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وعدههای اروپا نخنما شده است
رئیسكل بانك مركزی ،تكرار مداوم جمالتی نظیر «دنبال سازوكار مالی بودن» از سوی
مسؤوالن اروپایی را گزارهای تكراری و نخنما شده خواند.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت :از حدود یك سال
پیش اروپا دنبال یك س ـ ـ ــازوكار مالی برای انجام تجارت با ایران بود تا اینكه باالخره

سهماه پیش آن را معرفی كرد .نزدیك دو ماه است سازوكار متناظر با آن ،تحت عنوان
سازوكار تجارت و تأمین مالی «ساتما» ،در تهران تأسیس و مدیران آن به اروپاییها
معرفی ش ـ ـ ــدهاند .تكرار مداوم جمالتی نظیر «دنبال س ـ ـ ــازوكار مالی بودن» از سوی
مس ـ ـ ــؤوالن اروپایی ،گزارهای تكراری و نخنما ش ـ ـ ــده خواهد بود .سادهترین كار برای

عملیاتی كردن فعالیت س ـ ـ ــازوكارهای اینستكس و س ـ ـ ــاتما ،برداشت نفت توسط
شركتها و نهادهای اروپایی یا اعطای یك خط اعتباری به صادركنندگان اروپایی برای
شروع صادرات به ایران است .اگر نگران واكنش آمریكا در مورد نوع كاالهای صادراتی
به ایران هستند ،میتوانند توانایی خود را با صدور كاالهای اساسی و دارو تست كنند.

نبض اقتصاد

كارشناس

جامجم در گفتوگو با كارشناسان بررسی كرد

کدام دستگاه 
ها
آرایش جنگی بگیرند؟

نام دستگاه

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد باید تمركزش را بر تقویت بنیه اقتصاد از جمله پیاده كردن ا هــداف اقتصاد
مقاومتی بگذارد و بر جلوگیری از فرار مالیاتی و جایگزینی منابع مطمئن در بودجه متمركز
شود .این وزارتخانه باید پیشگام تصویب لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه باشد.
وزارت اقتصاد از توان بخش خصوصی كشور استفاده كند تا ظرفیتهای این بخش در مبادالت
اقتصادی ،جابهجایی ارز و سایر موارد دور زدن تحریمها به كمك كشور بیاید.
وزارت اقتصاد در زمینه واگذاری شركتهای دولتی ،نظارت دقیق كند تا این شركتها به افراد
دارای اهلیت واگذار شود و ماجرای تلخ ورشكستگی و تعدیل نیروی كارخانجات واگذارشده،
تكرار نشود.
این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید ضروری است برای رفع قوانین زائد ،تصویب قوانین
آسان برای رونق تولید ،اعمال مالیات بر فعالیتهای غیر مولد و بهكارگیری سیاستهای
كاهش تورم به ارائه الیحه برای تصویب در مجلس اقدام كند.
وزارت اقتصاد با همكاری بانك مركزی برای حل مسائل پولی ،ارزی و مبارزه با فساد و پولشویی
بر مبنای قوانین داخلی اقدام كند.

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

وزارت صنعت باید روی تقویت واحدهای تولیدی داخلی متمركز شود و منابع پولی را به بخش
تولید تزریق كند ،اگر این امر صورت بپذیرد دیگر به واردات نیازی نخواهیم داشت.
از جنبه بازرگانی باید یك تجدیدنظر اساسی در واردات صورت بگیرد و باید با این معیار كاال
وارد كنیم كه هر كاالیی كه از نقطه صفر امكان خلق فناوری و فكرش وجود دارد وارد نشود و
از طریق شركتهای دانشبنیان طراحی و تجاریسازی كاالهای وارداتی انجام شود.
به دلیل شرایط معیشتی مردم به نظر میرسد تنظیم بازار محصوالت اساسی از مهمترین
وظایف این وزارتخانه در مبحث جنگ اقتصادی باشد.
ً
وزارت صنعت باید از قاچاق كاالهای اساسی كه عمدتا ارز دولتی به آنها اختصاص مییابد به
كشورهای همسایه جلوگیری كند.
وزارت صنعت وظایفی مانند پشتیبانی از تولیدكنندگان برای تأمین مواد اولیه تولید ،بازسازی
و بهسازی كارخانههای تولیدی ،منع واردات كاالهای لوكس ،كنترل قیمت كاالهای خوراكی و
بازنگری تعرفههای تجاری كشور را نیز به عهده دارد.

وزارت نفت

وزارت نفت در كوتاهمدت باید با استفاده از ظرفیت كشورهای همسو همچون چین ،روسیه
و عراق تحریمهای نفتی آمریكا را دور بزند تا صادرات نفت ایران صفر نشود.
در بلندمدت ،ضروری است در جهت كاهش آسیبپذیری اقتصاد كشور ،اتكا به صادرات
نفت خام كم شود و فرآوری محصوالت نفتی و پتروشیمی توسعه داده شود تا صادرات آنها را
جایگزین صادرات نفت خام كنیم.
وزارت نفت با سرمایهگذاری در شركتهای دانشبنیان ،نیاز به تجهیزات وارداتی بخش نفت
را كاهش داده و آنها را از طریق تولید داخل تأمین كند.
وزارت نفت باید پروژ ههایی همچون فاز  11پــارس جنوبی را كه معطل خارجیها مانده ،به
شركتهای داخلی بدهد.

وزارت جهاد
كشاورزی

وزارت جهاد كشاورزی باید بر تقویت بنیه تولید محصوالت كشاورزی و مواد غذایی تمركز كند.
وزارت جهاد كشاورزی باید به لحاظ كیفی و كمی برای تأمین امنیت غذایی كشور برنامه داشته
باشد .در این راستا ضروری است كشور به سمت خودكفایی در تولید نهادههای دام و طیور
كه وابستگی باالیی به واردات دارند ،حركت كند.
حركت به سمت كشاورزی نوین و خودكفایی در تولید محصوالت استراتژیك ،افزایش قیمت
خرید تضمینی از كشاورزان به منظور رونق تولید محصوالت كشاورزی و تأمین نهاد ههای
اساسی حوزه كشاورزی از دیگر وظایف وزارت جهاد كشاورزی است.

1ـ امرا ...امینی

بانك مركزی ،وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت
و مجلس

2ـ آلبرت بغزیان

وزارت صنعت

3ـ محمود جامساز

بانك مركزی ،مجلس و همه وزارتخانهها

4ـ وحید شقاقی شهری

وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت بانك مركزی
و مجلس شورای اسالمی

 5ـ مرتضی محمدخان

بانك مركزی ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت
نفت ،وزارت صنعت و وزارت اقتصاد

 6ـ ابوالقاسم حكیمیپور

همه وزارتخانهها

7ـ حسین درودیان

بانك مركزی و وزارت نفت

 8ـ عبدالمجید شیخی

همه دستگاهها

9ـ احمد اناركی محمدی

وزارت اقتصاد ،بانك مركزی و وزارت صنعت

10ـ محمدرضا پورابراهیمی

بانك مركزی ،وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت
و وزارت نفت

وزارت نفت ،وزارت صنعت ،بانك مركزی ،وزارت
11ـ غالمرضا حیدری كرد زنگنه اقتصاد ،سازمان برنامه و بودجه ،صداوسیما،
وزارت ارشاد و وزارت امورخارجه

حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی  11اردیبهشت در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر
كشور به آرایش جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،نفوذ اطالعاتی و ضربه زدن بهوسیله فضای
گروه اقتصاد
مجازی اشاره كردند و گفتند :آمریكا و صهیونیسم در همه ابعاد در حال برنامهریزی و اقدام هستند البته این مختص دولت
فعلی آمریكا نیست ،قبلیها هم همین كارها را با دستكش مخملین انجام میدادند اما كمكی كه رئیسجمهور فعلی آمریكا
به ما كرده این است كه این دستكش را درآورده و همه آن چدن پنهان در زیر دستكش آمریكاییها را میبینند.
ایشان تأكید كردند :در مقابل آرایش جنگی دشمن علیه ملت ایران ،ملت هم باید آرایش مناسب بگیرد و همه مسؤوالن ،آحاد ملت و افراد توانا
و نخبه در هر زمینهای مشغول كارند با احساس مسؤولیت و آمادگی وارد میدان شوند.
رهبر معظم انقالب پیش از این هم در اولین روز سال  98در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی ،به لزوم ایجاد بازدارندگی در جنگ
اقتصادی با دشمن ،اشاره كرد و گفتند :امروز بحمدا ...همه مسؤوالن به این باور رسیدهاند كه دشمن در حال جنگ با ما است و بروز و ظهور آن
در مسائل اقتصادی است.
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :البته ما باید در این جنگ ،دشمن را شكست دهیم و به توفیق الهی ،او را شكست خواهیم داد اما این كافی
نیست بلكه باید بازدارندگی ایجاد كنیم و به مرحلهای برسیم كه دشمن احساس كند نمیتواند از معبر مسائل اقتصادی به كشور ضربه وارد
كند و ملت را تحت فشار قرار دهد.
با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی ،در گفتوگو با كارشناسان به این موضوع پرداختیم كه كدام دستگاهها باید در شرایط فعلی كشور،
آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرند.

مهمترین وظایف دستگاه در جنگ اقتصادی از نگاه كارشناسان

دستگاههایی كه باید
آرایش جنگ اقتصادی بگیرند

12ـ سیدكمال سیدعلی

سازمان توسعه تجارت و بانك مركزی

13ـ محمد كهندل

وزارت صنعت ،وزارت اقتصاد ،بانك مركزی
و وزارت كار

14ـ علی قنبری

سازمان اداری استخدامی ،وزارت كار ،بانك
مركزی ،وزارت اقتصاد ،وزارت جهاد كشاورزی
و وزارت صنعت

15ـ ساسان شاه ویسی

وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت ،بانك مركزی،
وزارت جهاد كشاورزی و صداوسیما

16ـ محمد جلیلی

وزارت اقتصاد ،بانك مركزی ،وزارت جهاد
كشاورزی ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت
صنعت ،وزارت نفت و معاونت اول
رئیسجمهور

17ـ عباسعلی ابونوری

وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت ،وزارت راه
و شهرسازی و بانك مركزی

18ـ كامران ندری

وزارت اقتصاد ،بانك مركزی ،سازمان برنامه و
بودجه و وزارت صنعت

نام دستگاه

مهمترین وظایف دستگاه در جنگ اقتصادی از نگاه كارشناسان

سازمان برنامه
و بودجه

سازمان برنامه و بودجه باید هر چه سریعتر اصالحات ساختاری بودجه را با هدف كاهش
وابستگی به درآمدهای نفتی و كاهش هزینههای جاری غیرضروری ارائه كند.
این سازمان مكلف است در افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان ،شاخصهای عدالت
را مبنا قرار دهد به طوری كه حقوق افراد با درآمد باال ،كمتر افزایش یابد.

بانك مركزی

بانك مركزی باید دالر و یورو را از مبادالت خود خار ج كند ،به نحوی كه نقش این ارزهای خارجی
به حداقل رسیده و باال رفتن آنها هیچ تأثیر تورمی در كشور نداشته باشد.
بانك مركزی با تثبیت نر خ ارز به تولیدكنندگان داخلی كمك كند.
بانك مركزی باید آمارهای اقتصادی را بــدون سانسور در اختیار كارشناسان قــرار دهد و از
مشاورههای آنان استفاده كند.
هدایت نقدینگی به سمت تولید ،بهكارگیری سیاستهای پولی در جهت تقویت پول ملی،
افزایش تسهیالتدهی به بنگاههای اقتصادی و كاهش انتظارات تورمی در جامعه از وظایف
دیگر بانك مركزی به شمار میرود.

مجلس شورای
اسالمی

مهمترین وظیفه مجلس شورای اسالمی در شرایط جنگ اقتصادی ،تصویب قوانین عملیاتی
و قابل اجرا برای كاهش وابستگی كشور به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی با
تصویب طر ح مالیات بر عایدی سرمایه است.
مجلس باید بر ا جــرای قوانین مصوب خود همچون قانون اصل  ،44قانون بهبود فضای
كسبوكار و قانون برنامه ششم نظارت كند ،زیرا این قوانین دارای احكام مفیدی هستند كه
اجرای آنها به نفع اقتصاد و مردم است.

وزارت امور
خارجه

یكی از وظایف اصلی وزارت امور خارجه تقویت دیپلماسی اقتصادی است كه در سالهای
اخیر مغفول مانده بود.
وزارت خارجه باید در رفع موانع تجارت ایران با شركای اصلی كشور یعنی چین ،عراق ،افغانستان،
ً
روسیه و هند برنامهریزی كند .با توجه به اینكه تقریبا نصف تجارت ایران با این شركا است،
ضروری است از میزان نمایندگان وزارت خارجه در كشورهای اروپایی كاسته شده و به رایز نهای
بازرگانی در شركای منطقهای افزوده شود.

وزارت تعاون،
كار و رفاه
اجتماعی:

وزارت راه و
شهرسازی

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی با همكاری سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه سهام
شركتهای ســودده وابسته به شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به منظور
توسعه اشتغال اقدام كند.
مهمترین وزارتخانه مربوط به حوزه اشتغال ،وزارت كار است .این وزارتخانه عالوه بر ارائه
طر حهای حفظ اشتغال موجود بنگا هها ،باید بــرای بهكارگیری نیروهای جــوان و ز بــده برای
كارگاههای تولیدی برنامهریزیهای دقیقی ارائه دهد.
وزارت كار باید برنامههایی بــرای حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر بگیرد و یارانه نقدی
ثروتمندان را قطع كند.
وزارت راه باید در جهت كاهش نر خ سود تسهیالت مسكن به منظور افزایش قدرت خرید
مردم و همچنین افزایش تسهیالت ساخت مسكن اقدام كند.
وزارت راه باید در جهت تأمین مسكن برای خانوارهای كمدرآمد اقدام كند و ضروری است طر ح
مسكن مهر با رفع معایب آن دوباره در كشور ایجاد شود.
وزارت راه باید هر چه سریعتر پیگیر اجرای سامانه ملی امالك و مسكن در جهت مقابله با
سوداگری مسكن شود.
ساخت حدود  150هزار واحد مسكن در مناطق سیلزده ،فرصت مناسبی برای رونق بخش
مسكن است كه متاسفانه این وزارتخانه تاكنون در این جهت برنامهای اعالم نكرده است.

با توجه به سخنان
رهبر معظم
انقالب اسالمی،
درباره اینکه باید
در مقابل آرایش
جنگی دشمن
علیه ملت ایران
همه مسؤوالن و
دستگاهها آرایش
جنگی بگیرند،
در گفتوگو با
كارشناسان به این
موضوع پرداختیم
كه كدام دستگاهها
در شرایط فعلی
كشور ،در اولویت
اتخاذ آرایش جنگ
اقتصادی هستند

جریمه سنگین پاكستان با
عدم تكمیل خط لوله گاز ایران

وزیر خارجه پاكستان اعالم كرد :اگر این كشور
به قــرارداد تكمیل خط لوله انتقال گاز از ایران
عمل نكند محكوم به پرداخت جریمه روزانه به
تهران خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،شاه محمود قریشی در نشستی
با اعضای كمیسیون روابط خارجی مجلس ملی
این كشور افزود :ما درخصوص طرح خط لوله گاز
آی.پی با دولت ایران در تماس هستیم و دولت
اسالمآباد خواهان عمل به این قرارداد است.
وی بــا اش ــاره بــه ای ـنكــه طــرف ثــالــث ،كــار طرح
مشترك گازی را با مشكل روبـهرو كرده است،
اظهار كرد :تحریمها مانع پیشروی طرح آی.پی
است .خط لوله آی.پی از لحاظ اقتصادی طرحی
قوی است اما پاكستان درخصوص تأمین مالی
این پروژه با مشكل روبهروست.
ضرباالجل تعیینشده در قرارداد گازی آی.پی،
در سال  2014میالدی به پایان رسید و جمهوری
اسالمی ایران مدتها قبل از سر رسیدن این
ضرباالجل ،به تعهد خود عمل كرد و خط لوله
گاز را در خاك خود از میدانهای گازی جنوب تا
نزدیك مرز پاكستان احداث كرد.

نامه به رئیسجمهور
درباره ساماندهی بازار مسكن

نظرات کارشناسان
نشان میدهد؛
بانک مرکزی،
وزارت صنعت،
وزارت نفت ،وزارت
اقتصاد و سازمان
برنامهوبودجه
دستگاههایی
هستند که
پیشگام مقابله
با جنگ اقتصادی
آمریکا علیه ایران
هستند

صدیف ب ــدری ،سخنگوی كمیسیون عمران
مجلس از نــامــه اعــضــای كمیسیون عـمــران
مجلس به رئیسجمهور خبر داد و گفت :در
این نامه بر ضرورت ورود رئیسجمهور و دولت
برای كنترل بازار مسكن تاكید شده است.
بــدری در گفتوگو بــا خــانــه مـلــت ،بــا اش ــاره به
تــاطــمــات قیمت مسكن در یــك س ــال اخیر
بهویژه در حوزه اجاره ،گفت :در نامه كمیسیون
عمران تأكید شده كه دولــت باید برنامهریزی
ویژهای برای تولید و عرضه مسكن داشته باشد،
زیــرا كشور ساالنه به حــدود یك میلیون واحد
مسكونی جدید نیاز دارد.
وی ادام ــه داد :ارائ ــه تسهیالت كمبهره بــرای
ســازنــدگــان ،تعریف قیمت پــایــه ب ــرای خــر یــد و
فروش و اجاره مسكن براساس ارزش معامالت
دارایی جهت ورود سازمان تعزیرات حكومتی،
بخش دیگری از موارد مذكور در نامه كمیسیون
عمران مجلس محسوب میشود.
سخنگوی كمیسیون عــمــران مجلس گفت:
یكی از موارد بسیار مهم در شرایط كنونی برای
ساماندهی بازار مسكن ،ارائه اراضی دولتی به
سازندگان بخش خصوصی اســت ،همچنین
برای بهبود بازار مسكن باید اقداماتی همچون
همكاری بیشتر بانكها در ارائــه تسهیالت و
اق ــدام وزارتـخــانـههــا از جمله وزارت صمت در
مدیریت بازار مصالح ساختمانی صورت گیرد.

كاهش صادرات غیرنفتی
در فروردین 98

صادرات غیرنفتی كشور با احتساب پتروشیمی و
میعانات گازی در فروردین امسال به دو میلیارد
و  ۵۴۷میلیون دالر رسید كه در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته كاهش  18درصدی داشته
است.
به گزارش ایسنا ،میزان واردات در مدت مذكور
حدود  3/2میلیارد دالر بود كه نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  0/7درصد كاهش داشته
اســت .تجارت كل كشور نیز در فــروردیــن ۹۸
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13/5درصد
كاهش داشته و همچنین تراز تجاری كشور با
 ۲۱۳میلیون دالر مثبت بوده است.
در فروردین  ،۱۳۹۸چین با  ۷۱۱میلیون دالر ،عراق
با  ۳۸۹میلیون دالر و كره جنوبی با  ۳۵۰میلیون
دالر ،سه مقصد اول صادرات ایران بودند.

 ۹ماه دیگر تحملكنیم
دشمن ناامید میشود

معاوناقتصادیرئیسجمهور گفت:اگر ما9ماه
باقیمانده سال پیش رو را بگذرانیم ،دشمن از
ادامه فشارها ناامید خواهد شد.
ب ــه گـ ـ ــزارش فـ ـ ــارس ،مــحــمــد ن ــه ــاون ــدی ــان به
اوضـ ــاعواحـ ــوال اقــتــصــادی كــشــور كــه بخشی
از آن مــربــوط بــه هــجــمـههــای جــدیــد آمــر ی ـكــا و
تحریمهاست ،اشــاره و ابــراز امیدواری كــرد :در
سایه انسجام ملی از ایــن وضعیت نیز عبور
خواهیم كرد.
وی تأكید كــرد :در ایــن شرایط هركسی وظیفه
دارد به سهم خــود بهجای فــرار از مسؤولیت
و فــرافــكــنــی ،مــشــاركــت فــعــاالنــه داش ـتــه باشد
و ه ـماكــنــون فــرصــتــی اس ــت كــه مــا بــه فـعــاالن
بنگاههای اقتصادی كمك كنیم تابآوری كنند،
چون به عقیده بسیاری از كارشناسان ،اگر ما
9م ــاه بــاقـیمــانــده ســال پـیـشرو را بگذرانیم،
دشمن از ادامه فشارها ناامید خواهد شد.

