
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 پتانسيل بازار سهام 
برای جذب نقدینگی
سید فرهنگ حسینی
کارشناس بازار سرمایه

سرمقاله

در حالی بازار سرمایه به 
پیش��واز فصل تابستان 
می رود که قیمت های جهانی در س��طح 
باالست، بحران اوکراین ادامه دارد، تورم 
در س��طح باالیی قرار دارد و قیمت دالر 
صعودی اس��ت، از س��وی دیگر در داخل 
کشور هم شاهد شروع قطعی های برق و 

سیاست های کنترلی در...
ادامه در صفحه 3 

گزارش روز

مشکل فنی امنیتی سامانه یکپارچه خودرو تایید شد

 پشت پرده لغو 
قرعه کشی خودرو 

»تجارت« از وضعیت شکننده بازار مسکن گزارش می دهد

سرمایه مستاجران آب رفت
بررسی های »تجارت« نشان می دهد
 اوپک پالس در مسیر 

توافق نفتی جدید
 گروه انرژی:  گروه اوپک پالس، س��همیه تولید نفت در اوت را تعیین کرده اس��ت اما 
آنچه در گام بعدی اتفاق می افتد، پرسش اصلی برای بازار نفت است که با مختل شدن 
عرضه روسیه و تورم سرسام آور کلنجار می رود. پیمان نفتی فعلی اوپک پالس که در 
اوج پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاش��ته ش��د، س��رانجام به پایان خود نزدیک می ش��ود و 
این موضوع که این گروه از این پس به کدام سمت می رود، یک سوال سیاسی است 
ب��ه گ��زارش »تج��ارت«،. اوپ��ک پالس تا اوت تولیدی که در س��ال ۲۰۲۰ به صورت 
داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت کامل احیا می کند و نمایندگان ۲۳ تولیدکننده 
عضو این گروه از هم اکنون با این سوال کلنجار ...          صفحه 5
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»تجارت« روند رو به رشد بورس در بهار را بررسی کرد

بازگشت  خوشبینی  به بازار سرمایه 
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گروه سیاس�ی: وزیر امور خارجه توافقی خوب، قابل اتکا و 
پایدار را در صورت واقع بینی طرف آمریکایی و اجتناب آن 
از زیاده خواهی دست یافتنی دانست. حسین امیرعبداللهیان 
در این دیدار با ابالغ س��الم رئیس جمهور اس��المی ایران 
و همچنی��ن تجدی��د دعوت از رئیس جمه��ور ترکیه برای 
سفر به کشورمان به منظور برگزاری نشست شورای عالی 
همکاری های دو کشور در تهران و همچنین برپایی نشست 

کمیسیون همکاری های ...

 در دیدار اعضای هیات امنای صندوق های قرض الحسنه 
و معتمدی��ن ب��ازار ب��ا رئی��س جمهور مهم ترین مس��ائل، 
مش��کالت و راهکاره��ای ایفای نق��ش این صندوق ها در 
 کمک به دولت و کاهش مش��کالت مردم بررس��ی ش��د.

 به گزارش تجارت، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این دیدار 
که دیروز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه قرض الحسنه 
ریش��ه در اعتق��اد و باورهای م��ردم دارد، تاکید کرد: امروز 

صندوق های قرض الحسنه با ...

واقع بینی آمریکا شرط 
رسیدن به توافق

حمایت دولت از 
 صندوق های قرض الحسنه

 صفحه2  صفحه 2

درهم شکستن ساختارهای فسادزا 
کار اصلی در مبارزه با فساد 

رهبر انقالب در دیدار رئیس، مسئوالن و 
 جمعی از کارکنان قوه قضائیه تاکید کردند 

 لزوم تبيين اصالحات
 اقتصادی برای مردم

مهدی شریفیان
نماینده مجلس

یادداشت

 شایس��ته ب��ود در کنار 
ای��ن اقدام مثبت دولت 
برای همراهی بیش��تر 
مردم نس��بت به تدوین پیوست رسانه ای 
و تبیی��ن اه��داف ای��ن اق��دام اقتصادی 
اهتم��ام جدی ت��ری می داش��ت. امروز و 
در ش��رایطی ک��ه تحوالت بی��ن المللی 
وارد مرحله حس��اس و پیچیده ای ش��ده و 
جن��گ میان ق��درت های جهانی در کنار 

خشکسالی 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

آگهی ارزیابی کیفی 
» شماره 1401-31-02«

اداره کل خط و س��ازه هاي فني راه آهن جمهوري اس��المي ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوبه ش��ماره 
84۱۳6/ت۳۳56۰ ه� مورخ 85/7/۱6 نسبت به شناسایي تامین کنندگان کاالي صاحب  صالحیت جهت دعوت به مناقصه اي به شرح زیر اقدام نمایند :

1( شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید ۹۰.۰۰۰ متر مکعب باالست در منطقه شمالغرب تا آذربایجان
2( مبلغ برآورد اولیه :  ۲۲8.۰44.7۰۰.۰۰۰ ریال  

3( مدت زمان انجام قرارداد : ۹ ماه
4( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱6:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰4/۱8
5( مهلت تکمیل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱6:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰5/۰۱

6( کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تکمیل اس��ناد ارزیابی کیفی تا انتهای فرآیند مناقصه در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نشانی www.setadiran.ir و به طور برخط انجام می شود.

7( پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی : HTTP://IETS.MPORG.IR، صرفًا  جنبه اطاع رسانی دارد . 
8( متقاضیان ش��رکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه س��تاد، ضروری اس��ت مراحل ثبت نام در این س��امانه و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند.)شماره تماس سامانه ستاد ۰۲۱-4۱۹۳4(
مناقصه گران تائید صالحیت ش��ده در ارزیابی کیفی، درصورت ارائه پیش��نهاد قیمت، برای انجام موضوع مناقصه. باید با لحاظ قیمت کاالی  مرغوب  

ساخت داخل.  ارائه پیشنهاد نمایند.     
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 اداره کل خط و سازه های فنی  راه آهن جمهوری اسالمی ایران
 شناسه اگهی : 1342672

م الف : 1324

 تهدید به برگزاری اعتصاب های 
گسترده در انگلیس

گ�روه بی�ن المل�ل: در پ��ی افزایش 
هزینه های زندگی در انگلیس، طیف 
وسیعی از کارکنان تهدید به اعتصاب 
کردن��د. ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
اسپوتنیک، در پی افزایش هزینه های 
زندگ��ی در انگلیس و پیامد های آن، 
طی��ف وس��یعی از کارکن��ان بخش 

دولتی در انگلیس تهدید به اعتصاب کردند. اتحادیه های معلمان، کارکنان بخش 
بهداشت و درمان، وکالی دادگستری، کارکنان شهرداری و کارمندان دولت همگی 
تهدید کردند چنانچه به مطالباتش��ان برای افزایش دس��تمزد ها پاسخی داده نشود 
دست از کار خواهند کشید. در بحبوحه افزایش هزینه ها در انگلیس، پزشکان نیز 
خواهان افزایش ۳۰ درصدی دس��تمزد خود در پنج س��ال آینده ش��دند و تهدید به 
اعتصاب در صورت بی توجهی به خواسته ش��ان کردند. در همین حال بزرگ ترین 
اعتصاب کارکنان بخش راه آهن انگلیس در ۳۰ س��ال گذش��ته در روز های اخیر 
برگزار شد و دبیرکل اتحادیه کارکنان راه آهن این کشور اعالم کرد اعتصاب های 
گسترده بیشتری در راه است. اعضای این اتحادیه ماه گذشته از برگزاری اعتصاب 
و درخواس��ت برای بهبود امنیت ش��غلی، دس��تمزد ها و ش��رایط کاری کارکنان این 
بخش حمایت کردند. انگلیس با باالترین میزان تورم در 4۰ س��ال گذش��ته مواجه 
ش��ده اس��ت. بانک انگلیس هش��دار داد پیش بینی می شود شاخص بهای مصرف 
کننده تا ماه اکتبر از ۱۱ درصد فراتر برود. همزمان با افزایش بهای سوخت و مواد 
غذایی، از هر پنج نفر در انگلیس چهار نفر نگران چگونگی تامین نیاز های اساسی 

خود همچون مواد غذایی و سوخت در ماه های آینده هستند.

  کی یف سالح ها را کنار بگذارد 
 جنگ »فورا« متوقف می شود

گروه بین الملل: س��خنگوی کرملین 
در اظهارات جدید خود به زمان پایان 
جن��گ اوکراین و برنامه روس��یه در 
خصوص آن پرداخته است. دیمیتری 
پس��کوف، س��خنگوی کرملی��ن در 
کنفرانس��ی خط��اب ب��ه خبرنگاران 
گف��ت: »کی ی��ف می تواند ب��ا کنار 

گذاشتن سالح ها و انجام شرایط مورد نظر مسکو فورا جنگ را متوقف کند«. به 
گزارش الجزیره، او در مورد زمان پایان جنگ اوکراین گفت: »روسیه تاریخی برای 
پای��ان عملی��ات وی��ژه خود تعیین نکرده و طبق برنامه پیش می رود«. او همچنین 
ائتالف ناتو را یک »بلوک تهاجمی« خواند که برای رویارویی ]نظامی[ س��اخته 
شده است. گفتنی است ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به تازگی اعالم کرده این 
ائتالف نظامی تعداد نیرو های آماده باش خود را به بیش از ۳۰۰ هزار نفر افزایش 
خواهد داد. اظهارات سخنگوی کرملین در مورد نامعلوم بودن پایان جنگ در حالی 
مطرح می شود که روز گذشته رئیس جمهور اوکراین در نشست سران هفت گفت 
جنگ و درگیری باید تا »زمستان« خاتمه پیدا کند. روسیه می گوید این جنگ را 
برای »غیرنظامی« کردن اوکراین آغاز کرده است. افرادی مثل هنری کیسینجر، 
وزیر خارجه اس��بق آمریکا معتقدند اوکراین باید س��رزمین های مورد مناقش��ه را به 
روسیه واگذار کند تا آتش بس بین دو کشور تضمین شود. شورای روابط خارجی 
اروپا در نظرسنجی جدیدی از مردم خواسته است نظر خود را در مورد ادامه جنگ 
اوکراین و روسیه بگویند. در این نظرسنجی ۳5 درصد افراد خواهان صلح و فقط 

۲۲ درصد افراد خواهان ادامه جنگ شده اند. 

گروه سیاس�ی: س��خنگوی قوه قضاییه درباره س��امانه 
اعالم اموال مس��ئوالن گفت: 8۰ درصد مس��ئوالن قوه 
قضایی��ه ام��وال خود را به اداره ام��وال اعالم کرده اند. 
مسعود ستایشی به مناسبت هفته قوه قضاییه در برنامه 
زن��ده تلویزیون��ی درباره مهمترین عملکرد قوه قضاییه 
در دوره جدی��د تح��ول، گفت: س��ند تحول و تعالی که 
مجری آن هستیم برگرفته از اسناد باالدستی، مقررات 
قانونی و به طور ویژه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 
است و معتقدیم این سند همانطور که در بیانیه تحولی 
و تح��ول گ��را از ی��ک فرصت تحول طلب��ی را برای ما 

ایجاد کرده است.
وی دس��تگاه قضایی را یک دس��تگاه پویا و فعال خواند 
و تاکی��د ک��رد: برای همین قوه قضاییه راهی جز تحول 
ندارد و پویایی این مجموعه، اقتضای این تحول را دارد. 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول برگرفته 
از نظ��رات نخب��گان در داخل مجموعه قوه و بیرون قوه 
قضائیه اس��ت، اظهار کرد: تالش داریم در این دوره از 
ای��ن نظ��رات اس��تفاده و کار را بهینه کنیم. برای تعالی 

یافتن سند، استخراج نظرات باید ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس سند، مورد مورد را احصا 
کردی��م ت��ا قاب��ل فهم و قابل اجرا و همچنین ش��فاف و 
ضابطه مند باش��د؛ خصوصا تاکید بر این اس��ت که سند 
اجرایی و عملیاتی و همچنین متناس��ب با ش��رایط روز 
باش��د. ستایش��ی یکی از نکات گنجانده شده در سند را 
وجود مولفه ها و پارامتر های خاص به عنوان راهبردها، 
راهکارها، اهداف و چالش ها برشمرد و گفت: رسیدگی و 
صدور حکم نسبت به تظلمات و تعدیات، احیای حقوق 
عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، جرم تغیب مجرم 
و مجازات، و پیش��گیری از وقوع جرم، 5 ماموریت قوه 
قضاییه در سند با استناد به اسناد باالدستی پیش بینی 
شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع اطاله 

دادرسی و سیاستگذاری و برنامه ریزی قوه قضائیه برای 
کاهش آن، اظهار کرد: یکی از ویژگی های سند، کاهش 
اطاله دادرسی است و رئیس قوه قضائیه هم بر این مهم 
تاکید دارد و کاهش اطاله ها در مولفه ها گنجانده شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه اهتمام همه خدمتگزاران ش��ما 
مردم در قوه قضاییه به حداقل رس��اندن اطاله دادرس��ی 
اس��ت، ادامه داد: تالش بر رفع معوقه های طوالنی در 
دستگاه قضایی است و حجم ورودی های موجود همه 
سهم قوه قضاییه نیست. باال بردن انگیزه همکاران در 
خدمت و رفتن سمت و سوی سیستم هوشمندسازی به 
ویژه استعالمات موجب کاهش اطاله دادرسی می شود 
و تاکید روز گذشته سران سه قوه در همایش سراسری 

هفته قوه قضاییه هم ارتقای انگیزه همکاران بود.
ستایش��ی گفت: ابالغ الکترونیکی در رسیدگی سریعتر 
به پرونده ها نقش قابل توجهی دارد. همچنین از روسای 
دادگس��تری ها و دادستان های مرکز استانها می خواهم 
از ای��ن ظرفیت ایجاد ش��ده نهای��ت بهره را ببرند چون 
سیاس��ت دس��تگاه قضایی و س��ند تحول این است که 
کاغذها برداشته شود و با سرعت رسیدگی به پرونده ها 
پیش برود. س��خنگوی قوه قضاییه درباره زندان زدایی 
با اشاره به اهمیت مردمی سازی قوه قضاییه، بیان کرد: 
تحول در دس��تگاه قضایی از مس��یر فعال کردن مسیر و 
انگیزه مند کردن مردم می گذرد و معتقدیم رویکردهای 

اجتماعی باید مورد توجه و تطبیق قرار بگیرد.

وی اف��زود: در تش��خیص فرایندهای اجتماعی باید به 
بحث برون زایی برس��یم تا از بحث مردمی س��ازی به 
مواردی چون جرم زدایی دست یابیم. باید از همه ظرفیت 
مردم بهره مند شده و کاری کنیم در حوزه حقوق عامه 
با رعایت موازین ش��رعی و مقررات قرآنی در کمترین 
زمان ممکن آنچه که مد نظر مردم اس��ت دس��ت یابیم. 
س��خنگوی قوه قضاییه ش��ورای حل اختالف را یکی از 
نهادهای متمس��ک به ظرفیت مردمی دانس��ت و گفت: 
حضور مردمی در ش��ورای حل اختالف یکی مش��ارکت 
آنان در فرآیند رس��یدگی و دیگری متقاعد کردن مردم 
ب��رای رج��وع به مرجع خاص حل اختالف متناس��ب با 
پرونده های موجود است که این دو باعث کاهش حجم 
ورودی ها به عدلیه می شود. وی رضایتمندی و ارتقاء 
اعتماد مردم را مهمترین اصل مورد تاکید همکاران خود 
در دستگاه قضایی دانست و ادامه داد: مطالبه جدی در 
قوه قضاییه حاصل ش��دن رضایتمندی و اعتماد مردم 
اس��ت و مردم بدانند و یقین داش��ته باش��ند که تظلمات 
ش��ان در دس��تگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
ستایشی با بیان اینکه زندان، نگاه و افتخار قوه قضاییه 
نیس��ت، گف��ت: زن��دان عوارض و آس��یب هایی دارد و 
خانواده زندانی قطعًا به مشکل می خورد، تکلیف فرزندان 
زندانی مشخص نیست بنابراین همیشه در نشستهای 
خبری می گویم "با کمال تاسف چند نفر در این قضیه 
بازداش��ت ش��ده اند". وی اضافه کرد: زندان فقط برای 
هنجارش��کنان، عبور کنندگان از خط قرمزها، اراذل و 
اوب��اش و اف��رادی اس��ت که معبر م��ردم را می بندند به 
حقوق مردم مستقیم تجاوز می کنند. سخنگوی دستگاه 
قضایی خاطرنشان کرد: با استفاده از نهادهای ارفاقی بر 
اس��اس قانون مجازات اس��المی و کیفری، فرد به جای 
زن��دان رفت��ن مثاًل می تواند از ظرفیت پابند الکترونیک 

استفاده کند و در منزل کنار اعضای خانواده بماند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

۸۰ درصد مسئوالن قوه قضاییه اموال خود را اعالم کرده اند 

گروه جامعه: مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت، اختصاص بودجه  5۰۰۰ میلیارد تومانی 
جهت حمایت مالی از هزینه های درمانی بیماران خاص، صعب العالج و نادر را گامی مهم 
و ارزشمند به منظور کاهش هزینه های سنگین و کمرشکن سالمت دانست و اعالم کرد 
که بسته های خدمتی در این بخش تدوین شده و پس از تصویب طرح در دولت، ۲۹ بیماری 
در ۳ گروه بیماری تحت پوشش بیمه صد درصدی یا حداکثری قرار خواهند گرفت. دکتر 
محمدمهدی ناصحی گفت: مصوبات خوبی در ش��ورای عالی بیمه س��المت داش��تیم. در 
بحث بیماران اوتیسم و معلولین مقرر شد تا تعرفه بخش خصوصی هم برای این بیماران 
پذیرفته ش��ود و بر این اس��اس بیمه ها 7۰ درصد تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی را 
پرداخت کنند. وی در توضیح مصوبه اخیر شورای عالی بیمه سالمت برای ارائه خدمات به 
مبتالیان اوتیسم اظهار کرد: خدمات اوتیسم شامل اقدامات تشخیصی، درمانی، دارویی، 
توانبخشی و بستری است. مهم ترین بخش حوزه توانبخشی، کاردرمانی و مشاوره های 
روانشناسی است که تاکنون در بسته های خدمتی وجود نداشت؛ البته از سال گذشته تعرفه 
دولتی آن را برقرار کردیم ولی خوشبختانه از امسال تعرفه بخش خصوصی این امر هم )تا 

7۰ درصد پوشش بیمه ای( محقق شده است. امیدواریم این امر در سالمت بیماران نقش 
مثبتی داشته باشد. مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در این باره ادامه داد: سن ارائه خدمات 
بیمه ای به مبتالیان اوتیسم نیز از 6 سال به ۱۲ سال افزایش یافت تا همه  کودکان زیر ۱۲ 
سال بتوانند از خدمات بهره برند؛ البته دوره طالیی خدمت رسانی 6 سال اول است اما باز 
هم پوشش خود را گسترش دادیم. ناصحی تاکید کرد: با اطالعاتی که از معاونت درمان 
وزارت بهداشت و انجمن اوتیسم می گیریم،  مبتالیان اوتیسم در سامانه های ما نشان دار 
می ش��وند و به دنبال این امر می توانند در مراکز طرف قرارداد بیمه س��المت با تعرفه های 
مصوب اعالم شده در بخش خصوصی خدمات دریافت کنند. وی با اشاره به مصوبه شورای 
عالی بیمه س��المت مبنی بر پوش��ش دو داروی مهم بیماران خاص از جمله یک داروی 
بیماران تاالسمی، بیان کرد: برای داروی بیماران تاالسمی اختالف قیمتی وجود داشت؛ 
به طوری که در یک داروی آهن زدا تولید داخل، این بیماران باید ۲8۰۰ تومان برای هر 
قرص بیشتر پرداخت می کردند که این موضوع برداشته و مصوب شد ما قسمتی از داروی 

گران تر را پرداخت کنیم تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. 

خبر خوش برای بیماران اوتیسم

 سر زخم پرونده های بازشده در افکار عمومی نباید باز بماند

 راز سربلندی جمهوری اسالمی در مقابل همه حوادث ایستادگی و نهراسیدن از دشمنان است


