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بررسی «اقتصادسرآمد» از مواجهه دو ساله بازار با معضل کسری تایر
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توقف خام فروشی به بهانه صادرات ،در گفت و گوی «اقتصادسرآمد» با مهدیه ضیائیان

واردات الستیک درتضاد
باتولیدداخلی

تقویتتجارتخارجی
با فرآوری صادرات مهیا می شود

فلسفهفقرمیلیونی
مهدی روژمان

پدیده فقر طی ده ســال گذشــته در ایران به
سرعت رشد کرده و سفره قشر کارگر کوچک
تر شده اســت .خط فقر به ده میلیون تومان
رسیده و تهیه کاالی اساسی برای خانواده های
کم درآمد سخت تر شده است .رشد نجومی
قیمت روغن ،مرغ ،تخم مرغ ،گوشت ،برنج و
قند آن چنان سریع اتفاق افتاده که کارشناسان
و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ســر درگم فقط روی کاغذ محاسبات
خیالی خود را طرح می زنند و بی برنامه روزهای سخت اقتصادی را پشت
سر می گذارند .روی کاغذ و در سخنرانی ها همه مشکالت اقتصادی را
گردن تحریم ها می اندازند و دست داللی ،احتکار تاجران و نبود نظارت
بر بازار را نمی بینند .در این دســت نوشــته کوتاه نگاهی به آمار و ارقام
ده سال گذشته و تئوریزه شــدن فقر خواهیم داشت .مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ،چالشهای
پیش رو در اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب و همچنین راهکارهای
بهبود شــرایط اقتصادی منتشر کرده است .بر اســاس این گزارش ،در
حالیکه نرخ رشــد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸
درصد تعیین شده است ،متوسط رشــد اقتصادی کشور از سال  ۱۳۹۱تا
 ۱۳۹۸نزدیک به صفر درصد بوده اســت؛ عالوه بر این رشد اقتصادی با
نوسانات بسیاری مواجه بوده و رشد اقتصادی در کشور بین منفی  ۸.۳تا
مثبت  ۱۴درصد در نوسان بوده اســت .بر اساس پیش بینی صندوق بین
المللی پول ،در سال  ۹۹میزان رشد اقتصادی بدون نفت و بر پایه صادرات
غیرنفتی بیش از منفی  ۵درصد خواهد بود اما در ســال  ۱۴۰۰با روندی
مثبت ،رشدی  ۴درصدی خواهد داشت .در همین گزارش ،متوسط نرخ
تورم بلندمدت اقتصاد ایران  ۲۰درصد بوده درحالی که متوسط نرخ تورم
در  ۲۰۱۸در دنیا ۲.۴ ،درصد بوده است و ایران پس از سه کشور ونزوئال،
آرژانتین و زیمبابوه در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
ادامه در صفحه 2

گرچه تحریمهای ظالمانه با هدف اعمال فشــار حداکثری به اقتصاد کشــور طراحی شــدهاند لیکن در مقابل،
راهبردهایی برای تخفیف و حتی حذف این آثار منفی وجود دارند که الزم است در کانون توجه مسووالن کشور
قرار گیرند .بیشک یکی از این راهبردها ،توسعه صادرات است .صادرات بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل میدهد
و در صورت برخورداری از حمایت و پشتیبانی الزم ،به ابزاری قدرتمند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل
میشود به گونهای که از آن به عنوان موتور محرک و پیشران عبور از بحرانهای اقتصادی یاد میشود و در بسیاری
از کشورهای پیشرفته ،محور اصلی توسعه بوده و از اهمیت بسزایی در تثبیت حضور پررنگ این دسته از کشورها
در بازارهای بینالمللی برخوردار است.

گزارش «اقتصاد سرآمد» از ضعف نظارتی بر تولید شیرآالت غیراستاندارد

بازی سودجویان با سالمت جامعه

2

الزام استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اقتصادسرآمد بررسی میکند
8

چرا قیمت مسکن در کالنشهر جهش یافت؟« اقتصادسرآمد» گزارش میدهد

افزایشمهاجــرتازپایتخـــت
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جذب سرمایهگذاران خارجی
و ارتقای بازارسرمایه
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رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری :اختالف نظرها نباید نشان دهنده دوصدایی باشد

دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اختالف نظر بین مجلس و دولت درباره
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمهــا فرمودند :مجلس و دولت
اختالفنظر امروزشان را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،رهبر معظم انقالب اسالمی عصر روز دوشنبه در دیدار رییس
و منتخبان ملت در مجلس خبرگان ،منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را نرم افزارِ
ساختار نظام اسالمی دانستند و با اشــاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب
با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اســامی و بروز چالشهای جدید گفتند :یکی از
وظایف مهم فضال و متفکرین ،تقویت مبانی فکری نظام اســامی بهمنظور عملیاتی
کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
حضرت آیتاهلل خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی
در مورد ایران ،ادبیاتی مستکبرانه ،طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند :نتیجه این
ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری اسالمی
از مواضع منطقی خود در موضوع هســتهای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت
و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی سازی  ۶۰درصد پیش خواهد رفت.
حضرت آیتاهلل خامنــهای در ابتدای سخنانشــان ضمن تبریــک میالد حضرت
جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان،
یکی از نیازهای مهم جوامع اسالمی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند:
در هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشــور و ملت و آبروی جمهوری
اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.
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ایشــان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل،
تکلیف ،ایثار ،جهاد و شهادت ،آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن،
پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت سالهی بین المللی بود.
ایجاد نهضت اســامی ،نظریهپردازی برای ساختار نظام و گســترش دادن دین به
عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که
رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره کردند و گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی
شدن مفهوم واالی مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی و نهادهای
انقالبی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گرههای
زیادی را باز کرد.
ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسالمی را وظیفه فضالی صاحب نظر دانستند و
گفتند :البته این بهروزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه
به معنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللیِ نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با مســائل روز اشاره کردند و افزودند:
بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسالمی با فشــارهای شرطی دشمن مواجه میشود و
او برداشــتن تحریمها را منوط به یک یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است
بهشدت گمراه کننده و هالک کننده باشد ،نظام اسالمی چه باید بکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند :در چنین شرایطی باید
مفهوم دینی استقامت و صبر ،تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود ،آن هم در
شرایطی که مردم با مشکالتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن
است .ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه
با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که خداوند قطع ًا در برابر بیعملی و بیتوجهی
مسئوالن واکنش تند خواهد داشــت ،از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند
و افزودند :تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضال و
متفکرین صاحب صالحیتی بهعهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر ،و همچنین
از افکار التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای پرداختند.

حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به قانون مصوب مجلــس در خصوص کاهش
تعهدات برجامی ،گفتند :مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا
دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام دادند و انشاء اهلل فردا نیز یک مورد
دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
ایشــان با اشــاره با اختالف برداشــتی که مجلس از کار دولت دارد ،افزودند :این
اختالفنظرها قابل حل است و باید دو طرف ،قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و
نباید اختالفها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند و
باید به این قانون که قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات
برجامی ایران را مستکبرانه ،طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند:
جمهوری اسالمی از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به تعهدات خود
عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند،
بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند.
ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شــد و دیگران هم با او همراهی کردند،
دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما
تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در
صورت عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از غربیها
دانستند.ایشــان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیســت بینالمللی دائم میگوید
ما نمیگذاریم ایران به سالح هستهای دســت یابد ،در حالی که باید به او گفت اگر
جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر از او هم
نمیتوانستند مانع شوند.حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع جمهوری
اسالمی برای ساخت سالح هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی است که ساخت هر
سالحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع
میداند.

ایشان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره
مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت
غربیها ،گفتند :کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است
و جمهوری اسالمی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به سالح هستهای فکر
هم نمیکند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای کسب تواناییهای هستهای
متناسب با نیازهای کشور مصمم هســتیم و به همین علت ،حد غنیسازی ایران ۲۰
درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مث ً
ال برای
پیشران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندسالهای گذاشته شده که اگر
آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها بهخوبی میدانند
که ما بهدنبال سالح هستهای نیستیم.رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :موضوع
سالح هستهای بهانه است ،آنها حتی با دستیابی ما به سالحهای متعارف هم مخالفند
چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
به این واقعیت که نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی
از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شد ،نیاز کشور به غنیسازی
را یک امر مس ّلم خواندند و گفتند :غنیسازی را نمیشود آن روز شروع کرد بلکه باید
از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.
ایشــان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که ایران به انرژی هستهای نیاز پیدا
میکند ،محتاج آنها باشــد و آنها این نیاز ما را وســیلهای برای تحمیل ،زورگویی و
باجخواهیهای خود قرار دهند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :جمهوری اسالمی
در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که
مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،آیتاهلل جنتی رئیس مجلــس خبرگان و
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی نایب رئیس دوم این مجلس گزارشی از اجالسیه
خبرگان و مســائل مورد تأکید در آن ،و همچنین جزئیاتــی از اصالحات موادی از
آییننامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

eghtesadsaramadonlin.ir

سرکارخانمسحرسعیدیان
انتصاب حضرتعالی به عنوان ریاست روابط عمومی وامور بین المل شرکت نفت و گاز پارس را صمیمانه تبریک و تهمنیت عرض

می نماییم و توفیقات روزافزونتان را از خدای متعال خواستاریم .
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