
  



  ۱۳۹۹خبرنامه تیر ماه 

یک فوریت طرح نظام  ی،های خالوریت طرح مالیات بر خانهدوف، ایجاد اشتغال مساله ۹۹ماه سال در تیر

انجمن علمی را ، صادرات غیر نفتی ، استفاده از ظرفیتهای کمیسیون ملی یونسکو ویکپارچه بلیط الکترونیک

بر آن داشت تا پیرامون موضوعات فوق با انجام مصاحبه با کارشناسان و تحلیل اخبار رسانه ها به بررسی 

بپردازد. لذا با سر تیترهای زیر به سراغ کارشناسان رفته تا بتواند بخشی  این مسائلآسیب های احتمالی 

ن برساند. سر تیترهای فوق به برخی از مسائل مشکالت مردم را به قلم تحریر درآورده و به گوش مسئولی

 مربوط به کرونا و تحلیل کارشناسان پرداخته است.

 

 ایجاد اشتغال در روستاها حاشیه نشینی را کاهش خواهد داد

بازرگانی ایران با اشاره به معین اقتصادی بودن شهرداری در رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق 

شهرستان مشهد گفت: حمایت از ایجاد اشتغال در روستاها سبب کاهش حاشیه نشینی می شود که هزینه 

 .آن کمتر از ساماندهی مناطق حاشیه شهر است

 
 

هنگی دستگاه های اجرایی لی شریعتی مقدم در ششمین عصرانه های کارآفرینی که به همت اداره کل هماع

شهرداری و معین اقتصادی شهرستان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در بیشتر کشورها شهرداری ها از قدرت 

بسیار زیادی برخوردار هستند و مردم برای انجام بسیاری از کارهای خود به شهرداری ها مراجعه می کنند 

شهرداری سروکار دارند و کمتر برای مسائل شهروندی با  اما در ایران مردم تنها برای بحث ساخت و ساز با

 .این ابر سازمان ارتباط برقرار می کنند

وی با بیان این که شهرداری مشهد با ورود به حوزه اقتصاد و قبول کردن مسئولیت معین اقتصادی 

ر مهم است و با شهرستان مشهد نشان داده که برنامه های بلند مدتی را مدنظر دارد، افزود: اشتغال بسیا

 .کاهش بیکاری، شاهد کاهش معضالت اجتماعی به ویژه اعتیاد و جنایت هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بر همین اساس توجه به بحث 

 .دتولید و ایجاد اشتغال باید از سوی تمامی دستگاه ها حتی شهرداری مشهد مورد توجه قرارگیر

شریعتی مقدم خاطرنشان کرد: اگر در گذشته به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در آن توجه می کردیم، 

 .امروز با مشکالتی نظیر افزایش مهاجرت به شهرها و توسعه حاشیه نشینی مواجه نبودیم

رد، اضافه کرد: ایجاد وی با اشاره به این که باید توسعه روستاها و ایجاد اشتغال درآن ها در اولویت قرار بگی

اشتغال در روستاها ارزان تر از شهر است و شهرداری مشهد نیز به عنوان معین اقتصادی شهرستان می تواند 

 .برای کاهش حاشیه نشینی از این کار حمایت کند

http://shahrefarda.ir/fa/news/114612/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اینکه شهرداری معین اقتصادی 

رستان مشهد را برعهده گرفته است، می تواند کمک زیادی به توسعه اقتصاد و اشتغال به ویژه در شه

 .روستاها داشته باشد

شریعتی مقدم گفت: مشهد ساالنه میزبان ده ها میلیون زائر است که با توجه به این موضوع، هرچه شهری 

 .یدسالمتر و پویاتر داشته باشیم، بهره آن به همه شهر خواهد رس

 شهرداری می تواند پنجره توسعه باشد

وی با بیان این که شهرداری می تواند پنجره توسعه باشد و در حوزه صنایع کوچک و متوسط از کارآفرینان 

کوچک و خرد حمایت کند، ادامه داد: معین اقتصادی می تواند سرعت کار را به ویژه در حوزه اقتصاد 

 .مقاومتی افزایش دهد

کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: در سایر کشورها شهرداری ها و رئیس کمیسیون 

دهیاری ها در حوزه ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان کوچک بسیار قدرتمند هستند لذا شهرداری 

 .مشهد نیز می تواند برای حمایت از این حوزه در ارائه مجوز تجارتی موقت تسهیالتی را در نظر بگیرد

 

 های خالیموافقت مجلس با دوفوریت طرح مالیات بر خانه

 .های خالی موافقت کردندنمایندگان مجلس با دوفوریت طرح مالیات بر خانه

 
 

بازار مسکن ما این نیست در کشور ما بیش از نیاز کشور واحد مسکونی ساخته آماده سکونت داریم. مشکل 

ها مبنی بر اینکه واحدهای خالی ما از که تقاضای مسکن بیش از عرضه مسکن است اطالعاتی که باید رسانه

چند میلیون هم تجاوز کرده است آمار درستی نیست.به نظر می رسد که طرح دو فوریت طرح مالیات بر 

ینی که با نیت گرانی مسکن خانه های خود را خانه های خالی باید در مجلس تصویب می شد تا با مالک

  .خالی نگه داشته و سعی در ایجاد تورم در کشور هستند، برخوردی جدی شود

 
های خالی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز)یکشنبه( مجلس قرار گرفت فوریت طرح مالیات بر خانه دو

 .که نمایندگان به آن رای دادند

 
های خالی( مکرر قانون مالیاتهای مستقیم )مالیات بر خانه ۵۴طرح اصالح ماده  در جریان بررسی دوفوریت

محمدرضا صباغیان به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: باید ببینیم در این زمینه چه قوانینی وجود 

 .داشته در حالی که قوانین موجود و متعارض به همراه این دو فوریت ارائه نشده است

 
کاری و پختگی الزم را د: ما با نفس کار موافقیم اما بهتر است کار بیشتری انجام شود و چکشوی ادامه دا

 .داشته باشیم

 

http://shahrefarda.ir/fa/news/114313/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/114313/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/114313/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C


زاده بحرینی نیز در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار کرد: ما بیش از نیاز کشور محمد حسین حسین

 .االبودن تقاضا نیستواحد مسکونی ساخته شده و آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن ما ب

 
اندازی سامانه ای را تصویب کردیم در مورد راههای مستقیم مادهوی ادامه داد: در دوره نهم در قانون مالیات

سال معطل ماند، لذا این سامانه اگر  ۷ -۶اسکان و امالک، اما دولت همکاری الزم را نداشت و این قانون 

اسکان خانوارها ثبت شود که این طرح دو فوریتی به دنبال  بخواهد اثربخش باشد هم باید امالک و هم

 .سرعت بخشیدن به این فرآیند است

 
علی بابایی نماینده ساری در مجلس شورای اسالمی نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اهمیت 

رای دهند  مسکن واضح و مشخص است اما نباید عجله کنیم. بهتر است نمایندگان به یک فوریت این طرح

 .تا در کمیسیون تخصصی بحث شود

 
خواهد که موضوع که مسکن را نباید شعاری و فوریتی پیش برد، اضافه کرد: جامعه شعار نمیوی با بیان این

 .ما باید نگاه کارشناسی و عقالنی در این زمینه داشته باشیم

 
ت با دو فوریت این طرح با بیان مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در موافق

که کار کارشناسی الزم در این باره انجام شده،تصریح کرد: توقع مردم این است که کار جدی و درخوری این

کنیم که به فوریت به این طرح در حوزه مسکن انجام شود ما در کمیسیون اقتصادی اعالم آمادگی می

 .مرسیدگی کنیم و آن را در دستور کار قرار دهی

 
وی ادامه داد: ما باید باری از دوش مردم برداریم و اقدامات دیگر در حوزه مسکن نیز بلندمدت است، اما 

 .مدت اثربخش باشدتواند در کوتاهتصویب این طرح می

 
 .در ادامه دوفوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با اکثریت آرا با آن موافقت کردند

 

 تصویب یک فوریت طرح نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل ونقل عمومی

به نظام اعضای شورای اسالمی شهر تهران در جلسه علنی شورا یک فوریت طرح اصالحیه ماده واحده مصو

 .یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را به تصویب رساندند

 
 

محمد علیخانی در تشریح یک فوریت طرح اصالحیه ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل 

اهها و و نقل عمومی شهر تهران گفت: این مصوبه به دلیل برخی از ابهامات اجرایی نشده است و دستگ

توان به ذینفعان این مصوبه سالها طی مکاتباتی خواستار اجرایی شدن آن هستند که از جمله آنها می

درصد آن را  ۸۰سربازان وظیفه اشاره کرد که خواستار دریافت کارت بلیط مترو هستند. کارت بلیطی که 

http://shahrefarda.ir/fa/news/113270/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C


 .کننددرصد را نیروهای مسلح پرداخت می ۲۰شهرداری و 

 
توجه به این که زمان زیادی از این مصوبه گذشته و پیگیریهای زیادی هم در رابطه با آن انجام وی افزود: با 

 .شده است، تصویب فوریت آن در جهت اجرایی شدن مصوبه موثر خواهد بود

 
وی در تشریح علت طوالنی شدن اجرای این مصوبه نیز گفت: با توجه به این که باید برای مثال سربازان 

شان مشخص می شد و این کار نیاز به بررسی و همکاری با نیروهای مسلح داشت طوالنی شده وظیفه تعداد

 .لذا امروز اگر یک فوریت آن به تصویب برسد گامی در جهت اجرای سریعتر آن خواهد بود

 
در ادامه مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در مخالفت با یک فوریت این 

ماه کمیسیون مربوطه گزارش رد  ۷ماه قبل به یک فوریت طرحی رأی داده ایم. امروز و پس از  ۷فت: طرح گ

ماه گزارش رد آن  ۶این طرح را ارائه کرده در حقیقت نمی شود ما به یک فوریت طرحی رأی دهیم و پس از 

 .ارائه شود . به این ترتیب معنای فوریت در طرح های شورا از بین خواهد رفت

 
ی افزود: به این ترتیب مخالف فوریت این طرح هستم و بهتر است خارج از نوبت این طرح رسیدگی نشود. و

تنها طرحی که عدم رسیدگی خارج از نوبت آن موجب ضرر و زیان مهمی شود باید با فوریت پیگیری شود. 

 .ردبررسی شده لذا به صورت عادی می تواند مورد بررسی قرار گی ۱۳۹۲این موضوع سال 

 
در ادامه جلسه ساالری به عنوان موافق فوریت طرح نیز گفت: دغدغه آقای الویری درست است، اما ما در 

حال حاضر طرح هایی که به صورت یک فوریت نیز مورد بررسی قرار می گیرد در فرایند قانونی بعضا دو ماه 

 .د شدبه طول می انجامد.در این طرح نیز بررسی های کارشناسانه انجام خواه

 
نفر حاضر در جلسه یک فوریت این طرح را به تصویب  ۱۷رأی موافق از مجموع  ۱۴اعضای شورا نهایتا با 

 .رساندند

 

 استفاده از ظرفیت های کمیسیون ملی یونسکو برای ارتقاء دیپلماسی شهری

نامه همکاری با کمسیون ملی یونسکو، رئیس شورای اسالمی استان تهران گفت: هدف از امضای تفاهم 

 .استفاده از ظرفیت های این کمیسیون برای ارتقاء دیپلماسی شهری است

 
 

نامه شورای اسالمی استان تهران و کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به الهام فخاری در مراسم امضای تفاهم

های استان تهران درصورتی که شهرستان ها خبر تهیه شودهجوم اخبار منفی، گفت: چرا مدام باید از آسیب

 .های بزرگی هستندگنج

 

http://shahrefarda.ir/fa/news/113396/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C


برداری مردم از میراث فرهنگی بوده است. هدف از همکاری و وی افزود: تالش ما در دوره پنجم شورا، بهره

 .داشتن فضاهای مهم شهری برای مردم و توسط مردم استهمراهی برای زنده نگه

 
های بین مردم، فرمانداری، مثال زد و گفت: در این شهرستان همکاری فخاری درادامه شهرستان ورامین را

 .های تاریخی این شهرستان را زنده و پویا نگه داشته استشوراها و ائمه جمعه درکنار هم مکان

 
های جهانی و بین المللی را به کار وی گفت: امیدواریم با همکاری کمیسیون ملی یونسکو بتوانیم ظرفیت

تر کردن ها در راستای سوددهی به مردم و برای فعاله تمام تالش ما استفاده از این ظرفیتگیریم؛ البت

 .دیپلماسی شهری است

 
رئیس شورای اسالمی استان تهران تاکید کرد: باید در فرصت باقی مانده از دوره پنجم با به کارگیری 

ش ببریم و همکارانمان در دوره ششم ها ارتباطات و دانش سازمان یونسکو، رویکرد موثرتری را پیظرفیت

 .پرچم این نهاد را برافراشته نگاه دارند

 
های های استان تهران گفت: با انتقال فرهنگ به نسلهای گردشگری شهرستانفخاری با اشاره به ظرفیت

 .داریم جوان و ارتقاء صنعت گردشگری فرهنگی امیدواریم که بتوانیم پرچم ایرانمان را همواره سرافراز نگاه

 
 ایوبی: باید با زبان فرهنگ با جهان سخت بگوییم

 
حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو نیز در این مراسم با اشاره به فرهنگ غنی ایران زمین، گفت: 

تمام کسانی که در طول تاریخ قصد ویرانی این سرزمین را داشتند در هاضمه فرهنگی ایران زمین هضم 

 .اندشده

 
ا اشاره به اینکه رجوع به تاریخ به معنای ماندن در گذشته نیست، افزود: جوانان امروز انتظار دارند وی ب

 .کشورمان با شکوه و بااقتدار پیش رود و امروز هم ساخت و سازهای معنوی برای آیندگان انجام شود

 
ین گفت: نزدیکی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به بناهای زیبا و باشکوه شهرستان ورام

هایی مانند ورامین به تهران فرصت خوبی است اما در مواقعی می تواند نوعی تهدید برای منطقه شهرستان

محسوب شود. اگر شهرستان های باعظمت مانند ورامین زیر سایه تهران دیده نشوند، تهدید کننده فرهنگ و 

 .تاریخ کشورمان خواهند شد

 
ا عامل مهمی در نگهداشت این فرهنگ دانست و افزود: زمانی که در غرب، وی شناخت فرهنگ غنی ایرانی ر

ها و ها قهرمانان آنها بودند، در کشور ما فرهنگ غنی شعرا، نقاشکرد و شوالیهتوحش و بربریت بیداد می

 .شدمعماران مورد افتخار واقع می

 



است و مانع از رفتن شهروندان از کشور تک ایرانیان ایوبی خاطرنشان کرد: احیای میراث کهن باعث غرور تک

 .شودمی

 
های جهانی ما قابل توجه است، باید با زبان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو افزود: از آنجایی که تعداد ثبت

 .فرهنگ با جهان سخن بگوییم

 
 مسجد جامعی: بناهای تاریخی شهرستان ورامین یادآور پیشینه اسالم در این منطقه است

 
د جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه مراسم با اشاره به احمد مسج

قدمت تاریخی بناهای شهرستان ورامین، سابقه شهرنشینی این منطقه را وابسته به چنین بناهایی دانست و 

توان به رامین میهای مزین به نام امام اول شیعیان و فضای معماری مسجد جامع وکاریاظهار کرد: از کاشی

 .سابقه اسالم در این منطقه پی برد

 
وی ادامه داد: این منطقه در بسیاری از موارد وابسته به شهرستان ری بوده و گسترش و مورد توجه قرار 

گیرد، چنانکه می بینیم یکی از پایگاه های مهم برگزاری مراسم گرفتن آن نیز از همین مورد سرچشمه می

 .هرستان ری و بعد از آن در ورامین بودعزاداری محرم در ش

 
هایی که برای ورامین و پیشرفت این شهرستان مسجد جامعی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که طرح

 .داده شده است به زودی به مرحله اجرا برسد

 
 اثر تاریخی شهرستان ورامین ثبت ملی شدند ۶۸

 
راسم با اشاره به آثار تاریخی شهرستان ورامین گفت: در حسین فرجی، رییس شورای شهر ورامین در این م

اثر ثبت ملی و یک اثر با عنوان ۶۸اثر تاریخی وجود دارد که از این تعداد ۲۰۰حوزه فرهنگی این شهرستان 

 .فرش میناخانی به ثبت جهانی رسیده است

 
ین تاکید و عنوان کرد: رییس شورای شهر ورامین بر لزوم تشکیل اداره میراث فرهنگی در شهرستان ورام

شود که فرهنگی این شهرستان در یک دفتر کوچک اداره میدرحال حاضر رسیدگی به امور مرتبط با میراث

های شهرستان به خوبی الزم است برای آن یک اداره میراث فرهنگی در نظر گرفت تا بتوان از ظرفیت

 .استفاده کرد

 
ان ورامین، مسجد جامع ورامین، برج عالء الدوله و امام زاده وی تصریح کرد: در میان آثار برجسته شهرست

توانیم بحث کویرگردی را هم در شهرستان یحیی جزو آثار برجسته و چشمگیری است که در کنار آن می

 .داشته باشیم و صنعت گردشگری را رونق دهیم

  



د و توضیح داد: این فرجی به بحث خواهرخواندگی شهرستان ورامین با سایر مناطق کشور اشاره کر

تواند با مناطقی مانند شهرستان گنبد های بسیاری از جمله بناهای تاریخی و فرهنگی میشهرستان در زمینه

های شهرستان را افزایش و در خصوص موضوعات کویرگردی با طبس ارتباط الزم را برقرار کرده و پتانسیل

 .دهد

 
تان تهران، فرجی به مرمت و تعمیر بناهای تاریخی تاکید بر اساس گزارش روابط عمومی شورای اسالمی اس

کرد و گفت: با بازسازی مسجد جامع ورامین توسط شهرداری توانستیم مکانی برای تفریح مردم فراهم کنیم 

و در همین راستا امیدواریم با همکاری و همیاری شورای اسالمی استان تهران امکانات خوبی را جهت توسعه 

 .ها فراهم کنیمتمام زمینه این شهرستان در

 

 زایی استافزایش تولید و اشتغال صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور برای تامین ارز و

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور و افزایش 

های دولتی، عمومی و بخش تولید داخلی و اشتغال زایی اولویت اصلی اقتصاد است، گفت: همه دستگاه

 .تالش کنند ۹۹ات غیرنفتی در سال خصوصی باید برای رفع موانع و توسعه صادر

 
 

اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه 

برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر 

 .اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویمرفع موانع تولید و حل مشکالت 

 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست 

خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه 

ا به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماسی داشتن واحدهای تولیدی که محصوالت خود ر

اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با کشورهای همسایه که 

 .پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم

 
رگ انجام می شود و در جلساتی درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بز ۸۰وی افزود: 

که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را 

 .چه حمایت هایی در این حوزه انجام خواهیم داد ۹۹تدوین و ابالغ کردیم تا نشان دهیم که در سال 

 
میلیارد دالری در سال  ۴۱ن و تجارت برای صادرات جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معد

گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تالش کنیم. قطعا دستیابی به  ۱۳۹۹

 .این رقم نشان می دهد که کشور از ظرفیت الزم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است
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ل مسائل مردم و رفع نیازهای کشور و بنگاه های تولیدی به این معاون اول رییس جمهور افزود: ما برای ح

 .میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسئوالن تمام تالش خود را در این زمینه به کار گیرند

 
وی با تاکید بر ارائه تسهیالت الزم در مرزها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه های مرزی، گفت: اگر 

ادرات امسال را از صادرات در سال گذشته باالتر ببریم موفقیت بزرگی است. عالوه بر بتوانیم میزان ص

همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی 

 .با این کشورها داریم

 
ید با شهامت از توسعه روابط راهبردی جهانگیری با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: با

کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می تواند در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری روی این 

 .تفاهم نامه کار کند

 
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی 

تمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف برنامه ریزی با این کشور م

 .ویژه ای انجام دهد و اگر الزم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشورها تصمیمات جدی بگیرد

 
مقابل تحریم ها نظیر رفع وی با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کشور 

گفت: خوشبختانه اجرای این  نیازهای کشور به فرآورده های نفتی و کاالهای اساسی نظیر بنزین و گندم،

سیاست ها موجب شد تا نیازهای کشور در این گلوگاه ها که مورد هدف دشمن بود مرتفع شده و ما امروز 

 .صادر کننده برخی از این محصوالت هستیم

 
ی با اشاره به رویکرد مردمی بودن اقتصاد مقاومتی، گفت: باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و جهانگیر

مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می کند و سربازان خط مقدم 

 .جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم

 
عدالت محوری و درون زایی اقتصاد مقاومتی  رویکرد دانش بنیانی،معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر 

برای تقویت قدرت اقتصادی کشور، گفت: یکی از اصلی ترین رویکردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

برون گرایی است. به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص 

 .ه داردنقش محوری بر عهد

 
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در بخش های مختلف، گفت: عالوه بر اقتدار نظامی که 

اگر از ظرفیت های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده  باعث بازدارندگی دشمنان شده است،

 .کنیم نقش موثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت

 



ون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت موقعیت ترانزیتی کشور، خاطرنشان کرد: قرار بود ایران معا

مرکز ترانزیت کاال در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد 

جنوب و شرق و غرب از -ای شمالراه های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدوره

 .دست برود

 
وی ترانزیت را یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تالش برای تقویت بخش 

ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان های مرزی با تقویت زیرساخت ها و رفع مشکالت موجود به 

 .رجی کمک کنیمتقویت ترانزیت و افزایش مراودات خا

 
جهانگیری بر اهمیت بازارچه های مرزی و حل مشکالت مرزها در توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: 

مسئولین ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از مرزهای کشور به خصوص مرزهای پراهمیت بازدید و 

 .برای حل موانع و مسائل این مرزها چاره اندیشی کنند

 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، گفت: مدیری که در  معاون اول

ممکن است در تصمیم گیری ها  میدان حضور نداشته باشد و در اتخاذ تصمیمات به گزارش ها اکتفا کند،

 .دچار خطا شود

 
مرزها، اظهار داشت: باید برای  وی همچنین با اشاره به حساسیت های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در

رفع دغدغه های داخلی و نیز دغدغه های کشورهای همسایه، پروتکل های بهداشتی را در مرزها رعایت 

کنیم چرا که بسته شدن مرزها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و 

 .شتتاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد دا

 
را برای توسعه صادرات کشور  ۸اکو و دی  وی توجه به موافقت نامه های موجود نظیر موافقت نامه اوراسیا،

پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقت نامه های موجود کشورمان 

 .تمرکز جدی داشته باشد

 
ات بدون نیاز به مبادالت بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و جهانگیری در ادامه بر ضرورت صادرات و وارد

گفت: تهاتر کاالهای اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری ترین نیازها است و دولت با قاطعیت از این 

 .برنامه حمایت خواهد کرد

 
تصریح  ست،درصد بوده ا ۱.۱وی با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت 

کرد: با وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی 

 ۸بخش ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی 

 .دنددرصد بود و سایر بخش ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بو



 
جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت های گسترده ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار 

 ۳۵میلیارد دالر از کشور صادر شد و  ۴۱میلیون تن کاال به ارزش  ۱۳۴حداکثری آمریکا، سال گذشته 

موع میزان وزنی صادرات و واردات میلیارد دالر واردات انجام شد که در مج ۴۳.۷میلیون تن کاال به ارزش 

میلیارد دالر بوده که این یعنی حجم تجارت  ۸۵میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود  ۱۷۰حدود 

 ۲۰۰میلیارد دالر است و این عدد در سالهای گذشته به  ۱۰۰خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از 

 .میلیارد دالر هم رسیده بود

 
با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها و ظرفیت ها برای رشد اقتصادی و توسعه  معاون اول رییس جمهور

صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج بعنوان سرمایه های کشور یاد کرد و از وزارت امور 

 .خارجه خواست اقدامات الزم را برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند

 
وی ضرورت فعال شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: 

مالک جا به جایی مسئولین کمیسیون های اقتصادی در وزارت خانه ها این است که هر دستگاه اجرایی چه 

 .میزان انگیزه برای پیگیری کارها و فعال کردن این کمسیون ها داشته است

 
نگیری با تاکید بر اینکه گسترش صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور یک موضوع اصلی برای کشور جها

گفت: بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشورها ارز دارد که می تواند ارز مورد نیاز چند سال  است،

 .کشور را تامین کند

 
در تاریخ این بانک بی سابقه است اما اگر بتوانیم به  وی ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی

منابع ارزی کشورمان که در کشورهای دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به 

 .صورت حواله ای نیز مشکلی نخواهیم داشت

 
در دست اقدام این در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز گزارشی از برنامه های 

وزارتخانه در حوزه اقتصادی ارائه کرد و گفت: تمرکز بر کمیسیون های مشترک اقتصادی از جمله برنامه 

های دستگاه دیپلماسی کشور است و استفاده از ظرفیت استان ها در مراودات مرزی و تجارت خارجی با 

 .همسایگان نیز بصورت جدی در دستور کار قرار دارد

 
لسه نمایندگان وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد در این ج

کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز هر کدام در سخنانی به بیان 

 .ی کشور پرداختندپیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود برای حل موانع پیش روی روابط اقتصادی خارج

 
 انتهای پیام



 

 


