم و آن را 
ران��ت می دانم. چنین 
چی��زی در هی��چ جای دنیا وجود ندارد که 
پول��ی را ک��ه برای خری��د کاال یا خدمات 
خارجی استفاده می شود، با قیمت ارزان تر 
در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض 
که درنهایت کاال با قیمت مناسب به دست 

مصرف کننده برسد...
ادامه در صفحه 3 

گزارش روز

»تجارت« از بی اعتنایی به فروشندگان گزارش می دهد

پشت پرده جوالن لوازم خانگی 
قاچاق در بازار

 صید ماهی در اختیار  صیادان ایرانی قرار خواهد گرفت؛ 

 خروج شناورهای چینی 
از دریای جنوب 

 »تجارت« از تحوالت بازار جهانی نفت گزارش می دهد؛
 طالی سیاه در مسیر رسیدن

به سطح ۱۵۰ دالری
  گروه انرژی: نفت  خام تحت تاثیر عواملی چون افزایش ش��دید تقاضا برای س��وخت، 
محدودی��ت ظرفی��ت تولیدی پاالیش��گاه ها، افت موج��ودی ذخایر نفتی و محدودیت 
ظرفیت مازاد عرضه، در مسیر رسیدن به سطح قیمتی ۱۵۰دالری قرار دارد. به گزارش 
»تجارت«، طالی سیاه همچنان روند رو به  رشد خود را در بازار حفظ کرده و با توجه 
به ریسک های پرشمار در سمت عرضه، انتظارات درباره تقویت قیمت این کامودیتی 
باال رفته اس��ت. مجله فارن پالیس��ی با در نظر گرفتن چنین عواملی، پیش بینی کرده 
است که بهای نفت تا سپتامبر۲۰۲۲ به سطح ۱۵۰دالر ...         صفحه 5
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»تجارت« شرایط سخت تولیدکنندگان را  بررسی کرد

آفت های    قیمت گذاری دستوری  
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گروه سیاسی: رئیس جمهور روسیه ضمن دفاع از عملیات 
نظامی کشورش در اوکراین تاکید کرد که روسیه هیچ کسی 
را با سالح هسته ای تهدید نمی کند اما در صورت لزوم از آن 
برای حفاظت از حاکمیت خود بهره خواهد برد. به گزارش 
روسیا الیوم، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در بیست 
و پنجمین مجمع اقتصادی پترزبورگ گفت: روسیه کسی 
را با تسلیحات هسته ای تهدید نمی کند، ما آن ها را داریم، 

همه باید این را ...

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در دیدار با وزیر نیرو بر 
ض��رورت تدوین س��ند حکمران��ی آب و مدیریت منابع آبی 
کشور تاکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت های موجود 
برای رفع تنش آبی در روستاها و سایرمناطق گرفتار بحران 
ب��ه ص��ورت ضربت��ی و کوتاه مدت اقدام ش��ود. محمدباقر 
قالیباف در دیدار با علی اکبر محرابیان گفت: مجلس آمادگی 
دارد، در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت 

نیرو کمک کند تا تصمیمات اصولی ...

تهدید پوتین به استفاده از 
سالح هسته ای

ضرورت تدوین سند 
حکمرانی آب 

 صفحه2  صفحه 2

 عزم دولت برای اصالح 
بسترهای رانت خواری و فساد

آیت هللا رئیسی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 
 در جمع مردم پیشوا، قرچک و ورامین تاکید کرد 

 راهکارهای صيانت 
صحيح از توليد

محسن زنگنه 
س�خنگوی کمیس�یون ویژه 

جهش و رونق تولید

یادداشت

اگر حفاظت و صیانت از 
تولید را در برابر رضایت 
من��دی عموم��ی ذبح کنی��م عمال هر دو 
مقص��ود حاصل نخواهد ش��د چراکه هم 
بخش تولید ضرر خواهد کرد و هم مردم 
در نهایت رضایت نخواهند داشت. اولویت 
دادن به قطع برق صنایع برخالف اس��ناد 
ابالغی، برخالف قانون اجرای اصل۴۴ و 

برخالف قوانین باال دستی است...
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 کنيد

گ�روه جامع�ه:  ی��ک عض��و کمیس��یون عم��ران 
 مجل��س ش��ورای اس��المی تاکی��د ک��رد: بح��ث 
اشتغال و چابک سازی دولت از مهم ترین اولویت هایی 
اس��ت ک��ه بای��د  در  وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
دنب��ال ش��ود و وزیر پیش��نهادی باید ای��ن توانمندی را 

داشته باشد. 
 عل��ی آذری ب��ا اش��اره ب��ه ویژگ��ی هایی ک��ه گزینه

 پیش��نهادی ب��رای تص��دی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی بای��د دارا باش��د، بیان ک��رد:  اینکه وزیر کار 
استعفا داد و رئیس جمهور نیز با آن موافقت کرد نشان 
م��ی ده��د که رییس جمهور در ح��وزه کار کردن برای 
مردم با کسی تعارف ندارد. فرد جدیدی که به مجلس 
معرفی می شود با حساسیت خاصی که پیش آمده مورد 

سنجش قرار خواهد گرفت. 
چه آقای زاهدی وفا و چه فرد دیگر درابتدا باید توانایی 

خودش را برآورد کند. 
مجلس در حوزه خدمت وزرا به مردم با کس��ی تعارف 
ن��دارد. وی در ادام��ه اظه��ار کرد: ما انتظار داریم فردی 

توانمند برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��ه مجل��س معرفی ش��ود. دادن برنامه برای هر فردی 
امکان پذیر است اما خود فرد باید بسنجد که این توانایی 

را دارا است یا خیر. 
بنده در خصوص توانایی آقای زاهدی وفا برای تصدی 
ای��ن وزارتخانه تاکنون بررس��ی دقیقی انجام ندادم اما 
رزومه ایش��ان نیز مش��خص اس��ت. مجلس حساسیت 
وی��ژه ای در ای��ن ح��وزه دارد تا یک گزینه توانمند برای 

این وزارتخانه انتخاب شود.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: زمان برای ما خیلی مهم اس��ت. اگر آقای زاهدی 
وفا توانمندی الزم را داش��ته مجلس به آن رای اعتماد 

خواهد داد. 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی یکی از پایه های 
رش��د و توس��عه کشور محسوب می شود. بنده فکر می 
کنم امروز بحث اشتغال و توسعه کشور و چابک  سازی 
دولت از مهم ترین اولویت هایی است که باید با اولویت 
در این وزارتخانه دنبال شود و وزیر پیشنهادی باید این 
توانمندی را داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: کشور 
ما حدود ۱۰ میلیون کارمند دارد در حالی که کشور چین 

با جمعیت میلیاردی این میزان کارمند دارد. 
ما هم در حوزه صنعت و تولید دچار مش��کل هس��تیم و 
هم در حوزه پرداختی ها با مش��کل مواجه هس��تیم. باید 
وزارت کار بخش خصوصی را فعال کند. بخشی از بدنه 
دولت باید جدا شده و به دست بخش خصوصی سپرده 
شود. آنگاه می توانیم از درآمدها کشور در مسیر توسعه 

و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

آذری: 

بحث اشتغال باید اولویت وزیر آتی کار باشد

گروه بین الملل: اس��تاد ممتاز علوم سیاس��ی و روابط 
بی��ن الملل دانش��گاه آالبامای جنوب��ی گفت: ایران 
نمی توانس��ت گ��زارش مدیرکل آژان��س و قطعنامه 
شورای حکام را نادیده بگیرد. به نظر من جواب ایران 
مناسب و قابل درک بود. با این جواب ایران تعهدات 
پادمانی خود را زیر پا نگذاشته است و تمام فعالیت ها 
و صنایع هسته ای ایران هنوز زیر نظر آژانس هستند 

و ایران تعهدات پادمانی خود را اجرا می کند.
نادر انتصار در پاس��خ به این س��وال که پس از ارائه 
گ��زارش مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتمی و 

متعاقب آن قطعنامه شورای حکام علیه ایران، تهران در واکنشی اقدام به قطع فعالیت 
دوربین های فراپادمانی آژانس کرد؛ در پی این تحوالت مجددا برخی زمزمه خروج از 
NPT را مطرح می کنند، باال بردن سطح تنش در برهه کنونی چه مخاطراتی را پیش 
روی کشور قرار خواهد داد، گفت: البته در ایران همواره نظرات مختلفی در مورد عضویت 
ایران در "ان پی تی"  وجود داش��ته و خواهد داش��ت ولی آنچه مهم اس��ت تصمیمات و 
نظرات نظام است؛ نه نظام و نه هیچ یک از صاحب منصبان رسمی در ایران خروج از 

این پیمان را در مقطع کنونی مطرح نکرده اند و این تصمیم نظام نیست.
وی ادامه داد: ش��اید در آینده الزم ش��ود که بحث در این مورد در س��طح عمومی و 
کشوری مطرح شود و تصمیمات الزم گرفته شود ولی باال بردن تنش در برهه کنونی 
به نفع ایران نخواهد بود. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بطور مشخص 
واکنش تهران به گزارش مدیرکل آژانس و قطعنامه ش��ورای حکام را چگونه ارزیابی 
می کنید، آیا چنین واکنشی می تواند منجر به تغییر رویه آژانس شود و افق پیش روی 
همکاری ایران با این نهاد چیس��ت، گفت: ایران نمی توانس��ت گزارش مدیرکل آژانس 

و قطعنامه شورای حکام را نادیده بگیرد. به نظر من 
جواب ایران مناسب و قابل درک بود.  با این جواب 
ایران تعهدات پادمانی خود را زیر پا نگذاش��ته اس��ت 
و تمام فعالیت ها و صنایع هس��ته ای ایران هنوز زیر 
نظر آژانس هس��تند و ایران تعهدات پادمانی خود را 

اجرا می کند.
وی اف��زود: اف��ق پی��ش روی هم��کاری ای��ران با 
آژان��س بس��تگی به رفتار این نه��اد فنی بین المللی 
دارد که متاس��فانه سیاس��ی ش��ده اس��ت.  انتصار 
همچنین در پاس��خ به این س��وال که موضوع پرونده 
پادمان��ی و برج��ام هرچن��د بصورت غیر رس��می اما دارای رابطه مس��تقیمی با یکدیگر 
 هس��تند، تا چه میزان بس��ته ش��دن این پرونده را وابس��ته به حصول توافق در وین 
می دانید و با گذشت بیش از سه ماه از توقف مذاکرات در ۲۰ اسفندماه آیا بازگشت به 
وین میسر است، گفت: متاسفانه متن برجام طوری نوشته شده که آژانس را به شمشیر 
داموکلس به دست غربی ها تبدیل کرده است.  بندی در کمیته مشترک برجام است که 
می گوید اگر آژانس نگرانی هایی در مورد برنامه هس��ته ای ایران داش��ته باشد، اعضای 

برجام با رای اکثریت می توانند تعلیق یا لغو تحریم های برجامی را نادیده بگیرند.
وی ادامه داد: این بدان معنی اس��ت که اگر برجام دوباره زنده ش��ود و آمریکا دوباره به 
برج��ام برگ��ردد، غربی ه��ا که در برجام اکثریت را دارند می توانند تحریم ها را در عمل و 
قانون��ی در چه��ار چ��وب برجام حفظ کنن��د. تا زمانی که غرب بتواند از آژانس به عنوان 
اهرام سیاس��ی اس��تفاده کند، پرونده ایران در آژانس بس��ته نخواهد شد. اگر یک مسئله 
ح��ل ش��ود، آژان��س مدت��ی بعد مس��ئله دیگری را مطرح خواهد ک��رد و این روند ادامه 

خواهد داشت. 

استاد ممتاز علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آالبامای جنوبی :

پاسخ تهران به قطعنامه شورای حکام مناسب و قابل درک بود

گ�روه جامع�ه: وزیر بهداش��ت گفت: در م��ورد داروهای 
خارج��ی ت��ا وقتی که تولید با کیفی��ت داخلی مورد تایید 
وزارت بهداش��ت وجود دارد، طبیعی اس��ت که برندهای 
خارج��ی مورد پوش��ش قرار نمی گیرن��د؛ مگر برندهای 
داروهایی که تولید داخل نداشته باشند. با این تمهیدات 
م��ا پرداخت��ی بیماران را کاه��ش می دهیم. »بهرام عین  
اللهی« وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  با اشاره 
به موفقیت های وزارت بهداشت، کادر درمان و پزشکی 
در مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: کرونا هنوز به پایان 
نرسیده و با توجه به وضعیت و تغییراتی که ویروس پیدا 
کرده،  آماده باش خود را حفظ کرده ایم. وی با بیان اینکه 
اخیرا در پرتغال ویروس کرونا به شکل دلتا تغییر شکل 
داده است، ادامه داد:  باید آماده باش خود را حفظ و مراقبت 
کنیم. در محیط های بسته این مراقبت شکل جدی تری 
به خود می گیرد و اکنون در همه جای دنیا ماس��ک زدن 
در هواپیماها اجباری اس��ت چرا که در محیط های بس��ته 

خطر انتشار ویروس بیشتر است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: با تغییر فصل یعنی در فصل های 
پاییز و زمس��تان باید مراقبت های کرونایی بیش��تر شود؛ 
قبل از کرونا هر ساله در ماه های شهریور و مهر افرادی را 
که دارای بیماری های زمینه  ای بودند،  به تزریق واکسن 
آنفوالنزا تشویق می کردیم و اکنون معتقدیم این مسأله 
درباره ویروس کرونا نیز صادق اس��ت. عین اللهی تاکید 
کرد؛ افرادی که بیماری های زمینه  ای دارند حتما همراه 
با تغییرات فصل باید واکس��ن دریافت کنند. وی اضافه 
کرد: به آن دسته از افرادی هم که هنوز دز سوم واکسن 
کرونا را دریافت نکرده اند، توصیه می کنیم  حتما  نسبت 
به دریافت دز سوم اقدام کرده و افرادی که سن باالی ۶۵ 
سال و یا دارای بیماری های زمینه  ای هستند دز چهارم 

واکسن را دریافت کنند.

 �  تابستان مشکلی نخواهیم داشت
عین اللهی با بیان این که  ما در حوزه بهداشت،  آمادگی 
خود را در خصوص ویروس کرونا و هرگونه جهشی حفظ 
کرده ایم، افزود: پیش بینی ما این است که در ایام تابستان 
مشکلی نخواهیم داشت و البته این در صورتی خواهد بود 
که مردم دوباره به واکسیناسیون اقبال نشان دهند. وی با 
ذکر این نکته که ایمنی ایجاد شده با واکسن، مادام العمر 
نبوده و موقت است، تصریح کرد: یکی از دالیل موفقیت 
ما در کنترل و پیشگیری ویروس کرونا این بود که حجم 
زی��ادی از واکسیناس��یون در م��دت کوتاهی با همکاری 
مردم صورت گرفت، چرا که مردم در این مس��ئله بس��یار 

همراهی و همدلی کردند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر قرار بود ما با کادر موجود 
خود واکسیناسیون را پیش ببریم بیش از یکسال به طول 
می انجامید، افزود: اما کار جهادی صورت گرفت و حضور 
مردم در صحنه باعث شد که میزان تزریق واکسن  روزانه 
از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در هفته از هشت میلیون 
نف��ر باالت��ر رف��ت و این یک رکورد بی س��ابقه بود؛ چرا 
که مردمی بودن جمهوری اس��المی ایران س��بب ایجاد 

قدرت شده است.
 عین اللهی ضمن تشکر از سازمان صدا و سیما در همراهی 
و همکاری با کادر درمان در مبارزه با کرونا، خاطرنشان 

کرد: صدا و سیما در کرونا خیلی کمک کرد و نشان دادن  
آموزش های پیشگیری خیلی موثر بود و من از آقای جبلی 

)رییس سازمان صدا و سیما( تشکر می کنم.

پرداخت هزینه دارو توسط بیمه ها � 
عی��ن الله��ی درباره قیم��ت دارو، توضیح داد: درباره دارو 
معتقدم  باید به س��متی حرکت کنیم که پرداخت اغلب 
هزینه دارو توس��ط مردم صورت نگیرد و با همین نگاه  
بحث بیمه ها را دنبال می کنیم. وی با بیان این که در هیچ 
جای دنیا  این طور نیست که مردم به داروخانه ها بروند 
و دارو تهیه کنند؛ افزود:  تجویز دارو باید توسط پزشک 
صورت بگیرد و سیستمی  باشد که عمده هزینه  دارو را 
بپردازد و این سیستم همان بیمه ها هستند. وزیر بهداشت 
با تاکید بر اینکه دنبال این هستیم که بیمه  ها را تقویت 
کنیم، گفت: اکنون س��ه دهک پایین جامعه یعنی حدود 
پن��چ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار نفر را بیمه  کرده ایم و با بودجه 
ش��ش هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیار وزارت 
بهداشت قرار داده، این سه دهک نیازی به پرداخت حق 
بیمه ندارند و با درج کد ملی خود می توانند از خدمات بیمه 
سالمت استفاده کنند. عین اللهی با بیان اینکه به دنبال این 
هستیم که  تسهیالتی در نظر بگیریم تا همه افراد بیمه 
شوند، گفت: همچنین تصمیم داریم  تعداد داروهای تحت 
پوشش بیمه را نیز افزایش دهیم  اما  مکمل ها ، تقویت 
کننده  ها و برند های خارجی نمی توانند تحت پوشش بیمه 
ق��رار بگیرن��د . وی توضیح داد: در مورد داروهای خارجی 
ت��ا وقت��ی ک��ه تولید با کیفیت داخلی م��ورد تایید وزارت 
بهداش��ت وجود دارد، طبیعی اس��ت که برندهای خارجی 
مورد پوش��ش قرار نمی گیرند؛  مگر برندهای داروهایی 
که تولید داخل نداشته باشند. با این تمهیدات ما پرداختی 

بیماران را کاهش می دهیم.

عین اللهی مطرح کرد:

تمهید وزارت بهداشت برای کاهش پرداختی بیماران

گروه سیاسی: نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: 
دش��منان تحلیل درس��تی از وضعیت داخلی ایران و مردم 
م��ا ندارن��د و باید بدانند ک��ه ملت ایران به حربه های آنان 
توجه نمی کنند. حجت االسالم محمدتقی نقدعلی درباره 
راهکارهای مقابله با هویت زدایی از انقالب اسالمی، اظهار 
داشت: هویت انقالب اسالمی، شامل موارد مهمی مانند 
عدالت محوری و عدم تبعیض و ویژه خواری است. وی 
بیان کرد: کسانی که به دنبال حفظ ارزش های ناب انقالب 
اسالمی هستند و می خواهند با افراد و جریان هایی که از 
انق��الب هوی��ت زدایی می کنند مقابله کنند، باید در عمل 
با بی عدالتی، تبعیض و ویژه خواری مبارزه کنند. نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
اگر ما به صورت جدی و در راستای گسترش عدالت، رفع 
تبعیض و توزیع عادالنه امکانات قدم برداریم، همان اهداف 

انقالب اسالمی در عمل پیاده و نهادینه می شود. نقدعلی 
تاکی��د ک��رد: همه ما باید به اصول ناب انقالب اس��المی 
پایبن��د باش��یم و اگر در مقابل ای��ن مبانی کوتاه بیاییم، با 
دست خودمان انقالب را از هویت تهی کردیم. وی با بیان 
اینکه همه ما باید مراقب باشیم تا مکتب امام خمینی )ره( 
تحریف نشود، ادامه داد: مکتب امام راحل توسعه عدالت، 

رفع تبعیض و خدمت به محرومان بود و توجه به این مسائل 
از هویت زدایی از نظام و انقالب جلوگیری می کند. نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
حربه های دش��منان نظام جمهوری اسالمی ایران برای 
هویت زدایی از انقالب، گفت: دش��منان انقالب اسالمی 
ایران همه تالش خود را انجام می دهند تا مردم را نسبت به 
آینده کشور ناامید کنند و می خواهند بین مردم و مسئوالن 
فاصله بیندازند. نقدعلی درباره علت محاسبات پی در پی 
غلط دشمنان ایران، بیان کرد: دشمنان تحلیل درست و 
دقیق��ی از وضعی��ت داخلی ایران و مردم ما ندارند و تصور 
می کنند که مردم در مقابل مسئوالن می ایستند، این در 
حالی اس��ت که ملت ایران به حربه های دش��منان توجه 
نمی کنند، فریب آنان را نمی خورند و اس��تقالل و آزادی 

کشور را با هیچ چیزی عوض نمی کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

دشمنان تحلیل درستی از وضعیت داخلی ایران ندارند

 به دولت آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم
 ۲۸ خرداد سالروز آغاز کار مردم در دولت مردمی است

  مردم به اجرای عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض رأی دادند
  حضور در میان مردم و پیگیری کار مردم را به جلسات نمادین ترجیح می دهم


