
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 عمليات مشترک
 وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

سرمقاله

اقدام��ی  ک��ه در حال 
حاضر در وزارت اقتصاد 
و امور دارایی و بانک مرکزی در دس��تور 
کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رش��د 
نقدینگ��ی از کانال انضباط بخش��ی نظام 
بانکی اس��ت.  مس��یری که در حال حاضر 
بان��ک مرک��زی و وزارت امور اقتصادی و 

دارایی در پیش گرفته اند عمال ...
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گزارش روز

»تجارت« داده های بانک مرکزی را تحلیل کرد

 دالیل کاهش 
رشد نقدینگی در بهار

 »تجارت« آخرین تحوالت
 برای توسعه میادین نفتی را بررسی کرد 

گام مهم برای افزایش صادرات نفت

 »تجارت« از جدیدترین اقدامات 
برای کنترل بازار اجاره بها گزارش می دهد
مستاجران در پناه قانون!

  گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه های مستاجران است و در 
این ش��رایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین س��قف افزایش اجاره بها دیده اند. عدم 
تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی 
برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها و اعمال جریمه برای 
بنگاه ه��ای معام��الت ملک��ی متخلف در پی دارد؛ این در حالی اس��ت که کارشناس��ان 
معتقدند فش��ار به مالکان باعث کاهش عرضه مس��کن اس��تیجاری و التهاب بیشتر بازار 

اجاره می شود. به گزارش »تجارت«، مدیریت فوری بازار...        صفحه 5
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بررسی های »تجارت« نشان می دهد: نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی ۳ برابر شد

تولید در تنگنای سرمایه در گردش 
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گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، بلکه باید 
در س��طح کاال فراتر رفته و به س��مت س��رمایه گذاری های 
مش��ترک حرک��ت کنیم، بنابرای��ن در این مدت ۱۹ دیدار با 
هیئت های تجاری کشورهای مختلف داشتیم. به گزارش 
شاتا، سید رضا فاطمی امین، افزود: در بحث صادرات تنها 
مبل��غ مهم نیس��ت، بلکه میزان ص��ادرات فناوری و میزان 

اشتغال نیز اهمیت فراوانی ...

گ�روه سیاس�ی: رئیس جمه��ور گفت: ش��رکت های بزرگ 
اقتصادی به عنوان جریان پیش��ران اقتصاد کش��ور فعال 
شده اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات 
را شاهد خواهند بود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح روز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تأکید بر ضرورت استفاده 
از فرصت های ایجاد شده برای تقویت مبادالت تجاری با 
کش��ورهای منطقه به ویژه همس��ایگان، به دیدارهای خود 

در حاشیه اجالس سران ...

 نوید جهش صادراتی
 در کشور

 نقدینگی سرگردان 
عامل نابسامانی اقتصاد

 صفحه2  صفحه 6

تکذیب مطالبه فرابرجامی 
در مذاکرات دوحه

امیرعبداللهیان در نشست خبری 
مشترک با وزیرخارجه قطر اعالم کرد: 

برنامه سياستگذار برای مهار تورم
مهرداد گودرزوند

نماینده مجلس
 

یادداشت

 مه��ار نقدینگ��ی در ۶ 
ماهه دوم سال منجر به 
کاهش رش��د قیمت ها 
و بهب��ود س��طح زندگ��ی مردم ب��ه ویژه 
دهک های آسیب پذیر جامعه خواهد شد. 
پیش از این در دولت دوازدهم استقراض 
از بانک مرکزی سبب رشد نقدینگی شده 
بود تا جایی که ارزش پول ملی به ش��دت 
کاهش و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. 
در سال جاری چندین شوک از جمله حذف 

ارز ترجیحی ...
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نسخه الکترونيک روزنامه را هر روز در س�ایتwww.tejaratonline.ir   و همچنين ما را در شبکه های اجتماعی  با آدرس tejaaratdaily@  دنبال کنيد

گروه سیاس�ی: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در ی��ک س��خنرانی با تاکید ب��ر نقش آژانس در تضمین 
صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران در هر گونه 
توافق هسته ای با ایران، گفت که آژانس آماده ازسرگیری 
فعالیت های ضروری اش در ایران است. به گزارش وبگاه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس در یک سخنرانی در دانشکده کورال بل در امور 
آس��یا و اقیانوس��یه در استرالیا درباره فعالیت های آژانس 
در ایران گفت: دو دهه گذش��ته پر از تعامالت بی ش��مار 
می��ان آژان��س و ایران با هدف راس��تی آزمایی این بوده 
اس��ت که برنامه هس��ته ای ایران مطلقا صلح آمیز است. 
قطعنامه هایی در شورای امنیت آژانس به تصویب رسید 
که خواستار توقف تمام غنی سازی ایران بودند. مواقعی 
ب��ود ک��ه ای��ران به طور موقت یک پروت��کل الحاقی را 
اجرای��ی می ک��رد و مواقعی ه��م بود که نمی کرد. گاهی 
شاهد دوران همکاری بودیم و گاهی شاهد دوران تنش. 
آژانس اطالعات موثقی را گردآوری کرد که نشانگر یک 
بعد نظامی احتمالی در برنامه هسته ای بود. آن چه هنوز بر 
قوت خود باقی است، این است که آژانس ضامن نهایی 
هرگونه توافق است و بدون مشارکت آژانس، هر گونه 

توافقی غیرقابل راستی آزمایی است.
گروس��ی در ادام��ه با اش��اره به خ��روج آمریکا از توافق 
هس��ته ای و فاصل��ه گرفت��ن ایران از اج��رای تعهدات 
داوطلبان��ه اش در تواف��ق در چن��د گام تعیین ش��ده که 
به پیش��رفت س��ریع تر برنامه هس��ته ای آن منجر شد، 
همچنی��ن با اش��اره ب��ه خاموش ک��ردن دوربین های 
فراپادمان��ی آژانس در ایران در پی تصویب قطعنامه ای 
سرزنش��ی درباره ایران در ش��ورای امنیت سازمان ملل، 
مطرح کرد: تالش های دیپلماتیک برای احیای توافق 

چالش برانگیز شده اند.
او  ادامه داد: به موازات این، آژانس به دنبال توضیحاتی 
درباره کش��ف ذرات اورانیوم با منش��اء انس��انی در س��ه 
محل در ایران اس��ت. این نش��انگر وجود نوعی مواد و 

فعالیت های هس��ته ای  اس��ت که ایران توضیح موثقی 
درباره اش نداده. آژانس در طی سه سال گذشته، بسترها 
و روندهای متعددی برای حل وفصل این موضوعات به 
ایران ارائه داده اس��ت. این پیش��نهادات از سوی آژانس 
هنوز مطرحند، چون آژانس و ش��خص من، هنوز آماده 

ازسرگیری فعالیت های الزم االجرا هستیم.
مدیرکل آژانس درباره مذاکرات احیای توافق هسته ای 
گفت: مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران در یک خالء 
رخ نمی دهند و مفاد آن حائز اهمیت است. عدم پیشرفت 
در راستی آزمایی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران 
ممکن اس��ت بر تصمیمات دیگر کش��ورها اثر بگذارد. ما 
در ح��ال حاض��ر در موقعیتی قرار داریم که همس��ایگان 
ای��ران ممکن اس��ت بنا کنند به نگران��ی درباره بدترین 
اتفاقی که ممکن اس��ت بیفتد و مطابق آن برنامه ریزی 
کنند. کش��ورهایی در منطقه هس��تند که امروز به دقت 
آن چ��ه درب��اره ای��ران اتفاق می افت��د را رصد می کنند و 
تنش ها در منطقه رو به افزایش اس��ت. رهبران سیاس��ی 
در برخی مواقع آش��کارا گفته اند که اگر ایران تهدیدی 
هسته ای ایجاد کند، فعاالنه به دنبال تسلیحات هسته ای 

خواهند بود.

گروسی: 

آماده ازسرگیری فعالیت های ضروری آژانس در ایران هستیم

گروه بین الملل: یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری 
ادعا کرد که مسئوالن بلندپایه ایران و مصر اخیرا نشستی 
در عمان برگزار کرده اند. روزنامه العربی الجدید به نقل از 
منابع دیپلماتیک مصری اعالم کرد که در سایه تحرکات 
منطقه ای اخیر و در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه در ماه جاری، پیش��رفت های جدیدی 
در روابط ایران و مصر بوجود آمده اس��ت. این منابع می 
گویند: در سفر اخیر عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر 
به عمان در اوایل هفته گذش��ته دیداری میان مس��ئوالن 
بلندپایه ایرانی و مصری انجام ش��د و با هماهنگی های 
کشور عمان یک شخصیت عالی رتبه مصری که همراه 
سیس��ی بود در این دیدار حضور یافت. این منابع مصری 
اعالم کردند: این دیدار به طور کلی امنیتی بود و مسئوالن 
دو کشور به اوضاع نوار غزه و سوریه پرداختند، دو طرف 
در بسیاری از مواضع در این خصوص توافق نظر داشتند و 
در مرحله آینده شاهد هماهنگی های مستقیم میان تهران 
و قاهره درخصوص امور مربوط به نوار غزه خواهیم بود. 
منابع دیپلماتیک مصری تاکید کردند: با توجه به تمایل 
تهران و قاهره برای رسیدن به سطح جدیدی از روابط و 
گسترش تدریجی آن ها بر اساس تحوالت منطقه، در این 
دیدار درخصوص هماهنگی مشترک در محافل بین المللی 
تا جایی که امکان دارد، توافق شد. براساس این گزارش، 
در سفر اخیر سیسی به مسقط سامح شکری، وزیر خارجه 

و عباس کامل، رئیس س��ازمان اطالعات و هاله الس��عید، 
وزیر برنامه ریزی و همچنین مسئوالن دیگر همراره وی 
بودند. منابع مصری با اشاره به اینکه مصر همواره خواهان 
ع��دم ورود ب��ه رواب��ط خصمانه با طرف های منطقه ای و 
بین المللی اس��ت و این امر  دلیل اصلی عدم پیوس��تن به 
ائتالف های منطقه ای است، تاکید کردند: در این دیدار 
مسئوالن مصری توضیحاتی در خصوص سند النقب که 
اخیرا در منامه پایتخت بحرین امضا شد، ارائه دادند؛ سندی 
که بر اساس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و چهار کشور 
عربی توافق کردند که همکاری هایشان را تقویت کنند و 
نشست های سالیانه در سطح وزرای خارجه برگزار کنند. 
این منابع می گویند: مسئوالن مصری اعالم کردند که 
این نشست مشورتی بوده و قاهره طی آن اعالم کرد که 

به ائتالف های نظامی نخواهد پیوست.
مسئوالن بلندپایه وزارت خارجه کشورهای بحرین، مصر، 
رژیم صهیونیستی، مغرب، امارات و آمریکا افتتاحیه نشست 

النقب را در 27 ژوئن در منامه برگزار کردند. منابع مصری 
خاطرنشان کردند: سیاست های مصر در راستای این است 
که برخی تالش های از س��وی طرف های بین المللی و 
کش��ورهای خلیجی)فارس( برای تخریب روابط تهران و 
قاهره به نتیجه نرسد. قاهره برای حضور در اولین نشست 
النق��ب تعل��ل زی��ادی کرد اما این ام��ارات بود که وارد این 
مس��اله ش��د و از واشنگتن خواست تا به قاهره فشار بیاورد 
و این س��ند را امضا کند و طرف ایرانی نیز به گونه ای از 
پشت پرده این ماجرا باخبر شد. منابع مصری می گویند: 
سلطنت عمان اکنون نقش مهمی در بهبود روابط ایران و 
کشورهای عربی و خلیج)فارس( ایفا می کند و یک کانال 
ارتباطی میان ایران و عمان و عربستان ایجاد شده است و 
از طریق آن در خصوص پرونده های مورد اختالف میان 
تهران و ریاض رایزنی ش��د؛ از جمله پرونده هایی که دو 
طرف درخصوص آن ها به تفاهم رسیدند می توان به پرونده 
یمن و برخی امور امنیتی موجود در منطقه اشاره کرد. این 
منابع دیپلماتیک همچنین اعالم کردند که یکی از دالیل 
نزدیک شدن روابط ایران و مصر تالش مصری ها برای 
بستن راه در مقابل اخوان المسلمین است زیرا آن ها به دنبال 
یک هم پیمان احتمالی و حامی بزرگ هستند. این منابع 
در پایان خاطرنشان کردند که انجام همکاری و هماهنگی 
درخصوص گردشگری ایرانی ها در مصر با توجه به رویکرد 

مصر برای گسترش بخش گردشگری بعید نیست.

العربی الجدید ادعا کرد

برگزاری نشست ایرانی-مصری در مسقط

گ�روه جامع�ه: وزی��ر آموزش و پرورش زمان آغاز اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان را ۳۱ شهریور ماه سال جاری اعالم کرد. 
یوسف نوری روز گذشته، در جمع خبرنگاران با اشاره به رتبه 
بن��دی معلم��ان اظهار کرد: الیح��ه ای که دولت قبلی اعالم 
کرده بود، الیحه بس��یار ضعیفی بود و متاس��فانه در طول ده 
سال اقدامی روی آن انجام نشده بود. چون یکی از شعارهای 
انتخاباتی رییس جمهوری بود، این موضوع در دولت سیزدهم 
پیگی��ری و ب��ا آن موافقت ش��د. وی اف��زود: این امر به عنوان 

یکی از دستاوردهای بزرگ آموزش و پرورش است؛ چرا که اواًل ارتقای نظام تعلیم و 
تربیت، ارتقای صالحیت های حرفه ای و تخصصی و عمومی معلمان است و همچنین 

در حوزه عدالت، عدالت در پرداخت برای معلمان را تامین می کند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این الیحه عالوه بر این موارد، برکات دیگری هم 
دارد و در واقع آن رقابتی که بین معلمان در زمینه احراز رتبه ها اتفاق می افتد، مشروع 
و بس��یار خوب اس��ت. ش��اید یکی از علل عدم اجرای س��ند تحول بنیادین عدم تصویب 
قانون رتبه بندی معلمان بوده اس��ت که از ناحیه دولت ها بوده که حمایت نمی کردند. 
نوری یادآور شد: دولت جدید به دنبال این است که ما این کار را اجرایی کنیم و رییس 

جمه��وری ه��م بر اجرای آن تاکید ویژه ای دارند. با همکاری 
س��ازمان برنامه و بودجه و امور اس��تخدامی نشستی خواهیم 

داشت و برای مرحله بعدی اجرا به استان ها ارسال شود.
وی اف��زود: کمیته های الزم یا هیات های ممیزی براس��اس 
قانون شکل گرفته و ان شاءاهلل رتبه بندی وارد مرحله اجرای 
اصلی در درون آموزش و پرورش ش��ود. ش��روع آن هم از ۳۱ 
ش��هریور ماه س��ال جاری اس��ت. وزیر آموزش و پرورش در 
پاسخ به این پرسش که مدارس کانکسی چه زمان جمع آوری 
می ش��ود، اظهار کرد: ما مدارس کانکس��ی باالی ده نفر را اعالم کرده ایم. اعتبار برای 
آنه��ا در نظ��ر گرفت��ه می ش��ود. اعتب��ار خوبی را هم ما و هم خیرین و هم س��تاد اجرایی 
فرم��ان ام��ام)ره( ب��رای ای��ن کار در نظر گرفته اند. این اعتبار در طول دو یا برای مناطق 
صعب العبور حداکثر سه سال و در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 
و ما یک سوم این اعتبار را تامین کرده ایم و کارهای آن هم در حال انجام است. نوری 
در زمینه اقدامات الزم برای تامین لوازم گرمایشی برای فصول آینده در مدارس، اظهار 
کرد: تقریبًا می توان گفت اقدامات خوبی انجام شده و اعتبارات سرمایشی و گرمایشی، 

ردیفی را در بودجه وزارتخانه پیدا کرد و االن هم ما این اقدامات را انجام می دهیم.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

طرح رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ماه اجرایی می شود

wwww.tejaratonline.ir

 آخرين اخبار و تحليل 
روز اقتصادي را  در پايگاه اينترنتي 

تجارت آنـالين بخوانيد

 آمریکا باید نفع اقتصادی
 ایران از برجام را تضمین کند

بدین وس�یله درگذش�ت همکارگرامی مرحوم بیوک کاظم پور را که س�ال ها در بخش 
بازرگان�ی فعالی�ت  م�ی کردن�د، ب�ه کلیه بازماندگان تس�لیت عرض نم�وده و از درگاه 
خداوند متعال طلب آمرزش برای آن مرحوم و صبروش�کیبایی برای خانواده محترم 

از طرف کلیه همکاران در موسسه دنیای تغذیه و سالمتایشان مسئلت می نماییم. 

بازگشت همه به سوی اوست

 

گروه فرهنگ و هنر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: رئیس سازمان 
سینمایی کشور موضع خوبی در حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد وی 
خوب است و به دنبال تغییر در این حوزه نیستیم. محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی روز گذش��ته اظهار داشت: رئیس سازمان 
سینمایی کشور موضع خوبی در حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد 
وی خوب است و به دنبال تغییر در این حوزه نیستیم. وی بیان کرد: یکی 

از برنامه اصلی دولت توجه به مناطق پیرامونی است و بسیاری از هنرمندان منطقه ای را داریم که 
مورد توجه رسانه ها نیستند و ما در این دوره به دنبال تقویت در این بخش هستیم. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تصریح کرد: در حال حاضر ما اجراهایی در محوطه سعدآباد داریم که در هفته های 

قبل به دلیل تعدد، رؤسای کشورهای خارجی و برنامه هایی که داشتند، بعضًا 
در برخی شب ها دچار تعطیلی می شد. اسماعیلی افزود: این نکته را به رئیس 
جمهور عرض کردم و او دستور دادند که اولویت با برنامه ای است که مردم 
بلیت آن را خریده اند و چند هزار نفر، هر ش��ب با ذوق و ش��وق به س��عد آباد 
می آیند، بنابراین دستور دادند برنامه ها را طوری تنظیم کنید که حتی یک مورد 
هم موجب تعطیلی برنامه های هنری نشود. وی گفت: به همین دلیل هفته 
گذشته که یکی از رؤسای کشورها در تهران بود، این مشکل که پیش آمد؛ بالفاصله با همکاری 
دفتر آقای رئیس جمهور ساعات کار و مالقات ها را به نحوی تغییر دادند که برنامه بدون حاشیه 

اجرا شد و مردم هم برنامه شأن لغو نشد و همه در سعد آباد برنامه را تماشا کردند.

اسماعیلی:

دنبال تغییر رئیس سازمان سینمایی کشور نیستیم


