فراررسیدن سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع) تسلیت باد

سرنوشت کشور را به
تحریمهاگرهنمیزنیم

گروه سیاس��ی :رییس جمهور با بیان اینکه پیش��رفت کشور
را ب��ه رف��ع تحری��م موکول و متوق��ف نمیکنیم تا دیگران
برای ما تصمیم بگیرند ،گفت :قرارگاهی برای خنثی کردن
تحریمها تشکیل دادیم که فعاالنه مشغول است .آیت اهلل
س��ید ابراهیم رئیس��ی روز چهارش��نبه در کنگره چهار هزار
شهید روحانی طی یک سخنرانی ویدئو کنفرانسی خطاب
به خانواده شهدای روحانی گفت :خون مطهر شهدا از عالم
جهل زدایی کرد مانند خون ...
صفحه2
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خیزایرانوروسیهبرایتجارت
 10میلیارددالری
6

«تجارت» بررسی کرد

آینده قیمت نفت تحت تاثیر
افزایشتقاضا

امضایتوافقنامهتجارت
آزاد ایران و اوراسیا تا پاییز
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گروه صنعت و تجارت :معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران گفت :طی مذاکرات
انجام شده ،پیشبینی میشود موافقتنامه تجارت آزاد ایران
با اوراس��یا بهعنوان موتور محرک توس��عه تجارت در پاییز
امس��ال امضا ش��ود .به گزارش تس��نیم ،علیرضا پیمان پاک
در همایش مش��ترک تجاری و ایران و روس��یه با بیان اینکه
فرصتهای خوبی برای تجارت دو کشور وجود دارد ،اظهار
کرد :با فعالسازی کریدورها ...
صفحه 6

سرمقاله

«تجارت» نقش سفرای اقتصادی در پیشبرد اهداف کشور را بررسی کرد

سبقتتجاریبادیپلماسیاقتصادی

راهکارهایمهارانتظاراتتورمی
کامران ندری
اقتصاد دان
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رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس مطرح

کردند:انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن است

گروه انرژی :قیمت نفت در معامالت روزهای اخیر تحت تاثیر کمبود عرضه و چشم
ان��داز رش��د تقاض��ا ،افزای��ش یافت .به گزارش «تج��ارت» ،افزایش قیمت نفت ،گاز و
فرآوردههای نفتی در ماههای اخیر ،دردس��رهای زیادی برای اکثر کش��ورها به وجود
آورده است و به باور تحلیلگران ،اثرات افزایش قیمتها برای مدتی طوالنی ادامه پیدا
خواهد کرد .رش��د قیمت انرژی از س��ال گذش��ته ش��روع شد؛ زیرا همزمان با بازگشایی
صفحه 5
اقتصادها بر مصرف افزوده شد ،در حالی که عرضه محدود ...

تبیین شاخصهای نماینده
و مجلس انقالبی

گفت و گو

روشپرداخ��تچ��هبه
تولیدکننده باش��د و چه
ب��همصرفکنن��ده،دره��ردوحالتاگربار
جدیدی به مخارج و کس��ری دولت اضافه
کند ،موجب تورم خواهد ش��د .دولت یارانه
را به هر نحوی که بخواهد توزیع کند ،برای
خود هزینه ایجاد کرده اس��ت؛ درواقع یارانه
بخشی از هزینههای دولت است .هزینه نیز
تا حدی قابل پرداخت است و افزایش آن در
صورتی که منابعش ...
ادامه در صفحه 3

یادداشت
مصائبتصمیمات
پشت درهای بسته

عبدالمجید شیخیاقتصاددان در گفت وگو با «تجارت» بیان کرد

مسابقهتورمی
برای گرانسازی کاالها!

روحاهلل ایزدخواه
نماینده تهران

اعتراض و عصبانیت نشانه انقالبی بودن نیست
نماینده انقالبی عوامزده و جو زده نیست
کسریبودجه«امالخبائث»مشکالتاقتصادیاست
امروز هم میتوان مثل فتح خرمشهر بر مشکالت غلبه کرد
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از اینک��ه تصمی��م
س��خت مدنظ��ر آقای
رییسجمه��ور چ��ه
چیزی اس��ت یا در چ��ه موضوعی خواهد
ب��ود ،اطالع ندارم ام��ا به عقیده من هیچ
تصمیمی چه س��خت باش��د و چه آسان،
بدون مش��ارکت مردم در تصمیمگیری و
نه مش��ارکت فقط در اجرای آن تصمیمی
اس��ت که قطع�� ًا به دی��وار خواهد خورد.
معمو ًال مشارکت و همکاری...
ادامه در صفحه ۳
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جزییاتی تازه منتشر شد؛

تبانی مالک و شهرداری برای صدور غیرقانونی پروانه ساختمان "متروپل"
گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی استان
خوزس��تان با یادآوری اینکه پروانه ساختمانی متروپل
غیرقانونی بوده است ،گفت :با توافق مالک و شهرداری و
پرداخت جریمه  ۳سقف دیگر به سازه اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،کوروش خواجوی اظهار
کرد :تیرماه س��ال  96پروانه س��اختمانی پروژه متروپل
صادر میشود؛ اما این پروانه از نظر قانون نظام مهندسی
ساختمان غیرقانونی بوده است ،چراکه در واقع با امضای
یک شرکت مهندس مشاوری بهعنوان (ن) بوده که از
وزارت راه و شهرسازی مجوز نداشته است.
وی ادامه داد :قاعدت ًا شهرداری نباید برای این پروژه،
پروان��ه ص��ادر میک��رد ،اما با توجه ب��ه روابط مالک و
تحت عنوان نقش��ههای فراظرفیتی پروانه س��اختمانی
صادر میشود.
وی افزود :شرکت مشاور برای اینکه به کارش ظاهر
قانونی بدهد ،امضای یک س��ری از مهندس��ان ناظر و
طراحی س��ازمان نظام مهندس��ی را میگیرد و به آنها
میگوید "این نقشهها را میخواهیم به نظام مهندسی
ببریم".
رئیس س��ازمان نظام مهندسی استان خوزستان گفت:
بعد از اینکه طراحان متوجه میش��وند نقش��هها قرار

نیس��ت ب��ه نظام مهندس��ی برود طی ی��ک نامه کتبی
انصراف و عدم اعتبار این نقشهها را اعالم میکنند .این
مهندسان میگویند "در این پروژه هیچ نقشی نداریم".
از سوی دیگر نظام مهندسی ساختمان آبادان هم طی
نام��های به ش��هرداری این موض��وع را اعالم میکند و
خواستار توقف پروژه متروپل میشود.
خواج��وی اضاف��ه کرد :اما متأس��فانه بع��د از مدتی که
شهرداری و مالک مقاومت کردند در نهایت قانع شدند
که ناظران مهندسی معرفی شوند .در آن مقطع سیاست
نظام مهندس��ی این بود از هر مرحلهای که اجازه دهند
ب��ه پ��روژه ورود کند بتوان��د از همانجا کارش را دنبال
کن��د ،در ادام��ه ناظران گزارش میدهند س��ازه پروژه
مش��کل دارد .وی تصریح کرد :س��اختمان بر اس��اس

همان نقشه اولیه شرکت مشاور «ن»  9سقف بود ،اما
با توجه به توافق با شهرداری برای پرداخت جریمه ،سه
سقف دیگر به این سازه اضافه میشود .مهندسان ناظر
بالفاصله این وضعیت را به شهرداری گزارش میدهند و
خواستار توقف ساخت پروژه تا بررسی وضعیت سازهای
و ضرورت مقاومتسازی آن میشوند.
وی تأکید کرد :آخرین گزارش مربوط به  31فروردین
امسال نسبت به  3طبقه هشدار داده است .این گزارش
 6اردیبهش��ت امس��ال در دبیرخانه شهرداری ثبت شده
است.
وی با بیان اینکه ش��هرداری اعتنایی به این گزارش
نمیکن��د ،اظه��ار کرد :ظاهراًدر تاریخ  15اردیبهش��ت
ش��هرداری طی نامهای به مالک اعالم میکند مانعی
ب��رای ساختوس��از وجود ن��دارد و میتواند آن را ادامه
دهد ،کنار این ادارهکل راه و شهرسازی طی نامهای به
شهرداری نسبت به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان
در سازه متروپل هشدار داده است.
وی یادآور شد :اسکلت سازه متروپل بتنی و سقف آن
وافل بوده است ،در مقطعی هم یکی از کارشناسان مطلع
از سازه بازدید کرده و درباره سقف وافل تذکر جدی به
مالک ساختمان متروپل داده است.

به دلیل "حفظ نام سپاه در لیست تروریستی آمریکا" صورت گرفت؛

قدردانی بنت از بایدن

گروه سیاسی :نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه
رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته نام س��پاه را در فهرس��ت
تروریستی نگه دارد ،گفت که از این تصمیم او مطلع بوده است.
به گزارش تجارت ،نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی
مدعی شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به
او گفته بود که قصد دارد نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را در فهرست آمریکا از سازمانهای تروریستی خارجی حفظ
کند .به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل ،بنت همچنین گفت
که بایدن در جریان گفتوگوی تلفنی که این دو در  ۲۴آوریل
با یکدیگر داشتهاند درباره تصمیم نهایی خود درخصوصسپاه پاسداران با او صحبت
کرده اما خواسته است که فعال این تصمیم علنی نشود .نخست وزیر رژیم صهیونیستی
همچنین از این تصمیم جو بایدن قدردانی و او را "دوست حقیقی اسرائیل توصیف کرد
که به امنیت و قدرت آن متعهد است".بنابر این گزارش ،بنت این اظهارات را پس از آن
بیان کرده اس��ت که نش��ریه پولتیکو در گزارش��ی به نقل از یک مقام ارشد غربی مدعی
ش��د که رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود در رابطه با درخواس��ت ایران مبنی بر حذف
نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا گرفته است و پاسخ او به این خواسته
منفی است .همچنین یائیر الپید وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی پس از انتشار این
گزارش با انتشار یک توئیت از جو بایدن و دولت او برای اتخاذ این تصمیم تشکر کرد.
به گزارش ایسنا ،پس از آنکه مذاکرات وین که از زمان روی کار آمدن دولت بایدن در
سال  ۲۰۲۱در راستای احیای توافق هستهای و لغو تحریمهای ایران از طریق بازگشت

آمریکا و ایران به پایبندی کامل به توافق هستهای آغاز شد،
در پی برخی تحوالت اخیر در مناس��بات سیاس��ی بینالمللی
و زی��اده خواه��ی های آمری��کا ،این مذاکرات به حالت تعلیق
درآمد و گزارشاتی مبنی بر این منتشر شد که درخواست ایران
برای حذف نام س��پاه پاس��داران از فهرست تروریستی آمریکا
به یکی از موانع بر سر راه حصول توافق در وین تبدیل شده
اس��ت .از آن زمان البیهای صهیونیس��تی در آمریکا و برخی
مقام��ات و قانونگ��ذاران آمریکایی در تالش برای جلوگیری
از شکلکیری هر گونه توافق جدید میان تهران و واشنگتن
به مخالفت با احتمال حذف نام س��پاه از فهرس��ت تروریس��تی آمریکا پرداختند و از هیچ
اقدامی در این مسیر فروگذار نکردند .این در حالی است که سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امور خارجه ایران به تازگی درباره مذاکرات احیای توافق هستهای  ۲۰۱۵گفت:
باید پایه های فش��ار حداکثری که ترامپ علیه ایران کار گذاش��ته از بین برود .چرخه
انتفاع اقتصادی ایران از برجام به صورت کامل لحاظ شود .خطیبزاده با انتقاد از رویه
دولت آمریکا افزود :ما تاکید بر این داریم که قوانین داخلی و سیاست داخلی آمریکا و
انتخابات پیش رو در آمریکا نمی تواند تعیین کننده نتیجه گفتوگوها در وین باش��د.
آنها حقوق بینالملل را نادیده میگیرند و س��عی می کنند مس��ائل را به مس��ائل داخلی
کشورش��ان گره بزنند .س��خنگوی وزارت خارجه همچنین تاکید کرد :ایران مس��یر
فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را با قدرت بدون توجه به شانتاژ های سیاسی و
رسانه ای و خرابکاری ها ادامه می دهد.

پاسخ بلند کره شمالی به "سالم" بایدن با موشک قاره پیما
گروه بینالملل :کره شمالی سه موشک که احتماال یکی
از آنها یک موش��ک بالس��تیک قاره پیما است از منطقه
س��ونان در پیونگ یانگ به س��مت دریای ژاپن شلیک
کرد .این هفدهمین آزمایش موش��کی این کش��ور از
ابتدای سال جاری تاکنون بود.
به گزارش پایگاه خبری هیل ،ستاد مشترک ارتش کره
جنوبی در بیانیهای عنوان داشت کره جنوبی تحقیقات
خود را آغاز کرده و ارتش این کش��ور به همراه ایاالت
متحده اعالم همکاری کرده است.
کاخ س��فید نیز در بیانیهای اعالم کرد جیک س��الیوان،
مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی تلفنی با همتای کره
جنوبی خود درخصوص پرتاب موش��کهای بالستیک
کره شمالی گفتوگو کرده است.
در این بیانیه آمده اس��ت« :مش��اور امنیت ملی ایاالت
متح��ده و ک��ره جنوب��ی هر دو آزمایشهای موش��ک
بالستیک جمهوری خلق کره را محکوم کرده و متعهد
ش��دهاند تا به همکاری نزدیک خود در این زمینه ادامه
دهند».
فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا در بیانیهای مطبوعاتی
اعالم کرد که ایاالت متحده از پرتابهای چند موشک
بالس��تیک دوربرد اخیر کره ش��مالی که ساعاتی پس از
پایان س��فر جو بایدن ،رئیسجمهور جو بایدن به ش��رق
آسیا رخ داد ،آگاه است.
در بیانیه آمده اس��ت« :ما از پرتابهای چند موش��ک
بالس��تیک کره ش��مالی آگاه هستیم و در حال ارزیابی و

رایزنی نزدیک با متحدان و شرکای خود هستیم» .گارد
س��احلی ژاپن نیز از شلیک مشکوک موشک بالستیک
توسط کره شمالی خبر داده است.
نوب��و کیش��ی ،وزیر دفاع ژاپن گف��ت که ژاپن اعتراض
خود را به کره شمالی به دلیل پرتاب موشکی که صبح
روز چهارش��نبه انجام ش��د ،اعالم کرد .این اعتراض با
استفاده از مجاری دیپلماتیک از طریق سفارت در پکن
تحویل داده شد.
وزیر دفاع ژاپن گفت :پرتاب موشک بالفاصله پس از
پایان نشست ژاپن ،ایاالت متحده ،استرالیا و هند "یک
تحریک آشکار و کامال غیرقابل قبول" است.
به گفته این وزارتخانه تاکنون هیچ خسارتی از موشک
های شلیک شده توسط کره شمالی ثبت نشده است.
وزارت دفاع ژاپن گفت :ارتفاع پرواز اولین موشک کره
ش��مالی که صبح چهارش��نبه شلیک شد  ۵۵۰کیلومتر
( ۳۴۲مایل) و برد پرواز  ۳۰۰کیلومتر ( ۱۸۶مایل) بود.
ارتفاع پرواز موشک دوم  ۵۰کیلومتر و برد در طول مسیر

اصالح ش��ده  ۷۵۰کیلومتر بود .هر دو خارج از منطقه
اقتصادی انحصاری ژاپن قرار گرفتند.
فومیو کیشیدا ،نخست وزیر ژاپن نیز دستور داده است
که ایمنی کش��تی ها پس از پرتاب موش��ک های کره
شمالی بررسی شود.
کیشیدا گفت :من اطالعاتی درباره پرتاب موشکهای
کره ش��مالی دریافت کردم و دس��تورالعملهایی برای
جم��عآوری اطالع��ات ،ارائه اطالعات بهروز به مردم و
مهمتر از همه دستور بررسی ایمنی کشتیها و هواپیماها
را دادم.
شلیک این موشکها درست چند ساعت پس از اینکه
ج��و بای��دن ،رئیسجمهوری آمریکا این منطقه را ترک
کرد ،اتفاق افتاد.
وی در اولین س��فر خود به آس��یا با رئیسجمهوری کره
جنوب��ی و مقام��ات ژاپن دیدار کرد و در نشس��ت گروه
"ک��واد" ب��ه همراه رهب��ران عضو این گ��روه پیرامون
موضوعات مختلفی به تبادل نظر پرداختند.
همچنین در بیانیه مش��ترکی که توس��ط بایدن و یون
س��وک ی��ول ،رئیسجمه��وری ک��ره جنوبی منتش��ر
ش��ده ،برنام��ه هس��تهای پیونگیان��گ را "خط��ری
ج��دی" تلق��ی کردهاند و از کره ش��مالی خواس��تهاند تا
ب��ه می��ز مذاک��ره بازگردد .از طرفی کره ش��مالی بارها
خواستههای آمریکا را "ریاکارانه" توصیف کرده و گفته
که واش��نگتن "سیاس��تی خصمانه" از جمله تحریمها
علیه کره شمالی دارد.

جورج سوروس هشدار داد:

جنگ اوکراین آغازگر جنگ جهانی سوم
گروه بینالملل :جورج سوروس ،میلیاردر لیبرال معتقد است
حمله روس��یه به اوکرای��ن میتواند "آغازگر جنگ جهانی
س��وم" باش��د و "حتی تمدن هم ممکن اس��ت از آن جان
سالم به در نبرد".
به وبسایت روزنامه ایندیپندنت ،جورج سوروس  ۹۱ساله،
میلیاردر مجارس��تانی االصل آمریکایی ،در مجمع جهانی
اقتصاد "داووس" گفت« :بهترین راهکار برای جوامع غربی
جه��ت حف��ظ جامعهای آزاد ،شکس��ت نیروهای والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه است».
وی طی این س��خنرانی با اش��اره به ش��ی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین و والدیمیر
پوتی��ن مدع��ی ش��د ک��ه رژیمهای س��رکوبگر "در حال صعود" و جوام��ع باز "در حال
محاصره" هس��تند .جورج س��وروس همچنین به کش��ورهای اتحادیه اروپا که به دلیل
اتکای بیش از اندازه به انرژی روسیه با انتقاداتی مواجه شدهاند ،هشدار داد که پوتین
میتواند عرضه گاز طبیعی را که در حال حاضر حدود  ۴۰درصد از نیاز اروپا را تشکیل
میدهد ،قطع کند.
وی درخصوص حمله روسیه به اوکراین ادعا کرد « :این حمله میتواند آغازگر جنگ
جهانی سوم" باشد و "حتی تمدن هم ممکن است از آن جان سالم به در نبرد ».سوروس

افزود« :فکر میکنم در حال حاضر پوتین متوجه شده که
حمله روسیه به اوکراین یک اشتباه بوده است.
اما آتشبس دس��ت نیافتی اس��ت زیرا پوتین قابل اعتماد
نیس��ت .ه��ر چقدر ک��ه او ضعیفتر میش��ود ،وضعیت او
غیرقابل پیشبینیتر میشود ».جورج سورس گفت :حمله
روسیه به اوکراین ناگهانی رخ نداد .جهان به طور فزایندهای
درگیری دو سیستم حکومتی مختلف و متضاد است؛ جامعه
باز و جامعه بسته.
امروزه چین و روس��یه "بزرگترین تهدید برای جامعه باز"
محسوب میشوند .وی درخصوص استراتژی چین و کنترل کووید 19-در این کشور
گفت« :رئیسجمهوری چین رازی را پنهان کرده و او در این خصوص مقصر اس��ت.
شی هرگز به مردم چین نگفته واکسنی که برای ویروس کرونا دریافت کردهاند ،صرفا
مناسب سویه منتشر شده در ووهان بوده است و این واکسن ایمنی بسیار کمی در برابر
سایر گونهها ایجاد میکند».
سورس افزود :قرنطینه چین جهت کنترل شیوع این پاندمی ،باعث سقوط اقتصاد این
کشور شده اما رئیسجمهوری چین حاضر نیست بپذیرد که رویه او درخصوص کنترل
این بیماری اشتباه بوده است.

