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رییسجمهوری
برای پیوستن
ایران به سازمان
تجارت جهانی

رییس سازمان توسعه تجارت از دستور
رییسجمهوری به وزیر صمت برای پیگیری
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
خبر داد .حمید زادبوم در بیست و سومین
سالروز ملی صادرات گفت :امروز تکمیل
زنجیره تولید و ارتقا توان صادراتی کشور
اهمیت بسیار زیادی دارد که در این راستا
برنامهریزی های گستردهای آغاز شده است.

تاکیدرئیسقوه
قضاییهبرجبران
خسارتهایمردم
در حوادث اخیر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

تهران از طرح ملی مسکن حذف شد
ثبت نام طرح ملی مسکن از شنبه  ۱۶آذر از سر گرفته می شود و قرار است در چند روز باقی مانده
اطالع رسانی کنیم که با توجه به وقفه ای که پیش آمده بود همه متقاضیانی که قصد ثبت نام دارند مطلع شوند
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تولیدکنندگان
احتکار «الستیک» را
تکذیب کردند
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بانکها خالف میکنند
5
بانک مرکزی سکوت!
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مردم با نمایندگان مجلس دهم
تسویه حساب خواهند کرد
جعفر محمدی

به باور بســیاری از ناظران ،مجلس دهم در
تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور
جدی ندارد و روز به روز از جایگاهی که قانون
اساســی برای پارلمان تعریف کــرده ،پایین
تر آمده اســت .این وضعیت ،آسیبی جبران
ناپذیر به روند مردمســاالری در ایران است و
عقب گردی تاریخی به دوران پیشامشروطه.
این زیبنده جمهوری اسالمی ایران نیست که
 113سال بعد از تشــکیل اولین پارلمان در
ایران ،دغدغه مردم این باشــد که این ،همان
مجلسی نبود که ما می خواستیم!
تأســیس مجلســی که نماینــده مردم در
حاکمیت باشــد ،یکی از مطالبات اساســی
انقالب مشــروطه بود که هر چند محقق شد
ولی در طول  113سال اخیر ،همواره در فراز و
نشیب بوده است :روزی کلنل لیاخوف روسی
آن را به توپ بســت  ،زمانی شــاهد مردانی
بزرگ چون مدرس بــود ،دورانی طوالنی به
بخشــی از دربار پهلوی تبدیل شده بود و گاه
عصاره فضائل ملت بود و مانند مجلس اول بعد
از انقالب ،تقریباً همه آحاد مردم می توانستند
کســانی را در مجلس ببینند که واقعاً افکار و
مطالبات آنهــا را نمایندگی می کرد و همین
طور مجلس به مجلس رســیدیم به دهمین
مجلس بعــد از انقالب و بحــث مهمی به نام
تضعیف قوه قانونگذاری.
به باور بســیاری از ناظران ،مجلس دهم در
تصمیمات مهم و سرنوشت ساز کشور حضور
جدی ندارد و روز به روز از جایگاهی که قانون
اساســی برای پارلمان تعریف کرده ،پایین تر
آمده است.
به قول صائب تبریزی:
هر شب کواکب کم کنند ،از روزی ما پارهای
هر روز گردد تنگ تر ،سوراخ این غربال ها
و حال حکایت مجلس اســت کــه مدام از
اختیارات و قدرت عمل اش کاسته می شود.
این وضعیت ،آسیبی جبران ناپذیر به روند
مردمســاالری در ایران اســت و عقب گردی
تاریخی به دوران پیشامشــروطه .این زیبنده
جمهوری اسالمی ایران نیست که بعد از یک
قرن و اندی که از تشــکیل اولین پارلمان در
ایران گذشته است ،دغدغه مردم این باشد که
این ،همان مجلسی نبود که ما می خواستیم!
بی گمان در شــکل گیری وضعیت کنونی،
بیش از همه ،خود نماینــدگان مجلس دهم
مقصر هستند .حفظ حرمت امامزاده به متولی
اش هست؛ وقتی مجلســیان پاسدار حرمت
مجلس نباشــند ،معنایش این است که آنها
مجلــس را نه تنها خانه ملت کــه حتی خانه
خود هم نمی دانند!
مردم ،نمایندگانی مسلط به امور ،دردآشنا،
روزآمد و صد البته شجاع می خواهند که در
وهله اول ،پاســدار حرمت خانه ملت باشند و
سپس قانونگذاران و حافظان قانون.
نمایندگان مجلس کنونی  -اعم از اصولگرا و
اصالح طلب و شبه اصالح طلب  -که نتوانسته
اند جایگاه مجلس را حفظ کنند ،عالوه بر تمام
آسیب هایی که به کشور و روند مردمساالری
زده اند ،دو اثر مهم را متوجه انتخابات مجلس
بعدی که اسفند امسال برگزار می شود کرده
اند« :احتمــاالً بر میزان مشــارکت مردم در
انتخابات اثر منفی گذاشــته اند» و «آنهایی
هم که رأی می دهنــد در رأی دادن مجدد
به این نماینده ها محاســبه گری بیشــتری
خواهند داشت».
مجلســی ها ،فرصت اندکی بــرای احیای
پارلمان و اعــاده حیثیت از خــود دارند .به
راســتی تاریخ درباره مجلس دهم چه خواهد
گفت؟!

جای خالی
کیفیت در سند
راهبردی صنعت
خودرو

در حال حاضر ضعف های بسیاری
در سیستم مدیریت کیفیت در صنعت
خودرو وجود دارد و به نظر می رسد
بزرگ ترین مشکل در مدیریت کیفیت
در این صنعت در حوزه خدمات پس از
فروش در صنعت خودروسازی و خسارات
وارد به مصرف کننده است.

سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت :تولید
تایر صورت گرفته و به بازار نیز عرضه شده است
و ادعای عدم توزیع الستیکهای تولیدی به بازار
از بیخوبن غلط است روز یکشنبه رضا رحمانی -
وزیر صنعت ،معدن و تجارت  -اظهار کرد :برخی
کارخانههای تولیدی الستیک بعد از افزایش
قیمت بنزین تصمیم به عدم توزیع محصوالت
به بازار گرفتهاند.

سرمقاله
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وزیر صمت در مراسم روز ملی صادرات؛

امسال و سال آینده ،پیشران اقتصاد
ایران توسعه صادرات است
3

وزیر نیرو اعالم کرد؛

گشایشپروندههایجدیدهمکاری
اقتصادیمیانایرانوتاجیکستان
4

در حوادث اخیر
به دنبال منفعت
جناحی نباشید
2

دکتر جهانگیری در مراسم سالروز ملی صادرات تاکید کرد:

اقتصاد ایران با وجود فشارهای همه جانبه آمریکا روی پای خود ایستاده است

صادر کنندگان رزمندگان واقعی جنگ اقتصادی
معاون اول رییس جمهور با اشاره به خروج آمریکا از
برجام و فشارهای همه جانبه این کشور بر بخشهای اصلی
اقتصاد ایران ،گفت :آمریکاییها در دو سال گذشته تمام
گلوگاههای اصلی فعالیت اقتصادی ایران را مسدود کردند،
اما با وجود همه این مسائل ،امروز با سرافرازی میگوییم
که اقتصاد ایران اگرچه با مشکالت مختلفی روبرو شد ،اما
توانست روی پای خود بایستد.
دکتر اسحاق جهانگیری دیروز (دوشنبه) در بیست و
سومین سالروز ملی صادرات ،از صادرکنندگان به عنوان
رزمندگان جنگ اقتصادی و مدافعان کیان و تمامیت ارضی
کشور نام برد و با بیان این که قطعا این دوران در تاریخ
ایران به ثبت خواهد رسید،افزود :باید دست فعاالن عرصه
صادرات که توانسته اند با وجود فضای بسته و محدودیت
های مختلف فعالیت کنند را بوسید.
معاون اول رییس جمهور افزود :دولت آمریکا با خروج
از برجام فشار سنگین و بی سابقه ای علیه ملت ایران و
جمهوری اسالمی ایران وارد کرد و به صورت آشکار و بدون
پرده پوشی اعالم کردند که بیشترین درد را به جامعه ایران
وارد خواهیم کرد و جنگ اقتصادی بزرگی علیه ایران به
راه خواهیم انداخت .وی افزود :آن ها تصورشان این بود
که اقتصاد ایران به فروپاشی می رسد و مشکالت اقتصادی
منجر به شکل گیری اعتراضات می شود و در همین راستا
از اردیبهشت سال  97تا کنون هر روز فشارهای خود را بر
اقتصاد ایران افزوده اند که الزم است دانشگاهیان ،نخبگان
و صاحب نظران این موضوع را مورد ارزیابی و تحلیل قرار
دهند که آیا چنین فشاری ظرف مدت دو سال علیه یک
ملت و دولت در تاریخ سابقه دارد؟
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه آمریکایی ها هرگز
نتوانستند میزان فروش و صادرات نفت خام ایران را به صفر
برسانند ،تصریح کرد :البته فروش نفت ایران تحت فشار
قرار گرفت و حتی کشورهای دوست ایران جرات خرید نفت
را ندارند و دولت برای فروش نفت به روش های دیگری
متوسل می شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان این که میزان صادرات
نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور کاهش پیدا
کرده است ،گفت :آن چه توانسته جایگزین فروش نفت
باشد توسعه صادرات غیرنفتی و تالش های فعاالن عرصه
صادرات است که باعث شده از سال  97تا کنون میزان
تولید و صادرات کشور کاهش پیدا نکند و رشد اقتصادی
امروز نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد.
وی افزود :براساس آمارها میزان صادرات غیرنفتی در
 8ماه سال جاری بیش از  16درصد از نظر وزنی نسبت
به سال گذشته رشد داشته است که این یعنی کشتیرانی
و بنادر ایران فعالیت گسترده ای داشته و صادر کنندگان
نیز ریسک هایی را پذیرفته اند تا در نهایت اقتصاد کشور
توانسته روی پای خود بایستد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه مردم و به خصوص
طبقه متوسط و ضعیف جامعه فشار سنگین و شرایط سختی
را تحمل می کنند ،خاطر نشان کرد :در دو شوک اقتصادی
که یکی در سال های  90و  91و دیگری در سال های
 97و  98به کشور وارد شد ،قدرت خرید مردم به شدت
کاهش یافت که در این راستا دو ماموریت اصلی را باید به
طور همزمان دنبال کنیم که یکی سر پا نگهداشتن اقتصاد،
تولید ،اشتغال و صادرات است و دیگری کمک به وضعیت
معیشتی جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد :به فضل الهی وضع
اقتصاد کشور به همت فعاالن اقتصادی بسیار بهتر از آن
چیزی است که آمریکا برای کشور ما خواب دیده بود اما
در بخش معیشت مردم همواره باید در پیشگاه ملت ایران
خصوصا طبقات ضعیف به خاطر صبرشان در برابر مشکالت
سر تعظیم فرود آوریم که با تحمل سختی ها و فشارها این
روزها را پشت سر می گذارند.
وی با تاکید بر اینکه راهکار مقابله با راهبرد فشار
حداکثری آمریکا مقاومت و تاب آوری اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی است ،تصریح کرد :مسائل اقتصادی
کشور فقط راهکار اقتصادی ندارد بلکه باید راهکارهای
سیاسی و اجتماعی را نیز حتماً در نظر گرفت.
دکتر جهانگیری گفت :آن چه می تواند کشور را از این
دوره سخت عبور دهد اجماع ،همبستگی و انسجام ملی است
و هیچ کس نباید به دنبال فرصت طلبی باشد و تصور کند که
فرصتی برای تسویه حساب سیاسی فراهم شده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان این که امروز ایران
در خطر است و آمریکا ،سعودی ها و اسرائیل برای لطمه به
تمامیت ارضی کشور برنامه ریزی کرده اند ،اظهار داشت :راه
مقابله با این توطئه ها اجماع ملی است .باید اعتماد ،امید و
مشارکت مردم را به عنوان مهمترین سرمایه مورد نیاز کشور
ارتقاء دهیم و نخبگان ،دانشگاهیان و جریانات سیاسی نیز باید
کمک کنند که امید مردم به آینده افزایش یابد و در انتخابات
پیش روی مجلس شورای اسالمی شاهد مشارکت همه مردم
باشیم چرا که مشارکت در انتخابات می تواند منافع ملی و
امنیت ملی را تامین کند .باید انتخابات به نحوی برگزار شود که
همه سلیقه های سیاسی برای شرکت در انتخابات نامزدهای
مدنظرشان در عرصه حضور داشته باشند.
وی از صادرات غیرنفتی به عنوان یک مبارزه با رقبا
برای به دست آوردن بازارهای بین المللی یاد کرد و با تاکید
بر اینکه صدور بخشنامه های لحظه ای می تواند به صادرات
لطمه وارد کند ،گفت :مدیر واقعی کسی است که نیازهای
کشور را شناسایی و نسبت به آن پاسخ دهد .هر تصمیم و
سیاستگذاری ما ممکن است برای یک بخش مفید باشد اما
باید ابعاد و زوایای مختلف و تاثیرات آن بر سایر بخش ها را
نیز به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
دکتر جهانگیری صادرات غیرنفتی را از مهمترین
پیشران های اقتصاد کشور برشمرد و گفت :براساس برنامه
ریزی ها و تصمیمات اتخاذ شده نظام بانکی  100هزار
میلیارد تومان تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی پیشران اقتصاد پرداخت خواهد کرد که
در این راستا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند
در اولویت خواهند بود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به

درخواست های مطرح شده مبنی بر ادغام بانک توسعه
صادرات و صندوق ضمانت صادرات گفت :این موضوع در
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد و
به وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس سازمان برنامه و
بودجه ماموریت داده شد تا طرح پیشنهادی خود را در این
خصوص تدوین و ارائه کند.
وی گردشگری را از مهمترین محورهای صادرات
برشمرد و با تاکید بر لزوم حمایت از بخش گردشگری
گفت :عالوه بر بخش گردشگری شرکت های دانش بنیان
نیز باید مورد حمایت قرار گیرند چرا که این شرکت ها
در حقیقت به جای صادرات کاال از طریق فروش دانش و
خدمات فنی برای کشور ارزآوری می کنند.
دکتر جهانگیری با تاکید بر این که کشورهای همسایه
مهمترین بازارهای هدف صادرات غیر نفتی هستند ،گفت:
میزان واردات  15کشور همسایه ما ساالنه بیش از 1100
میلیارد دالر است و این در حالی است که ایران سهم اندکی
از این بازار را در اختیار دارد.
وی با تاکید بر اهمیت توجه هر چه بیشتر به بازارهای
صادراتی کشورهای همسایه افزود :صادرات غیرنفتی ایران
به افغانستان از صادرات به کل اتحادیه اروپا بیشتر است و
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق ،ترکیه و
روسیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی دو چندان است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عضویت ایران
در اتحادیه اوراسیا گفت :ایران عضویت در اوراسیا را با این
استدالل پذیرفت که برای صادرات  300تا  500قلم کاال از
طرف کشورهای عضو این اتحادیه به ایران امتیاز داده شد
تا با تعرفه پایین و یا صفر نسبت به صادرات اقدام کند و
امتیاز مشابهی نیز به کشورهای طرف مقابل برای صادرات
به ایران داده شد که الزم است صادر کنندگان به سرعت
سهم خود را در بازار این کشورها پیدا کنند و شاهد تراز
منفی نباشیم.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد شرکت های بزرگ
صادراتی خاطر نشان کرد :وقتی روسیه از سوی اتحادیه
اروپا با تحریم مواجه شد ،رییس جمهور این کشور اعالم
کرد که روسیه آمادگی دارد برای تامین نیازهای خود از
محصوالت ایرانی استفاده کنند اما مشکلی که پیش رو بود
این بود که شرکت های بزرگ و صاحب برند صادراتی در
ایران وجود نداشت .باید اتاق بازرگانی با همکاری فعاالن
بخش خصوصی و صادرکنندگان با فوریت شرکت های
بزرگی برای رونق صادرات تشکیل بدهند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم در این مراسم یکی
از راهبردها برای مقابله با تحریم را مشارکت مردم و فعاالن
اقتصادی عنوان کرد و گفت :این یک شعار نیست بلکه
سیاست دولت و سیاست وزارت صمت است که تشکل ها،
بخش خصوصی و مردم محور فعالیت های اقتصادی باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم توسعه
صادرات را یکی از راه های دستیابی به توسعه اقتصادی
دانست و گفت :بسیاری از کشورها با تاکید بر بخش
صادرات توانسته اند به رشد باالی اقتصاد دست پیدا کنند.
مساله تامین مالی صادرات ،مالیات بر ارزش افزوده،
نبود متولی واحد و مدیریت یکپارچه برای سیاست گذاری
در امر صادرات از مهمترین مسائلی بود که از سوی رییس
اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.
گفتنی است در این مراسم با حضور معاون اول رییس
جمهور از شرکت های ممتاز صادراتی و نیز  6شرکت دانش
بنیان فعال در حوزه صادرات با اهدا تندیس قدردانی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

مقامات ایرانی هر کار الزمی برای
زنده نگه داشتن برجام را انجام دهند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت :اگر ایران کاری کند
که برجام از بین برود ،اشتباه بزرگی خواهد بود.
جوزپ بورل ،مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا
که جانشین فدریکا موگرینی شده است ،در گفتوگو با روزنامه
اسپانیایی  ،El Paísدر پاسخ به این سوال که آیا باید خط قرمزی
برای ایران[در زمینه فعالیتهای هستهای] تعیین کرد ،گفت :ما تا
حد زیادی خواهان دوام برجام هستیم .از مقامات ایرانی میخواهیم
هر کاری را که برای زنده نگه داشتن توافق الزم است ،انجام بدهند
و این که کاری انجام دهند که به از بین رفتن برجام منجر شود،
اشتباه بزرگی خواهد بود.
بورل همچنین با اظهار پایبندی سرسختانه به برجام ،افزود :ما
به دوستان ایرانیمان میگوییم که ممانعت برای از بین رفتن توافق،
بهترین کاری است که میتوانند انجام دهند.
اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی این مطرح
میشود که شرکای اروپایی برجام ،پس از خروج یکجانبه آمریکا از
توافق هستهای در سال  ۲۰۱۸و بازگشتن تحریمهای آمریکا علیه
ایران ،در اجرای تعهداتشان مبنی بر انجام دادن اقداماتی در راستای
کاهش تاثیر تحریمهای اقتصادی آمریکا بر ایران ،تعلل کردهاند.
ایران در اردیبهشتماه سال جاری اعالم کرد که در پی این
تعلل ،تعهدات داوطلبانهاش در توافق هستهای را در چند گام
تعیینشده کاهش میدهد.

حمایت آلمان از مذاکره با روسیه
در چارچوب سیاستهای ناتو

وزیر مشاور در امور خارجه آلمان از حمایت برلین از مذاکره با
روسیه در چارچوب سیاستهای ناتو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،نیلز آنین ،وزیر مشاور در
امور خارجه آلمان اعالم کرد برلین از برگزاری مذاکره با روسیه در
چارچوب سیاستهای ناتو ،سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،حمایت
میکند.
این مقام وزارت خارجه آلمان اعالم کرد :ناتو دستهای خود را
به سمت روسیه دراز کرده است .در چارچوب تصمیمات فعلی ناتو،
آلمان از اینکه دریچه گفتوگو با روسیه را باز نگه دارد و مذاکرات
اساسی صورت بگیرد ،حمایت میکند .البته باید روسیه در این امر
سهیم باشد.
ینس استولنبرگ ،دبیرکل ناتو هفته گذشته اعالم کرد موضوع
روسیه و پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد در نشست روز
دوشنبه این سازمان مورد بحث قرار میگیرد .دبیرکل ناتو یادآور شد
روسیه تهدیدی فوری برای هیچ یک از اعضای ناتو نیست ،اما چالشی
برای این سازمان است.
علیرغم اینکه بسیاری از کشورها تهدیدات ادعایی روسیه را به
عنوان بهانهای برای افزایش هزینههای نظامی خود مطرح میکنند،
مسکو نگرانی خود را از گسترش ناتو به سمت شرق اروپا و نیز
برنامههای آن برای توسعه تجهیزات نظامی خود در این مناطق را
ابراز کرده و آن را مقدمهای بر آغاز یک جنگ تسلیحاتی جدید
میداند.
پیشتر دبیرکل ناتو اعالم کرد مذاکرات با روسیه بر سر حفظ
پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد ،آی ان اف ،به پیشرفت
قابل توجهی دست نیافته است.
استولتنبرگ تاکید کرد :روز به روز شانس حل و فصل این مسئله
کاهش مییابد .با این حال ناتو از تالش برای متقاعد کردن مسکو
به تخریب موشکهای کروز زمین به هوای مدل اس اس جی ۸-که
گفته میشود ناقض این پیمان در بخش موشکهای مستقر در زمین
با برد  ۵۰۰تا  ۵۵۰۰کیلومتر است ،دست برنمی دارد.

