
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 لزوم تسهيل سرمایه گذاری
 در انرژی های تجدیدپذیر 

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی ایران

سرمقاله

تسهیل سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر آینده نگری 
و چاره جویی بلندمدت برای رفع مشکالت 
حوزه انرژی کشور است که با تدوین برنامه 
خری��د تضمینی ب��رق تجدیدپذیر ممکن 
خواهد شد. موضوع سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

بررسیهای»تجارت«نشانمیدهد

گرانیمسکنازتورمجاماند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری مطرح کرد؛

 طراحی نقشه راه
 صنعت خودرو

»تجارت« از احتمال بستن خط لوله گازی روسیه 
به روی اروپا گزارش می دهد

 پاتک گازی مسکو به تحریم های اروپا
  گروه انرژی: هنگامی که روسیه جریان گاز در خط لوله نورد استریم ۱ را برای تعمیرات، 
در ماه ژوییه متوقف کند، اروپا نگران آن خواهد بود که این خط لوله دوباره وصل نشود. 
به گزارش »تجارت«، روسیه هفته گذشته جریان گاز خط لوله نورد استریم ۱ به اروپا را به 
۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله کاهش داد و تاخیر در تعمیرات تجهیزات، را عامل این 
کاهش اعالم کرد. درنتیجه، آلمان و دولتهای اروپایی دیگر را برای یافتن منابع جایگزین 
برای دفع خطر سهمیه بندی گاز در زمستان، به تکاپو افتادند. اکنون اروپا از این واهمه دارد 

که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ...                                                       صفحه 5
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»تجارت« جایگاه ژئواکونومیک ایران را در میان کشورهای همسایه بررسی کرد

موقعیت ایران در 8 گذر گاه منطقه ای
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گروه سیاس�ی: رئیس کل دادگس��تری استان تهران گفت: 
سال گذشته ۱۲۰۰ فقره پرونده با موضوع اخالل در نظام 
اقتصادی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان بررس��ی ش��د. در 
همین رابطه ۹۳ هزار میلیارد از معوقات بانکی از مفسدان 
اقتص��ادی وصول ش��د. ۳۲ هزار میلی��ارد تومان هم بدون 
صدور حکم توسط دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، رد مال 
داشتیم. علی القاصی مهر رییس کل دادگستری تهران در 

نشست خبری مشترک که به ...

گروه سیاس�ی: رییس جمهور تاکید کرد: تس��ریع در پرداخت 
حق��وق و مطالب��ات بیمارس��تان ها و کادر درمان جلوه عملی 
قدردانی از پزشکان و پرستاران زحمتکش کشور است، وزیر 
بهداشت این موضوع را با جدیت پیگیری کند. سید ابراهیم 
رییسی، رییس جمهور کشورمان در جلسه صبح روز گذشته 
در س��تاد ملی مقابله با کرونا با اش��اره به کاهش آمار ابتال و 
فوتی های ناش��ی از ش��یوع ویروس کووید۱۹، از تالش ها و 

زحمات کادر درمان در طول دو ...

وصولمعوقاتبانکیاز
مفسداناقتصادی

روندنزولیکرونامنجر
بهعادیانگارینشود

 صفحه2  صفحه 2

 بازگـشت
 طرف های  برجامی 

به میز مذاکره

درنشستخبریمشترک
امیرعبداللهیانومسئولسیاست
خارجیاتحادیهاروپامطرحشد؛

اثر صفر قيمت گذاری در افزایش 
نرخ اجاره بهاء
مجتبی یوسفی

نماینده مجلس

یادداشت

 
 تجرب��ه در حوزه های 
مختلف نشان داده که 
قیمت گذاری دستوری 
نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای 
مس��کن شود. متاسفانه سوءمدیریت یک 
وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند 
س��ال هیچ اقدام��ی در این حوزه صورت 
نگیرد و تاثیر خود را اکنون با برهم خوردن 

تعادل بین عرضه و تقاضا و  ...
ادامه در صفحه 3

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

»تجدید مناقصه«
 » فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي  )یکپارچه(

 یک مرحله اي تکمیل بخشی از اسکلت سالن 6000 نفری گرگان «

1- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي )یکپارچه( یک مرحله اي تکمیل بخشی از 
اس��کلت س��الن 6۰۰۰ نفری گرگان به ش��ماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۹۱۰۰۰۰۱۹ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ مي باشد . 
2-ن�وع و مبل�غ تضمی�ن ش�ركت در فرآین�د ارج�اع كار: مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار  ۱۱/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 ری��ال ) ی��ازده میلی��ارد و پانص��د و ن��ود میلی��ون ری��ال( و مطاب��ق مف��اد من��درج در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس

www.setadiran.ir   و اسناد مناقصه مي باشد.
3-برآورد هزینه اجراي كار: اجراي پروژه بر اس��اس فهارس بهاي س��ال ۱۴۰۱ برابر ۲7۹/۱۴۲/۰۳7/۰6۱ ریال )دویس��ت و هفتاد و نه میلیارد 
و یکصد و چهل و   دو میلیون و س��ی و هفت هزار و ش��صت و یک ریال( مي باش��د. ش��ایان ذکر اس��ت ضریب ارتفاع در این برآورد )فهارس بهاي س��ال 

۱۴۰۱( محاسبه نشده است.
* بر اس��اس بند ۱ و ۲ بخش��نامه ۹۴/۳۰۵۹۳ مورخ ۹۴/۰۳/۰۵ موضوع دس��تور العمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران براي ش��رکت در مناقصه، ارزیابي 

کیفي و ارجاع کار مالک عمل خواهد بود.
4-مدت و محل اجرا: ۱۲ ماه شمسي، استان گلستان، شهرستان گرگان

5-مهلت زماني دریافت اسنادمناقصه از سایت: از ساعت 8:۰۰ الي ۱۹:۰۰مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
6-مهلت زماني ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۹:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲6 مي باشد.

7-زمان و محل بازگش�ایي پاكتها: س��اعت ۰8:۴۰ صبح روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ درکمیس��یون مناقصه در مجموعه ورزش��ي انقالب 
   www.setadiran.ir تاالر نصرت(  پاکت های ارزیابی کیفی و )الف و ب و ج( از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس(

باز و خوانده مي شود.
8-رتبه مورد نیاز: 

الف( گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۳ ابنیه ، داشتن رتبه هاي باالتر بالمانع مي باشد 
ب( داشتن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد

9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر )عج(  ابتداي 
اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني )نیایش( _ مجموعه ورزشي انقالب _ ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور

10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه: مهندسین مشاور اروین معماری پارس به نشانی: تهران_ 
شیراز جنوبی _ بلوار علیخانی )ونک پارک( _  پالک ۵8_ طبقه ۵ _ واحد ۹ _ تلفن :  88۲۱۹۳۰۴-886۰۰۱۲8-۹

11-زمان و محل ارائه پاكت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت ۱۳:۰۰ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲8 
به دس��تگاه مناقصه گزار به آدرس تهران ¬– خیابان ولیعصر )عج( – ابتداي اتوبان آیت اله هاش��مي رفس��نجاني )نیایش( – مجموعه ورزش��ي انقالب 

– ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴                

13- دفتر ثبت نام : 88۹6۹7۳7و8۵۱۹۳768
* بازگشایي پاکتهاي مناقصه با هر تعداد شرکت کننده انجام خواهد شد.      *هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است

   http://iets.mporg.ir  درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي نماید. * پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات*
 * ش��رکت توس��عه ونگه��داري و اماک��ن ورزش��ي کش��ورwww.tanavar.ir     * س��امانه تدارکات��ي الکترونیک��ي دول��ت )س��تاد(     

www.setadiran.ir  

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  -   مدیر امور پيمانها و رسيدگی فنی
شناسه آگهی : 1339582

م الف : 1246

گروه سیاس�ی: دبیر ش��ورای نگهبان با تاکید بر لزوم 
تبیی��ن برنامه های مس��ئوالن برای کنترل تورم  گفت: 
دالی��ل مش��کالت اقتص��ادی را ب��ه م��ردم بگویید و 
برنامه ها و اقداماتی که برای رفع مش��کالت اقتصادی 
در دس��تورکار اس��ت؛ را تبیین کنید. اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با آیت اهلل جنتی دبیر 
ش��ورای نگهب��ان دیدار کردن��د. در این دیدار عالوه بر 
اعضای کمیسیون اقتصادی، عباسعلی کدخدایی رئیس 
پژوهشکده و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
نیز حضور داش��تند. در ابتدای این دیدار آیت اهلل جنتی 
ابراز امیدواری کرد این دیدارها برکت داش��ته و بتواند 

گرهی از مشکالت مردم را بگشاید.
وی خط��اب ب��ه نمایندگان مجلس گفت: س��عی کنید 
بیش��تر گره گش��ایی کنید و از وقت استفاده بهینه داشته 
باشید تا نتیجه بهتری هم بگیرید. دبیر شورای نگهبان 
ب��ا تاکی��د ب��ر بهبود روابط مجلس و دولت گفت: هر چه 
می توانید روابط دولت و مجلس را بهبود بخشید، مردم 
هم از ش��ما چنین انتظاراتی دارند. در گذش��ته دعواهای 

میان مجلس و دولت فراوان بود و آثار بسیار منفی هم 
در جامعه گذاش��ته بود ولی امیدواریم انش��اهلل با حس��ن 
نیتی  که دارید، اقدامات موثری داشته باشید و اختالفات 
سیاسی کمتر شود. دبیر شورای نگهبان همچنین توصیه 
کرد: ارتباط تان را با مردم حفظ کنید. شما نماینده مردم 
هستید، باید مردم شما را ببینند و بتوانند حرف هایشان 
را با ش��ما در میان گذارند. دردهای مردم را بش��نوید و 
راه عالجی برای آن داش��ته باش��ید. شما هم در جلسات 
ب��ا م��ردم، مجلس را به م��ردم معرفی کنید و هم مردم 
انتظارات ش��ان را از مجلس بیان کنند. آیت اهلل جنتی 

اضافه کرد: عمده مش��کل مردم، مسئله معیشت است. 
وضعی��ت گرانی ها ب��رای مردمی که درآمد کمی دارند 
یا درآمدی ندارند، معضلی اس��ت که باید برای آن راه 
حلی جستجو کرد؛ مجلس هم خوشبختانه در این زمینه 
در حال فعالیت اس��ت لذا کاری کنید که مردم به ش��ما 
خوش بین باش��ند و همانطور که با خوش بینی به ش��ما 
رای دادند و ش��ما را قبول کردند، این خوش بینی باید 
ادامه داشته باشد. وی با تاکید بر تبیین دالیل گرانی ها 
و برنامه های مسئوالن برای کنترل تورم افزود: دالیل 
مش��کالت اقتص��ادی را به م��ردم بگویید و برنامه ها و 
اقداماتی که برای رفع مشکالت اقتصادی در دستورکار 
است را تبیین کنید، مردم باید بدانند که شما نسبت به 
ریشه مشکالت اقتصادی آگاهید و برای رفع آن تالش 
می کنید. مردم ما نجیب و قانع هس��تند ولی نگرانند و 
بنده هم نگران گرانی ها هستم و می دانم شما هم با مردم 
هم درد هستید؛ مردم اگر بدانند که تدابیر مسئوالن حل 
کننده مشکالت است، آرامش پیدا می کنند و برای رفع 

مشکل به کمک دولت و مجلس می آیند.

آیت هللا جنتی: 

مسئوالن اقداماتی اقتصادی را برای مردم تبیین کنند

گروه كش�اورزی: خرید تضمینی گندم در ۳۱ اس��تان کشور با 
۳۱ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته، از ۳ میلیون و 66۳ 
هزار تن فراتر رفت، ضمن اینکه ارزش گندم های خریداری 
ش��ده از گندمکاران نیز با افزایش حدود س��ه برابری، به بیش 
از ۳8 هزار و 778 میلیارد تومان رس��ید که 7۲ درصد از این 
مقدار به حساب گندمکاران کشور واریز شده است. بر اساس 
اعالم چند روز پیش س��خنگوی دولت، خرید تضمینی گندم 
در کش��ور در روز اول تیر، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود، در 

صورتی که با خرید تضمینی ۱6۳ هزار تن گندم در س��ه روز گذش��ته، این رقم تا صبح 
امروز به ۳۰ میلیون و 66۳ هزار تن افزایش یافت. 

بر اس��اس این گزارش، میزان تحویل گندِم کش��اورزان در ابتدای تابس��تان سال جاری 
نسبت به ابتدای تابستان سال گذشته که ۲ میلیون و 8۰۰ هزار تن بود، ۳۱ درصد افزایش 

یافته اس��ت و گندم های خریداری ش��ده توسط مراکز خرید 
تضمین��ی گن��دم، در قالب 6۱۳ هزار محموله به کانون های 
جمعیتی و مراکز ذخیره س��ازی ارس��ال شده اند. این گزارش 
حاکی اس��ت، امس��ال در استان خوزس��تان که پیشتاز خرید 
تضمینی گندم کش��ور اس��ت و بیش از ۹۵ درصد مطالبات 
گندم��کاران ای��ن اس��تان پرداخت ش��ده، تحویل محصول 
کش��اورزان به یک میلیون و ۳۵۵ هزار تن رس��یده که معادل 
۳7 درصد گندم خریداری ش��ده در کل کش��ور اس��ت. گفتنی 
است، استان گلستان که به تازگی وارد عملیات خرید تضمینی گندم شده است با 6۹۴ 
هزار تن خرید، در رتبه دوم پس از خوزس��تان قرار دارد و خرید این محصول نس��بت به 
س��ال گذش��ته با 6۴ درصد رش��د همراه بوده و اس��تان فارس نیز با ۳7۲ هزار تن تا این 

مقطع از فصل خرید، در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

 خرید تضمینی گندم در کشور به ۳ میلیون و ۶۶۳ هزار تن رسید

مسکو: 

به معاهده منع تسلیحات هسته ای نمی پیوندیم
گروه بین الملل: س��خنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم 
کرد که روسیه قصد ندارد به معاهده منع تسلیحات اتمی 
بپیوندد و معتقد است که این معاهده هیچ گونه استاندارد 
جهانی را نه در حال حاضر و نه در آینده ایجاد نمی کند. 
»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم 
کرد که مسکو به معاهده منع تسلیحات هسته ای نمی 
پیون��دد. بن��ا بر اظهارات وی ک��ه پس از برگزاری اولین 
کنفرانس کش��ورهای ش��رکت کننده در این باره بیان 
ش��د، پیشبرد تهاجمی این معاهده موجب افزایش نفاق 
بین دولت ها و تضعیف معاهده منع اش��اعه هس��ته ای 

می ش��ود. زاخارووا در این باره گفت: در رابطه با تمایل 
به ایجاد بنیان و اس��اس برای تالش ها درباره جهانی 
سازی معاهده منع تسلیحات هسته ای، همانطور که در 
اسناد نهایی کنفرانس ثبت شده است، تأکید می کنیم که 
روسیه قصد ندارد به این توافق بپیوندد و معتقد است که 
این معاهده هیچ گونه استاندارد جهانی را ایجاد نمی کند، 
نه االن و نه در آینده. س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه 
همچنین افزود که مسکو همچنان به این موضع پایبند 
اس��ت که توس��عه معاهده مذکور پیش از موعد، اشتباه و 

در واقع معکوس بوده است.

وی تاکی��د ک��رد که این تواف��ق هیچ کمکی به کاهش 
خطرات فزاینده هسته ای نکرده و بشریت را حتی یک 
قدم به هدف ذکر شده در آن نزدیک نمی کند و رویکرد 
من��درج در ای��ن معاهده تنها منجر به افزایش اختالفات 
و تناقضات بین کش��ورهای هس��ته ای و غیرهسته ای 
می ش��ود. زاخارووا افزود: این معاهده وضعیت نظامی- 
سیاس��ی و نظام��ی- راهب��ردی را در نظر نمی گیرد و با 
ای��ن اصل که خلع س��الح هس��ته ای بای��د به گونه ای 
انجام شود که منجر به افزایش سطح امنیت برای همه 

شود، مغایرت دارد. 

 بورل: بن بست برجام باید شکسته شود


