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سرمقاله

روز گذش��ته در جریان 
معام��ات ب��ازار آزاد، 
دالر آمری��کا کاه��ش 
ن��رخ محسوس��ی را ثبت ک��رد و با قیمت 
۳۱۲۰۰ توم��ان ب��ه ف��روش رس��ید.این 
کاه��ش ن��رخ از آن جهت اهمیت دارد که 
دست کم طی چند هفته اخیر بدلیل رخداد 
حوادث سیاس��ی خصوصا در حوزه پرونده 

هسته ای و مذاکرات ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

بررسیهایمیدانینشانمیدهد؛

دهنکجیبازاراجاره
بهمصوبهسرانقوا

گرد و غبارها به شمال غرب کشور می رسد؛
 خواب جدید ترکیه برای 
سدسازی بر روی ارس 

جمع آوری قطعات یدکی قاچاق از روز شنبه آغاز می شود
 فاز جدید برخورد

 با کاالهای تقلبی و جعلی 
گروه صنعت و تجارت: »روز شنبه بازرسان با حضور در بازار قطعات یدکی، کاالهای 
تقلبی و جعلی را جمع آوری خواهند کرد.« این وعده ای است که محمد مهدی برادران 
مع��اون صنای��ع عمومی وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی اعام 
ک��رده اس��ت. مع��اون وزیر صمت همچنین تاکید کرده ک��ه بازار لوازم یدکی خودرو با 
حذف کاالهای تقلبی، جعلی و قاچاق در آینده نزدیک تبدیل به یکی از ش��فاف ترین 
بازارها خواهد شد. اواخر فروردین ماه سال جاری بود که...        صفحه 6
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»تجارت« تازه ترین روندهای تورمی پس از حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد

عبور از شوک تورمی 
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گروه صنعت و تجارت:  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی ش��ود، گفت: قیمت ها 
باید به گونه ای باش��د که کاالها قابلیت صادرات پیدا کنند؛ 
در ص��ورت گران��ی نه تنها ب��ازار داخل بلکه بازار خارج هم از 
دست می رود. محمد مهدی برادران در گفتگو با مهر در مورد 
تغیی��ر قیم��ت لوازم خانگی، با بیان اینکه در حال حاضر بازار 
لوازم خانگی رقابتی است، اظهار کرد: بر خاف اینکه گاهی 

اوقات قیمت مواد اولیه افزایش می یابد اما ...

گ�روه سیاس�ی: رئیس جمهور درب��اره رفع اختاالت اخیر 
اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات با دقت مواردی از این دست 
را پیگیری کند تا خللی در فعالیت کس��ب وکارهایی که در 
بستر فضای مجازی، جریان دارد ایجاد نشود. آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه روز گذش��ته هیئت دولت ضمن 
عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( به تبیین فلسفه قیام عاشورا 

پرداخت و با تاکید بر ماهیت زنده و ...

افزایشقیمتلوازم
خانگیبهصالحنیست

درجهتتامینمنافع
مردمگامبرمیداریم

 صفحه2  صفحه 6

پس لرزه های سفر پرحاشیه مقام آمریکایی
پلوسیدرپارلمانتایوان:بهنشانهدوستیآمدهایم!

 ضرورت کنترل
 نرخ سود بين بانکی

غالمرضا مرحبا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

  

یادداشت

 در شرایط فعلی کشور، 
اقتصاد ایران می طلبد 
ت��ا ن��رخ به��ره پایینی 
داش��ته باش��یم. نرخ بهره تحت ش��رایط 
خاص می تواند افزایش و کاهش داش��ته 
باش��د، اما اکنون بهای تمام ش��ده پول در 
کشور ما بسیار باالست. بانک ها با کمبود 
نقدینگی مواجه هس��تند و ترازنامه اکثرا 

آنها هم حاکی از زیان دهی است...
ادامه در همین صفحه 

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

اصالحیه 
بدینوسیله به اطاع می رساند آگهی تجدید مناقصه اسفالت روستای گوار چاپ مورخ ۱4۰۱/۰5/۱۱ آخرین مهلت ارائه قیمت 

پیشنهادی ۱4۰۱/۰6/۰۲ و زمان بازگشایی پاکات۱4۰۱/۰6/۰۳ می باشد که اصاح می گردد. 

دهیاری گوار 

گوار

 گروه سیاسی:نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در پیامی خبر داد که برای ازسرگیری این مذاکرات 
 میان ایران و قدرت های جهانی راهی وین ش��ده اس��ت.
 به گزارش ایس��نا، انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در 
مذاک��رات وی��ن در صفحه توییترش نوش��ت: در راه وین 
برای مذاکره درباره اجرایی ش��دن کامل برجام بر مبنای 
متن ارائه ش��ده هماهنگ کننده مذاکرات]جوزپ بورل[ 
 در ۲۰ ژوئی��ه. از مقام��ات اتریش کم��ال قدردانی را دارم.

 خبر ازسرگیری مذاکرات وین در پی این از سوی این مقام 
اتحادیه اروپا مطرح می شود که جوزپ بورل چند روز پیش 
در یادداش��تی در فایننش��ال تایمز  درباره توافق هسته ای 
نوشت: اجرای کامل این توافق شدیدا تحت تاثیر تصمیم 
دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸ 
و اعمال کمپین »فش��ار حداکثری« یکجانبه قرار گرفته 
است. ایران نیز فعالیت های هسته ای خود را به طرز هشدار 
دهنده ای باال برد. متاسفانه ایران حتی توانایی های نظارتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را محدود کرده و نتوانسته 

همکاری کاملی با آژانس ذیل وظایف پادمانی اساسی اش 
داشته باشد. »فشار حداکثری« شکست خورد و علی رغم 
بهترین تاش های باقی شرکت کنندگان در توافق، مردم 
 ایران از منافع اقتصادی کامل رفع تحریم ها محروم ماندند.

 او در ای��ن یادداش��ت بی��ان کرد: م��ن در آوریل ۲۰۲۱ به 
عنوان هماهنگ کنن��ده برجام برای معکوس کردن این 
تش��دید تنش های خطرناک از عزم سیاس��ی دولت جدید 
آمری��کا ب��رای راه ان��دازی رون��دی دیپلماتیک با حضور 
آمری��کا و مش��ارکت کنندگان در برجام اس��تفاده کردم. 

هدف من تس��هیل بازگش��ت آمریکا به برجام و اجرای 
کام��ل تعه��دات برجامی توس��ط ایران و آمریکا بود. پس 
از ۱5 ماه گفت وگوی شدید و سازنده در وین و اعامات 
بی ش��مار با مش��ارکت کنندگان در برجام و ایاالت متحده 
به این نتیجه رسیدم که فضا برای مصالحه های اساسی 
اضافی به پایان رس��یده اس��ت. متنی بر روی میز گذاشته 
بودم که با جزئیات روند رفع تحریم ها و همچنین گام های 
 هس��ته ای الزم ب��رای احیای برجام را تش��ریح می کرد.

 هماهنگ کننده مذاکرات توافق هسته ای عنوان کرد: این 
متن، بهترین توافقی است که من به عنوان تسهیل کننده 
مذاک��رات آن را ممک��ن می بینم. ای��ن توافقی بی نقص 
نیس��ت، اما به تمامی عناصر حیاتی رس��یدگی می کند و 
ش��امل مصالحه های سخت حاصل شده توسط طرفین 
می شود. هم اکنون باید تصمیماتی برای غنیمت بردن از 
این فرصت بی مانند جهت رس��یدن به موفقیت گرفته و 
پتانسیل بزرگ اجرای کامل یک توافق نشان داده شود. من 

هیچ جایگزین موثر یا جامع در دسترسی نمی بینم.

مورا: 

  برای مذاکرات برجامی راهی وین هستم

 گروه سیاسی: سخنگوی دولت از اختصاص سهامی معادل 
یک میلیون تومان برای متولدان سال ۱4۰۰ و معادل یک 
و نی��م میلی��ون تومان برای فرزندان متولد س��ال ۱4۰۱ در 
راس��تای سیاس��ت دولت از خانواده ها برای فرزندآوری خبر 
داد. علی بهادری جهرمی س��خنگوی دولت روز گذش��ته در 
حاش��یه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در جلس��ه 
هیئت دولت به منظور حمایت مؤثر از مسئله حل مشکات 
زائران محترم امکان مقدس کشور، کارگروه ملی زیارت با 
ارتقای جایگاهش به شورای ملی زیارت تبدیل شد و هیئت 

دولت مصوب کرد که این شورا به ریاست شخص رئیس جمهوری و عضویت برخی 
از اعضای مرتبط دولت از جمله وزرای ارش��اد، میراث، کش��ور، کار و عضویت تولیت 
آستان های مقدس رضوی، حضرت معصومه )س(، شاهچراغ و عبدالعظیم حسنی )ع(، 
اس��تانداران اس��تان هایی که میزبان اصلی زائران هس��تند تشکیل شود. وی افزود: دبیر 
ش��ورا هم اس��تان خراس��ان رضوی انتخاب شد تا دبیرخانه در این استان که اصلی ترین 

استان زیارتی است، باشد.
 س��خنگوی دولت گفت: هیئت دولت مصوب کرد که با تخصیص منابعی به صندوق 
بیمه حوادث طبیعی عمًا این صندوق را از امسال احیا کند تا امکان پرداخت خسارات 

و غرام��ت ناش��ی از ح��وادث طبیعی ب��ا محوریت صنعت بیمه 
فراهم ش��ود. برای س��ال ۱4۰۱ مبلغ ۲5 هزار میلیارد ریال، 
مع��ادل ۲ و نی��م هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد به این 
صندوق که بتواند جبران خس��ارات را به صورت بیمه ش��ده در 
سال جاری حمایت کند. بهادری جهرمی افزود: صدور مجوز 
امضای موقت منش��ور مجمع همکاری س��ازمان های مالیاتی 
کشورهای عضو اکو که به منظور یکپارچگی کشورهای عضو 
اکو اس��ت، داده ش��د تا وزیر اقتصاد بتواند مراحل عضویت در 

مجمع و امضای منشور را طی کند. 
وی اعام کرد: همچنین به منظور حمایت از تأمین امنیت غذایی و افزایش صادرات 
محصوالت کش��اورزی و کمک به س��رمایه گذاری و تقویت حوزه کشاورزی و حمایت 
از بخش خصوصی و فعالیت تعاونی ها در این حوزه، مش��وق هایی تصویب ش��د که در 
قالب یارانه و سود و کارمزد تسهیات بانکی به این حوزه ها تخصیص یابد. سخنگوی 
دولت با بیان اینکه یکی از اقدامات دیگر امروز هیئت دولت، تصویب آئین نامه اجرایی 
ایج��اد نظ��ام یکپارچ��ه مدیریتی در بخش عمومی بود که تصویب ش��د، افزود: این امر 
گام بزرگی در راس��تای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه س��ازی داده های مالی در 

حوزه های عمومی می تواند باشد.

بهادری جهرمی خبر داد؛

اعطای سهام یک تا 1/5 میلیونی برای متولدین سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

گ�روه جامعه:یک��ی از اس��اتید عل��وم ارتباط��ات درباره ی 
اس��تانداردهای اطاع رس��انی پس از بحران در رس��انه ها 
صحبت می کند و با اش��اره به عملکرد رس��انه های غربی در 
ای��ن زمین��ه، ب��ر لزوم رعایت اخاق رس��انه و پرهیز از ایجاد 
 تش��نج و ج��و روان��ی در روزنامه نگاری بح��ران تاکید دارد.

 امیدعلی مسعودی � استاد علوم ارتباطات � در گفت وگویی 
با ایسنا به یک اشتباه فاحش در روزنامه نگاری بحران اشاره 
دارد و آن اینکه »وقتی بحران اتفاق می افتد، می گوییم حاال 
بای��د چ��کار کنیم؛ در صورتی  که مدیریت بحران همیش��ه 
قبل از بحران س��امان دهی می ش��ود. اگر این س��اماندهی 
از قب��ل انجام ش��ده باش��د، وقت��ی بحران اتف��اق می افتد، 
روزنامه ن��گار می دان��د باید چکار کند، روابط عمومی وظایف 
 خ��ودش را می دان��د و مس��ووالن هم می دانند چکار کنند.«

 او در این زمینه تصریح می کند: »وقتی آموزش  الزم برای 
روزنامه نگاری بحران را ندیده ایم و این استانداردها را نداریم، 
می شود مثل قضیه متروپل آبادان که مسووالن دچار ضد و 
نقیض گویی شده و خبرنگاران سردرگم می شوند؛ مردم هم 

مصیبتشان چند برابر می شود. موضوعی که می توانست با هزینه 
بسیار کمتری مدیریت شود، افکار عمومی را خیلی متشنج کرد. 
در مورد سیل هم همین مصیبت را داریم، مسووالن ما به جای 
اینکه قبل از وقوع رویداد پشت میزشان برنامه ریزی کرده باشند، 
 بعد از رویداد داخل صحنه می آیند و می خواهند مدیریت کنند.«

 او با بیان اینکه ما درباره ی بحران آموزش ندیده ایم، سیل و 
زلزله را یک پدیده تماشایی می دانیم و سواد رسانه ای مان در 
این حوزه خیلی پایین است، درباره ی وظایف رسانه ها قبل از 
وقوع بحران، خاطرنشان کرد: »در قضیه سیل اخیر که در برخی 
شهرها اتفاق افتاد، روزنامه ها، خبرگزاری ها و صدا و سیما باید از 

قبل این جریان را توضیح می دادند که سیل به صورت ناگهانی 
می آید، بنابراین در کنار رودخانه و اماکنی که احتمال س��یل 
هست، نباید حضور داشته باشیم. اگر این اطاع رسانی درست 
انجام می شد، خسارت ها کمتر بود. پس بخشی از روزنامه نگاری 
بحران، قبل از وقوع رویداد است؛ هم از نظر مدیریتی و هم از 
 نظر آماده کردن مردم که چگونه بتوانند با بحران روبرو شوند.«

 مس��عودی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه مطالبه گ��ری، آموزش و 
دس��تورالعمل های پیشگیری و امدادرسانی باید در دستور 
کار س��ردبیران قرار بگیرد، گفت: مدیریت افکار عمومی 
کار بسیار مشکلی است که فقط رسانه ها می توانند از پس 
آن بر بیایند. ما باید از سردبیران روزنامه ها و خبرگزاری ها 
بپرسیم، اگر یک آتش سوزی یا زمین لرزه در تهران اتفاق 
بیفت��د، افکار عموم��ی را آماده کرده اید که باید در مواجهه 
ب��ا ای��ن بحران چه کار کنند؟ در غیر این صورت می ش��ود 
مثل زلزله ای که چند سال قبل در تهران اتفاق افتاد، همه 

ریختند در خیابان و نمی دانستد چکار کنند. 

یک استاد علوم ارتباطات  عملکرد رسانه ها در حادثه سیل اخیر را تحلیل کرد؛

 ضرورت پرهیز از ایجاد تشنج در روزنامه نگاری بحران

گروه سیاس�ی:همزمان با ایام ش��هادت حضرت اباعبداهلل الحس��ین )علیه الس��ام( و 
اصحاب با وفای ایش��ان، مراس��م عزاداری در حس��ینیه امام خمینی)ره( و در حضور 
رهبر انقاب اس��امی برگزار می ش��ود.  به گزارش تجارت، به علت اوج گیری مجدد 
بیماری کرونا و لزوم رعایت دس��تورالعمل های بهداش��تی، امس��ال نیز مطابق دو سال 

 گذش��ته، مراس��م بدون جمعیت و تنها با حضور یک س��خنران و مداح برگزار می ش��ود.
 این مراسم به مدت شش شب از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم الحرام )پنجشنبه 
۱۳ مرداد تا سه شنبه ۱۸ مرداد( برگزار، و مشروح برنامه های سخنرانی و عزاداری هر 

شب از رسانه ملی پخش خواهد شد. 

 به علت رعایت دستورالعمل های بهداشتی؛

عزاداری حسینیه امام خمینی)ره( بدون حضور جمعیت برگزار می شود

گروه کش�اورزی: دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با 
بیان اینکه فراوانی کاال داریم اما تقاضا کاهش یافته و 
رکود سنگین است، توضیحاتی را در مورد قیمت برنج 
ارائه کرد. قاس��معلی حس��نی در مورد وضعیت بازار مواد 
غذای��ی، اظه��ار کرد: در حال حاض��ر در بازار با فراوانی 
مواد غذایی مواجه هستیم اما با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم و قیمت ها، رکود سنگینی بر بازار حاکم بوده 
و تقاضا کاهش یافته است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران افزود: قیمت ها در بازار مواد غذایی تا ۱5 

مهر ماه ثبات داشته و افزایشی نخواهیم داشت؛ حتی با 
توجه به فرا رسیدن فصل برداشت محصوالتی همچون 
برنج و حبوبات، ش��اهد کاهش قیمت در این بخش ها 
خواهیم بود. وی در مورد قیمت برنج گفت: قیمت برنج 
ایرانی در عمده فروشی از ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است؛ 
همچنی��ن برن��ج هن��دی از ۲۷ تا ۳۸ هزار تومان و برنج 

پاکستانی از ۲6 تا ۳۸ هزار تومان قیمت دارد.
حسنی در مورد فروش برنج ایرانی با قیمت هایی نزدیک 
ب��ه ۲۰۰ ه��زار توم��ان تصریح کرد: اگ��ر خرده فروش 

بی��ن ۱۰ ت��ا ۱۲ درص��د روی این قیمت ها بکش��د، در 
 نهایت باید برنج ایرانی با نرخ ۱۲5 هزار تومان عرضه
 ش��ود. دبی��ر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی تهران در 
مورد روغن نیز گفت: با توجه به واردات انبوه و کاهش 
۲۰ درصدی قیمت های جهانی، قیمت روغن در عمده 
فروش��ی بین ۱۰ تا ۱5 درصد کاهش یافته اس��ت؛ به 
عن��وان مث��ال روغ��ن ۱6 کیلویی که یک میلیون و ۸۰ 
ه��زار توم��ان بود با نرخ ی��ک میلیون و 5۰ هزار تومان 

عرضه می شود.

وضعیت قیمت برنج و روغن در بازار

 پکن: آمریکا بهای تضعیف حاکمیت و منافع امنیتی چین را می پردازد

 ادام�ه ازهمی�ن  صفح�ه   ... بنابرای��ن وقت��ی ک��ه ناچار به خرید از بازار بین بانکی باش��ند مجبور 
به پرداخت نرخ بهره نس��بتا باالیی خواهند بود. در ش��رایط فعلی کش��ور باید اقتصاد ایران را به 
سمت انقباضی شدن ببریم و نرخ بهره را برای تامین منابع الزم بانک ها کنترل کنیم. معلوم 
نیست در گذشته بانک مرکزی با چه پشتوانه کارشناسی شده ای نرخ بهره را باال برد، اما اکنون 
چاره ای جز کاهش نرخ بهره ندارد و باید این اتفاق زودتر از این ها رخ می داد. بورس از عوامل 
زیادی ضربه خورد که یکی از آنها نرخ بهره باال بود، افزایش نرخ بهره دارایی ها را به جاهایی 

غیر از بورس سوق می دهد و همین اتفاق برای بازار سرمایه افتاد که در کنار ضربه خوردن از 
سایر موارد از این مساله نیز متضرر شد. در بازار پول یک سری ریزه کاری ها وجود دارد که اگر 
رعایت نشوند ممکن است اقتصاد را دگرگون کنند، یکی از این موارد، ارتباط نرخ بهره بانکی 
و بازار سرمایه است که اگر به آن توجه نشود ممکن است باعث نابودی بازار سرمایه شود.  در 
شرایط فعلی وضعیت اقتصاد ما می طلبد نرخ بهره پایینی داشته باشیم و تا جایی که می توانیم 

باید آن را مدیریت کنیم. 

ضرورت کنترل  نرخ سود بین بانکی


