
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

راهکارهای کنترل تورم

عباسعلویراد
کارشناساقتصادی

سرمقاله

بای��د م��واردی را برای 
م��ردم توضی��ح داد تا 
کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای 
کاهش رش��د یا معکوس کردن روند رشد 
نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به 
بهانه تورم های باال کم  ارزش و کم  اهمیت 
تلقی بکند. با مشاهده روند حرکت نقطه به 

نقطه رشد نقدینگی و پایه پولی...
ادامهدرصفحه3

گزارش روز

28 درصد از معادن کشور غیرفعال هستند؛

معادن گرفتار نیمه خام فروشی

»تجارت« بررسی کرد

موانع توسعه صادرات گاز ایران

  »تجارت«  گزارش می دهد
 افزایش سهم مسکن
در سبد خانوار ایرانی 

 گروهراهومسکن: مطابق یک آمار رسمی، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ 
به صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف »اجاره مس��کن« کردند. 
به گزارش »تجارت«، وزن مس��کن در س��بد هزینه خانوار به باالترین میزان تاریخی 
خود رسیده است. اجاره نشین ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸درصد از هزینه های زندگی 
را برای اجاره بها پرداخت می کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد 
هزینه ها -۳۰درصد- آن زمان یکی از دوره های کم فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر 
اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار ...           صفحه5
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»تجارت« جزئیات روابط اقتصادی ایران و امارات را بررسی کرد

مسیر همکاری با شریک دوم تجاری
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گروهصنعتوتجارت:معاون صنایع عمومی وزارت صنعت 
معدن و تجارت گفت: حجم کاالی قاچاق لوازم خانگی ۱.۷ 
میلی��ارد دالر و حج��م کاالی غی��ر قاچاق در این بخش ۴.۳ 
میلیارد دالر است. به گزارش فارس ،محمد مهدی برادران 
گف��ت: ب��رای مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز ۸ راهبرد را وزارت 
صمت در نظر گرفته اس��ت که اولین راهبرد در این زمینه 
بحث والیت مداری زیرا حضرت آقا مکرراً خواس��ته اند که 

ما مبارزه با قاچاق کاال و ارز را ...

گ�روهسیاس�ی: رئیس جمه��ور ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت 
آسیب شناس��ی وضع موجود در حوزه علوم انس��انی، تحقق 
علوم انس��انی در تراز انقاب ش��کوهمند اس��امی را حائز 
عقب ماندگی های��ی دانس��ت ک��ه باید با ن��گاه اجتهادی و 
نوآوران��ه عالمان و دانش��مندان این عرصه، جبران ش��ود. 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی صبح روز گذش��ته در مراسم 
اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی ضمن ابراز 

خرسندی از حضور در جمع ...

 بازار لوازم خانگی 
در قبضه کاالهای قاچاق

اجرای عدالت در پرداخت 
دستمزدها  دغدغه  دولت

صفحه6 صفحه2

اردوغان در راه تهران
رئیس جمهور ترکیه در روزهای 
آینده به ایران سفر خواهد کرد؛ 

الزامات کار با » رمز ریال«

غالمرضامرحبا
نمایندهمجلس

یادداشت

 رمز گریال همان ریال 
خودمان اس��ت که در 
شکل دیجیتال عرضه 
می شود و مردم می توانند آن رابه صورت 
دیجیتال مصرف کنند. اش��تباهی درباره 
رمز ریال مصطلح شده و نباید این تصور را 
داشته باشیم که رمز ریال همان رمز ارزها 
هستند. در واقع رمزریال هیچ شباهتی به 

رمزارزهای مورد ...
ادامهدرصفحه3

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�روهبی�نالملل:دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیش��ین 
آمری��کا ادع��ا کرد، اگر او رئیس جمهور بود، رویدادهای 
اخی��ر مانن��د جن��گ در اوکراین و تورم سرس��ام آور در 
کش��ورش رخ نمی دادند. به گزارش پایگاه آکس��یوس، 
این اظهارات مطرح شده درباره وضعیت آمریکا از سوی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق آمریکا در مناسبت 
روز اس��تقال این کش��ور در چهارم ژوئیه در حالی ارائه 
ش��ده اند که او برای اع��ام نامزدی احتمالی اش برای 
ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ آماده می شود. 
ترامپ بیان داشت، وضعیت برای آمریکا به دلیل "جنگ 
بزرگی که در اروپا از کنترل خارج ش��ده اس��ت" و "بروز 
باالترین تورم ثبت شده در حافظه تاریخی آمریکا" در 

حال حاضر خوب به نظر نمی رسد.
او گفت که شروع سخت امسال برای بازار بورس وال 
اس��تریت و قیمته��ای باالی ان��رژی در آمریکا باید در 
مقایس��ه با س��ایر مش��کات جاری در این کشور "خبر 

خوب" تلقی ش��وند. ترامپ در یک پس��ت در رس��انه 
اجتماعی اش تحت عنوان "تروث سوش��ال" گفت که 
"اگ��ر م��ن رئیس جمهور آمری��کا بودم هیچ یک از این 
اتفاقات وحشتناک رخ نمی دادند!!!" ترامپ در عین حال 
در یک پست قبلی، از لیز چنی، نماینده جمهوری خواه 
ایالت وایومینگ در مجلس نمایندگان که منتقد ترامپ 
اس��ت، انتقاد کرد. ترامپ در واکنش به اتفاقات مربوط 
به جلس��ات استماع کمیته منتخب تحقیق درخصوص 
وقای��ع ۶ ژانوی��ه ۲۰۲۱ در مجل��س نمایندگان کنگره 

آمری��کا گف��ت،  او یک "انس��ان جن��گ طلب و نفرت 
انگیز" است.

ترام��پ اعض��ای کمیته تحقیقات درباره وقایع شش��م 
ژانویه را "اراذل و اوباش سیاسی" خواند که در جلسات 
اس��تیضاح او دس��ت داشتند. این نظرات ترامپ در حالی 
بیان می ش��وند که نتایج نظرس��نجی های اخیر نش��ان 
می دهن��د که رای دهن��دگان نمی خواهند ترامپ یا جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا را در انتخابات سال ۲۰۲۴ 
ببینند. نتایج یک نظرس��نجی ش��رکت هاروارد هریس 
نش��ان داد، از ه��ر ۱۰ آمریکای��ی هفت نفر گفتند مایل 
نیس��تند که جو بایدن به دنبال یک دوره دیگر ریاس��ت 
جمهوری باشد. همچنین از هر ۱۰ پاسخگوی شرکت 
کننده در این نظرسنجی شش نفر گفتند که نمی خواهند 
ترامپ دوباره برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد شود 
و از هر سه رای دهنده یک نفر گفت معتقد است که او 

آمریکا را دچار چند دستگی خواهد کرد.

گروهسیاس�ی: اعضای کمیس��یون مشترک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به سیاست گذاری در خصوص اصاح ساختار 
بودجه کش��ور در برنامه هفتم توس��عه ادامه دادند. در جلس��ه 
کمیس��یون مش��ترک مجمع تش��خیص مصلحت  نظام که به 
ریاس��ت محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و 
نمایندگانی از دولت، مجلس و س��تاد کل نیروی های مس��لح 
برگزار شد، مواد دیگری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
در خصوص »کاهش هزینه ها، چابک س��ازی و کارمدس��ازی 

دول��ت«، »ح��ذف دس��تگاه ه��ای موازی و غیر ضرور و هزین��ه های زائد« و »کاهش 
تصدی گری دس��تگاه های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیر 
حاکمیتی« در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شد این اصاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که »نسبت بودجه عمومی 

کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سالهای برنامه ثابت بماند«.
اعضای کمیس��یون مش��ترک پس از اس��تماع پیشنهاد مجلس و نظرات نماینده دولت، 

پیرامون »تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای 
اج��رای آنه��ا« ب��ا کلی��ات آن موافقت کردند ام��ا به بحث و 
بررس��ی بیش��تر در این خصوص به جلس��ه بعد کمیس��یون 
موکول شد. خاطر نشان می شود در این جلسه، آقایان سعید 
جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی الریجانی، 
غامرضا آقازاده، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید 
انصاری، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری، پرویز 
داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاههای خود را 
پیرامون افزایش کارآمد سازی دولت، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و 
تداوم ارائه خدمات دولت در بخش های آموزش و بهداش��ت در کنار بخش خصوصی 
و ضابطه مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند. در 
ابتدای این جلس��ه دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام از اهتمام اعضای کمیس��یون 
مش��ترک برای بررس��ی سیاس��ت های کلی برنامه هفتم حتی در روزهایی که به دلیل 

آلودگی هوا، ادارات در تهران تعطیل هستند، قدردانی کرد.

گروهسیاسی:سرلشکر سامی گفت: در شرایط اقتصادی 
امروز، از کار نینداختن چرخ های اقتصادی کش��ور کاری 
خارق العاده و نش��ان دهنده نصرت خداوند متعال اس��ت. 
فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین افتتاح مرکز فرماندهی 
و پایش پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( که 
ب��ا حضور فرمانده و مدیران عامل مجموعه های قرارگاه 
برگ��زار ش��د اظهار داش��ت: همه اف��رادی که در منظومه 
افتخارآفری��ن ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( در 
مراحل مختلف طراحی، س��اخت و اجرای پروژه ها نقش 
دارند مفهوم جنگ اقتصادی را در ش��رایط حس��اس فعلی 
تاریخ کشور، به خوبی درک کرده اند و خود را با الگو و مدل 

یک جنگ واقعی تطبیق داده اند.
سرلشکر سامی با بیان اینکه در بُعد مأموریت سازندگی 
سپاه یک جوشش، نهضت و یک حرکت جهادی مستمر 
و ش��بانه روزی در جریان اس��ت و برای عبور دادن کش��ور 
از چالش ها و موانعی که اشرار و شیاطین نظام سلطه در 
مسیر حرکت انقاب اسامی قرار داده اند انگیزه  باالیی 
وجود دارد گفت: در شرایط اقتصادی امروز، از کار نینداختن 
چرخ های اقتصادی و سازندگی کشور که عموماً قرارگاه 
در بخش ه��ای مختل��ف آن مش��غول به فعالیت و تاش 
اس��ت کاری خارق العاده و منحصر بفرد جلوه می کند و 
نش��ان می ده��د که نصرت خداون��د متعال در این عرصه 

جریان دارد.
فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه بیان داشت: آنچه در 
عملکرد قرارگاه نمایان و دیده می ش��ود درخشش دانش 
و فناوری در کنار اراده و ایمان است و بحمداهلل شادابی و 
طراوت در مجموعه قرارگاه، هم در ستاد و هم در پروژه ها 
برق��رار اس��ت و رعایت انضب��اط کاری و صرفه جویی در 
هزینه ها و یافتن ارزانترین و سریع ترین راه برای اجرای 
پروژه ه��ای کش��ور در این مجموع��ه جلوه مطلوبی دارد. 
سرلشکر سامی با اشاره به گستره ماموریتی و حوزه های 
کارکردی قرارگاه در سراسر کشور افزود: قرارگاه با ۳۱۵ 
پروژه فعال، در تمام جغرافیای کشور حضور دارد و این امر 
ایجاب می کند که نظارت بر این پروژه ها بر اساس آخرین 
علوم ارتباطات و اطاعات و به صورت فناورانه ای صورت 
پذیرد تا مدیران مجموعه به صورت برخط و مستمر از روند 

اجرای پروژه ها مطلع باشند.

فرمانده کل س��پاه پاس��داران با تمجید از اقدام قرارگاه در 
راه ان��دازی مرک��ز فرماندهی و پایش پروژه های عمرانی 
خود بیان داشت: نظارت بر پروژه ها صرفاً یک کار کنترلی 
نیست بلکه یک کار هدایتی و مدیریتی است و باعث ایجاد 
انگیزه در کارکنان و سرعت بخشیدن به فعالیت ها می شود 
و همدلی و همراهی در س��طوح مختلف س��ازمان را به 
همراه دارد. در ابتدای این مراسم نیز سردار سرتیپ پاسدار 
س��ید حسین هوش الس��ادات فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء )ص( ضمن اشاره به اهداف راه اندازی مرکز 
فرماندهی و پایش پروژه های قرارگاه گفت: به دلیل پهنه 
گسترده کاری قرارگاه و ضرورت پایش لحظه ای پروژه ها، 
این مرکز راه اندازی شد و بر اساس آن، امکان ارتباط صوتی 
و تصوی��ری ب��ه صورت برخط و زنده با پروژه های مهم و 
تأثیرگذاری که در طرح ۵۰ در ۵۰ در دس��تور کار قرارگاه 

است فراهم می باشد.
شایان ذکر است در این مراسم، فرمانده کل سپاه پاسداران 
به صورت برخط با پروژه هایی از قبیل کارگاه ساخت کشتی 
س��وم افراماکس، پروژه NGL۳۲۰۰ غرب کارون، طرح 
بزرگ آبرس��انی غدیر، س��د نرماب، پروژه بندر پارسیان و 
راه آه��ن خ��اش- زاهدان ارتباط برقرار کرد و طی گزارش 
مدیران این پروژه ها در جریان مراحل پیشرفت کار قرار 

گرفت.

گروهبینالملل: منابع محلی گزارش کردند که پارلمان بلژیک 
قرار است معاهده بین تهران و بروکسل برای تبادل زندانیان بین 
دو کشور را مور بررسی قرار دهد. پارلمان بلژیک قصد دارد از 
روز سه شنبه طرح معاهده بین جمهوری اسامی ایران و بلژیک 
برای تبادل زندانیان بین دو کش��ور را مورد بررس��ی قرار دهد. 
یش از این، »کاظم غریب آبادی«، معاون امور بین الملل قوه 
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی گناهی »اسداهلل 

اس��دی« دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: »ایش��ان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار 
اس��ت؛ بازداش��ت ایش��ان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر 
با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.« 
وی سپس در ادامه افزود: »انتقال آقای اسدی به بلژیک و حکمی که علیه وی در این 
کشور صادر شد، نیز چنین شرایطی داشت و ما آن دادگاه را دادگاهی کاما غیرقانونی و 

ناعادالنه در این زمینه می دانیم.« وبگاه »بروکسل تایمز« در 
این خصوص گزارش کرد، پیش نویس قانون تبادل زندانیان 
بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر 
دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است. در 
ادامه این گزارش آمده اس��ت که پیش نویس قانون در دس��تور 
کار کمیت��ه ام��ور خارجی در خصوص همکاری با هند، امارات 
عرب��ی متح��ده و ایران و »انتقال افراد زندانی ش��ده اس��ت«. 
الیح��ه مذک��ور ب��ه بلژی��ک اجازه می دهد زندانیان را با ای��ران مبادله کند و از امروز قرار 
است در پارلمان این کشور اروپایی به بحث و بررسی گذاشته شود. این الیحه در حالی 
در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود که بسیاری از گروههای مخالف در روزهای 
اخیر تمامی تاش خود را علیه جمهوری اسامی ایران به کار گرفته تا مانع از تصویب 

این معاهده شوند که می تواند به آزادی اسداهلل اسدی منجر شود.

ترامپ با انتقاد از سیاست های دولت فعلی: 

حال آمریکا خوب به نظر نمی رسد

موافقت مجمع تشخیص با کلیات »تفکیک بودجه عمرانی و جاری «

فرمانده کل سپاه پاسداران:

برای عبور از موانع اشرار انگیزه باالیی وجود دارد

پارلمان بلژیک طرح تبادل زندانیان با ایران را بررسی می کند

گروهبینالملل: کره جنوبی اعام کرد با هدف افزایش 
تولید برق، نیروگاه های هس��ته ای غیر فعال ش��ده در 
دوره دولت پیش��ین این کش��ور را بار دیگر احیا خواهد 
کرد. وزارت صنعت کره جنوبی روز گذش��ته اعام کرد 
این کشور در راستای تاش برای تقویت امنیت انرژی 
و امکان دس��تیابی به اهداف کربن خنثی، تولید انرژی 
هسته ای خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد از کل انرژی 

تولیدی می رساند. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری یونهاپ، »یون س��وک یول« 
رئیس جمه��وری ک��ره جنوب��ی وع��ده داده اس��ت که 
سیاس��ت حذف هس��ته ای دولت پیشین را کنار گذاشته 
و این صنعت را احیا و از گس��ترش آن در خارج از کش��ور 
حمایت کند. س��هم تولید انرژی هس��ته ای در این کشور 
در س��ال گذش��ته میادی به رقم ۲۷.۴ درصد رس��ید. 

براس��اس اعام وزارت تجارت، صنعت و انرژی، س��ئول 
همچنین به دنبال صادرات ۱۰ رآکتور هسته ای تا سال 
۲۰۳۰ و تخصیص ۴۰۰ میلیارد وون )۳۰۸ میلیون دالر 
 SMR آمریکا( برای توسعه رآکتور های کوچک مدوالر
نس��ل جدیدی از رآکتور های هس��ته ای که در بسیاری از 
کش��ور های توس��عه یافته با هدف تولید انرژی جایگزین 

استفاده می شوند، است. 

کره جنوبی نیروگاه های هسته ای خود را مجدد فعال می کند

گ�روهسیاس�ی: رئی��س ق��وه قضائیه گف��ت: مقوله رفتار 
محترمان��ه ب��ا خانواده متهمان و زندانی��ان و وقت ماقات 
دادن به آنها جهت دیدار با عضو خانواده شان موضوع بسیار 
حائز اهمیتی اس��ت.  حجت االسام والمسلمین محسنی 
اژه ای، در ادامه بر اهمیت و ضرورت جمع آوری ادلّه و اسناد 
 ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت 
او تاکید کرد و گفت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور 
است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع آوری 
ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و 
حتی االمکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل 
ادله اتهامی اقدام کرد. وی به مقوله اهمیت و ضرورت برقراری 

 امنیت در جوامع بش��ری و نقش مراجع ذی صاح قضائی
 در کم��ک ب��ه تأمی��ن امنیت جامعه اش��اره ک��رد و گفت: 
چن��ان جامع��ه ای از نعم��ت امنی��ت و آرام��ش مح��روم 
 باش��د، دس��تاوردهای آن جامع��ه در حوزه ه��ای دیگ��ر 
نیز زایل و تباه می شود؛ بدون امنیت، مقوله ها و شاخصه هایی 
نظیر س��امت روانی و توس��عه و  پیشرفت اقتصادی نیز در 
جامع��ه محق��ق  نخواهد ش��د. بهره گی��ری از تخصص، 
تج��ارب و امکان��ات ضابطین قضائی در چهارچوب قانونی 
و همچنی��ن نظ��ارت ب��ر رفت��ار آنها از جمله دس��تورات و 
تأکی��دات م��داوم رئیس قوه قضائیه خطاب به مس��ئوالن 
 ذیصاح قضائی بویژه مقامات دادسرا است؛ گزاره ای که در 

جری��ان دی��دار اخی��ر رهبر انقاب با مقامات و مس��ئوالن 
قضائ��ی نی��ز م��ورد تاکید معظم ل��ه قرار گرف��ت؛ رئیس 
عدلی��ه نی��ز بارها تکلیف و مس��ئولیت خطیر مس��ئوالن 
ب��ر کار ضابطی��ن  نظ��ارت   قضائ��ی در خص��وص 
و کارشناسان و همچنین راستی آزمایی تمام مراحل فرآیند 
دادرسی از جمله اقاریر متهمین را گوشزد کرده است. رئیس 
قوه قضائیه تاکید کرد؛ زداشت او تاکید کرد و گفت: باید از 
ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی 
و جلب فرد، نسبت به جمع آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر 
انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی االمکان نباید ابتدا فرد را 
بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.

ضرورت برخورد محترمانه با خانواده متهمان

 توسعه روابط اقتصادی با همسایه غربی نقش 
مهمی در خنثی سازی تحریم ها خواهد داشت


