
 

 الکترونیکی  گاهنامه

 (15پرسمان )

 

 اقتصادی 
 

 

 

 معاونت سیاسی
 نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین

 1397 ماه مرداد
 

 

15 
 

 

 ویژه مسؤالن و هادیان سیاسی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانید:در این شماره می

 

 د؟یینما انیآنرا ب یو اشکاالت کل دیده حیاول توض یدرباره بسته ارز .1

 گروه کاالها به چه صورت شکل گرفت؟ یبندمیتقس ،یشنهادیپ یهادر بسته  .2

 د؟یده حیرا توض یبسته دوم ارز یهایژگیو .3

 انجام دهد؟ دیبازگشت اعتماد به اقتصاد با یرا برا یچه اقدامات دیدولت با یکنار بسته ارز در .4

 دارد؟  دیجد یهامیرا در تحر رانیا یدشمن توان به صفر رساندن صادرات نفت ایآ .5

 د؟یینما انیب کارایو آمر نیچ یجنگ تجار یامدهایپ .6

 کار آمدن ترامپ چقدر است؟ یاز زمان رو کایبودجه آمر یکسر زانیم درباره .7

 است؟ ییچه نوع کاال رندیگمی یتومان 4200 یکه ارز دولت یاساس یکاالها .8

 ست؟یچند سال چ ندیفرا نیشمار مستاجرها در ا شیافزا لیدال .9

 

 



1 

 
 

 

 

 دهید و اشکاالت کلی آنرا بیان نمایید؟اول توضیح  ارزی باره بستهدر  -1

جدید روند افزایشی پیددا رد د دو در در ید   بعد از اینکه نوسانات ارزی در سال 

 اجد ا به ر د و رونمایی جاری سال ماه ف وردین ۲1 ارزی را در اقدام  فوری ی  بسته

 تومدان ۶۰۰۰ بده دالر ن خ و گ فر ق ار نوسان تند شیب در ارز بازار ره درآورد؛زمانی

 رده گ فر ستیسیا ر دن اج ایی به تصمیم یکباره به نهایر در دو ر و یافر افزایش

. ر دندد اعالم اشتباه را آن و داشر ق ار رارشناسان انتقاد مورد شدت به ابتدا همان از

 رده ر د اعالم جمهور رئیس اول معاون منتظ ه، غی  تصمیمی در ره بود حا ی در این

 بدازار ایدن و نشدناتته رسدمیر به را آن معامالت و آزاد بازار در موجود هاین خ دیگ 

 تمدامی بد ای پدس ایدن از دالر شدد اعدالم ره حال عین در. شودمی بمحسو قاچاق

 بده ارز تدامین روال بسدته اول در.شدد تواهدد تدامین تومان ۴۲۰۰ با نیازها و واردات

 و واردرنندگان تمامی و شد اندازیراه( نیما) ارزی یکپارچه نظام سامانه ره بود ایگونه

 دالر تومدانی ۴۲۰۰ ند خ اسدا  ب  و دشدن آن وارد صادررنندگان از درصد ۸۰ حدود

 شدده مند  آزاد بازار در معامالت از هادر این بین ره ص افی .گ فرمی شکل معامالت

 و مخفی معامالت اما ندارند، ارزی معامالت بودند نوشته تود هایویت ین روی و بودند

 تدا آزاد بدازار رد هاقیمر م ور به راذب تقاضای ایجاد دادند و بامی انجام  را غی شفاف

 ارزی اول رفر. تداوم این وضعیر باعث شد سیاسر پیش دالر ه  ب ای تومان 1۲۰۰۰

نشدد  ماندگار چندان بود، شده بسیاری انتقادات موجب و هم اه بازار در ا تهابات با ره

مضافا در همین رییس رل بان  م رزی هم تغیی  پیدا ر د و رییس جدید با مشدورت 

 ب ون رفر از این وضعیر بسته دوم ارزی را رونمایی نماید.رارشناسان ب ای 
 

بندی گروه کاالها به چهه وهورت شهک  تقسیم ،های پیشنهادیدر بسته  -2

 گرفت؟

 باند  سد انجام به تاط   افدزایش ند خ ارز صدورت گ فدر ره ش ایطی به توجه با

 گ فتده راالها بندیاو ویر به تصمیم( صمر) تجارت و معدن صنعر، وزارت و م رزی

 شد. انجام ره بندیاو ویر در. ر دند ممنوع را راال قلم هزار از بیش واردات حتی و

 رده شددند تومدانی ۴۲۰۰ ارز شامل حیاتی و اساسی راالهای عنوان به اول گروه 

 سوی از یارانه عنوان به آن ا تفاوتمابه و ر دمی پ داتر تومان ۳۸۰۰ واردرننده ا بته

 .شدمی پ داتر دو ر

 با ره داشر ق ار تو ید و هارارتانه او یه مواد جمله از وارداتی راالهای دوم، گروه

 تدامین فلدزات گد وه و هاپت وشیمی صادرات از ناشی ارز محل از و تومانی ۴۲۰۰ ن خ

 . شدمی
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 ۲۰ محدل از هداآن ارز و شدده وارد بور  به شد ق ار ره بودند غی ض وری راالهای هم  سوم و چهارم گروه

 پیش نحوی به ج یان صورت ه  به و ی شود؛ تامین نبودند، نیما سامانه در زمان آن تا ره غی نفتی صادرات درصد

 .شد نیما سامانه در ثانویه بازار وارد و منتفی بور  به ارز این انتقال ره رفر

 

 های بسته دوم ارزی را توضیح دهید؟ویژگی -3

با تددوین  فر وگوی رسمی تود بعد از رفتن به بان  م رزی،درت  همتی رییس رل بان  م رزی در او ین گ

 شود.می بسته جدید ارزی عمال اقدامات پو ی و ما ی تود را آغاز ر د ره در پیوسر این بسته رمز گشایی

) راالهای اساسی به راالهدایی  ؛98ثابت ماندن قیمت کاالهای اساسی و دارو حداقل تا فروردین  -الف

 ای زندگی م دم ض وری و حیاتی اسر .بخش زیادی از آنها رشاورزی هسدتند و بخدش دیگد  شود ره بمی گفته

م دمی را در پی تواهد داشر در ایدن های مثل بنزین و دارو ره ه گونه رمبود و اتالل یا افزایش قیمر، وارنش

طلبدد( دسدتور می راویژه بیمارستان اسر ره دقر ،م اقبر ،نظارت جددی های گ وه از راالها مثل بخش م اقبر

تومانی تامین نماید. همتی درباره اینکه چه  ۴۲۰۰ص یح رئیس جمهور اسر تا این گ وه راالهای حسا  را با ارز 

تضمینی وجود دارد ره تخلفی در این زمینه وجود نخواهد داشر؟ تص یح ر د: اتمدام حجدر رئدیس جمهدور بدا 

رت داشته باشند تا تخلفدی در زمینده تخصدیر ارز دو تدی بده مسئو ین م بوطه اسر و آنها قول داده اند ره نظا

راالهای اساسی م دم رخ ندهد. گفتنی اسر بخش زیادی از راالهای اساسی در داتل رشور به اندازه رافی حتدی 

مازاد تو ید شده و به اطالع م دم باید ب سانیم در این بخش هدی  مشدکلی ایجداد نخواهدد شدد و از سدوی دیگد  

دهد مهم ت ین اقالم وارداتی مثل می ماهه واردات راالهای اساسی به رشور از سامانه گم گات نشانگزارش چهار 

اسدتخوان منجمدد گداو در مددت مدررور رشدد ذرت دامی، ب نج،  وبیای سدویا، جدو، رنجا ده و سدای  قطعدات بی

 ۶۷۵تن ب نج به ارزش  هزار ۶۶۳هزار تن ذرت دامی ، ب نج  1۰۴میلیون و  ۳چشمگی ی داشته اسر. ذرت دامی 

هدزار تدن بده  ۷۷۲میلیون دالر ، جو با میزان  ۴۹۲هزار تن  وبیای سویا به ارزش  ۹۹۹میلیون دالر ، وبیای سویا 

میلیون دالر از جمله آنهاسر ره نسدبر بده سدال  1۳۷هزار تن به ارزش  ۳۲۳میلیون دالر و رنجا ه  1۶۶ارزش 

 .قبل در همین مدت رشد فزاینده داشته اسر

بازار دوم عمق تیلی زیادی تواهد داشدر و مثدل  در این بسته پیشنهادی عمق بخشی به بازار ثانویه؛ -ب

به این بازار ب ود آنهم عملدی نشدد.در بسدته جدیدد ع ضده ارز ها درصد ارز صادراتی ۲۰دوره قبل نیسر ره تنها 

ر بازار ثانویه تواهد بود ره ب اسا  ع ضه و تقاضا نفتی دهای ف اورده گاز، فلزات رنگی، فوالدی ها، پت وشیمی ها،

ارز تود را وارد بازار رنند تصد یح رد د: دوره ها رخ تواهد داد.همتی در پاسخ به تضمین این ایده ره صادررننده

ید بده گی یم و حتما بامی این رار نک دند و اشتباه هم ر دند. در این دوره مابه ا تفاوت را از آنهاها اول صادررننده

 در این بازار حضور جدی تواهند داشر.ها تزانه ب گ دانند. تمهیداتی را رئیس جمهوری اتخاذ ر ده و صادراتی

و ها یکی از اقدامات مقطعدی در دوره قبلدی تعطیلدی صد افی در بسته جدید ارزی ؛ها فعالیت صرافی -ج

بد ای ها حدویر ب داشته شدد.تعطیلی صد افیقاچاق اعالم ر دن  ت ید و ف وش ارز بود ره در بسته جدید این م

مساف ین و رسانی ره به دنبال تهیه دارو بودند ب ایشان سخر بود و به نوعی مشکالت جدی به وجود آورده بدود. 

تصمیم رئیس جمهور ب   غو این دستور اسر. ت ید وف وش ارز از ص افیها از این به بعد آزاد اسر و دیگد  قاچداق 

واقعا به سیستم بانکی و بان  م رزی ب  گ دند و به ها د فضا سازی به نحوی باشد ره ص افیمحسوب نمی شود.بای

دو ر و م دم رم  رنند ره بازار را شفاف شود و نیازهای م دم را با ن خ ارز بازار ثانونیده و بدا درصددی از سدود 



 اقتصادی                                                                                                                                                                                     3

 

ود ره ب ای نیازهای واقعدی مد دم تامین رنند. ص افیها در ت ید مشکلی ندارند و ی در ف وش باید رمی رنت ل ش

شود مدی یر ر د.از آنجا ره ت یدد و می میلیارد دالر صادرات غی نفتی توب ۴۰باشد.چون نیاز م دم را با حداقل 

و بازار ها ف وش ارز قاچاق شده بود فشار روی سکه تیلی زیاد بود با این بسته و به نوعی آزاد شدن فعا یر ص افی

که هم راهش تواهد یافر چ ا ره حباب دارد.در رنار عوامل مررور دو اقدام دیگد  ورود ارز ثانونیه قطعا قیمر س

تواند در راهش ا تهابدات بدازار نقدش بده می و واردات طال معاف از تع فه و ارزش افزودهها به رشور توسط ص افی

 سزایی داشته باشد.

د سپ ده ارزی و ضمانر بان  م رزی از ایدن رزی ایجایکی دیگ  از تصمیمات بسته اسپرده گذاری ارزی؛ -د

 دندد امدا سدپ ده ارزی افتتداک رهدا نوع سپ ده اسر. اگ چه این اتفاق در دوره یی صورت گ فر و م دم در بان 

 آن پدس ایدن در س رسید سود ریا ی دادند ره اث  تیلی بدی داشر و به نوعی بی اعتمادی ایجاد شد و ازها بان 

 رند تدا سدودمی بال م دم مواجه شد اما در بسته جدید بان  م رزی سپ ده ارزی را تضمینایده رمت  مورد استق

ایندد دندد در ف ارزی بدهند. در همین راستا ق ار اسر آئین نامه اش به زودی ابالغ شود.ب تی از رارشناسان معتق

ود ارزی بخش سا سپ ده ارزی و شود ره بمی م دم نگهداریهای میلیارد دالر ارز در تانه ۲۰چند ماهه نزدی  به 

 ب گ دانند و یا از ت وج ارز به تارج جلو گی ی ر د.ها زیادی از مناب  س گ دان را به بان 

رییس رل بان  م رزی هم افزایی و نزدیکی های یکی دیگ  از ایدهی بین بازارهای مالی؛قرابت و نزدیک -ه

دید  د بده هدم نزو ه ب  این اعتقاد اسر ره بازارهای ما ی بایما ی فعلی اسر.درت  همتی در این مقهای بین بازار

یدد بدا هدم بشوند. بان  م رزی به عنوان متو ی و بور  متو ی س مایه و بیمه م رزی بده عندوان متدو ی بیمده با

 نیمباید رم  ر» درصد. وی تارید دارد: ۸۰هماهنگ باشند. االن بازار غا ب متاسفانه بازار پول اسر. یعنی باالی 

ن بلندد مددت. االهدای بازار پول در تدمر روتاه مدت باشد و بازار بور  و حتی بیمه ب وند به سمر تامین ما ی

 ستم و رمد هف صر توبی اسر و من ایده و عالقه دارم درباره اش .فعاالن بازار س مایه مطمئن باشند رنارشان 

 «ستا ژی .ثل ع صه رسانه دارم. یعنی تعلق نومیکنیم این دو بازار به هم نزدی  شوند. به بیمه هم تعلقی م

 بددون رشدور داتدل بده طدال و اسدکنا  صورت به ارز ورود ب ای هم ش ایطی ارزی جدید بسته در همچنین

 بد  امالتمعد و قانونی عوارض حقوق، رلیه از ره شده تعیین م رزی بان  مق رات و ضوابط با مطابق و محدودیر

 .اسر معاف افزوده ارزش
 

 ار بسته ارزی دولت باید چه اقداماتی را برای بازگشت اعتماد به اقتصاد باید انجام دهد؟در کن -4

 در پاسخ باید گفر چند اقدام عاجل ب ای ب ون رفر از این وضعیر باید مد نظ  ق ار گی د

ر با اینکه بسته از ی  جامعیتی ب توردار بود اما رمت  راهکاری ب ای هدایر و مهدا مهار غول نقدینگی؛ -1

شد بان  م رزی با بی تفاوتی از رنار غول نقدینگی گرشته بدود، حدال می نقدینگی شده بود ره به نوعی احسا 

بلکده بده انبدار هدا آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مسا ه ارزی، نه به تهدید رئیس جمهور آم یکدا، تح یم

یی اندیشدیده شدود تدا جلدوی نوسدانات بعددی  باروت نقدینگی داتلی بازمی گشر ره ب ای هدایر آن باید چاره

 آیدد ردهمی در همه جای دنیا وجود نقدینگی باال در اقتصاد رشورها ید  مو فده مثبدر بده حسداب گ فته شود.

نادرسر، این نقدینگی به سمر بدازار سدوداگ انه های تواند به سمر تو ید روانه شود اما با پیاده ر دن سیاسرمی

ماند.پس آن چه بیش از همه مهم اسر و متاسفانه در تصمیمات بده آن بدی می بی نصیبشود و تو ید می هدایر

شود، رونق تو ید و هدایر نقدینگی س گ دان به سمر تو ید اسر.پیش ان مسکن ظ فیر توبی بد ای می توجهی
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 ای جهدر دادن مد دم بد تواندد ایجداد نمایدد.می جرب نقدینگی اسر ره روندق را در بسدیاری صدنای  همزمدان

نیمه تمام و دانش بنیان اقددامات های روچ ، پ وژههای ها، نی وگاهرنآب شی ین گراری در بخش ان ژی،س مایه

 تواند باشد.می بعدی دو ر ب ای هدایر نقدینگی

شدده تود بد  بهدای تمامزمانی ره رشور ن خ ارز را باال بب د تودبهجلوگیری از بازگشت مجدد رکود؛  -۲

شود رشور دچار تدورم شدود؛ گرارد. این موضوع باعث میشود، تاثی  میه مواد او یه آن وارد میتمام محصوالتی ر

دهد. زمانی ره قدرت ت ید مد دم رداهش پیددا رندد، بدا طب  فد وش تورمی ره قدرت ت ید م دم را راهش می

شد اقتصادی رشور هم رند. وقتی ف وش رم شود، رها نیز به د یل پایین بودن سطح تقاضا راهش پیدا میش رر

 شود رشور دوباره دچار ررود اقتصادی شود.رند و این نگاه باعث میراهش پیدا می

تقاضای راذب در بازار یکی دیگد  از مهمتد ین عوامدل و دالیدل اصدلی عددم  شکستن تقاضای کاذب؛ -۳

آورندد و می به ارز تارجی رو هانابسامانی در بازار ارز اسر .متاسفانه به واسطه فضای روانی ره ایجاد شده و بعضی

شدود می این عمال باعث شده افزایش را در این بخش فارغ از تقاضای واقعی در اقتصداد شداهد باشدیم و احسدا 

تقاضای راذب آثار و پیامدهای زیادی ب ای این وضعیر به وجود آورده اسر ره متو یان ام  ب ای شکسر تقاضای 

 ه داشته باشند.مختلف باید ب نامهای راذب به شیوه

مهم م دم در این تالطم بازار ارز، نظارت جددی و های یکی از درتواسربرطرف سازی ضعف نظارتی؛   -۴

ب تورد بدون اغماض با متخلفان علی ا خصوص رسانی ره از امتیازات ارزی استفاده ر ده و آن را به ندوعی یدا در 

بودند اسر.ه  چند به صورت شفاهی درت  همتی بیان ر دند بازار آزاد ف وتته و یا راالی مورد نظ  را وارد نک ده 

های نظدارتی سدنتی، رندد، ره متو یان ام  دو تی قول داده اند ره نظارت را بیشت  نمایند اما از آنجا ره سیسدتم

های جدید نظارتی مبتنی ب  فناوری اطالعات ره امکان نظارت مستم  و پیچیده و دسر و پاگی  بوده و از سیستم

شوند از سوی دیگ  سیستم تودنظارتی و می گ یزیرند وجود ندارد  را ارث  آنها دچار قانونای را ف اهم میظه ح

ه به وجدان بیدار تود تعهد شخصی به قانون نیز در بین بسیاری از اف اد ضعیف اسر، در این ش ایط ف د با م اجع

رند، اما ضعف در سیستم تودنظارتی و تودرنت  ی اف اد جامعه ما، سبب بدون نیاز به ی  ناظ ، به قانون عمل می

عیندی آند ا در وضدعیر های بیشدت  باشدد رده نموندهها گ یزی در جامعه ما در همه ع صهشده ره شاتر قانون

رسد عالوه ب  قول شفاهی ب تی از وزراء ب ای عملیداتی سدازی نظدارت می اقتصادی رنونی بسیار دیده ایم.به نظ 

نظارتی  جهر هم افزایی بیشت  استفاده شود و گ نه پ داتر ارز بدون های پکپارچه و مستم  باید از ابزارها و نهاد

 . داندگمی نظارت سوء استفاده رنندگان و رانر توران را ی  بار دیگ  به چ ته دریافر رنند گان ارز ب 

در بخش پایانی باید بگویم در این ش ایط حسا  همه باید از دو ر بد ای بد ون رفدر از  ترمیم کابینه؛ -۵

جای ط ک موضوع ب گزاری انتخابدات این وضعیر ناپایدار اقتصادی رم  رنیم و نقش معین را داشته باشیم و به 

مر ت میم و تغیی ات هدفمندد در رابینده گدام سسیاسی دو ر را تشویق رنیم بههای زودهنگام و یا انتقام گی ی

ب دارد و ورزایی متناسب با ش ایط جنگ اقتصادی انتخاب نماید تا بخشی از بدی اعتمدادی ایجداد شدده بده نظدام 

 اقتصادی ب  گ دد همانگونه ره تغیی  رییس بان  م رزی بارقه امید را تا حدی ب گ داند.

اقتصاد رشور وضعیر نامتعادل بان  و موسسات پو ی مدا ی یکی دیگ  از مشکالت بنیادی انضباط مالی؛ -۶

 اسر ره باید ی  چاره جدی ب ای آن اندیشیده شود.همتی عمده مشکالت اقتصادی رشور را به د یدل نقددینگی

اضافه ب داشر داشته باشند، و ه  راری دوسر داشته باشدند بکنندد، ها اگ  ق ار باشد بان » داند و تارید دارد:می
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شود؛ قطعا با تلق پول، اضافه ب داشر و غی ه ب تورد تواهیم رد د.رییس شدورای پدول و می ا آنها ب توردحتما ب

هدا و مطا بات معدوق و بددهی دو در بده بان ها اعتبار ادامه داد ره بعد از ساماندهی به بازار ارز، بنگاهداری بان 

پری  نیسر، شبکه بانکی رشور سادگی هم امکانهاصالک ساتتار بانکی رشور ب ناگفته نماند« رسیدگی تواهد شد.

های مکد ر از ها، اضدافه ب داشدرهای منجمد بان درگی  مشکالت بسیاری از قبیل حجم باالی نقدینگی و دارایی

هدای ها و ن خ سود باال اسر ره ب ای ه ردام راهها، افزایش بدهی دو ر به بان بان  م رزی، زیان ده بودن بان 

عضاً متناقض وجود دارد ره رییس جدید بان  م رزی ب ای این بخش باید راهب دهای تاص تودش را مختلف و ب

 دنبال رند.

 

  جدید دارد؟ یهاوادرات نفتی ایران را در تحریمآیا دشمن توان به وفر رساندن  -5

 رئدیس ،امد ت  دونا دد اید ان، بدا ۵+1 گد وه ای هسدته توافق از آم یکا متحده ایاالت ط فه ی  ت وج پی در

 ت یدد تحد یم .رد د تواهد وض  ای ان علیه را اقتصادی هایتح یم از ای مجموعه ره ر د اعالم آم یکا جمهوری

 طدول در.شدد اهددتو آغاز میالدی جاری سال نوامب  ماه از تح یم هایگزینه از یکی عنوان به نیز رشور این نفر

 را جهدان هایرشور سای  تا اسر ر ده تالش رشور این ررد،گمی آم یکا تصمیم این اتخاذ از ره ماهی دو از بیش

 هایج یمده عمالا به تهدید با یا ت غیب رشور این با اقتصادی مبادالت به دادن پایان و ای ان نفر ت ید توقف به

 بد ای رشدورها از ب تدی درتواسدر آم یکدا گفدر آم یکدا تارجه وزی  پامپئو، اما یکباره مای .رند متقاعد ما ی

 ب رسدی شدود، رشدور یدنا نفدر صادرات از مان  تا شودمی اج ایی نوامب  ماه از ره را ای ان هایتح یم از افیرمع

 پامپئو د،ش منتش  آم یکا تارجه وزارت توسط ره ابوظبی در نیوز اسکای با وی مصاحبه متن اسا  ب .ر د تواهد

افتدد رده می ر حا یاین اتفاق د « .رنندمی یرمعاف درتواسر و آیندمی آم یکا به ره هستند رشور چند»: گفر

 بدا اینکده اید رنندد متوقدف ندوامب  ۴ از را اید ان نفر واردات تمامی باید رشورها بود گفته این از پیش واشنگتن

 دور ره باورند این ب  نفر بازار تحلیلگ ان ارث  .ندارد وجود معافیتی هی  و شد تواهند مواجه آم یکا ما ی اقدامات

وسسده یدی هد  م.داد تواهدد راهش زیادی حدود تا را رشور این نفر ف وش ای ان، علیه آم یکا نفتی تح یم تازه

 گلبدال سفکدت اورانمش ارقام متفاوتی را از میزان راهش نفر ای ان گفته اند.اما در این بین بدبینانه ت ین را گ وه

 و میلیون دو) رنونی رقم سوم دو میزان به ای ان نفر صادرات ره ر ده اسر اعالم تحلیلی انتشار با( FGE)ان ژی

 ت ریده انمید ایدن در .رسددمی روز در بشدکه هدزار ۷۰۰ حدود به و یافر تواهد راهش( روز در بشکه هزار ۲۰۰

 ادامده بد ای  اناید امیدواری بیشت ین میان این در ر د. نخواهد متوقف را ای ان نفر ت ید ره ر ده اعالم قاطعانه

 از بشدکه زاره ۶۵۰ روزانه حاض  حال در چین. اسر آم یکا هایتح یم مقابل در چین پافشاری ودت نفر صادرات

 متحدده ایداالت چنانچده گویدمی روحانی عالوه ب  ت یداران ثابر نفر ای ان حسن.رندمی ت یداری را ای ان نفر

 بده منطقده رنفد صادرات احتماال هآنگا بگرارد، فشار تحر ای ان نفر ت ید از تودداری ب ای را متحدانش آم یکا

 زدند آم یکایی مقامات ب تی ره ح فی»: گفر رویت ز تب گزاری از سوا ی به پاسخ در روحانی آقای.افتدمی تط 

 عمل را آن نیستند قادر وقرهی  ره اسر گوییگزافه ی  ب سانیم، صف  به را ای ان نفر صادرات تواهیممی ما ره

 معندای آنهدا. شود توقفم رامل بطور ای ان نفر صادرات تواهندمی ره اندر ده ادعا هاآم یکایی»: گفر او«.رنند

 اید ان نفدر شدود،می صدادر منطقه نفر ره حا ی در ره اسر معنیبی ای ان ب ای زی ا رنندنمی درک را ادعا این

 «.نشود صادر

. نددارد وجدود اید ان علیده ت امد  ردو د نفتدیهای تح یم بازگشر مکانیزم از دقیقی اطالعات با اینکه هنوز



 6                                                                                                                                       (15)پرسمان  /الکترونیکیگاهنامه 

. دارد وجدود ای ان تام نفر صادرات ب  آم یکاهای تح یم اث گراری میزان از نیز مختلفیهای بینی پیش همچنین

 رد دن صدف  تدوان رده شدده روشدن آم یکدا دو ر ب  ظاه ا ره اسر آن از حاریها گزارش ت ین تازه حال این با

 از روز در بشدکه میلیون ی  تا هزار ۷۰۰ بین چیزی بود تواهد قادر نهایتا و شردا نخواهد را ای ان نفر صادرات

 تارج بازار از آینده روز ۹۰ طی و یکباره چنانچه نیز صادرات راهش از میزان همین اما. دهد راهش ای ان تو یدات

 ب ای نه و بود تواهد وشایندت بازار ب ای نه ره اتفاقی ر د؛ تواهد مواجه قیمتی شوک با را نفر جهانی بازار شود،

 .آم یکا دو ر
 

 آمریکارا بیان نمایید؟ و چین تجاری جنگ پیامدهای -6

 علیه تواندمی اش، ملی پو ی ارزش راهش ب ای توانایی ب  عالوه چین. بگی یم نظ  در را فعلی تجاری جنگ اگ 

 بدهی و ق ضه اوراق ت ید تواندمی چین. دهد نشان وارنش مختلفهای روش از نیز آم یکا شده اعمالهای تع فه

 به تواندمی مسا ه این. نماید بدت  را متحده ایاالت به نسبر چین م دم عمومی احساسات و رند، متوقف را آم یکا

 ض ر به تواندمی مسا ه این.شود متحده ایاالت به سف  طور همین و آم یکایی راالهای از عمومی افکار حمایر ض ر

 واردنش و چیندی، راالهدای علیه ت ام  دالری میلیارد ۳۴های تع فه ارزش.باشد آم یکاییی هاش رر از بسیاری

 تواهد ت  گست ده م اتب به چین و آم یکا تجاری جنگ تاثی ات و تبعات ره گفر توانمی ها، تع فه این به چین

 تع فده دارد قصد ت ام . ر د تواهد اعمال را بیشت یهای تع فه ره اسر ر ده تهدید همچنین ت ام  دو ر. شد

 رمی تدابی  با ره اسر داده هشدار پکن.رند اعمال چین واردات از دالر میلیارد ۲۰۰ علیه را بیشت ی درصدی 1۰

 ایدن ب  روجیس  وییس و دارو گ یگوری یعنی آرسفورد اقتصاددان ۲. داد تواهد را آم یکا پاسخ مناسب، ریفی و

 در.بزند آسیب رشور دو تجاری مبادالت دالر میلیارد ۵۰۰ب  نهایر در تواندمی تجاری جنگ این تشدید ره باورند

 تطد  معد ض در اقتصدادی نظد  از پکن و ی دارد، آم یکا به زدن ض به ب ای متعددیهای توانایی چین ره حا ی

 بازار به چین صادرات درصد ۲۰ حدود. دارد ق ار عیار تمام تجاری جنگ تبعات  حاظ از آم یکا به نسبر بیشت ی

 دالر میلیدارد 1۳۰ تنهدا آم یکدا. اسدر ف وتته آم یکا به راال دالر میلیارد ۵۰۶ گرشته سال چین و اسر آم یکا

 ایدن باشدد، محتاط رامال چین با تجاری جنگ تشدید به نسبر باید نیز ت ام  ا بته.اسر داشته چین به صادرات

 چدین مثدال عندوان به. باشد داشته متحده ایاالت جامعه و اقتصاد ب ای زیادی منفی تبعات تواندمی تجاری جنگ

. اسدر بزرگی نگ انی موجب مسا ه این. اسر ر ده گراری س مایه شما ی آم یکای در اروپا از بیشت  ب اب  ۹ ارنون

 بده شدد، تواهد صادراتیهای بخش در شغلیهای ف صر رفتن دسر از موجب تجاری جنگ تشدید این ب  عالوه

 تالفدی راهبد د رده اسدر بداور ایدن ب  ب ورینگز تحقیقاتی موسسه.تودروسازیهای رارتانه و رشاورزی تصوص

 تط  مع ض در را آم یکا منطقه ۲۷۸۳ در شغلی ف صر میلیون ۲.1 از بیش تواندمی چین قبال در ت ام  جویانه

 .دهد ق ار
 

 ؟درباره میزان کسری بودجه آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ چقدر است -7

 بزرگتد ین ثبدر سدوی بده آم یکدا دهدمی نشان شده منتش  رزروفدرال توسط ره جدیدی گزارشات و هاداده

 بخدش در او بداالی ر دهدای هزینده و ت ام  ما یاتی قانون هم آن علر و رودمی پیش تود ساالنه بودجه رس ی

 سداالنه بودجه رس ی رنون، تا ۲۰1۳ از بار او ین پیش بینی راخ سفید این اسر ب ای . اسر شده عنوان نظامی،

 او یده علر ره شد گزارش بودجه رس ی دالر میلیارد ۷۶.۹ جوالی ماه در تنها. رود ف ات  دالر ت یلیون 1 از دو ر

 بده آم یکدا داری تزانه.اسدر ث وتمنددان وها شد رر ما یات راهش و دو تی و نظامی ر دهای هزینه افزایش آن
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 ۶۸۴ از آم یکدا بودجده رسد ی ۲۰1۸ مدا ی سدال اول ماه 1۰ در ره اند بوده آن دشاه منوچین، استیون رهب ی

 سدی بی ان سی. اسر داشته جهش قبل، سال مشابه زمان به نسبر درصد ۲۰.۸ ره اسر رفته ف ات  دالر میلیارد

 رزرو فدرال اعالم طبق.اسر ۲۰1۷ دسامب  در ما یات قانون تغیی  مدیون بودجه رس ی این بیشت  ره رندمی ادعا

 به دو تی ر دهای هزینه رل اما درمقابل اسر، یافته افزایش درصد 1 تنها ۲۰1۸ جای این تا آم یکا دو ر درآمد

 اسدر شدده روب و هایی وام ما ی تامین مشکل با دو ر حاال و اسر ر ده جهش درصد ۴.۴ نظامی، بخش در ویژه

 رده اندد زده تخمدین هم آم یکا رنگ ه بودجه گ ان حلیلدر نهایر باید گفر ت.هستند افزایش حال در روز ه  ره

 بدیش بودجه رس ی هم ۲۰۲۰ سال تا و یابد افزایش ۲۰1۷ سال به نسبر درصد 1۹ حدود ۲۰1۸ بودجه رس ی

 شود. دالر ت یلیون ی  از

 

 گیرند چه نوع کاالیی است؟می تومانی 4200کاالهای اساسی که ارز دولتی  -8

 سدیاسا راالهدای عندوان تحدر رداال قلدم ۲۵ م رزی، بان  رل رئیس سوی از یارز جدید بسته ابالغ از پس

 زندده یگدو و گفدر در فه سر این انتشار از پیش نیز جمهور رئیس و شد ابالغ تومانی ۴۲۰۰ دو تی ارز مشمول

 هاآن ع ضه ب  باید نظارتی هایدستگاه و یابد افزایش نباید بازار در راالها این قیمر ره بود ر ده تارید تلویزیونی

 شدرگو ،(سدنگین دام) منجمدد ق مدز گوشر گندم، تارجی، ب نج راالهایی همچون .باشند داشته دقیقی نظارت

 شیمیایی، رود انواع ض وری، دامی داروهای جو، ذرت، سویا، رنجا ه م غ، تخم م غ، گوشر( سب  دام) گ م ق مز

 اندواع  حبوبدات، تدام، روغدن مدای ، و جامدد نیمده اریتور روغن تام، شک  برر، انواع شیمیایی، تکنیکال سموم

 تدارجی،  تشد چدای راغر، تمی  روزنامه، راغر تح ی ، و چاپ راغر سنگین، الستی  ،(سویا) روغنی هایدانه

 مثدل سدیاسا راالهدای تو یدرنندده تجهیزات و آالت ماشین نهایتا و پزشکی ض وری ملزومات و تجهیزات و دارو

 رنتد ل بایدها آن بازار گ فتندره ق ار تومانی ۴۲۰۰ ارز مشمول اساسی راالهای ردیف در ب نج نشاءرار و رمباین

 .شود

 

 دالی  افزایش شمار مستاجرها در این فرایند چند سال چیست؟ -9

 گ فتده تدود هبد راهشدی روند اتی  هایسال طی نشینیاجاره به نسبر ما کیر سهم م رزی بان  آمار طبق

 بودند مستاج  درصد 1۵.۴ ر دند،می زندگی ملکی هایتانه در ای ان م دم درصد ۷۳.۴ ب  با غ 1۳۷۵ سال. اسر

 جاریاستی سکونر و راهش درصد ۶۷.۹  ما کیر رقم 1۳۸۵ سال. داشتند سکونر واحدها سای  در درصد 11.۹ و

. بدود درصدد ۲۶.۶ اسدتیجاری هایتانه و درصد ۶۲.۷ ملکی هایتانه 1۳۹۰ سال در. یافر افزایش درصد ۲۲.۹

 زا تصد ف نحدوه شدیفر اصدلی علر ره اسر واضح.رسید درصد ۳۰.۷ و ۶۰.۵ به ت تیب به اعداد این 1۳۹۵ سال

 و ابزارهدا بدا اندنتوانسدته هدادو ر و رد د وجوجسدر تقاضدا طد ف تدوان افدر در باید را نشینیاجاره به ما کیر

 تقویدر بد ای راهکارهدا تد ینمهم از یکی. رنند اقدام جامعه اقشار ب ای مناسب مسکن تامین به الزم هایمشوق

 .اسر بانکی تسهیالت سقف افزایش مسکن، متقاضیان

 

 

 


