
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

آینده مبهم اقتصاد ایران
عطا بهرامی

اس�تاد دانشگاه و تحلیلگر 
مسائل اقتصادی

سرمقاله

در ش��رایط کنونی بازار 
بورس وضعیت بهتری 
دارد، بازار ارز همچنان نابس��امان اس��ت، 
بازار طال نوعی همپوشانی با بازار ارز دارد 
و در نهایت، بازار مس��کن نیز تا حد کمی 
عقبگرد را در شرایط رکود تجربه می کند. 
از چشم اندازی کلی اینطور به نظر می رسد 
که به دلیل چرخش قابل توجه کش��ور در 

دولت سیزدهم به ...
ادامه در صفحه ۳

گزارش روز

 »تجارت« از پیامدهای ارزان فروشی
 روسیه در بازارهای جهانی گزارش می دهد؛ 

رونمایی از مقصر جدید کسری بودجه 

زیرساخت های الزم فراهم شده است
دورخیز برای افزایش صادرات 

برق به عراق
افزایش سرسام آور قیمت محصوالت پروتئینی رقم زد
 پرواز  گوشت از سفره خانوارها

گروه کشاورزی: قیمت هر کیلو دام زنده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است اما تا به پیشخوان 
قصابی ها برس��د تا نرخ ۲۵۰ هزار تومان اوج می گیرد و لذا همین موضوع تولیدکننده 
و مصرف کننده را ناراضی کرده اس��ت. خشک س��الی حادث ش��ده بر اس��تان خراسان 
رض��وی و کمب��ود علوف��ه و از طرفی افزایش هزینه های پرواربندی و گرانی نهاده های 
دامی موجب شده تا هزینه تولید روند تصاعدی به خود بگیرد به گونه ای که دامداران 
اذعان می کنند نرخ تولید گوش��ت به ازای هر کیلو ۱۱۰ هزار تومان تمام می ش��ود اما 
آن ها به ناچار باید به ازای هر کیلو ۷۰ هزار تومان به فروش برس��انند.  احس��ان یکی 

تأمین کنندگان مواد پروتئینی در مشهد به بازار ...         صفحه 7
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»تجارت« آمارهای مرکز پژوهش های مجلس را بررسی کرد؛

صنایع بورسی در برزخ ناآرامی ها
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مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: تامین 
برق مش��ترکان در الویت قرار دارد، بنابراین باهرس��وختی که 
در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، هیچ نیروگاهی به دلیل نوع 
سوخت خود خاموش نخواهد شد. عبدالرسول پیشاهنگ در 
گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نیروگاهی به دلیل عدم دریافت 
گاز خاموش نخواهد ش��د چراکه تامین برق در الویت ما قرار 
دارد، اظهار کرد: تاکنون تعامالت خوبی با وزارت نفت برای 

تامین سوخت صورت گرفته است... 

گروه سیاس��ی: رئیس جمهور اظهار داش��ت: دولت برای 
ش��نیدن ح��رف معت��رض و مخالف گوش ش��نوا دارد، اما 
اعتراض با آش��وب و اغتش��اش تفاوت دارد. اغتش��اش هم 
مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم 
انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. به گزارش ایسنا، سید 
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه دیروز چهارشنبه هیئت دولت با 
گرامیداش��ت هفته بس��یج و یاد و خاطره شهدای بسیجی، 

روحیه بسیجی را ...

زمستان امسال  خاموشی 
درکار نیست

دولت برای شنیدن حرف 
مخالف گوش شنوا دارد

 صفحه2  صفحه 5

  واردات خودرو
 به شرط انتقال فناوری 

 وزیر صمت جزئیات برنامه 
جدید دولت را تشریح کرد 

فرصت از دست رفته مسکن
ایرج رهبر

ریی�س انجمن انبوه س�ازن 
استان تهران 

یادداشت

 در یک س��ال و سه ماه 
گذشته با نوعی از دست 
دادن زمان در طرح نهضت ملی مس��کن 
مواجه ش��دیم؛ به پیشنهادات سازندگان 
نی��ز ب��رای تامین منابع مال��ی این پروژه 
توجه نشد و ما نتوانستیم با مسئوالن دور 
یک میز بنش��ینیم و صحبت کنیم. در هر 
وزارتخانه ای طبیعتا وقتی وزیری سر کار 
می آی��د از ب��دو ورود باید برنامه ی اجرایی 

طبق قوانین مصوب و ...
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

 
آگهی تجدید مناقصه

 مرکز آموزش عالی محالت در نظر دارد انجام امور خدماتی خود را در سال ۱۴۰۱ از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط 
واگذار نماید.شرکت ها می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز کاری نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( و تکمیل فرم های مربوطه در سامانه مذکوردر مناقصه شرکت نمایند.
تلفن تماس  ۴۸۵۳۲۴۵۸  -۰۸۶

مرکز آموزش عالی محالت 

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
واگذاری خدمات سد معبر ، گشت ساختمانی و اجرائیات شهرداری باقرشهر

ش��هرداری باقرش��هر به اس��تناد مجوز ش��ماره ۱۴۰۱/۱/۳9۴۴۰مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ جانش��ین محترم ش��ورای اسالمی باقر ش��هر در نظر دارد عملیات واگذاری خدمات سد معبر، گشت ساختمانی واجرائیات را به 
شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به  به آدرس   www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

 مهلت زمانی دریافت اسناد : ازساعت ۱۲روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰9/۰۳ لغایت ساعت ۱9 روزچهارشنبه ۱۴۰۱/۰9/۰9 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت ۱9 روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰9/۰9 لغایت ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰9/۲۰

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰9/۲۱ 
 اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه وارائه پاکتها الف : جاده قدیم تهران قم روبه روی ش��هر س��نگ ش��هرداری باقرش��هر امور مالی واحد امور قراردادها 

شماره تماس :۵۵۲۰۳۷۱۰  داخلی ۳۲۵ 

شماره مناقصه در سامانه ستادرتبهمبلغ سپرده شرکت در مناقصهبرآورد ریالینام پروژهردیف

واگذاری خدمات سد معبر ۱
۲۰۰۱۰9۰۵9۲۰۰۰۰۳۳ ۳/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰–گشت ساختمانی واجرائیات

 

محسن قضاتلو – شهردار باقر شهر 

 شرکت های زیادی درخواست واردات خودرو داده اند
 اقدامات مناسبی برای صادرات لوازم خانگی انجام شده است

گروه سياسی: وزیر خارجه ایران گفت كه خوشبختانه 
توطئه ای كه براساس اسناد دقيق و موجود در دستگاه 
دیپلماسی، با هدف ایجاد جنگ تروریستی و در نهایت 

تجزیه ایران بود، شکست خورد.
به گزارش  تجارت، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
جمهوری اس��المی ایران در نشس��تی خبری به تشریح 

سیاست خارجی کشورمان پرداخت.
امیرعبداللهی��ان در دومی��ن نشس��ت ب��ا خبرنگاران و 
اصحاب رس��انه گفت: سیاست خارجه با محوریت نگاه 
به همسایگان و آسیا محور در مسیر درستی قرار دارد. 
در ۱۴ ماه گذش��ته حجم تبادالت تجاری ما از اروپا تا 
آسیا از ۳۷ درصد تا ۵۷۱ درصد رشد داشته است. بخش 

عمده رشد خارج از نفت و سنتی بوده است.
خوشبختانه توطئه ای که براساس اسناد دقیق و موجود 
در دستگاه دیپلماسی، با هدف ایجاد جنگ تروریستی و 

در نهایت تجزیه ایران بود، شکست خورد.
یک دیپلمات عالی رتبه غربی اظهار داشت که آمریکا 
در عراق در س��ال های اخیر در دوره نخس��ت وزیری 
ع��ادل عبدالمهدی توانس��ت ب��ا آوردن ۳۰ هزار زن به 
می��دان التحری��ر و به کارگی��ری ظرفیت های مجازی 
دولت عبدالمهدی را ساقط کند. این مقام غربی مدعی 
بود که در  قبال جمهوری اس��المی ایران هم فرصت 
بزرگی برای آمریکا و تعداد اندکی کش��ورهای اروپایی 

می بینند.
دخالت ه��ای خارج��ی در ۸ هفت��ه گذش��ته در اوج خود 
قرار داشت. ۷۶ مرکز تروریستی و ضدانقالب در اقلیم 
کردستان فعال شدند و سالح های آمریکایی و اسرائیلی 

وارد ایران شد.
دو مرتب��ه در ته��ران و بغ��داد با مقام��ات عراق و اقلیم 
نشس��ت هایی داش��تیم و توافق هایی به عمل آوردیم. 
دوس��تان م��ا در ع��راق متعهد ش��دند ای��ن گروه های 
تروریس��تی را دور و در فاصله زمانی تعیین ش��ده خلع 
س��الح کنند. مادامی که تهدیدی از س��وی کشورهای 
همسایه متوجه ما باشد نیروهای مسلح به اقدامات خود 
ادامه خواهند داد، ما نیز به گفتگوها ادامه خواهیم داد.

وی در پاس��خ به س��ئوال خبرنگاری در خصوص آغاز 

غنی س��ازی ۶۰ درصدی در فردو گفت: یکی از نکاتی 
که قدری تاخیر در رسیدن به مرحله نهایی توافق ایجاد 

کرد، حل اختالفات بین ایران و آژانس بود.
ما در مذاکرات ماه های گذش��ته تاکید کردیم آژانس از 
مس��یر فنی خارج ش��ده و در مسیر سیاسی گام برداشته 

است.
هفت��ه گذش��ته مقامات آژانس اع��الم کردند قطعنامه 
جدی��دی در کار نخواه��د بود و کارشناس��ان برای رفع 
ابهامات به ایران خواهند آمد. اما قطعنامه مطرح ش��د. 
به مقامات غربی گفتیم خود به س��وء اس��تفاده از رفتار 

آژانس برآمدید.
دستور کار ما در وزارت خارجه پیگیری مذاکرات با روش 
حکیمانه و مقتدرانه در چارچوب بازگشت به برجام است. 

این موضوع می تواند به نقطه نهایی برسد.
ما در آخرین پیامی که به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
دادیم اعالم کردیم می توانیم در آینده نشس��ت وزرای 

خارجه عضو برجام را در وین برگزار کنیم.
ما به طور مش��خص در س��ه موضوع با طرف آمریکایی 
تف��اوت دی��دگاه داریم و س��ه کش��ور اروپای��ی در این 
موضوع��ات ب��ا آمریکا هم��کاری می کنند. یکی از این 
موضوعات حل مسائل اختالفی با آژانس است. موضوع 
دیگ��ر تضمین اقتصادی اس��ت که ما س��عی کرده ایم 
فرم��ول بن��دی کنیم. آمد و رفت دولت ها نباید توافقات 

را متزلزل کند.
وی همچنین در پاس��خ به س��ئوالی درباره اس��تفاده از 
پهپاده��ای ایرانی در جنگ اوکراین گفت: در چارچوب 
همکاری های دفاعی با روسیه، ۱۱ ماه قبل از آغاز جنگ 
اوکراین، فروش تعداد محدودی پهپاد صورت گرفت، اما 

تاکنون هیچ سندی مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای 
ایرانی در اوکراین دریافت نکردیم.

وزیر خارجه اوکراین گفت یک پهپاد س��الم به دس��ت 
ما افتاده که روس��ی و ش��بیه پهپاد ۱۳۶ اس��ت. ما از 
ت��داوم جن��گ علیه اوکراین ناخرس��ندیم. جنگ را راه 
حل نمی دانیم و به تالش های خودمان برای بازگشت 

آرامش ادامه می دهیم.
وی در پاس��خ به س��والی گفت: ما خودمان را نس��بت 
ب��ه رعای��ت عدم اش��اعه و ان پی ت��ی متعهد می دانیم. 
ای��ران بی��ش از طرف ها پایبندی خودش را نش��ان داده 
اس��ت. نگرانی ما وجود صدها کالهک هس��ته ای رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت، ای��ن رژیم بای��د متعهد به ان پی 
تی ش��ود. وزیر خارجه جمهوری اس��المی درباره روند 
مذاکرات ایران و عربستان هم گفت: در عرصه سیاسی 
نس��بت به آنچه در دور پنجم مذاکرات تهران و ریاض 
صورت گرفت پایبندیم. ایران به تعهداتش عمل کرد اما 

ریاض به بخشی از توافقاتش عمل نکرده است.
یک رسانه وابسته به سعودی نقش ترویج ترور ایفا کرد 
و گالیه خودمان را به مقامات س��عودی اعالم کردیم. 
امیدواریم عربستان به تعهداتش عمل کند و دو کشور 

گام هایی برای بازگشت به وضعیت طبیعی برداریم.
مقامات سیاس��ی کش��ورهای منطقه متفاوت از آمریکا، 
اس��رائیل و س��ه کشور اروپایی اظهارات مداخله جویانه 

غیرسازنده ایفا نکردند.
امیرعبداللهی��ان درب��اره تح��والت می��ان جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان گفت: ماه گذش��ته س��فری به 
ایروان داش��تم. نخست وزیر ارمنستان هم سفر رسمی 
ب��ه ای��ران انجام داد. ما و آذربایجان و ارمنس��تان را دو  
همسایه ایران می دانیم. نگاه به همسایگان در اولویت 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است.
ایران هیچ چشم داشتی به اراضی جمهوری آدربایجان 
ندارد، اما به صراحت گفتیم که هر گونه تغییر ژئوپلیتیک 
م��ورد واکنش جمهوری اس��المی ای��ران قرار خواهد 
گرف��ت. مقامات دو کش��ور نی��ز به ما اطمینان دادند که 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما بر مبنای روابط همسایگی 

ارتباطمان را با کشورها ادامه خواهیم داد.

امیرعبداللهیان اعالم کرد: 

گروه سياسی: پنجمین جلسه قرارگاه عملیاتی فرامین و  توطئه  تجزیه ایران شکست خورد
سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب در قوه قضاییه 
به ریاست معاون اول قوه قضاییه با حضور رئیس دیوان 
عالی کش��ور، دادس��تان کل کشور، و جمعی از مسئوالن 

دستگاه قضایی برگزار شد.
 به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای این نشست 
حجت االسالم و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه 
قضاییه با اش��اره به اهمیت خبر و اطالع رس��انی به موقع 
و تاثیر اخبار و ش��ایعات نادرس��ت در سلب و آرامش روانی 
مردم به دستور مقام معظم رهبری در جلسه هفتم تیر ماه 
س��ال جاری و تاکید ایش��ان بر برخورد مناسب با شایعات 
و اخبار نادرس��ت اش��اره کرد و گفت: این موضوع به ویژه 
در ش��رایط فعلی جامعه دارای اهمیت بس��یار زیادی است 
و مشاهده می شود فردی با انتشار خبر جعلی یا نادرست، 
باعث تش��ویق اذهان عمومی می ش��ود و الزم است ابعاد 
مختلف موضوع از جمله ابعاد تقنینی، قضایی و اجرای آن 
بررسی شود و هر بخش مربوطه وظیفه خود را انجام دهد 
و اگر نیاز به اصالح قانون دارد، الزم اس��ت تا به فوریت 
این اقدام الزم انجام ش��ود.  وی افزود: در دادس��تانی کل 
کش��ور، معاونت اجتماعی و پیش��گیری، مرکز حفاظت و 

اطالعات دارای ظرفیت های مهمی در حوزه رصد اخبار 
نادرست و برخورد با این اخبار دارند، الزم است راهکارهای 
اجرای��ی در جه��ت تقویت عملک��رد این بخش ها در نظر 
گرفته ش��ود و دادس��تانی ها و دادسراهای استان ها هم در 

این زمینه فعال شوند.
 در ادامه این جلس��ه مقامات حاضر در  نشس��ت از جمله 
دادس��تان کل کش��ور، رئیس دیوان عالی کشور، معاونت 
راهب��ردی ق��وه قضاییه و س��پس رئیس مرکز حفاظت و 
اطالعات قوه قضاییه، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه به 
بیان دیدگاه های فنی و تخصصی پرداختند و راهکارهای 
عملی از جمله ضرورت تدوین الیحه قضایی در خصوص 
مقابله با شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی 
و حقیقی، آموزش قضات رسیدگی کننده به جرایم حوزه 
فضای س��ایبری، تقویت مرک��ز رصد فضای مجازی در 
حوزه رس��انه، هویت بخش��ی به فعاالن فضای مجازی، 
نظارت بر نحوه و رسیدگی به پرونده های مهم مربوط به 
ش��ایعه پراکنی در دادس��تانی کل و معاونت اول، ضرورت 

پاسخگویی در موارد انتشار اخبار جعلی و ... ارائه کردند.
 در پایان این جلسه، موارد زیر به تصویب قرارگاه رسید:

۱- جم��ع آوری تفاس��یر مختل��ف قضای��ی در خصوص 

مقررات مرتبط با انتشار مطالب در فضای مجازی و ارائه 
نظری��ه مش��ورتی یا ط��رح در هیأت عمومی جهت ایجاد 

رویه واحد
۲-  برگزاری دوره های آموزش با محوریت نحوه استفاده 
از ادله اثباتی یا چگونگی کس��ب دلیل فنی برای قضات 

رسیدگی کننده
۳- پیگیری اتصال به سامانه های موجود در نزد ضابطین 

مرتبط با کشف جرم توسط دادستان ها
۴- تدوین و ابالغ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده از 
قرارهای تأمین در پرونده های مرتبط با فضای مجازی 
توسط دادستانی کل و نحوه تعیین مجازات و استفاده از 

مجازات های متناسب توسط معاونت اول
۵- استخراج عناوین مجرمانه قابل اعمال در موضوعات 
مرتبط با فضای مجازی توس��ط معاونت منابع انس��انی و 
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط جهت آشنایی بیشتر 
قض��ات ب��ا این موضوعات و آیین نامه های قانون جرایم 

رایانه ای
۶- پیگیری تصویب الیحه قضایی »مقابله با اطالعات، 
اخبار و محتوای خالف واقع« توس��ط معاونت حقوقی و 

امور مجلس 

تاکید مصدق بر نحوه برخورد با شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب در جامعه

گروه سياس�ی:  یک عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه طرح 
»حمای��ت از جامع��ه علمی و ارتقای انضباط محیط های دانش��گاهی« در دس��تور کار 
مجلس نیس��ت، گفت که این طرح در مجلس اعالم وصول نش��ده اس��ت؛ اساسا اعمال 
یک س��ری محدودیت ها برای دانش��جویان مدنظر نمایندگان مجلس نیس��ت.  محمد 
رشیدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به طرح »حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط 
محیط های دانشگاهی« گفت: با انتشار خبر مربوط به طرح »حمایت از جامعه علمی و 
ارتقای انضباط محیط های دانشگاهی« در فضای مجازی، برخی از مردم این سوال را 
مطرح می کنند که آیا قرار اس��ت محدودیت های برای دانش��جویان درنظر گرفته شده 

و آنها ممنوع الخروج ش��وند؟ در پاس��خ باید توضیح داد که این طرح نظر یک نماینده 
مجلس و نه اکثریت و کل نمایندگان مجلس است.   وی با بیان اینکه طرح »حمایت 
از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیط های دانش��گاهی« اعالم وصول نش��ده اس��ت، 
گفت: خیلی از نمایندگان طرح هایی را می نویسند که به صحن نمی آید و قابلیت بررسی 
ندارد.  این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: همه ما به دانشجویان عالقه مندیم؛ آنها 
آینده س��از کش��ور هس��تند و در در رشد و بالندگی کشور مشارکت دارند، توصیه و  تاکید 
مقام معظم رهبری نیز حمایت از دانشجویان است پس اعمال یکسری محدودیت ها 

برای دانشجویان، مدنظر نمایندگان مجلس نیست. 

اعمال محدودیت برای دانشجویان مدنظر نمایندگان مجلس نیست


