
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 ضرورت تغيير شيوه
 اداره اقتصاد

حسین سالح ورزی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی 

ایران

سرمقاله

دومین��وی تغیی��ر ی��ا 
ترمیم تی��م اقتصادی 
دولت، در شرایط کنونی، کمکی به بهبود 
وضعیت اقتصادی کش��ور نخواهد کرد و 
بای��د تغییر رویه ها را جایگزین تغییر افراد 
کنیم. واقعیت آن اس��ت که نه تنها دولت 
سیزدهم و نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل 

کشور، بیش از همیشه به عقالنیت...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

»تجارت« روند قیمت ها در بازارهای جهانی را بررسی کرد

 حرکت سینوسی 
قیمت نفت و طال

»تجارت« چالش های پیش روی نهضت ملی مسکن را ارزیابی کرد

  تورم افسارگسیخته 
نهاده های ساختمانی

۹ هزار واحد نانوایی به کارتخوان مجهز می شوند
 هوشمندسازی یارانه آرد و نان 

در مرحله نهایی
گروه کشاورزی: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان ابتدا از زنجان کلید خورد و تاکنون 
در قزوین، چهار محال و بختیاری، فارس، تهران و چند استان دیگر اجرایی شده است.  
اجرای مرحله اول طرح هوش��مند س��ازی یارانه آرد و نان در اس��تان تهران طبق اعالم 
آقای عس��گری معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار تهران از از ۳۰ خرداد ش��روع 
ش��ده اس��ت. محمد قربانی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی گفت: در تهران حدود 

۹ هزار پوز به نانوایی داده شده و پروسه خرید در این فرآیند به این ...        صفحه 7
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»تجارت« گزارش می دهد؛ اقدامات دولت سیزدهم تراز تجاری کشور را مثبت کرد

روی خوش دیپلماسی  به توسعه تجارت 

2

6

  رئیس کل بانک مرکزی گفت: اصالح نظام بانکی با سه محور 
اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصالح رابطه بانکها با این 
بانک و اصالح رابطه بانکها با مردم آغازشده است. به گزارش 
خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی 
صالح آبادی، محیط بانکداری کشور را مستعد رشد و توسعه 
دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر مقررات پولی 
وبانکی، حمایت از نوآوری ها در این بخش را وظیفه خود می 

داند. لذا ایجاد محیط های آزمون ...

گروه سیاس�ی:در پی انتش��ار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی 
در واردات نه��اده ه��ای دام��ی، آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی 
رئی��س جمه��ور به مع��اون اول و وزیر اطالع��ات ماموریت داد 
 ب��ه س��رعت موض��وع را بررس��ی و نتیجه آن را گ��زارش کنند.

به گزارش تجارت، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی 
در واردات نهاده های دامی، آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی رئیس 
جمهور به معاون اول و وزیر اطالعات ماموریت داد به س��رعت 

موضوع را بررسی و ...

 آغاز اصالح 
نظام بانکی

  پیگیری تخلف احتمالی 
در واردات نهاده های دامی 

 صفحه2  صفحه 3

  رایزنی اروپا
  برای نجات برجام 

 در وقت اضافه

 بورل: دیپلماسی تنها راه بازگشت 
 به اجرای کامل برجام است

مانع تراشی برخی بانک ها 
در مسير توليد  

محمد حسن آصفری
نماینده مجلس

یادداشت

  برخ��ی بان��ک ه��ا و 
س��ازمان ها ب��ه جای 
ح��ذف موانع تولید، در 
مقابل آن مانع گذاری می کنند. متاسفانه 
به دلیل سوءاس��تفاده برخی دس��تگاه ها و 
س��ازمان ه��ا و بانک ه��ا پرونده هایی در 
صنای��ع و واحده��ای تولیدی تش��کیل و 
منج��ر ب��ه تعطیلی می ش��ود. بانک ها با 

ترفندهایی به یکباره حکم ...
ادامه در صفحه 3

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

میرکاظمی اعالم کرد

 اداره کشور بدون استقراض از بانک مرکزی

گروه سیاسی: خطیب جمعه تهران گفت: سبک زندگی 
بسیار مهم است، چیزی مانند حجاب بسیار مهم است 
که برایش جان داده شده است. حضرت آقا در ۱۴ خرداد 
تاکید کردند که باید جلوگیری کرد از تغییر س��بک به 
زندگی غربی کرد. مردم ما هرگز خودش��ان را در مس��یر 
غربی ها و ش��یاطین قرار نخواهد داد. حجت االس��الم 
کاظ��م صدیق��ی در نماز جمعه ای��ن هفته تهران گفت: 
گناه عبادت شیطان است، شایعه پراکنی ها  گناه شیطان 
است. پای شبکه های مجازی و ماهواره ای می نشینند. 
کسانی که پای روباه پیر و عربستان منحوس می نشینند 
بر اس��اس گفته های امام جعفر صادق گناه کار اس��ت.  
خطی��ب ای��ن هفته نماز جمعه گفت : اگر گوینده حرف 
از خدا بزند که انسان چیز یاد گرفته است اما اگر حرفی 
غیر از این بزند فردی که دیده اس��ت عبادت ش��یطان 

کرده است.
وی تاکید کرد: س��بک زندگی بس��یار مهم است، چیزی 
مانند حجاب بس��یار مهم اس��ت که برایش جان داده 
ش��ده اس��ت. حضرت آقا در ۱۴ خرداد تاکید کردند که 
باید جلوگیری کرد از تغییر سبک به زندگی غربی کرد. 
مردم ما هرگز خودشان را در مسیر غربی ها و شیاطین 
ق��رار نخواه��د داد. صدیقی بیان کرد:تقوا مایه بصیرت 
است.  کسانی که در دام شیاطین قرار می گیرند دوست 
را دش��من فرض می کنند، خدمتگذار را دش��من فرض 

می کنند در مس��یر ش��یطان است.  وی افزود: همیشه با 
خدا باش��یم و او را دوس��ت بداریم و حواس��مان باشد که 

ناراضی اش نکنیم.
خطیب جمعه تهران گفت: در ایام اهلل هفته قوه قضائیه 
هس��تیم  و مناس��بت این هفته ش��هادت معمار دستگاه 
قضایی آیت اهلل دکتر بهشتی و ۷۲ خدمتگزار مملکت 
اس��ت. وی ادامه داد: آیت اهلل بهش��تی نه تنها مظلوم 
زیست و به شهادت رسید بلکه یکی از جهات مظلومتیش 
این اس��ت که ش��ناخته نش��د و هنوز هم مظلوم اس��ت. 
ایشان در دوران طلبگی ما در ابعاد مختلف ما را نوازش 
و راهنمای��ی می ک��رد،  کمک های مادی و معنوی قبل 
از انقالب از ایش��ان دریافت می کردیم. در مس��یر عشق 
به خدا گام می نهادگ  وی خاطر نش��ان کرد: آیت اهلل 
بهشتی کار برای خدا می کرد و ترسی از مالمت نداشت، 

آزاده و موحد بود و دل برای خدا کنده بود .
صدیقی افزود: آیت اهلل بهشتی ظرفیت مدیریت جهانی 

داشت و این شخصیت را از ما گرفتند، البته قبل از این 
که او را از ما بگیرند شخصیت او را ترور کردند و منزوی 
کردند.  آقای بهشتی مجلس خبرگان، شورای انقالب 
و ق��وه قضائی��ه و    ... من��زوی بودند. ام��ا همان طور که 
رهبر انقالب گفتند اثر شهید سردار سلیمانی  از سردار 
سلیمانی بیشتر است شهید بهشتی هم همانگونه بودند 
و خون ایشان انقالب را خالص کرد. امام جمعه موقت 
تهران افزود: خدای متعال قانون فرستاده است ک برای 
پاسداری از قانون میزان فرستاده است که قوه قضائیه 
این است که قانون کمرنگ نشود .  وی ادامه داد: قوه 
قضاییه در قدم اول سعی می کند فضای امنیت به وجود 
بیاورد. همه روسای قوه قضاییه منتخب نائب امام زمان 
بودند و رسالت خودشان را ایفا کردند و دو انتخاب اخیر 
تفاوت ش��ان با روس��ای قوه قضاییه سابق این است که 
از درون قوه قضاییه بودند و اش��راف و اطالعات کافی 

در اختیارشان بود.
صدیقی افزود: من رئیس نورانی قوه قضاییه فعلی را از 
۵۰ س��ال قبل می شناس��م. خطیب این هفته نماز جمعه 
ته��ران گف��ت: قضات ما ب��وی پیغمبر می دهند و جای 
امی��ر المؤمنین نشس��ته ان��د. وی افزود: در پایان حادثه 
دلخراش زلزله افغانس��تان را تس��لیت عرض می کنم ، 
هالل احمر ما در آنجا حضور دارند.  همه همسایه ها و 

مسلمانان کمک کنند.

صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کرد:

شایعه پراکنی ها گناه شیطان است
گ�روه صنع�ت و تجارت:وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��وزه شناس��ایی ذخای��ر معدن��ی عقب 
هس��تیم، گف��ت: پارس��ال ۵۰۰ میلی��ون ت��ن م��واد معدنی 
 برداش��ت کردی��م ام��ا کمتر از ی��ک درصد خام صادر ش��د.

ب��ه گ��زارش  مه��ر، س��ید رض��ا فاطمی امین در س��خنرانی 
پی��ش از خطبه ه��ای نم��از جمع��ه ام��روز ته��ران ب��ا بیان 
این ک��ه رهب��ر معظم انقالب نس��بت به ح��وزه معدن تأکید 
بس��یاری دارند، اظهار داش��ت تأکید ایش��ان نس��بت به حوزه 

 معدن بس��یار درس��ت اس��ت، زیرا یکی از نقاط آغاز چرخه تولید، حوزه معدن اس��ت.
فاطمی امین گفت: وزارت صمت برای س��اماندهی بازار در س��ایت ir.۱۲۴ یک مرجع 
قیمتی را ایجاد کرده است، به این صورت که در این سایت بخشی به نام مرجع قیمت 
محصوالت وجود دارد و تا به امروز ۱۰ هزار قلم کاال باقیمت مشخص در آن درج شده 
و فروش کاال باقیمت باالتر از میزان درج شده در این سایت، تخلف است که با گزارش 
مردم و بازرس��ان کش��ف می ش��ود و به تدریج این مرجع قیمتی افزایش پیدا خواهد کرد 
 تا بدون اطالع دولت، هماهنگی و دریافت مجوز الزم، افزایش قیمتی صورت نگیرد.

وی با اش��اره به مس��ئله گرانی و تورم گفت: بخش��ی از عوامل تورم در داخل اس��ت و 
بخش��ی دیگر نیز از خارج به کش��ور تحمیل می ش��ود. وزیر صمت اعالم کرد: عوامل 
جهان��ی چه��ار دس��ته هس��تند ازجمله قیمت ه��ای جهانی به طور مث��ال روغن از تنی 
ه��زار و ۴۰۰ دالر ب��ه ۲ ه��زار دالر رس��ید و پنب��ه از کیلویی ۲ دالر به ۳.۵ دالر رس��ید، 
یعنی از اس��فندماه س��ال گذش��ته و در چهار ماه گذش��ته، ش��اهد افزایش قیمت در مواد 
اولی��ه بودی��م؛ همچنی��ن هزینه های حمل نقل نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته اس��ت 
و بس��یاری از تولیدکنن��دگان خارج��ی به ص��ورت اعتب��اری کاال را نمی دهند، بلکه در 
صورت پرداخت نقدی و یا با دریافت پیش پرداخت کار می کنند که این کار را مشکل 
می کند و حتی در بس��یاری از موارد ممنوعیت صادرات را وضع کردند یعنی به موجب 
آش��فتگی ای که در بازار جهانی ایجادش��ده اس��ت، نمی توان اعتباری خرید را انجام داد 
و ای��ن فرآین��د باید با پرداخ��ت نقدی یا پیش پرداخت صورت پذیرد، بنابراین مجموعه 
این عوامل خارجی و عالوه بر اصالحاتی که در داخل کش��ور برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
 تومانی الزم بود صورت گیرد، باعث ش��ده اس��ت که آش��فتگی در بازار ایجاد ش��ود.

وی افزود: باوجود آمارهای امیدوارکننده مبنی بر رش��د ۴۰ درصدی صادرات در س��ه 
ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت به س��ال قبل، افزایش تولید و تحویل خودرو، افزایش 
برداش��ت مع��ادن و.... ای��ن پرس��ش در اذه��ان عموم��ی وجود دارد که چ��را تأثیر این 
دس��تاوردها در زندگی مردم مش��اهده نمی ش��ود؟ این موضوع را می توان با یک مثال 
توضیح داد. س��اختمانی را در نظر بگیرید که سیس��تم سرمایش��ی آن دچار مشکل بوده 

و پنجره های آن نیز شکس��ته اس��ت، تا هنگامی که هوا خوب 
اس��ت زندگی در این س��اختمان مش��کل نیست، اما با سردشدن 
و ب��رودت ه��وا و بارش باران به علت شکس��ته بودن پنجره ها، 
دیگر قابل اس��تفاده نیس��ت؛ در این شرایط آیا می توان گفت که 
بی س��رپناه هس��تیم؟ خیر نمی توان این را گفت، زیرا س��رپناه 
وج��ود دارد، ما دچار مش��کالتی اس��ت؛ بنابرای��ن اقتصاد ما نیز 
همان ط��ور که رهبر معظم انقالب فرمودند نیازمند اس��تحکام 
س��اخت درونی اس��ت و معنای اقتصاد مقاومتی نیز همین است 
وزی��ر صم��ت ادام��ه داد: بنابرای��ن در اقتصاد ما نیز اگر ش��رایط عادی بود و قیمت های 
جهانی افزایش پیدا نمی کرد، با تورم زیادی روبه رو نمی شدیم؛ اما قیمت های جهانی 
و تورم افزایش پیدا کرد که نشان می دهد اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی نشده 
اس��ت؛ یعنی بر اس��اس مثال یادش��ده سیس��تم گرمایشی در س��اختمان داریم اما دچار 
 مشکل است و در مواقع لزوم نمی تواند خوب عمل کند و منافذی برای ورود سرما دارد.
فاطمی امین تصریح کرد: اقتصاد ایران نیز از ظرفیت های بس��یاری برخوردار اس��ت، 
همانند س��اختمانی که از اس��کلت، در و… برخوردار اس��ت اما در بخش هایی هم با 
نواقصی روبه رو اس��ت، بنابراین باید به س��مت اقتصاد مقاومتی گام برداش��ته و نواقص 
ساختار اقتصاد کالن کشور را برطرف کنیم تا با بروز مشکالت داخل و خارج، وضعیت 
کش��ور با برهم ریختگی روبه رو نش��ود؛ به عبارت دیگر اگر دولت تأمین زندگی روزمره 
م��ردم، تنظی��م ب��ازار و مدیری��ت تولید را انجام داده اما به اصالح س��اختار توجه نکند، 
 باوجود فروکش کردن مقطعی مش��کالت دوباره ش��اهد اوج گرفتن آن ها خواهیم بود.

وی ی��ادآور ش��د: گزارش های��ی هر س��ه ماه یک بار با عن��وان تحول در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منتش��ر می ش��ود و در س��امانه وبگاه این وزارتخانه قابل رؤیت اس��ت، 
هدف مهم ما این اس��ت که عالوه بر کاهش مش��کالت روزمره، اصالحاتی در س��اختار 
اقتصاد کش��ور انجام دهیم تا مس��ائل به طور ریش��ه ای و اساس��ی حل شود و یکی از این 
محورها کاهش فساد و رانت است که کم هزینه نخواهد بود. در این گزارش اقدامات 
بسیاری برای اصالح سیستم تولید، تجارت، معدن و بازار در حال اتفاق و قابل مشاهده 
است و به طور قطع منافع و مقاومت هایی را ایجاد می کند، اما باید این کار را انجام داده 
 و پیرو ش��هید بهش��تی بوده و زندگی ما در راس��تای تحقق تمدن نوین اس��المی باشد.
وی با اش��اره به نام گذاری یکم تیرماه به نام روز اصناف عنوان کرد: حضرت امام )ره( 
اصناف را بازوان ستبر انقالب اسالمی دانستند و اصناف در پیش از پیروزی انقالب و حتی 
در ایام پیروزی انقالب کمک های شایانی انجام دادند به گونه ای که در موقعیت های 
مختلف و حتی در زمان بروز مش��کالت در میدان عمل حضور داش��تند و به وضعیت 

کشور کمک کردند و تالش های آنان شایان تقدیر است.

 وزیر صمت خبر داد

 ایجاد مرجع قیمتی در سایت ۱۲۴ از سوی وزارت صمت

گ�روه اقتص�اد کالن:رئی��س س��ازمان برنام��ه  و بودج��ه گفت: 
ب��ا وج��ود تحوی��ل خزانه مق��روض، دولت را بدون اس��تقراض 
اداره کردی��م، ب��رای کنت��رل ت��ورم ب��ا وج��ود رش��د ش��دید 
 قیمت ه��ای جهان��ی برنامه خوبی در حال تدوین و اجرا اس��ت.
به گزارش تجارت از مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل سازمان 
برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در دیدار با آیت اهلل جوادی 
آملی از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و اظهار داشت: سه عامل 
بدهی های تلنبار شده گذشته، رشد قیمت های جهانی و برخی 

تصمیمات اقتصادی که بر اساس تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است. وی افزود: دولت 
 سیزدهم زمانی روی کار آمده که نه خزانه خالی بلکه خزانی مقروض و منفی را تحویل گرفت.
 معاون رئیس جمهور ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، 
۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد شده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در 
چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.  رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با اش��اره به رش��د هش��ت برابری نقدینگی در هشت سال گذشته، گفت: یکی از ریشه های 
تورم چاپ پول و اس��تقراض از بانک مرکزی اس��ت در حالی که این موضوع خط قرمز ما 
است و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.  
میرکاظمی اضافه کرد: بر اس��اس قانون دولت مکلف به عادالنه کردن یارانه کاالهای 
 اساس��ی ب��ود، چ��ون در عم��ل چی��زی در قانون به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداش��ت.

 وی ب��ا اش��اره ب��ه ادام��ه حمایت ه��ای ریالی یا کاالیی از مردم ب��رای جبران هزینه ها، 

گف��ت: کش��ورهایی ک��ه س��ال ها ب��ا ت��ورم ح��دود صف��ر 
مواج��ه بودن��د با رش��د ش��دید قیمت های جهان��ی با تورم 
ت��ا ۲۰ درص��د دس��ت و پنج��ه ن��رم می کنند، چ��ون قیمت 
 م��واد غذای��ی و ان��رژی رش��د چند برابری داش��ته اس��ت.

 معاون رئیس جمهور ادامه داد: در زمان تحویل دولت ذخایر 
کاالهای اساسی از حد مجاز بسیار پایین تر آمده بود ولی در 
حال حاضر وضعیت ذخایر راهبردی کش��ور مناس��ب است.  
وی با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیت های مالی و 
بدهی های گذش��ته بودجه عمرانی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رس��ید، تاکید کرد: برنامه 
دولت تقویت تولید و افزایش صادرات اس��ت کما اینکه در س��ه ماه ابتدایی س��ال تراز 
تجاری کشور مثبت و صادرات افزایش خوبی داشته است. رئیس سازمان برنامه با بیان 
اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه ریزی کرده اس��ت، گفت: انضباط بودجه، کاهش 
 هزینه های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت ها بانک ها با جدیت دنبال خواهد شد.

 میرکاظم��ی ادام��ه داد: ام��روز دیگ��ر ش��اهد م��رگ روزان��ه تا ۷۰۰ نفر از م��ردم در اثر 
 کرون��ا نیس��تیم، حت��ی منابع برای تزریق دوز چهارم واکس��ن نیز تأمین ش��ده اس��ت.

 وی در پای��ان از بهب��ود وضعی��ت اقتص��اد و کنت��رل تورم خبر داد و افزود: با کنترل تورم، 
راه افتادن طرح های عمرانی، فعال شدن بخش خصوصی در تولید با اهرم کردن منابع 
دولتی، شاهد رشد بهتر اقتصادی خواهیم بود کما اینکه سال گذشته هم رشد اقتصادی 

از میانگین در حد صفر هشت ساله به بیش از ۴ درصد رسید.

گروه بین الملل: رهبر کره شمالی به فرماندهان این کشور 
دس��تور داد در مقابل کش��ور های متخاصم بازدارندگی 
نظامی کره ش��مالی را تقویت کنند. منابع کره ش��مالی 
روز گذشته از دستور »کیم جونگ اون« رهبر این کشور 
برای تقویت بازدارندگی نظامی کره ش��مالی خبر داد. 
براس��اس گزارش رویترز رهبر کره ش��مالی که ریاست 

نشس��ت بزرگ س��ه روزه هش��تمین کمیسیون نظامی 
مرکزی را بر عهده داش��ت همچنین در پایان نشس��ت 
مهم س��ه روزه با مقامات ارش��د نظامی، دس��تور تقویت 
قابلیت ه��ای دفاعی کش��ورش را صادر کرد. همچنین 
در این نشست مقامات ارشد کره شمالی موضوع مهم 
»ارائه ضمانت نظامی برای تقویت بیش��تر بازدارندگی 

جنگی کشور را تایید کردند«.
پس این دیدار، مقامات کره ش��مالی اش��اره دقیقی به 
بازنگ��ری در برنامه ه��ای جنگی خود نک��رد، اما تاکید 
کردند که پیونگ یانگ تصمیم گرفته وظایف عملیاتی 
یگان های خط مقدم خود را با »یک طرح اقدام نظامی 

مهم« تقویت کند.

دستور »کیم جونگ اون« برای تقویت بازدارنگی نظامی بیشتر 

  پکن: آمریکا باید به خواسته های منطقی ایران پاسخ دهد
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 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


