پیشبینیبرقراریثبات
در بازار ارز

گ�روه اقتص�اد کالن :رئی��س کل بانک مرکزی ایران گفت:
با وارد کردن معامالت توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و
تمایل خیل عظیمی از صادرکنندگان برای وارد کردن منابع
ارزیشان به این بازار پیشبینی می کنیم که بازار ارز آرامش
و ثبات بیشتری پیدا کند .به گزارش ایسنا ،علی صالحآبادی
رئی��س کل بان��ک مرکزی ایران در حاش��یه جلس��ه هیات
دول��ت در جم��ع خبرنگاران درباره آخرین تحوالت بازار ارز
گفت :بانک مرکزی از هفته ...
صفحه3

واگذاری نظارت
و بازرسی به اصناف
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«تجارت» آخرین اقدامات دولت را ارزیابی کرد
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گ�روه صنع�ت و تج�ارت :وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
تالششدهاستتانظارتوبازرسیبرواحدهایصنفیتوسط
خود اصناف انجام شود .به گزارش خانه ملت ،سیدرضا فاطمی
امین گفت :در زمینه اصناف توزیعی کار بس��یار خوبی صورت
گرفته آن هم ایجاد سامانه نظارت و بازرسی هوشمند است که
امروز رونمایی میشود .ممکن است برخی از واحدهای صنفی
ب��ه دالیل��ی تخلف کنند اما نباید این تخلف به پای کل صنف
نوشته شود .وی ادامه داد :در مرحله اول ...
صفحه 6

سرمقاله

«تجارت» از ضرورت افزایش بهرهوری شرکتهای خودروساز داخلی گزارش میدهد

چالشهایخودروسازانوطنی
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بررسیهای «تجارت» نشان می هد

ریلگذاری جدید برای صادرات LPG

لزومآیندهپژوهیدرمشاغل
کارشناس اقتصادی

شهریار احمدبیگی
6

آیت هللا رئیسی در جلسه هیات دولت تاکید کرد

گ�روه ان�رژی :ص��ادرات  LPGای��ران برای بارگیری در ژوئن در مقایس��ه با میزان ماه
مه کاهش پیدا کرد اما میانگین ماهانه در نیمه اول س��ال  ۲۰۲۲به  ۵۲۰هزار و ۵۳۳
ت��ن رس��ید .ب��ه گ��زارش «تجارت» ،صادرات  LPGایران ب��رای بارگیری در ژوئن در
مقایسه با میزان صادرات در ماه مه ۵۵ ،کاهش پیدا کرد اما منابع بازرگانی میگویند
جدیدترین تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا علیه شرکتهای چینی ،هنگ کنگی
و اماراتی مرتبط با صادرات پتروشیمی ،تاثیر چندانی روی تجارت میان ایران و چین
در ماههای آینده نخواهد داشت .صادرات  LPGایران برای بارگیری در ژوئن به ۳۸۶
صفحه 5
هزار تن در مقایسه با  ۸۵۹هزار تن در ماه مه ،کاهش پیدا کرد...

تالش شبانهروزی دولت
برایخدمترسانیو
امیدآفرینیدرجامعه

گزارش روز

«تجارت» اقدامات حمایتی سیاستگذار از بازار سرمایه را بررسی کرد

تمرکزنقدینگی
بر ارزندگی بازار سهام

انس��ان در طول تاریخ
همواره شاهد تغییرات
وپیچیدگ��ی جه��ان در همه ابعاد اس��ت.
آیندهپژوهی یا به عبارتی مطالعه آینده در
اشکالمختلفتوسطانسانهاوسازمانها
انجام ش��ده است .از پیشبینیهای صرفا
وابسته به تجربیات گرفته تا مطالعه علمی
آینده که امروزه توس��ط مراکز پژوهش��ی
و علم��ی انج��ام میش��ود همگی تالش
داشتهاند تا آیندهای ...
ادامه در صفحه ۳

یادداشت
ضرورتتشدیدنظارتها
بر بازار کاال
بهزاد علیزاده

نماینده مجلس

تالشهایپزشکان و پرستاران در مواجهه با همه گیری کرونا از مصادیق امیدآفرینی در جامعه است
فراهم شدن امکان بازگشایی صنوف و ایجاد نشاط در کشورثمره همراهی مردم و مجاهدت کادر درمان است
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پنی��ر  ۵۰هزار تومانی،
ماست  ۸۰هزار تومانی
و قیمت نجومی س��ایر
کاالها فش��ار مضاعف و نارضایتی اقشار
مختل��ف جامعه را فراهم آورده اس��ت؛ بر
همین اس��اس الزم است دولت با تشدید
نظ��ارت ها و اتخ��اذ تدابیر و راهبردهای
اساس��ی بخش��ی از آالم مردم را کاهش
دهد .اقدام دولت مردمی ...
ادامه در صفحه ۳
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علی الریجانی مطرح کرد

هدف اسرائیل تاخیر در توافق هستهای است
گروهسیاسی:عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
اسرائیل هرجا که نزاعی علیه ایران باشد وارد میشود تا
آن را طوالنی و عمیق کند و وارد توافق میشوند تا مبادا
توافق شود.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در آیین رونمایی از کتاب
«نبرد مخفی علیه ایران» در کتابخانه ملی ،گفت  :امام و
انقالب حقیقتا در نقشه خاورمیانه ،انقالب به وجود آورد.
وی با اش��اره به اقدامات رژیم صهیونیس��تی علیه ایران،
اظهار کرد :در تاریخ مدرن انقالب ،امام مانع بزرگی بر سر
منافع آمریکاواسراییلبودند.امروزاسراییلیهادریافتهاند
که چطور باید با ما مقابله کنند بنابراین مسووالن دفاعی و
سیاسی کشور باید بدانند که آنان راه دشمنی را یافتهاند.
الریجانی با اش��اره به محتوای کتاب نبرد مخفی علیه
ایران ،گفت :اسرائیل هرجا که نزاعی علیه ایران باشد وارد
میش��ود تا آن را طوالنی و عمیق کند .آنها وارد موضوع
هستهای میشوند تا مبادا توافق شود ،میخواهند تا جایی
که ممکن است مانع توافق شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ویژگی
کتاب منتشر شده ،اظهار کرد :این کتاب از کارهای مهم و
قابل توجه در فهم تاریخ ایران در قبل و بعد از انقالب است
به ویژه نقد عالمانه آقای سلیمی نمین که تحت عنوان نیم
قرنناکامینگاشتهشدهاست .آقایبرگمنازتحلیلگران
نظامی و امنیتی مشهوری که در روزنامه های اسرائیلی
مقاله مینویس��د و از کارشناس��ان ارشد نظامی و امنیتی
محس��وبمیش��ود،امادرکتابموردنقد،چهرهدیگری
از خود نشان داده که شاید برای یک محقق صاحب نظر
نشان دادن چنین چهرهای بسیار مضر باشد .اوال مطالب
غیرمستند در این کتاب بسیار زیاد است و برای کسی که

میخواهد ادعایی راجع به حوادث انقالب کند ،استناداتش
بایدخیلیروش��نباش��ددرحالیکهاس��تناددراینکتاب
ندیدیم و بیشتر شاهد داستان سرایی بودیم.
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامبابیاناینکهمطالب
دروغ،توهی��نآمی��زوب��هویژهواژههایتوهینآمیزرادر
کتاب برگمن زیاد میبینیم ،گفت :این کتاب بسیار متکی
به دادههای موساد است ،این درحالی است که دادههای
س��رویسهای اطالعاتی هدایت ش��ده است و این هم از
اش��کاالت این کتاب اس��ت که البته برای تاثیرگذاری بر
مخاطب شیوه مرسوم این است که بین اطالعات دروغ و
راست ،خلط مبحث کنند .این خلط مبحثها در نقد آقای
سلیمی نمین هم به خوبی نشان داده شده است.
وی با اش��اره به س��ه راهی که ابن س��ینا در کتاب نقد شفا
برایپیشرفتجامعهارائهمیکند،اظهارکرد:بهرهجستن
ازنظراتنخبگانوروشهایس��ایرکش��ورهاکهببینیم
پیشرفت آن جوامع چگونه صورت گرفته و اگر سنخیتی با
جامعه ما داشت از آن استفاده کنیم از جمله این راهها است.
الریجانی با اشاره به راه دیگری که ابن سینا برای فهم نیاز
جامعهوراهپیشرفتمطرحمیکند،یادآورشد:راهدیگرابن
سینا این است که از بررسی و نقدها و مخالفتهای کسانی
که با حاکمیت جامعه در تضاد هستند استفاده کرد ،یعنی

استفاده از نظر مخالفان و دشمنان که نکته بسیار جالبی
است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به
نقد کتاب رونین برگمن ،اظهار کرد :اولین نکتهای که در
این کتاب متوجه میشویم ،منزلت انقالب اسالمی است،
برگمن مخالفت ش��فاف و صریحی با انقالب دارد ،اما به
منزل��ت انقالب اس�لامی اذعان میکن��د .وی ادامه داد:
معارضه اسرائیل با ملت ایران به عمق مسئله استراتژیک
روابط مربوط است .برگمن هم در این کتاب به آن اذعان
میکند و نتیجهاش این است که این مسئله با دیپلماسی
قابل حل نیس��ت .امام و انقالب اس�لامی حقیقتا نقش��ه
خاورمیانه را متحول کردند و سخن برگمن هم این است
کهانقالباسالمیمانعبزرگتحققخواستههایآمریکا
و اسرائیل در منطقه است.
رییس سابق مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :پیشرفت
امروز و فردای ما در گروی در میدان بودن اس��ت .هرچه
مشارکت ملت در امور مختلف بیشتر باشد ،این قدرت ملی
تبلور بیش��تری خواهد داش��ت و پیشرفت و عدالت واقعی
محقق میشود و سد اصلی در برابر خواستههای دشمن
خواهد بود .الریجانی با تاکید بر اینکه اسرائیل امروز دچار
بحران موجودیت است ،تاکید کرد :صهیونیستها برای
حل این بحران نیازمند ابهتس��ازی هستند که محتوای
کتاب برگمن هم در راستای همین ابهتسازی تصنعی
است .وی در پایان گفت :االن هم در تحرکات منطقهای
که با چند کشور عربی رابطه برقرار کردند ،به دنبال این
هستندکهبرایخودیکسپهرسیاسیفراهمکند.البتهبه
نظر من این دستاورد آنها ماندگار نخواهد بود .بعید نیست
این چند کشور کوچک عربی با طغیان مسلمانان در برابر
چنین رفتاری از سوی حاکمانشان مواجه شوند.

اهداف رژیم صهیونیستی از اقدامات خصمانه علیه ایران چیست؟
گروه سیاسی :یک کارشناس مسائل بینالملل معتقد است ،یکی از اصلیترین اهداف
مجموعه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه تهران ،محدود کردن روابط خارجی
ایران در سطح منطقه است  .به گزارش ایسنا ،توحید اسدی ،کارشناس مسائل بینالملل
در مناظرهای با مارک فیتزپاتریک ،دستیار پیشین وزارت خارجه آمریکا و مدیر اندیشکده
بینالمللی مطالعات استراتژیک که در شبکه الجزیره عربی پخش شد ،درباره اقدامات
اخیر رژیم صهیونیس��تی علیه ایران گفت :بس��یار ش��گفتآور است؛ رژیمی که کالهک
هستهای دارد ،حاضر نیست به انپیتی ملحق شود ،کشوری را اشغال کرده و به طور
مکرر به چندین کشور دیگر حمله میکند ،ایران را یک تهدید منطقهای قلمداد میکند؛
حال آن که ایران در چندین دهه گذشته هرگز آغازگر حمله به هیچ کشوری نبوده است.
وی با اش��اره به اقدامات و ادعاهای رژیم صهیونیس��تی در چارچوب پروژه ایرانهراس��ی
این رژیم ،خاطرنشان کرد :اسرائیل بر پایه اتهامات بیاساس ایران را یک تهدید جلوه
میدهد .به عنوان مثال ،فردی همچون نتانیاهو از سال  ۱۹۹۲میگوید ایران چند هفته
و چند ماه با ساختن بمب (اتمی) فاصله دارد و همین ادعا را هر چند سال یکبار تکرار
میکند .باید از او پرسید باالخره ایران تا ساخت بمب چقدر فاصله دارد؟!
اسدی افزود :اسرائیل در کنار ایاالت متحده تمام تالش خود را برای ادامه کمپین فشار
حداکثری علیه ایران به کار بس��ته اس��ت .این سیاس��ت که راهبردی کالن و قطعهای

ل بزرگتر اس��ت ،هیچ حد و مرزی نمیشناس��د و ش��امل هر اقدامی از ترور
از یک پاز 
دانشمندان هستهای همچون دکتر فخریزاده گرفته تا حمله به اهداف ایرانی در داخل
و خارج از ایران و یا حمالت سایبری میشود .این کارشناس مسائل بینالملل تصریح
کرد :یکی از اصلیترین اهداف مجموعه اقدامات خصمانه اسرائیل علیه تهران محدود
کردن روابط خارجی ایران در سطح منطقه است.
این اقدامات در حالی اخیراً ش��دت یافته که سیاس��ت خارجی ایران به خصوص در دوره
ریاس��تجمهوری آقای رئیس��ی مبتنی بر ارتقای س��طح روابط با کش��ورهای همسایه
بوده اس��ت .وی در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع مذاکرات وین پرداخت و
با اش��اره به تالشهای متعدد رژیم صهیونیس��تی برای به شکس��ت کشاندن مذاکرات،
افزود :قطع ًا هم ایران و هم آمریکا هر دو از مدتها پیش س��ناریوهایی را برای حالتی
که مذاکرات به س��رانجام نرس��د ،در نظر گرفتهاند که البته این خواس��ته ایران نیس��ت .از
منظر ایران مذاکرات وین باید محدود به برنامه هستهای و برجام باشد و به توانمندیها
و سیاس��تهای دفاعی کش��ور ارتباطی ندارد اما طرف مقابل با طرح مس��ائل غیرمرتبط
ب��ا موض��وع مذاک��ره ،تالش کرده تا علیه ایران اعمال فش��ار کن��د .با این حال ،حتی در
صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد ،بعید به نظر میرسد این امر مسیر سیاستهای
منطقهای ایران را دچار تغییر بنیادین کند.

رئیس مجلس اعالم کرد:

خروج بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر ارز در طول یک دهه از کشور
گروهسیاسی:قالیباف گفت :در طول  ۸تا  ۱۰سال گذشته
بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده است.
رئیس مجلس در مراس��م رونمایی از گزارش عملکرد
برنامه ششم توسعه گفت :اگر اجازه خروج  ۱۰۰میلیارد
دالر ارز از کشور را نداده بودیم ،با تکیه به اقتصاد مردمی
جذب  ۲۰میلیارد دالر سرمایه خارجی امکانپذیر می شد.
رسانه ها به استناد آمارهای بینالمللی گزارش داده اند
جریان ورودی س��رمایهگذاری مستقیم خارجی ()FDI
ایران در س��ال  ۲۰۲۰نس��بت به ۲۰۱۹حدود  ۱۱درصد
افت داش��ته اس��ت .آنها عواملی ضعیف کننده حس��اب
س��رمایه کشور را جذب نکردن سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و خروج سرمایه اعالم کردند.
کارشناس��ان افزایش نرخ ارز را از عوامل فرار س��رمایه
از ای��ران م��ی دانند؛ به عالوه کس��ری بودجه دولت که
فش��ارهای تورمیایجاد کرده ،بر خروج س��رمایه تأثیر
گذاشته است .ناامنی بازارها و ریسک سرمایه گذاری که
از میزان ثبات نظام سیاسی و اقتصادی تأثیر می گیرد ،از
مؤلفه های خروج یا حفظ سرمایه کشور است .با این حال
قالیباف رئیس مجلس گفته با مسئله محور کردن برنامه
هفتم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران ،ثبات اقتصادی قابل دستیابی است.

همچنین قالیباف به وزارت راه و شهرس��ازی تذکر داد،
چون این وزارتخانه نتوانس��ته س��امانه امالک و اسکان
را پ��س از ی��ک س��ال تکمیل کند .رئی��س مجلس در
جریان بررس��ی کلیات طرح کنترل اجارهبهای امالک
مسکونی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس
خوداظهاری مالیات دریافت ش��ده؛ او گفت که «رویم
نمیش��ود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین
تکلیف شده است ».وزارت راه و شهرسازی از نیمه دی
ماه  ۹۹با «اصالح بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم»
که به «قانون مالیات بر خانههای خالی» مشهور شده،
مسئولیت سامانه امالک و اسکان را بر عهده دارد.
با این حال نمایندگان مجلس در ماههای اخیر از ناقص
ماندن این سامانه که به شناسایی امالک مسکونی خالی
کم��ک میکن��د ،انتقاد کردهان��د .مهدی طغیانی عضو

کمیس��یون اقتصادی مجلس  ۶خرداد ماه به باش��گاه
خبرنگاران جوان گفت که وزارت راه و شهرسازی قانون
مالیات بر خانه های خالی را معطل نگه داشته است .در
حالیکه  ۲۳فروردين ماه وزیر راه و شهرس��ازی پس از
نشس��ت با کمیس��یون عمران مجلس اعالم کرد ظرف
 ۲هفته کارگروهی به بررسی نواقص سامانه امالک و
اس��کان خواهد پرداخت ،آقای طغیانی عضو کمیسیون
اقتصادی ششم خرداد ماه گفت که «این کارگروه هنوز
تش��کیل نش��ده اس��ت ».آمار  ۲۳فروردين ماه وزیر راه
و شهرس��ازی نش��ان میدهد تنها برای  ۵۴۰هزار واحد
مسکونی خالی شناسایی شده پیامک ارسال شده ،اما از
تعداد کمی مالیات دریافت شده است .رئیس کمیسیون
اقتص��ادی مجل��س هم��ان روز گفت که «کمتر از یک
درصد مشموالن مالیات بر خانههای خالی ،این مالیات
را پرداخت کردهاند ».دیوان محاس��بات در گزارش��ی از
اج��رای قان��ون مالیات بر خانهه��ای خالی در  ۱۰ماهه
اول پارس��ال ،اعالم کرد مالیات بر واحدهای مسکونی
خالی از سکنه به علت تصویب نشدن آیین نامه اجرایی
آن ،تحقق نیافته اس��ت .به گفته وزیر راه و شهرس��ازی
«تعداد خانههای خالی دقیق ًا مشخص نیست و میان ۲
تا  ۲.۵میلیون اعالم میشود».

افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری در انتظار تصویب

گروهجامعه:معاونبیمهوخدماتسالمتسازمانبیمهسالمتایرانازافزایشپوششبیمه
درمان ناباروری مراکز خصوصی در صورت تصویب شورای عالی بیمه خبر داد.دکتر مهدی
رضایی با اشاره به اینکه در بسته خدمات بیمهای درمان ناباروری تعریف شده ویزیت ،خدمات
دارو ،آزمایشگاهی ،تصویربرداری و  ...تا ۹۰درصد در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی تحت
پوششبیمهپایهاست،گفت:البتهاخیراپیشنهاداتیهممطرحشدهاستکهانشاءاهللاگرفرایند
تصویبآندرشورایعالیبیمهصورتگیرددرصدیازتعرفههایدرمانناباروریدربخش

خصوصیوخیریههاهمتحتپوششبیمهخواهدآمد.اوادامهداد:تاکنونتعرفهبخشدولتی
وعمومیدردرمانناباروریتا ۹۰درصدتحتپوششبوداماقصدداریمپوششخودرادرسایر
بخشهاهمگسترشدهیم.معاونبیمهوخدماتسالمتسازمانبیمهسالمتایران،اظهار
کرد:براساسمصوباتشورایعالیبیمه،چهارنوعتعرفهبیمهایبستهبهنوعمالکیتمراکز
درمانیداریم؛تعرفهمراکزدولتی،مراکزعمومیغیردولتی،مراکزخیریهومراکزخصوصی.با
این حساب نمیتوانیم در یک مرکز دولتی تعرفه بخش خصوصی را پرداخت کنیم.

آگهی مناقصه عمومی  -مرحله دوم
شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره/5/92د مورخ  1401/۰۲/25موضوع ابالغ بند ۱۰
صورتجلسه شماره  ۴۷مورخ 1401/۰۲/06شورای اسالمی شهر اندیشه  ،اجرای عملیات ذیل را از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط (حداقل دارای رتبه  ۵راه و باند) واگذار نماید .
 -١موضوع مناقصه  :بهبود وضعیت آس��فالت های نیازمند ترمیم فاز  ۵اندیش��ه با اعتبار ده میلیارد
ریال با احتساب  ٪۹مالیات بر ارزش افزوده
-۲س�پرده ش�رکت در مناقصه :مبلغ پانصد میلیون ریال می باش��د .به همین منظور ضمانتنامه
بانکی به نفع ش��هرداری اندیش��ه یا واریز نقدی به حس��اب جاری س��یبا به شماره  ۰۱۱۳۹۹۴۴۵۶۰۰۱نزد
بانک ملی ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد ( ۲۴۱۷شماره حساب
شبا(  ) IR 150۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۳۹۹۴۴۵۶۰۰۱تهیه و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مناقصه به
همراه پیش��نهاد قیمت ارائه گردد .الزم بذکر اس��ت نفرات اول  ،دوم و س��وم مناقصه هر گاه حاضر به عقد
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
 -۳مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه :از تاری��خ انتش��ار آگهی لغایت پای��ان وقت اداری
روز پنج شنبه مورخ  1401/۰۴/09و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 ww.setadiran.irمی باشد.

نوب
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 -۴مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :متقاضیان می بایست پاکت الف را که برابر شرایط مندرج
در کاربرگ مناقصه تنظیم ش��ده اس��ت حداکثر تا پایان س��اعت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/۰۴/20به
دبیرخانه ش��هرداری تحویل و اس��ناد پاکت های پیش��نهاد(ب) و (ج) در س��امانه تدارکات الکترونیک
 Www.setadiran.irبارگذاری نمایند.
تذکر:صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .در جلسه
بازگش��ایی پاکت های (ب) و (ج) ،اس��ناد فیزیکی(کاغذی) و اس��ناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر
گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
 -۵مدارک الزم جهت دریافت اس�ناد مناقصه  :متقاضیان جهت دریافت اس��ناد می بایس��ت از
طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
 -۶زم�ان بازگش�ایی پیش�نهادها  :پای��ان س��اعت اداری روز چهارش��نبه م��ورخ1401/۰۴/22
می باشد.
-۷شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد .
-۸هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

بهروز کاویانی – شهردار شهر اندیشه
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