
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

فراز و فرودهای تجارت با چين
مجیدرضا حریری

رئیس اتاق مشترک ایران و چین

سرمقاله

  بای��د در نظ��ر داش��ته 
باش��یم ک��ه اقتصاد ما 
به ش��کل طبیعی شریک تجاری چین به 
شمار می رود. ما در حوزه های مانند نفت، 
پتروش��یمی، محصوالت معدنی و برخی 
لوازم مصرفی تولیده کننده و صادر کننده 
به حس��اب می آییم و این در حالی اس��ت 
که چین وارد کننده بزرگ بسیاری از این 
محصوالت است به همین دلیل است که 

ایران برای سال های ... 
ادامه در صفحه ۳

گزارش روز

زمین،  منابع مالی و سازنده 3 چالش پیش روی نهضت ملی مسکن؛

 الزامات ساخت
 4 میلیون مسکن

صادرات بنزین خارج از سازوکار بورس انرژی تکذیب شد؛
 ارزان فروشی بنزین 

توسط بخش خصوصی
»تجارت« از موانع اجرای صحیح قانون بهبود 

مستمر محیط کسب و کار گزارش می دهد
ریشه ناکامی قانون بهبود کسب و کار

 گروه اقتصاد کالن: قانون بهبود محیط کسب وکار ناکام مانده است. ناهماهنگی بین 
دستگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه ها به عنوان مهم ترین عوامل 
اجرا نش��دن یا ناقص اجرا ش��دن قانون بهبود فضای کس��ب وکار محسوب می شود. به 
گزارش »تجارت«، اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی توجهی 
به قانون مذکور هش��دار می داد، اما دولتی ها هم اذعان داش��تند که این قانون بعد از 

گذشت نزدیک 10 سال از تصویب آن به طور کامل اجرایی ...        صفحه ۳
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1444 مح�رم   5    1401 م�رداد   12 چهار ش�ن�به 
س�ال نهم   ش�ماره2491   8 صفح�ه     5000 تومان
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گزارش تجارت از آسیب های تأمین نشدن مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری؛

دالیل عقب ماندگی صنعت  فوالد
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گروه سیاس�ی: س��خنگوی دولت از آغاز برنامه ریزی ها برای 
حضور و سخنرانی رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد خبر داد. علی بهادری جهرمی در نشس��ت خبری 
خود در پاسخ به پرسشی، مبنی بر اینکه آیا رییس جمهوری 
در نشس��ت عمومی س��ازمان ملل متحد حضور خواهد یافت 
ی��ا خی��ر، اظهار کرد: برنامه ریزی های مقدماتی برای این امر 
صورت گرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات 

دولت برای پیگیری حقابه ایران از ...

به��روز کمالون��دی تاکید کرد: از اظهارات رئیس س��ازمان 
ان��رژی اتم��ی در م��ورد توانایی ایران در دس��تیابی به بمب 
هسته ای اشتباه برداشت شده است و ایران به سمت ساخت 
بمب هسته ای نخواهد رفت. بهروز کمالوندی، سخنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با ش��بکه المیادین 
گفت: طبق قانون مجلس شورای اسالمی و به منظور حفظ 
مناف��ع ملت ایران، مجموع��ه ای از وظایف را انجام دادیم. 

یکی از کارهایی که انجام ...

دولت هرگز تماشاگر 
مشکالت مردم نیست

ایران به سمت ساخت 
بمب هسته ای نمی رود

 صفحه2  صفحه 2

پایان تاریخ مصرف 
 تروریست شماره یک

 »ایمن الظواهری« سرکرده القاعده
  توسط پهپاد ارتش آمریکا  به قتل رسید؛

چالش های بازار سهام
حسین درودیان

کارشناس اقتصادی

یادداشت

 علت اساسی و بنیادین 
افت ش��اخص بورس 
بدبین بودن عموم مردم 
نسبت به بازار سهام است. علت اساسی و 
بنیادین افت ش��اخص بورس بدبین بودن 
عموم مردم نس��بت به بازار س��هام است. 
م��ردم ای��ن بازار را به عنوان یک آلترناتیو 
جدی به عنوان بهره دارایی نمی شناسند.  
فعاالن بازار نسبت به نرخ های بهره بسیار 
حساسیت دارند و در ماه های اخیرنرخ بهره 

بین بانکی افزایش پیدا کرد... 
ادامه در صفحه ۳

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

ش��هره حقی - روزنامه تجارت؛ معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی منطقه ۲1 در نظر دارد ویژه برنامه های متعددی 
را در ماه های محرم وصفر با عنوان "پویش آیینی زندگی 

حسینی" برگزار کند. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری منطق��ه ۲1؛ میر 
محم��د مطه��ری موید معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی 
این منطقه ضمن تس��لیت ایام عزاداری س��ید و س��االر 
شهیدان اباعبداهلل الحسین)ع( گفت: ادارات زیرمجموعه 

این معاونت با مش��ارکت نواحی و س��رای محله ها در نظر دارند تا با اجرای برنامه های 
متعدد اجتماعی-فرهنگی در قالب اجرای "طرح پویش آیینی زندگی حسینی" و شعار 
نجات اهل عالم با حسین)ع( است به خیل عزاداران حسینی بپیوندد. وی افزود: اداره 
فرهنگی منطقه ۲1 با مش��ارکت ادارات اجتماعی نواحی س��ه گانه اقدام به برگزاری 

برنام��ه هایی متعددی ش��امل برپای��ی خیمه های زندگی 
حسینی، زیر آسمان روضه ویژه بانوان در بوستان بانوان، 
احیای س��نت اجرای اذن عزا و اجر عزا، تعویض ابرپرچم 
عزای حسینی، روضه های خانگی در بیوت معظم شهدا، 
خودرو آرایی، تعزیه خوانی،  تولید محتوای زندگی حسینی، 
 برپایی هیات های نوجوانی، عهدواره و ش��عرواره زندگی
 حس��ینی، تجلی��ل از پیرغالم��ان و پویش تبلیغی رس��انه 
ای زندگی حس��ینی خواهد کرد. مطهری موید در خاتمه 
ی��ادآور ش��د: معاون��ت ام��ور اجتماع��ی و فرهنگی منطقه ۲1 نس��بت ب��ه اجرای ویژه 
 برنامه گردهمایی خانوادگی با عنوان منم دختر حس��ین به عش��ق نازدانه س��ه س��اله 
حضرت سیدالش��هدا)ع( حضرت رقیه)س(  همزمان با س��وم محرم الحرام در بوس��تان 

نرگس اقدام کرد.

  تشریح ویژه برنامه های ماه های محرم و صفر با عنوان "پویش آیینی زندگی حسینی" در منطقه ۲۱ 

گروه بین الملل: وزارت خارجه روسیه در واکنش به سفر 
احتمال��ی رئی��س مجلس نماین��دگان آمریکا به تایوان 
گفت ایاالت متحده باعث بی ثباتی در جهان اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری »اس��پوتنیک«، وزارت امور خارجه 
روسیه در واکنش به جنجال ها بر سر سفر تحریک آمیز 
»نانس��ی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تای��وان گف��ت ایاالت متحده بی ثباتی را برای جهان به 
ارمغ��ان می آورد.  به گزارش خبرگزاری رویترز، »ماریا 
زاخ��ارووا« س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت که مس��کو سفر مورد انتظار 
نانسی پلوسی به تایوان را اقدام تحریک آمیزی با هدف 
فشار بر پکن می داند. این دیپلمات روس افزود روسیه از 
اصل چین واحد حمایت می کند و با استقالل تایوان به 
هر ش��کل مخالف اس��ت.  در روزهای اخیر احتمال سفر 
پلوسی به تایوان، هشدارهای جدی مقام های چین را در 
پی داشته و تنش ها بین واشنگتن و پکن که روابطشان 

در س��طح پایینی قرار دارد را تش��دید کرده اس��ت. با این 
حال، گفته ش��ده که پلوس��ی قصد دارد عصر امروز وارد 

این جزیره شود. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن هم ام��روز در ادامه 
واکنش ها به این سفر احتمالی، با بیان این که »مشخص 
ش��ده که آمریکا به تنش در منطقه دامن می زند و باید 
مس��ئولیت آن را برعهده بگیرد«، افزود: اگر واش��نگتن 
مسئوالنه عمل نکند، عواقبی برای تایوان و نظم جهانی 
خواهد داش��ت. هوا چونینگ افزود: ایاالت متحده باید 

از هرگون��ه ت��الش ب��رای بازی با کارت تایوان دس��ت 
بردارد و صادقانه به اصل چین واحد پایبند باش��د.  وی 
همچنین در پاس��خ به این س��وال که اگر پلوسی بر سفر 
به تایوان پافش��اری کند، چین چه اقدامات متقابلی را 
انجام خواهد داد، ضمن »غیرمسئوالنه و تحریک آمیز« 
خواندن این س��فر، گفت: آنچه می توانم به ش��ما بگویم 
این است که ایاالت متحده مسئول خواهد بود و بهای 
آس��یب رس��اندن ب��ه حاکمیت و مناف��ع امنیتی چین را 

پرداخت خواهد کرد. 
پیش تر، »هو ش��یجین« مفسر روزنامه چینی »گلوبال 
تایم��ز« در توییت��ی در خصوص واکنش چین به س��فر 
احتمال��ی رئی��س مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان از 
احتمال اقدام نظامی پکن خبر داد. وی در این خصوص 
نوش��ت: بر اس��اس آنچه می دانم، در واکنش به س��فر 
احتمالی پلوسی به تایوان، پکن مجموعه ای از اقدامات 

متقابل از جمله اقدامات نظامی را تنظیم کرده است.

واکنش روسیه به سفر احتمالی پلوسی: 

آمریکا عامل بی ثباتی در جهان است

 هی��أت دول��ت ب��رای تعیی��ن تکلیف افزای��ش حقوق 
بازنشس��تگان، اختی��ارات خود را ب��ه وزرای عضو هیأت 
امنای س��ازمان بازنشس��تگی تأمین اجتماعی تفویض 
ک��رد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، 
پیرو دس��تور رئیس جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت 
معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست های مکرر 
معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای 
تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود 
را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین 
اجتماع��ی تفوی��ض کرد.  اعضای هیأت امنای س��ازمان 
تأمین اجتماعی در دولت س��یزدهم عبارت اند از: »احمد 
خانی نوذری« )دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی(، 
»سید احسان خاندوزی«، »اولیاء علی بیگی«، »حمیدرضا 

سیفی«، »سیدمحمد یاراحمدیان«، »مجید دوستعلی«، 
»علی اصغر بیات« و »سید مسعود میرکاظمی«.  گفتنی 
اس��ت، طی روزهایی گذش��ته، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی در نامه ای به حجت االسالم 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران 
و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعالم کرد.  
بنابراین طبق ابالغ رئیس مجلس، مصوبه حق مس��کن 
550 هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10 درصدی 
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با 
قانون ابطال شد.  گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق 
مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت 
که در ش��ورای عالی کار تصویب ش��ده بود و در خصوص 
مصوبه افزایش حقوق بازنشس��تگان و مستمری بگیران 

نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به 
س��ازمان تأمین اجتماعی برای اصالح برگرداند.  با توجه 
ب��ه اعالم رس��می دولت، هی��أت دولت راه دوم را انتخاب 
کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، 
اختی��ارات خ��ود را وزرای عضو در هیأت امنای س��ازمان 
بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.  پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه 
رئی��س مجل��س به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف 
است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی 
کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس 
در لغ��و مصوب��ه هیئت وزی��ران این فضا را فراهم کند که 
دولت با 38 درصد موافقت کند و هرچه سریع تر پرداخت 

بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعالم شود.

 اختیار افزایش حقوق بازنشستگان به خاندوزی، زاهدی وفا و میرکاظمی واگذار شد

  فراخوان ثبت  احوال برای ثبت آخرین نشانی سکونت افراد در سامانه سازمان
   رئیس س��ازمان ثبت احوال کش��ور تاکید کرد: همه 
افراد مکلف به اعالم آخرین نش��انی خود به س��ازمان 

ثبت احوال هستند.
 به گزارش ایس��نا، هاش��م کارگر، معاون وزیر کش��ور 
در خصوص اعالم تغییر نش��انی ایرانیان به س��ازمان 
ثب��ت اح��وال، گفت: مطاب��ق قانون ال��زام اختصاص 
 ش��ماره مل��ی و کد پس��تی مص��وب 13۷6 و آیین نامه 
اجرای��ی آن و نی��ز مصوب��ه س��ال  13۹۷ کارگ��روه 
 اجرای��ی فن��اوری اطالعات دولت، هم��ه افراد مکلفند
 حداکث��ر ۲0 روز بع��د از ج��ا به جایی، چه اقامتگاه جدید 
 آن��ان ملک��ی باش��د چه اس��تیجاری، نش��انی اقامتگاه
 جدید خود و اعضای خانواده را به سازمان ثبت احوال 

اعالم کنند.

 � امکان تغییر نشانی به صورت مجازی و در 
کمتر از ۵ دقیقه

 وی در ادامه در خصوص راه های ارتباطی برای اعالم 
نشانی، گفت: تمام افراد به صورت رایگان نشانی جدید 
خ��ود را در درگاه اینترنت��ی NCR.IR ثبت می کنند. این 
درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد 
است. محدودیت زمانی ندارد و در هر ساعت شبانه روز 

قابل مراجعه است.
 رئیس س��ازمان ثبت احوال کش��ور با بیان اینکه تغییر 
نش��انی از طریق درگاه مذکور به س��ادگی و با صرف 
چن��د دقیق��ه وق��ت، در کمتر از 5 دقیقه، نش��انی جدید 
ثبت می شود، افزود: تمامی خدمات دهندگان مکلف به 
استفاده از خدمت ) سرویس( نشانی ثبت احوال هستند، 

بنابراین آخرین نشانی افراد، یعنی نشانی حال حاضری 
که در آن سکونت دارند و در پایگاه ثبت احوال موجود 
می باش��د به عنوان نش��انی افراد به خدمات دهندگان 

اعالم می شود.

بیش از ۱۸۰ � هزار نفر اقدام به ثبت نشانی 
جدید کردند

 براس��اس گزارش روابط عمومی س��ازمان ثبت احوال 
کشور، کارگر با بیان اینکه تاکنون بیش از 180 هزار نفر 
اقدام به ثبت نش��انی جدید خود در این درگاه کرده اند، 
اف��زود: از تم��ام م��ردم دعوت می کنیم ب��رای دریافت 
خدمات بهتر از دولت نس��بت به ثبت تغییرات نش��انی 

خود در زمان تعیین شده ) بیست روز( اقدام کنند.

کاهش قیمت روغن آغاز شد
گروه اقتصاد: طبق اعالم وزارت صمت مصوبه س��تاد تنظیم بازار مبنی بر صفر ش��دن 
س��ود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی ابالغ و وعده داده ش��د که در پی این 

تصمیم قیمت روغن خوراکی کاهش می یابد. 
عل��ی رضا ش��ه پرس��ت،  مدی��ر کل صنایع غ��ذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 از اب��الغ مصوب��ات س��تاد تنظی��م بازار مبنی بر صفر ش��دن س��ود بازرگان��ی واردات

 روغن خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت س��قف و س��ابقه در واردات روغن 
خام خبر داد. 

او همچنین وعده داده که قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور کاهش می یابد و گفته 
که در همین راستا هماهنگی های الزم برای کاهش قیمت انواع روغن های خوراکی با 
تولید کنندگان این حوزه انجام شده و با هر واحدی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت 

نکند و از دستورالعمل ها و ضوابط  قانونی پیروی نکند، برخورد خواهد شد.
پیش ت��ر ه��م  مه��دی ب��رادران -معاون وزیر صمت-  در بازدید از یکی از کارخانه های 
تولید روغن از کاهش 10 تا ۲5 درصدی قیمت روغن خوراکی در سراس��ر کش��ور خبر 
داده و تاکید کرده بود که این کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه 
واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های روغن اعمال می شود و هدف از این کار حمایت 

از مردم و مصرف کنندگان خواهد بود. 
همچنی��ن هم��ه کارخانه ه��ا ملزم به کاهش قیمت هس��تند و با ه��ر واحدی که از این 
دس��تورالعمل پیروی نکند، برخورد خواهد ش��د. موضوعی که مخالفت انجمن صنایع 
روغ��ن نبات��ی را ب��ه دنبال داش��ت. ای��ن انجمن در واکنش به اظه��ارات برادران، طی 

اطالعیه ای اعالم کرد که کاهش قیمت روغن نباتی با شرایط فعلی برای کارخانه ها 
مقدور نیست و منجر به زیان کارخانه ها می شود.

در بخش دیگری از این اطالعیه پیش��نهاد ش��ده که با توجه به بروز تنش احتمالی در 
ب��ازار روغ��ن نبات��ی، کاهش قیمت بعد از تعیین تکلیف موضوعاتی از جمله قیمت های 
 کاالهای س��اخته ش��ده موجود در انبارهای ش��رکت های پخش، عمده فروش��ی ها و

 کارخانه ه��ای تولی��دی، تعیی��ن تکلی��ف موجودی روغن خ��ام کارخانجات تولیدی با 
قیمت ه��ای قبل��ی اعم از وارداتی و خریدهای داخلی،  منطقی س��ازی قیمت های پایه 
ارزی روغن خام وارداتی توسط وزارت جهاد کشاورزی،  تعیین تکلیف حقوق ورودی 
ان��واع روغ��ن خ��ام و کاهش قیمت روغن خام ش��رکت بازرگانی دولتی ایران و به طور 
کلی بعد از رسیدن محموله های جدید خریداری شده )با قیمت های پایین( به کشور و 
کارشناسی قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت 

یک مرحله ای انجام شود.
گفتنی است انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در اطالعیه ای لیست جدید قیمت انواع 
روغن نباتی )کاهش 10 تا 15 درصدی( را برای اجرا از تاریخ 11مردادماه 1۴01 اعالم 
کرد. در متن اطالعیه انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران آمده است: با عنایت به 
پیگیری و جلسات برگزار شده با جناب آقای دکتر فرهیدزاده سرپرست محترم سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جناب آقای دکتر شه پرست مدیرکل محترم 
دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست قیمت مصرف کننده 

روغن نباتی اعالم  می شود.

مدیرکل حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از راه اندازی 
سامانه گزارش فساد و شکایات در حوزه معدنی و صنایع معدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی صوفی درباره راه اندازی سامانه گزارش فساد 
و شکایات در حوزه معدنی و صنایع معدنی گفت: حسب فرمایش و رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب )مدظله العالی( در خصوص مقابله با فساد و برخورد با مفسد و همچنین 
برنامه ها و راهبردهای دولت مردمی جمهوری اس��المی ایران، دفتر مرکزی حراس��ت 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سامانه گزارش فساد و شکایات 
را راه اندازی کرد.  وی افزود: این سامانه به منظور گسترش زمینه مشارکت مردمی در 
امر نظارت همگانی، پیش��گیری از بروز تخلف، ارتقای س��المت نظام اداری، مقابله با 
فساد و توسعه فرهنگ قانونمداری و بهره گیری از توان علمی، تخصصی و اطالعاتی 

اشخاص راه اندازی شده است.  صوفی تاکید کرد: هدف از راه اندازی سامانه گزارش 
فساد و شکایات، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و صیانت از سالمت نظام 
اداری، ترویج فرهنگ شفافیت و جلب مشارکت عمومی در پذیرش مسئولیت اجتماعی 
اس��ت.  مدیرکل دفتر مرکزی حراس��ت س��ازمان ایمیدرو در ادامه اظهار داش��ت: لینک 
ارسال گزارش فساد و شکایات هم اکنون در سامانه ایمیدرو فعال بوده و همه عزیزانی 
که در حوزه اداری و اقتصادی، فس��ادی را مش��اهده کردند می توانند گزارش آن را از 

طریق سامانه فوق به طور مستقیم به این دفتر مرکزی ارسال کنند.
 وی ادامه داد: عالوه بر این، همه گزارش��گران می توانند پس از ثبت گزارش��ات خود، 
در بازه های زمانی مختلف، روند طی شده گزارش خود را در سامانه مشاهده کنند و از 

اقدامات صورت گرفته باخبر شوند.

سامانه گزارش فساد و شکایات در حوزه صنایع معدنی راه اندازی شد


