
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

حکمرانی خوب بر ریال
میثم خسروی

مدیر گروه پول و بانک مرکز 
پژوهش های مجلس

سرمقاله

اگر می خواهیم جلوی 
فرار مالیاتی، پولشویی، 
س��وداگری و ... را بگیریم مس��تلزم این 
اس��ت که بر ریال حکمرانی خوبی داشته 
باش��یم. یکی از اصلی ترین تحریم هایی 
که اثربخش��ی بس��یاری نسبت به تحریم 
مبادالت تجاری داشت، تحریم مبادالت 
مالی بود. نسل جدید تحریم ها بر این حوزه 

متمرکز شده بود و تحریم ...
ادامه در صفحه 3

رویداد

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد؛

200 درخواست واردات خودرو 
روی میز وزارت صمت

همزمان با  کاهش بارندگی در پاییز امسال مطرح شد؛

کسری 50 درصدی حجم سدهای 
تامین کننده آب تهران

 اجرای قانون جهش تولید مسکن 
بازار را از بن بست خارج می کند؟

 سهم 3 درصدی مسکن 
از تسهیالت بانکی

گروه راه و مس��کن: مس��کن مناس��ب یکی از نیازهای اساس��ی خانواده است که نقش 
بزرگ��ی در هزین��ه  خانوار دارد. بر اس��اس گزارش مرکز آم��ار مهم ترین هزینه  خانوار، 
هزینه  تأمین مسکن به حساب می آید که سهم آن در سبد هزینه های خانواده روندی 
صعودی داشته و از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 
این آمار به معنای آن است که از هر یک میلیون تومان هزینه یک خانواده در کشور، 

۳۶۰ هزار تومان مرتبط با هزینه تامین سرپناه است و ...       صفحه 5
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»تجارت« آثار مثبت معاهدات بین المللی و منطقه ای برای اقتصاد کشور را بررسی کرد

مزایای عضویت ایران در شانگهای

1

3

عض��و حقیقت یاب مجل��س توضیحاتی درباره اقدامات این 
کمیته و همچنین درگذشت مهسا امینی ارائه کرد. به گزارش 
تجارت، جالل رشیدی کوچی عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس و عضو کمیته حقیقت یاب مجلس در توئیتی 
نوشت: کمیته حقیقت یاب مجلس بالفاصله تشکیل و در دو 
محور درحال بررسی دقیق علت فوت مرحومه امینی است. 
۱_ دلی��ل ی��ا دالیل فوت از منظر علم پزش��کی به صورت 

کامال مستند. 2_زمینه های بروز ...

گروه سیاس�ی: رهبر معظم انقالب اس��المی فرمودند: دفاع 
مقدس یک اصل را برای ملت ایران تبیین کرد که صیانت 
از کش��ور با مقاومت به دس��ت می آید نه با تس��لیم. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز در 
آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی را، 
نتیجه سیاست راهبردی امپراطوری نظام سلطه در دشمنی 
با جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند و افزودند: با وجود 

حمایت همه جانبه قدرتهای ...

مهسا امینی هیچ 
ضرب وشتمی نشده است

صیانت از کشور با 
مقاومت  به دست می آید 

 صفحه2  صفحه 2

اذعان آمریکا به 
شکست مفتضحانه فشار 

 حداکثری علیه ایران

 آیت هللا رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل یادآور شد:

 آسيب فساد اداری 
بر کسب و کارها
حسن فروزان فرد

عضو اتاق بازرگانی ایران

یادداشت

  چ��ه نه��ادی بر خروج 
سرمایه ۱۱هزار نفری 
که از ایران سال گذشته 
ب��ه کانادا مهاجرت کردن��د نظارت کرد؟ 
سرمایه های نقدی و سرمایه های انسانی 
کش��ور هر س��اله با روند تندتری در حال 
خروج از کش��ور هس��تند. هر ساله میزان 
فساد اداری در کشورها سنجیده و اطالع 

رسانی می شود و از سوی دیگر ...
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 کنيد

 آیت هللا رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل یادآور شد:

 اذعان آمریکا به شکست مفتضحانه فشار حداکثری علیه ایران
گروه سیاس�ی:آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران صبح دیروز چهارشنبه به وقت محلی، در نطق 
خود در هفتاد و هفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد با اش��اره به آس��یب ها و مخاطرات نظم کنونی و رو به 
زوال جهان، تالش های متراکم و پیوسته ملت ایران را برای 
شکل دهی به نظم و نظامی عادالنه دردنیا مورد توجه قرار داد 
و با برشمردن مصادیق متعددی از بی عدالتی و استاندارهای 
دوگانه آمریکا در قبال مس��ائلی همچون تروریس��م و حقوق 

بش��ر در نقاط مختلف جهان از جمله در مواجهه با ایران، به س��رفصل های نقش برجس��ته و 
پیشرو جمهوری اسالمی ایران در ایستادگی مقابل سیاست های زورگویانه و مداخله جویانه 
از جمله مهار تروریس��م دست س��از آمریکا و ناکام کردن تغییر نقش��ه کش��ورهای منطقه به 
فرماندهی س��ردار ش��هید س��پهبد س��لیمانی پرداخت و تأکید کرد: رسیدگی عادالنه قضایی 
 به جنایت رئیس جمهور س��ابق آمریکا را از طریق یک دادگاه عادالنه، دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمه��ور همچنی��ن ب��ا تأکی��د ب��ر ناتوان��ی تحریم ها در بازداش��تن ایران پیش��رفته 
و مس��تقل و اذع��ان رس��می دول��ت آمری��کا ب��ه شکس��ت مفتضحان��ه فش��ار حداکثری 
 علی��ه ای��ران، ب��ه مس��ئله عهدش��کنی آمری��کا در موضوع توافق هس��ته ای اش��اره کرد.
  در بخش��ی از س��خنرانی رئی��س جمه��ور در مجم��ع عموم��ی س��ازمان ملل آمده اس��ت:
 انقالب اسالمی آغازِ حرکِت ملت ایران برای رسیدن به جایگاه شایسته خود بود و در این دوران، 
بحران های مختلفی را همچون کودتا، تروریسم داخلی، تجزیه طلبی، جنگ، آشوب و تحریم 
 را پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایی، برای بسیاری از کشورها قابل تحمل نبود.
از زمانی که رئیس جمهور وقت ایران محمدعلی رجایی پای خود را که آثار شکنجه ی رژیم 
تحت حمایت آمریکا در آن نمایان بود، روی این تریبون گذاشت، بیش از چهل سال می گذرد. او 
 مدتی پس از آن سخنرانی، به دست گروهک تروریستی مورد حمایت آمریکا به شهادت رسید.
چه��ار ده��ه پی��ش، مل��ت ای��ران به رهبری ام��ام خمینی)ره( ب��ا بیرون ک��ردن بیگانگان 
از مملک��ت خ��ود ، ب��ر سرنوش��ت خوی��ش مس��لط ش��د و اکن��ون مل��ت ه��ای منطق��ه 
 ب��ا الگوب��رداری از آن تجرب��ه، ب��ه دنب��ال بدس��ت گرفت��ن سرنوش��ت خ��ود هس��تند.
مل��ت ای��ران ک��ه خ��ود قربان��ی تروریس��م ب��وده اس��ت، ام��روز ب��ه تکی��ه گاه امنیت در 
 منطق��ه و پیش ت��از راس��تین مب��ارزه ب��ا تروریس��م در جه��ان تبدی��ل ش��ده اس��ت.

مل��ت ای��ران ب��رای رس��یدن به اهداف متعال��ی عادالنه خود، هزینه داده اس��ت؛ چه آن زمان 
ک��ه ص��دام ق��رارداد الجزای��ر را پ��اره کرد و جنِگ تمام عیار نظامی را علیه م��ا آغاز کرد، و چه 
زمانی که رئیس جمهور س��ابق آمریکا توافق هس��ته ای را زیر پا گذاش��ت و جنِگ تمام عیاِر 
 اقتص��ادی راه انداخ��ت و از جل��وه جدی��دی از جنای��ت علی��ه بش��ریت پرده ب��رداری کرد.
مدتی پیش رئیس  جمهور سابق آمریکا اعالم کرد که داعش را آمریکا ایجاد کرده است؛ برای 
ما فرقی نمی کند که داعش، ساخته ی دسِت کدام یک از دولت های آمریکا باشد. مساله این 
است که دولتی از آن طرف کره زمین، تصمیم گرفت که جغرافیای منطقه ی ما را به قیمت 
ریختن خون صدها هزار زن و کودک، دوباره خط کشی کند اما جمهوری اسالمی، این پروژه را 
متوقف کرد و سپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابودکننده ی 
داعش کس��ی نبود جز س��ردار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی. کس��ی که در راه آزادی ملت های 
 منطقه به ش��هادت رس��ید و رئیس جمهور س��ابق آمریکا س��ند این جنایت را به اس��م خود زد.
رس��یدگی عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهور س��ابق آمریکا به آن اعتراف کرده، 
خدمت به انس��انیت اس��ت؛ تا از این ظلم که به ملت های منطقه ش��ده اس��ت به نحوی 
دل های جراحت دیده از این ظلم تش��تی پیدا کند. رس��یدگی عادالنه به جنایتی که رئیس 
جمهور س��ابق آمریکا به آن اعتراف کرده خدمت به انس��انی اس��ت تا از این پس ظلم زبون 
گردد و عدالت، س��ربلند باش��د. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباش��ر ش��هادت س��پهبد 
 قاس��م س��لیمانی را از طریق یک دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.

من به عنوان نماینده ی ملت بزرگ ایران صریحا اعالم می کنم که جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال ساخت سالح اتمی نیست و این سالح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این حکم 

حکومتی در فتوای رهبر معظم انقالب اس��المی حفظه اهلل 
اعالم ش��ده اس��ت و برای دولت و ملت ایران، فتوای ش��رعی 
 رهبر معظم انقالب اسالمی از هر نظارت بین المللی نافذتر است.

این در حالی اس��ت که دولت های مدعی، خودش��ان هم تولید 
سالح های هسته ای را ادامه داده و هم به کار برده اند و هم این 
تسلیحات را به رژیم صهیونیستی هدیه داده اند. کشورهایی 
که باید خلع س��الح ش��وند، جایزه می گیرند و کش��ورهایی 
ک��ه ب��ه تعهدات خود پایبند بوده ان��د، حتی از حقوق مندرج در 
ان.پی.تی نیز محروم می ش��وند. در حالیکه برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران تنها دو درصِد 
 برنامه های هس��ته ای جهان را ش��امل می ش��ود، ۳۵ درصد بازرس��ی ها از تاسیسات ماست.
 اکن��ون از حض��ار محت��رم می خواه��م ب��ه دق��ت ب��ه چن��د نکت��ه توج��ه کنن��د:

۱- جمهوری اس��المی با حس��ن نیت و با قصدی متین، توافق نامه ای را در س��ال 2۰۱۵ 
پذیرفت و در همان وهله ی اول تمام تعهدات خود را انجام داد اما نتیجه ی آن، عهدش��کنی 
آمریکا و اِعمال تحریم هایی بود که به اذعان خودش��ان بی س��ابقه ترین تحریم های تاریخ 
بود. تحریم، مجازات عدالتخواهی و اس��تقالل ملت ایران اس��ت. تحریم، س��الح کش��تار 
 جمعی اس��ت و همراهی یا س��کوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم اس��ت.

2- ای��ن امری��کا ب��ود ک��ه از توافق خارج ش��د نه ایران. آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی ۱۵ بار 
در گزارش ه��ای خ��ود اع��الم ک��رد ک��ه ای��ران به مف��اد توافق کام��اًل پایبند بوده اس��ت.

 

۳- ای��ران در عی��ن ح��ال ک��ه هزینه ی التزام به تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد 
 ط��رف آمریکای��ی و ناپایبن��دی ط��رف اروپایی، از منافع این توافق برخوردار نش��ده اس��ت.

ما بر اساس ظرفیت های دیده شده در توافق، اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرِف ناقض به 
تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود،  محور اصلی بقای برجام بوده و اگر ابتکارها 
 و انعطاف های جمهوری اسالمی ایران نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست متوقف می شد.
منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادالنه از تحوالت فقط یک جمله است: »پایبندی به 
تعهدات«. موضوع تضمین های اطمینان بخش صرفاً آمادگی برای یک اتفاق احتمالی نیست. 
ما از یک تجربه صحبت می کنیم. ما تجربه ی خروج آمریکا از برجام و بیش از یک سال و نیم 
تعلل دولت کنونِی آمریکا در بازگشت به تعهداِت خود را پیش چشم داریم. همین امروز که 
دولت آمریکا از قصد خود برای بازگشت به تعهدات خود سخن می گوید، صدای دیگری از 
داخل آن کشور به گوش می رسد که تعهدپذیر بودن آمریکا را زیر سوال می برد. آیا با آن تجربه 
و این چشم انداز، می توانیم در موضوع مهِم تضمیِن پایدارِی توافق، با مسامحه عمل کنیم؟

 

البت��ه جمه��وری اس��المی با امکانات وس��یع و ارتباطات گس��ترده با جه��ان، آثار تحریم ها 
را یکی پس از دیگری خنثی و فرصت های جدیدی را خلق کرده اس��ت. به اذعان رس��می 
 دولت آمریکا، سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ایران شکس��ت مفتضحانه خورده اس��ت.

ما مسیر خود را فارغ از هرگونه توافق، پیدا کرده و با قدرت ادامه می دهیم. ضمن اینکه ما در مذاکرات 
جدی که داشته ایم، نشان داده ایم که اگر منافع ملت ایران تضمین شود، اراده ای قوی برای حل عادالنه 
 این موضوع داریم. معتقدیم گره توافق هسته ای از همان جایی باید باز شود که گره خورده است.
آخرین فراز از سخنان من درباره ضرورِت عدالِت جهانی است. همه ما و تک تک انسان های جهان 
باید در ساخت جهان جدید مشارکت و حضور فعاالنه و متعهدانه داشته باشیم. جهان جدید اگر بخواهد 
جهانی اخالقی مشروع و از نظر مردم جهان، مقبول، و از نظر توانایی در حل و فصل مشکالت 
جهانی، موفق و پیروزمند باشد راهی ندارد جز اینکه بر محور عدالت جهانی شکل بگیرد. این مهم 
نیازمند توجه به اصولی مانند »احساس مسئولیت مشترک جهانی در مقابل ظلم و بی عدالتی«، 
»احترام به خواست و اراده ملت ها و عدم مداخله در مسیر مستقل رشد آنها«، »نفی استانداردهای 
دوگانه«، »مخالفت با جنگ و خشونت«، »استقالل و عادالنه عمل کردن نهادهای بین المللی«، 
 و مهمتر از همه »نقش آفرینی انسان های صالح و عادل در شکل دهی به این نظم جدید« است.

نگاه ما به آینده بسیار امیدوارانه است. مومنانه باور داریم که بر مبنای مشّیت و اراده ی الهی، 
همانطور که پیامبران الهی بشارت داده اند، عدالت، جهانی خواهد شد و حکومت بندگان صالِح 

پروردگار در زمین حکمفرما و بشریت با ظهور آخرین منجی رستگار می شود.

 گره توافق هسته ای باید از همان جایی باز شود که گره خورده است
 جنایت ترور شهید سلیمانی را از طریق دادگاه عادالنه دنبال خواهیم کرد

 آمریکا منافع خود را با هزینه دیگران دنبال می کند


