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مقاله
سه قصد چین از تجارت با ایران
(ایران اکونومیست  1۹دیماه  13۹۵کد خبر )1۴10۲۴

در همین راستا گزارشی با عنوان «راهبرد جدید اقتصاد چین و الزامات
پیشروی شرکای تجاری آن» به قلم دکتر سعیدمیرزامحمدی تنظیم شده
که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر شده است .پیش
از این در سفر رئیس جمهوری چین به ایران نقشه راه تجارت ایران و چین
تدوین شد که براساس آن مقرر شد سطح مبادالت تجاری فیمابین طی 10
سال آینده به ۶00میلیارد دالر برسد .این گزارش در حالی تنظیم شده که در
حال حاضر یکسال از تدوین سند نام برده میگذرد.

ایران اکونومیست -ایران و چین اوایل سال  ۲01۶میالدی توافق کردند
سطح مبادالت تجاری را در طول 10سال پیشرو به  ۶00میلیارد دالر
برسانند .اگرچه نمیتوان کمکهای چین به ایران بهویژه در شرایط بحرانی
نظیر تشدید تحریمهای بینالمللی را نادیده گرفت ،اما این کشور در هرگونه
توسعه روابط با کشورهای جهان ،منافع ملی و اهداف خاصی را دنبال میکند.
«دنیای اقتصاد» با انتشار یک طرح مطالعاتی این موضوع را بررسی کرده
است.
چین بهعنوان نخستین شریک تجاری ایران ،رهبری منطقه را در نقشه جدید
تجاری– اقتصادیاش ،در دستور کار خود قرار داده است .بهطوری که
سیاستگذاران چینی ،تدابیری را در عرصه داخلی و خارجی دنبال کردند .در
صحنه خارجی برای اتصال به بازارهای خارجی ،طرحهای پرهزینهای شامل
«تاسیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی» و طرح «یک کمربند  -یک
جاده» را مدنظر قرار دادهاند .درمقابل در صحنه داخلی نیز معیارهایی برای
افزایش بهره وری ،نوآوری و ارتقای سطح مصرف از سوی چین نیز اتخاذ شده
است .بدون تردید اجرایی شدن این برنامهها میتواند مسیر برنامهریزی
شرکای تجاری این کشور از جمله ایران را تحت تاثیر قرار دهد .بر همین
اساس ،اگرچه نمیتوان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران بهویژه در
شرایط تحریم بود ،اما قطعا چین در توسعه روابط خود با سایر کشورها بهویژه
ایران ،درصدد رسیدن به منافع خود است .بهطوری که این کشور در توسعه
روابط خود با ایران سه هدف « تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه»،
«رقابت اقتصادی  -سیاسی با روسیه» و «کاهش کسری تراز تجاری
دوجانبه» را دنبال میکند .به عبارتی چین ،درصدد تدارک راهکارهای
جدیدی است تا بتواند به اهداف استراتژیک خود در رابطه با ایران دست یابد.
از این رو ،ساختار فعلی مناسبات تجاری ایران در منطقه نیازمند بازچینی
اساسی است که دو گزینه را پیش روی ایران قرار میدهد؛ گزینه نخست
اینکه ایران درصدد کسب بازار محصوالت اولیه خود در کشورهایی باشد که
جایگزین چین در تولید محصوالت نهایی میشوند .گزینه دوم اینکه ایران در
تولید محصوالت صنعتی و خدماتی که مورد نیاز مصرفکنندگان چینی بوده
و در تولید آن از مزیت رقابتی برخوردار است ،مشارکت کند .از سوی دیگر،
ایران باید درصدد اعمال سیاست توازن در روابط خود با چین و روسیه بهطور
همزمان برآید.

شماره  87دی  95تک شماره

چشمانداز تعامالت تجاری ایران وچین
در جریان سفر ابتدای سال  ۲01۶رئیسجمهوری چین به ایران پس از 11
سال ،دو کشور توافق کردند که سطح مبادالت تجاری دوجانبه را در خالل
 10سال آینده به ۶00میلیارد دالر برسانند .به نظر میرسد با توجه به نقش
حساس ایران در چارچوب طرح «یک کمربند  -یک جاده» چین برنامه
خاصی برای همکاری درازمدت در چارچوب برنامه راهبردی  ۲۵ساله طراحی
کرده باشد .اگرچه نمیتوان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران ،بهویژه
در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران شد ،اما
مسلما چین در هرگونه توسعه روابط با کشورهای جهان و بهویژه با
کشورهایی نظیر ایران که تقریبا از سوی اکثر کشورهای غربی تحت فشار
اقتصادی قرار گرفته است ،درصدد نیل به منافع ملی و اهداف استراتژیک
خود باشد .از اینرو ،بهنظر میرسد که چین سه هدف را در توسعه روابط
استراتژیک خود با ایران دنبال میکند .هدف نخست؛ «تامین امنیت عرضه
انرژی و مواد اولیه» است که مسلما برای چین و سایر کشورهای منطقه
آسیای جنوب شرقی که قرار است در برنامه پیش گفته نقش تولیدی امروز
چین را متقبل شوند ،از اهداف اولیه و اصلی چین در توسعه مناسبات
درازمدت خود با ایران باشد.
بهطوری که دو کشور در سفر اخیر رئیسجمهوری چین به ایران ،برنامه
جامع درازمدت  ۲۵سالهای را طراحی کرده و  17سند همکاری در
زمینههای مختلف به امضا رساندند .در این میان ،برنامه سرمایهگذاری
خارجی ساالنه  ۵0میلیارد دالری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش
از همه جلب نظر میکند .از منافع جانبی این برنامه برای چین میتوان به
درآمدهای قابلت وجه صدور فناوری چین به کشورهای مزبور اشاره کرد .البته،
باوجودی که رئیسجمهوری چین قبل از سفر خود به ایران ،به عربستان
سعودی نیز سفر کرده و در مورد برنامه راهبردی ۲۵ساله مشابهی با عربستان
نیز به توافق رسیده است ،توسعه روابط با ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک
آن سبب کاهش اهمیت برنامه مزبور از نگاه چین خواهد شد .البته مفاد
موافقت برنامههای همکاری چین و عربستان به هیچوجه مشابهتی با مفاد
تفاهم برنامههای عمیق همکاری با ایران ندارد .دومین هدف؛ «رقابت
اقتصادی  -سیاسی با روسیه» را شامل میشود .زیرا از آثار جانبی توسعه
روابط چین با ایران تاثیر آن بر اقتصاد روسیه است .بهعنوان مثال ،بهرغم
تمایل روسیه به مشارکت با ایران برای احداث ۸نیروگاه هستهای در ایران،
چین در برنامه استراتژیک دراز مدت خود با ایران درصدد احداث دو نیروگاه
جدید هستهای است .از سوی دیگر با اجرایی شدن قرارداد درازمدت تامین
نفت مورد نیاز چین ازسوی ایران ،روسیه که در حال حاضر بازار نفت منطقه
بولتن داخلی تولید ملی |1

را از کشورهای عربی ربوده است ،با مشکل کمبود تقاضا برای نفت صادراتی
خود مواجه خواهد شد .در نهایت سومین هدفی که چین در توسعه روابط
تجاری خود با ایران دنبال میکند« ،کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه با
ایران» است .به عبارتی با توجه به احتمال کاهش وابستگی ایران به
محصوالت چینی (ناشی از دستیابی ایران به بازارهای غربی در دوران
پساتحریم) ،چه بسا چین درصدد تدارک راهکارهای جدیدتری برای ارسال
سریع و ارزان محصوالت خود ،به بازارهای ایران باشد تا به این ترتیب،
کسری تراز تجاری خود را با ایران که در سال  ۲01۴میالدی بیش از /۲
3میلیارد دالر بوده است ،کاهش دهد.
دو راهبرد چین
براساس این گزارش ،اقتصاد چین طی چند دهه اخیر ،با وجود بحران مالی
جهانی ،همواره در حال رشد سریع بوده است .بهطوری که تا قبل از سال
 ۲007نرخ رشد  11درصد ،سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی /۵
 ۴1درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی  10درصد
بود ،اما پس از بحران و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی از  11به  7درصد
و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود  ۲تا 3
درصد ،سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای
داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از  ۵0درصد رسید.
اما سوال اینجا است که این الگوی رشد جدید چه تبعاتی را به همراه دارد؟
پاسخ را میتوان در  3تغییر جستوجو کرد -1 :کاهش سرعت پیشرفت فنی
و به تبع آن بهرهوری کل عوامل  .۲کاهش بازدهی نهایی سرمایه و نهایت
بروز ظرفیتهای مازاد در تولید صنعت  -3روند کند رشد مصرف بهویژه
مصرف خانوارها و سهم بسیار پایین آن از تولید ناخالص داخلی تا حدود
یکسوم.
اقدام اول :اقدام نخست چین در صحنه برونمرزی ،پیشنهاد «تاسیس بانک
سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی» در سال  ۲013با هدف حمایت از توسعه
زیرساختارهایی نظیر برق ،آب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود .این
بانک در حال حاضر  ۵7عضو دارد و پس از اینکه حدود  10کشور عضو
شاخص ۵0 ،درصد از سرمایه اولیه آن را تامین کردند ،از دسامبر ۲01۵
رسما کار خود را آغاز کرد .در میان کشورهای شاخص عضو سازمان همکاری
توسعه اقتصادی ،هنوز آمریکا و ژاپن به عضویت نهایی این بانک در نیامدهاند،
اما آلمان و فرانسه که در این مسیر تجاری قرار دارند ،دارای باالترین سهم
سرمایه در میان کشورهای غربی عضو هستند .بیشترین سهم سرمایه 100
میلیارد دالری این بانک ،بیش از  30درصد ،از سوی چین تامین شده است.
در مقابل ،ایران مالک  1 /۶1سهام این بانک است .انگیزه چین برای ایده
تاسیس  AIIBرفع نقایص ناشی از کندی عملکرد سیستمهای مالی
بینالمللی ،همچون صندوق بینالمللی پول برای پاسخگویی به نیازهای مورد
نظر بود.

اقدام دوم :اقدام دیگر نیز پیگیری ایده «یک کمربند ،یک جاده» بود که در

پی اهدافی ورای اهداف  AIIBبود .اگرچه بخشی از این ایده همان مسیر
«جاده ابرایشم» است که به حملونقل زمینی توجه دارد ،اما با توجه به گران
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بودن حمل زمینی از یکسو و عدم تمایل و توان مالی کشورهای کوچک در
مسیر جاده ابریشم از سوی دیگر ،مسیر دریایی از جنوب چین نیز در کنار
طرح جاده ابریشم مطرح شد و در مجموع ایده «یک کمربند ،یک جاده»
شکل گرفت .این ایده از آنجا شکل گرفت که کشورهای پیرامون چین در
منطقه آسیای میانه که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند ،از منافع حاصل از
توسعه زیرساختهای حملونقل بهرهمند میشوند که البته منابع مالی
مربوطه نیز از طریق قراردادهای دوجانبه میان چین و کشورهای مزبور تامین
میشود .از اینرو ،چین با توجه به محدودیت پتانسیل سرمایهگذاری در
کشورهای کوچک آسیای میانه و نیز گران بودن حملونقل زمینی ،ایده
مسیر دریایی را به طرح «جاده ابریشم» گره زده و طرح توسعه
زیرساختهای حملونقل دریایی از سواحل جنوبی چین به سمت آسیای
جنوب غربی ،اقیانوس هند و نهایتا بازارهای اروپایی را مطرح کرده است .از
آنجا که بخش اعظمی از تجارت جهانی هم اکنون از مسیر مزبور تردد
میکند ،به نظر نمی رسد مسیر مزبور بتواند پاسخگوی مشکل مازاد ظرفیت
چین باشد .در این مسیر یا کشورهای قوی مانند هند ،اندونزی و ویتنام
وجود دارند که به راحتی اجازه نفوذ کارگر و محصول چینی را به کشور خود
نمیدهند یا کشورهای ضعیفتری مثل پاکستان و کامبوج که امکان
بازپرداخت مبلغ محصوالت دریافتی از چین را در کوتاهمدت نخواهند داشت.
از سوی دیگر در سومین نشست اجالس حزب کمونیست در سال ،۲013
اقدامات درون مرزی چین برای مواجهه با مشکل مازاد ظرفیت ،مجموعهای از
سیاستها و برنامههای اصالحات داخلی را در قالب چهار برنامه کلی شامل
«اصالح نظام اسکان جمعیت»« ،اصالح نظام بودجهای دولت»« ،آزادسازی
بازار مالی» و «ایجاد رقابت در بخش خدمات» در نظر گرفت .در مجموع
میتوان گفت در مدل جدید رشد اقتصادی چین ،نیاز کمتری به
سرمایهگذاری داشته و در عین حال شاهد رشد بهرهوری و افزایش سطح
مصرف خواهیم بود.
تاثیر سیاست تغییر توازن چین بر ایران
در تحوالت برشمرده شده در سیاستهای اقتصادی چین ،پیامدهای زیر در
برابر کشورهای در حال توسعه و ایران قرار میگیرد -1 :بهواسطه کاهش
شدید بهرهوری سرمایهگذاری در چین ،نشانههایی از افزایش نسبت بدهی به
تولید ناخالص داخلی ،بهخاطر هزینههای سنگین سرمایهگذاری دولت ،پدیدار
شده است .چنانچه همزمان با کاهش سرمایهگذاری ،سیاستهای تعدیل
اجرایی نشود و مصرف افزایش نیابد ،نرخ ارز چین کاهش یافته و مازاد
تجاری آن افزایش مییابد که این سبب تداوم صادرات محصوالت کاربر از
سوی چین شده و فرصت رشد را از سایر کشورها میگیرد .اگر سیاست
تعدیل چین با موفقیت پیش رود ،مازاد تراز تجاری چین تغییری نخواهد
کرد و این مازاد تبدیل به سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در سایر
کشورها میشود .اگرچه این سرمایهگذاری طی چند دهه اخیر متوجه
بخش های انرژی و معدن ،از جمله در ایران بوده ،اما به تدریج به سمت سایر
بخشها و مناطق جغرافیایی ،ازجمله سرمایهگذاریهای صنعتی در کشورهای
در حال توسعه حرکت خواهد کرد.
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2با کاهش سرمایهگ ذاری در صنایع چین ،تقاضای چین ،برای وارداتمحصوالت صنعتی و خدماتی ،از سایر کشورها افزایش مییابد .عالوه بر این
با افزایش نرخ دستمزد کارگران چینی در سالهای اخیر و نیز افزایش ارزش
پول چین ،سایر کشورهای با دستمزد پایین سهمی از تولیدات فعلی چین را
تصاحب میکنند و بهویژه به صادرات مستقیم محصوالتی نظیر پوشاک،
کفش و لوازم الکترونیکی مونتاژشده به آمریکا و اروپا خواهند پرداخت یا
محصوالت خود را در قالب زنجیره جهانی عرضه ،به چین صادر خواهند کرد.
از اینرو ،بسیاری از کشورهای منطقه جای چین امروز را میگیرند و فرصتی
برای خودنمایی خواهند داشت -3 .با خدماتی شدن اقتصاد چین ،مسلما
تقاضای آن برای محصوالت معدنی و انرژی کاهش مییابد .بنابراین ،قیمت
این محصوالت نظیر سنگآهن و نفت خام ،رو به کاهش خواهد بود .در این
ارتباط ،بانک جهانی پیشبینی میکند که کاهش مزبور آهسته و حدود  3تا
 ۴درصد در سال خواهد بود.
 4در کنار کاهش قیمت محصوالت ،آمریکا نیز درصدد افزایش نرخ بهرهاست .همزمانی این دو پدیده سبب ایجاد مشکالت جدی برای کشورهای
صادرکننده میشود .در این میان ،کشورهایی که بدهی خارجی وسیعی
دارند ،متحمل خسارات جبرانناپذیری میشوند.
الزامات ایران در تعامل با چین
الزام نخست :ضروری است ایران درصدد اعمال سیاست توازن در روابط با
چین و روسیه بهطور همزمان برآید .با توجه به عدم تمایل روسیه به توسعه
روابط ایران و چین از یکسو و رقابت چین برای دستیابی به بازار نفت ایران
از سوی دیگر ،به نظر میرسد یکی از راههای حفظ توازن در رابطه با این دو
کشور مهم ،این است که تالش الزم از طرف ایران برای بهرهمندی هر دو
کشور از طرح «یک کمربند-یک جاده» به عمل آید.
در حال حاضر بنادر ایران جایگاهی در طرح پیشنهادی «یک کمربند -یک
جاده» چین نداشته و قرار است بندر بصره در عراق بهعنوان نقطه اتصال
کمربند در حوزه خلیجفارس تعیین شود .در این خصوص توسعه بنادر جنوبی
کشور و تکمیل حلقههای مفقوده مسیر راهآهن کریدور شمال -جنوب
پیشنهاد میشود .به این ترتیب اوال کاالها و خدمات چین و سایر کشورهای

خواهد شد -۲ .حتی در صورت تداوم شدت تحریمها علیه ایران ،رکود نسبی
ناشی از کاهش بهرهوری در اقتصاد چین ،هرگونه افزایش چشمگیر
سرمایهگذاری این کشور در ایران را با چالش مواجه میکند-3 .گذار اقتصاد
چین از اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی وابسته به محصوالت اولیه به
اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده بخش خدمات ،سبب کاهش تمایل آنها به
سرمایهگذاری خارجی در صنایع ایران همراه با انتقال تکنولوژی میشود.
الزام سوم :در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر
محصوالت اولیه ،باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصوالت اولیه خود
در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصوالت نهایی میشوند،
اما گزینه بهتر برای ایران تالش برای مشارکت در تولید آن دسته از
محصوالت صنعتی یا خدماتی است که مورد نیاز مصرفکنندگان چینی بوده
و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی و رقابتی برخوردار است.
الزام چهارم :با وجود سهم ایران در سرمایه بانک ، AIIBهنوز پروژهای
برای ایران تصویب یا حتی پیشنهاد نشده است .در حالی که هم اکنون
طرحهایی برای اجرا در کشورهای چین ،پاکستان ،بنگالدش ،تاجیکستان و
اندونزی تصویب و نیز طرحهایی برای اجرا در عمان ،اندونزی ،هند و
قزاقستان پیشنهاد شده است .با توجه به اینکه طرحهای کریدور شمال-
جنوب و کریدور شرق  -غرب که هر دو از خاک ایران میگذرند ،قبال به
تصویب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل
متحد )(UNESCAPرسیده است ،فرصت مناسبی است که تالش الزم از
سوی دستگاههای ذیربط به منظور پیشنهاد پروژههای زیرساختاری در
چارچوب تکمیل حلقههای مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای
تامین مالی به  AIIBارائه شود( .بازگشت به فهرست)

تشدید "رکود" پس از یک رونمایی /چرا "بسته"
روحانی کارساز نشد؟
( خبرگزاری تسنیم  11دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸0۶3۶

آسیای جنوب شرقی با سهولت بیشتری به روسیه و سایر کشورهای CIS
خواهد رسید .ثانیا اقتصاد ایران نیز به لحاظ سرریز منافع حاصل از تجارت
کاالهای مزبور از طریق خاک خود منتفع میشود.
الزام دوم :با توجه به تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایهگذاری خارجی چین
در ایران ،به نظر نمی رسد چین قادر به تامین منابع مناسبی برای این منظور
باشد .بهطوری که در سال  ۲01۴۴از کل سرمایهگذاری خارجی 1۲3
میلیارد دالری چین ،سهم ایران تنها  ۶00میلیون دالر بوده و ایران رتبه ۲۲
را در کشورهای مقصد سرمایهگذاری خارجی چین داشته است .در حالی که
در سال  ۲011رقم مزبور ۶1۵ ،میلیون دالر بوده و ایران در لیست کشورهای
مقصد از رتبه  1۲برخوردار بوده است .در این خصوص سه گزینه متصور
است؛  -1چنانچه تحریمها علیه ایران متوقف شوند ،شرایط برای ارتباط با
سرمایهگذاری سایر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفتهتر از چین مهیا
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 ۲1مرداد  ۹3حسن روحانی رئیسجمهور تیم اقتصادی خود را در یک
همایش بزرگ جمع و اولین "بسته خروج از رکود" را رونمایی کرد تا در
سالهای  ۹3و  ۹۴رونق به اقتصاد ،تولید و اشتغال برگردد ،ولی سال  ۹۴رکود
تشدید شد ،چرا؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ۲1 ،مردادماه سال ،13۹3
حسن روحانی رئیس جمهور در یک برنامه از پیش طراحی شده تمام اعضای
تیم اقتصادی خود را در یک همایش بزرگ اقتصادی با عنوان "تبیین
سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج ضدتورمی از رکود" جمع کرد تا
برای ترمیم اقتصاد رکود زده کشور "بسته خروج از رکود" را رونمایی کند.
بولتن داخلی تولید ملی |3

علی طیب نیا وزیر اقتصاد ،محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس
جمهور ،محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ،مسعود نیلی مشاور ارشد
اقتصادی رئیس جمهور ،محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگیهای اقتصادی
دولت ،ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی ،محمدرضا نعمت زاده وزیر
صنعت ،بیژن زنگنه وزیر نفت ،حمید چیت چیان وزیر نیرو ،محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این همایش
حضور داشتند و به تبیین جزئیات این بسته پرداختند.
این بسته مشتمل بر  177بند سیاستی برای خروج از رکود بود که از این
تعداد  137بند به صورت مستقیم و  ۴0بند به صورت غیر مستقیم در
راستای بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود .دولت در
نسخه جدید خود تأکید کرده بود که این مجموعه هر چند مالحظات بلند
مدت و میان مدت را مد نظر قرار داده ،اما یک سند "کوتاه مدت" بوده و
تمرکز خود را معطوف به سالهای  ۹3و  ۹۴کرده تا بتواند حداکثر تحرک
اقتصادی غیر تورمی و اشتغال زایی را ایجاد کند.
دولت در این بسته نخست به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن مقطع
پرداخت و سپس بندهای سیاستی خود را اعالم کرد .در این برنامه بخش
تولید مورد توجه جدی دولت قرار گرفته بود به نحوی که در اکثر بندها
سیاست هایی برای رفع مشکالت بخش تولید تعریف شده بود .قرار شده بود
با اجرای این سیاست واحدهای تولیدی رکود زده رونق پیدا کنند و بتوانند
با تأمین نقدینگی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.
البته بعد از رونمایی این بسته اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که در
این بسته اقتصادی خروج از رکود دولت ،به بازارهای ارز ،سرمایه  ،مسکن،
تولید کاال ،تشویق صادرات توجه جدی نشده است و فقط بخش سیاستهای
پولی را در برمی گیرد  .همچنین عده ای دیگر نیز نگران تشدید نرخ تورم و
رکود موجود در بازار با اجرایی شدن این بسته بودند.
فعاالن بخش صنعت معتقد بودند ،این بسته با شرایط فعلی صنعت بهجایی
نخواهد رسید و ایکاش بهجای اینکه منحنی تقاضا با تزریق منابع به سمت
جلو انتقال یابد منحنی عرضه را به سمت پایین آورده و کاری کنیم که
تولیدکنندگان ما بتوانند کاالهایشان را با قیمتهای پایینتری عرضه کنند
چراکه این سیاست بسیار مفیدتر و ضدتورمیتر خواهد بود.
حال بیش از دو سال از اجرای نخستین بسته خروج از رکود دولت میگذرد
اما متأسفانه هنوز اقتصاد گرفتار مشکالتی متعددی است که حل آنها در
بالتکلیفی قرار دارد .قرار بود رونق به بخش تولید بازگردد اما نه تنها رونقی
در این حوزه به وجود نیامد بلکه لغو تحریمهای المللی نیز نتوانست چاره ای
برای تولیدکننده داخلی باشد و رکود در سال  ۹۴شدیدتر از  ۹3شد .به
اعتقاد تولیدکنندگان امروز این حوزه عالوه بر مشکالت بین المللی با
تحریمهای داخلی رو به رو هم است که امکان فعالیت را از آنها گرفته است.
طبق گزارش های غیررسمی ولی تایید شده از سوی مسئوالن ،نرخ رشد
اقتصادی که در سال  ۹3مثبت شده بود ،در سال  ۹۴مجدد به حدود صفر یا
منفی رسیده است .البته تا امروز مرکز آمار و بانک مرکزی گزارشی از
جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال  ۹۴را منتشر نکردند .
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برنامههای دولت برای رفع مشکالت بخش تولید که در این بسته برای سال
های  ۹3و  ۹۴تعریف شده بود به شرح زیر است:
دولت در بسته خروج از رکود اعالم کرد که برای افزایش تقاضا ،دو راه حلِ
کامالً متمایز از یکدیگر وجود دارد؛ اول ،اعطای تسهیالت بانکی به پشتوانه
بانک مرکزی و سپس افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای
خارجی برای محصوالتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخشهایی چون صنعت و
مسکن است .به دنبال این موضوع با در اختیار قرار دادن منابع ارزی میتوان
به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک میکند.
در بخش سیاست های بودجه ای نیز در بسته اشاره شد که اجازه استفاده از
تسهیالت تامین مالی و خارجی (فاینانس) عالوه بر سهمیه سالهای قبل
(معادل  3۵میلیارد دالر) به طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی؛ مالی و
زیست محیطی دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی ،با
سپردن تضمینهای الزم به بانکهای عامل داده خواهد شد .همچنین
پرداخت هزینههای تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به
کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع داخلی یا بینالمللی و پیشبینی ردیف
یارانه تسهیالت بهرهوری و ارتقاء دانشفنی در بودجههای ساالنه جهت
افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی مطرح شد.
بسته خروج از رکود دولت در بخش بهبود محیط کسب و کار به اجرای ماده
 7اصالحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴تأکیدات زیادی را عنوان
کرد و همچنین به ارتباط منظم با فعاالن اقتصادی و پایش مداوم شرایط
محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکالت و پیگیری تا رفع
مشکالت ،مکلف نمودن بانک مرکزی به پیشنهاد اصالحات قانونی الزم
جهت اصالح شاخص اخذ اعتبار ،مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به ارائه
گزارش اجزای شاخصهای بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به
هیئت دولت ،افزایش مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی
دارای پروانه بهرهب رداری به پنج سال ،مستقر نمودن نمایندگان تام االختیار
کلیه دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات ،واردات و ترانزیت در ده
گمرک کشور با گمرک ایران  ،بازنگری فهرست ،نوع ،مقدار و میزان معافیت
حقوق ورودی کاالهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
هم کاری وزارت کشور ،ستاد مبارزه با کاال و ارز ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی و پیگیری مشکالت سرمایهگذاری از طریق ستادهای  ۴۵روزه
سرمایهگذاری استانی سیاستهایی را تعریف کرد.
براساس این بسته قرار بر این شد تا اقدامات الزم برای پرداخت بدهیهای
دولت به بویژه به پیمانکاران و بانکها انجام شود تا با تأمین مالی تحرّک به
تولید بازگردد.
یکی از اصلیترین برنامههای دولت برای پیشبرد سیاستهای خروج از رکود
در بخش سیاستهای بانکی و اعتباری در این بسته را باید "افزایش توان
تسهیالتدهی بانکها"" ،هدایت منابع اعتباری بانکها به سمت فعالیتهای
تولیدی با تاکید بر فعالسازی ظرفیتهای بالاستفاده" عنوان کرد.
دولت تأکید میکند که محیط مساعد اقتصاد کالن و فضای مناسب کسب و
کار نقش به سزایی در بخش تولید دارد و به همین واسطه باید فعالیتهای
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مرتبط با تولید کاال و خدمات ،در سیاستهای خروج از رکود مورد توجه
جدی قرار گیرد.
کمبود انرژی مورد نیاز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدی
سالهای  ۹1و  ۹۲بوده است .لذا در شرایطی که اقتصاد کشور بخواهد از
رکود خارج شده و طی سالهای آتی دوران رونق اقتصادی را تجربه نماید
باید تنگنای انرژی که یکی از محدودیتهای جدی پیشروی تولیدکنندگان
است برطرف شود .با توسعه بخش انرژی کشور عالوه برآنکه میتوان در کوتاه
مدت موجب تحرّک تولید و صادرات شد ،در میانمدت هم بر توسعه بخش
صنعت اثری تعیین کننده خواهد داشت.
تحـریک تقاضا توسـط دولت با ابزارهایی مانند تشویق صادرات ،تسریع در
واگذاری طرحهای عمرانی ،حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط،
سرمایهگذاری در طرحهای کوچک و متوسط و تخصیص منابع ارزی برای
تضمین صادرات هم در این بسته پیش بینی شده بود.
در بخش سیاست های اجرایی بسته دولت برای تامین مالی واحدهای تولید
قرار شد کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندیها و مشکالت بنگاههای
تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی
به بنگاههای تولیدی با در نظر گرفتن معیارهای زیر تشکیل شود.
 .1صنایع با ارزش افزوده بیشتر
 .۲صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد
اولیه و خام
 .3پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش
 .۴کوتاه بودن دوره گردش مالی
 .۵داشتن تقاضای بالفعل
 .۶واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر
 .7واحدهای بستانکار دولت
 .۸افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه
 .۹برخوردار از توان اشتغالزایی
 .10سرمایه در گردش صنایع کوچک
 .11فرآیندها و محصوالتی که موجب کاهش شدت انرژی میشوند
 .1۲دارا بودن صورتهای مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل
قبول
دولت در ادامه این بسته برای تحریک تقاضای داخلی هم توسعه فعالیت
لیزینگ با اولویت کاالهای بادوام و سرمایهای ،تخصیص تسهیالت نظارت
شده بانکی به خریداران کاالهای با دوام و سرمایهای به روش اعتبار خریدار،
تسهیل صدور ضمانتنامهها برای پیمانکاران و ارائهکنندگان خدمات فنی و
مهندسی جهت اجرای طرحهای داخلی و خارجی ،افزایش سرمایه
صندوقهای حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت را هم پیش
بینی کرده بود.
در بسته خروج از رکود دولت در بخش سیاستهای اجرایی حوزه قوانین و
پشتیبانی تأکید بر ارائه آمار و اطالعات شفاف و بههنگام جهت دسترسی
آسان ذینفعان ،پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای
صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی ،تسریع در رفع ابهام و
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تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیشبینی مشوقهای مناسب برای
خوشحسابها ،تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه
تولیدکننده و کارآفرین شده بود.
براساس بسته خروج از رکود دولت سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی
عالوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصوالت و خدمات تولید شده در
داخل منجر به تحرّک بخشهای تولیدی کشور میشوند ،با کاهش وابستگی
اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی ،رشدهای اقتصادی با ثباتتری
را در سالهای آتی رقم خواهد زد.
سیاست های تامین مالی بنگاه ها





ارایه بسته تامین مالی تولید
راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاهها
ارایه برنامه تامین منابع مالی بخش نفت و گاز از بازار سرمایه
ارایه مدل تامین مالی بنگاه های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه



تقویت تامین مالی از طریق بورسهای انرژی و کاال



افزایش مدت اقساط تسهیالت جدید

 تعیین اولویت های اعتباری بنگاه های اقتصادی
سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری
 اعطای تسهیالت خرید کاالی مصرفی

 تخفیف در نرخ تسهیالت بانکی خرید کاال
سهل آبادی :دولت عمالً در بسته خروج از رکود کار خاصی برای تولید نکرد
سهل آبادی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران در رابطه با ارزیابی
نخستین بسته خروج از رکود دولت با اشاره به اینکه در سالهای  ۹3و ۹۴
اقدام چشم گیری برای اجرایی شدن این بسته انجام نشد به خبرنگار تسنیم
میگوید :قرار شده بود تسهیالت ارزان در اختیار بخش تولید گیرد اما نه تنها
این موضوع اجرایی نشد بلکه بانکها همچنان با محاسبه جرایم خاص ارقام
زیادی را از تولید کنندگان بابت مطالبات معوق درخواست میکنند.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با بیان اینکه میگویند نرخ بهره
تسهیالت را  1۸درصد کرده ایم اما عمالً کسی نتوانسته تسهیالتی با این نرخ
را دریافت کند ،گفت :امروز نرخ تورم کاهش پیدا نکرده و بازار همچنان راکد
است و خبری از رونق نیست.
به اعتقاد این مقام مسئول دولت عمالً در بسته خروج از رکود کار خاصی
برای تولید نکرد اما خوشبختانه تأکیدات رهبری در اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی تا حدودی امید تولیدکنندگان را برای رفع مشکالت بیشتر
کرده است.
وی با اعالم اینکه امیدواریم با افزایش قیمت نفت بخشی از دیون دولت به
پیمانکاران پرداخت شود ،تصریح کرد :اخیراً دولت برای پرداخت بدهی خود
به پیمانکاران اوراق  ۶ماهه را در اختیار آنها قرار داده است که از این طریق
بتواند بدهی خود را پرداخت کند  .هر چند فروش این اوراق هم در بازار
زمان زیادی را می خواهد اما همین موضوع هم برای تولیدکننده ای که فاقد
نقدینگی است خوشایند است.
سهل آبادی با بیان اینکه قرار بود برای بسته خروج از رکود دولت سیستم
بانکی همکاری الزم را با تولیدکننده برای پرداخت بدهی ها داشته باشد،
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گفت :نه تنها همکاری نشد بلکه بانک ها بدهی ها را به روز کرده و حاضر به
ارائه تسهیالت جدید به تولیدکننده نیستند.در بخش مالیات بر ارزش افزوده
هم هیچ همکاری با تولیدکننده ای که در شرایط رکود امکان فروش
محصوالت خود را ندارد هم نشد.
روغنی :بانک ها توجهی به بخشنامه ها نکرده و با تولید همراه نشدند
روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هم در همین ارتباط به خبرنگار
تسنیم گفت :به اعتقاد من دولت در بسته خروج از رکود خود نتوانست به
نتایج مثبتی دست پیدا کند .علی رغم اینکه در این بسته تأکیدات زیادی بر
همراهی سیستم بانکی با تولید شد اما عمالً بانک ها توجهی به بخشنامه ها
نکرده و کار خود را انجام می دادند.
وی با اعالم اینکه عمالً کاهش نرخ بهره بانکی اجرایی نشد ،افزود :امروز
شرایط برای تولید بسیار سختگیرانه است و رکود برطرف نشده البته باید
تأکید کنم که برای رفع رکود بازار هم سیاست جدی از سوی دولت اجرایی
نشد و فقط اولویت برکاهش نرخ تورم بود که این موضوع در بازار اصالً نمود
ندارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت منابعی
برای اجرای سیاست های خود در بسته خروج از رکود نداشت ،افزود :هنوز
بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشده است حتی یارانه تعریف شده در
بودجه هم به تولید نرسید چه برسد به پرداخت تسهیالت ارزان به
تولیدکنندگان.
وی تصریح کرد :بازار تا زمانی رونق می گیرد که گردش نقدینگی در آن
صورت گیرد اما متأسفانه واحدها با کمبود نقدینگی و البته نبود تقاضا در
سطح بازار نمی توانند به رونق امیدوار باشند .به اعتقاد بنده دولت برای رفع
این چالش اصلی اقتصادی سیاست مناسبی را بکار گیرد تا حداقل در سال
آینده شاهد تشدید مشکالت در بخش تولید نباشیم.
رضایی :دولت در تثبیت ارز ناموفق بود
رضایی دیگر کارشناس اقتصادی هم با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز به
خبرنگار تسنیم میگوید :دولت در بسته خروج از رکود تأکید کرده بود که
عدم قطعیتهای ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث میشود فعاالن اقتصادی
برآورد صحیحی از هزینههای خود در دورههای آتی نداشته باشند و در نتیجه
نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطهای و
تحصیل اموال سرمایهای مورد نیاز خود برنامهریزی نمایند .بر این اساس یکی
از مهمترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود ،تبیین سیاستهای ارزی
و تشریح آن برای آگاهی فعاالن اقتصادی و کاهش عدم قطعیتهای پیشرو
در جهت افزایش امکان پیشبینی شرایط آتی است.
وی افزود :با وجود این تأکیدات تولید همچنان با نوسانات نرخ ارز روبه روست
و امکان تأمین مواد اولیه خود را ندارند ولی دولت برای مدیریت این موضوع
فقط شعار داده و اقدام اجرایی را انجام نمیدهد (.بازگشت به فهرست)
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سرمایه گذاری
تامین مالی  100هزار میلیارد تومانی بورس در سال
جاری
(خبرگزاری تسنیم  1۲دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۴3۴1

رییس سازمان بورس گفت :تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  100هزار
میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی ،از محل های متنوعی از جمله
افزایش سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و
صندوقهاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شاپور محمدی صبح امروز
در دومین همایش انجمن مالی اسالمی گفت :بازار سرمایه بهترین فرصت
برای کسب سود است ،بر این اساس همانند همه کشورها کسانی که دنبال
فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به راهاندازی صندوق
های جسورانه و ورود شرکتهای دانش بنیان در فرابورس افزود :این موضوع
به ارزش گذاری فکر ناب ،تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در
کشور کمک می کند.
وی با بیان این که ورود صندوقهای جسورانه به بازار سرمایه صرفا فرصتی
برای این صندوقها نیست اظهار داشت :این موضوع برای فعاالن بازار سرمایه
نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کند.
محمدی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه نقش چند جانبه و چند
بعدی دارد گفت :از این رو در تحلیل ها برخی از ابعاد نادیده گرفته می شود
و بیش از حد به یک بعد تمرکز می شود در حالی که بازار سرمایه فرابعدی
است.
رییس سازمان بورس همچنین با اشاره به عمر پنجاه ساله بازار سرمایه ایران
گفت :در این سالها برای این بازار زحمات زیادی کشیده شده و بازار گسترش
قابل توجهی داشته است.
محمدی افزود :تامین مالی در بورس تا پایان امسال به  1000هزار میلیارد
تومان می رسد که این تامین مالی ،از محل های متنوعی از جمله افزایش
سرمایه ،اوراق سلف بورس کاال ،انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و
صندوقها است .بنابراین تالش می شود تا پایان امسال رقم محقق شود.
وی اضافه کرد :تا کنون بیش از  10میلیون و  ۶۴00هزار کد سهامداری در
بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال  ۹۵که ده میلیون کد بوده
فراتر رفته است .بعالوه این که ارزش بازار نیز به  ۶۴۲هزار میلیارد ریال
رسیده که امید است تا پایان سال به  ۶۸۸هزار میلیارد ریال برسد.
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رییس سازمان بورس در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جزو ۲00
اقتصاد اول دنیاست اظهار داشت :با این وجود بازار سرمایه کشور ما در رده
سی بازار اول دنیا قرار دارد و هنوز  10پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم
فاصله وجود دارد ،از این رو نباید هدفها را کوچک دید.
محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کارایی و بهره
وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت :از نکات مهم اقتصاد
مقاومتی ،اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و
پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد
گفت :تازگی ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار
خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده
که اجرای آن بسیار مهم است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما
کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت :برخی تصور می کنند آپشن
ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی
این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.
وی افزود :بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه
گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است
درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
محمدی افزود :زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به
موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کالن است .بعالوه این که
ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی
نیز ثبات بازارهاست.
وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این
زمینه کشیده است ادامه داد :ابزارهای بدهی هم تماما اسالمی است و ما در
کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی -اسالمی دنیا معامله می شود و
امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه
باشیم.
رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای
صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کاالیی نیز کارهای بسیاری
انجام شده است گفت :این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.
وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود:
معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معامالت است ،بنابراین باید
در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم
صحیحی مثل بورس کاال فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک
اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت :انرژی
مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل
همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند .بعالوه این که کشورهایی که این
بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند( .بازگشت به فهرست)
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سرمایه گذاری  170میلیون دالری هلند برای ساخت
 10سردخانه در ایران
(خبرگزاری تسنیم  1۲دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۴3۶۲

مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی با اشاره به سرمایهگذاری شرکتهای
خارجی در حوزه انبارداری کشور گفت :در سال آینده  170میلیون دالر
سرمایهگذاری توسط یک شرکت هلندی در راستای راهاندازی  10سردخانه
در سراسر کشور انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم(پویا) ولی آذروش در
نشست خبری که در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برگزار
شد ،گفت :در سال گذشته  ۹7درصد شعب شرکت زیانده بوده این در
حالیست که در  ۹ماهه نخست سال جاری بیش از  ۴0درصد شرکت از
زیانده بودن خارج شده است .این در حالیست که در  ۹ماهه نخست سال
واردات کاال  ۴درصد کاهش و رسوب کاال از  ۲7روز به  ۶روز کاهش یافته
است.
وی با بیان اینکه عمده درآمدهای شرکت از محل انبارداری و رسوب کاال به
دست میآید ،گفت :عدم افزایش تعرفه شرکت انبارهای عمومی در سال
ج اری از سیاستهای اصلی شرکت بوده است و امسال حداکثر  10درصد
افزایش تعرفه انبارداری اعمال شده است .این در حالیست که در سال
گذشته در تعرفههای انبارداری  ۸۵درصد رشد وجود داشته است.
آذروش گفت :در سالهای  ۹3و  ، ۹۴افزایش شاخص تخلیه کاالی شرکت از
 3درصد فراتر نرفته بود این در حالیست که در  ۹ماهه نخست سال آمار
تخلیه کاال به  13درصد افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی افزود :ضریب نفوذ شرکت در بازار در
سال  7.۶ ،۹۴درصد بوده که در  ۹ماهه نخست سال جاری این رقم به ۸.۹
درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت 700 :شرکت در کشور عملیات انبارداری انجام میدهند و
شرکت انبارهای عمومی با سابقه  ۵0ساله توانسته است در کنار گمرک
ایران وظایف خود را در عین رقابت به درستی انجام دهد .در همین زمینه
درآمد  ۲میلیارد و  ۸00میلیون تومانی تنها در حوزه حمل و نقل نصیب
شرکت شده است.
آذروش با اشاره به حضور شرکت در بندر امام خمینی (ره) و خرید ۴.7
هکتار زمین در این منطقه گفت :با این حرکت ضریب حضور شرکت در
حوزه انبارداری به  10درصد افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی افزود :در  ۹ماهه نخست سال ۲۵
میلیون تن کاال وارد کشور شده است که تنها در بندر امام خمینی (ره) یک
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میلیون تن کاال جابجا میشود .از همین محل در انتهای سال پیشبینی
میشود  1۲میلیارد تومان سود نصیب شرکت شود.
وی ادامه داد :شرکت در آینده حضور خود را در بنادر امیرآباد ،چابهار و
شهید رجایی گسترش خواهد داد.
آذروش با اشاره به سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در حوزه انبارداری کشور
گفت :در سال آینده  170میلیون دالر سرمایهگذاری توسط یک شرکت
هلندی در راستای راهاندازی  10سردخانه در سراسر کشور انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی به سرمایهگذاری  ۴۵میلیارد تومانی در
منطقه ویژه سهالن اشاره کرد و گفت 100 :هکتار زمین در این منطقه آماده
بهرهبرداری و واگذاری به سرمایهگذاران است.
وی افزود ۲۹0 :هکتار از زمینهای فاز دوم پروژه نیز با مذاکره با
سرمایهگذاران خارجی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
آذروش در پایان گفت :در سال  ۸۵ ،۹۴درصد افزایش تعرفه در کنار افزایش
واردات کاال به کشور وجود داشت .این در حالیست که در سال  ،۹۵تعرفه
انبارداری تنها  10درصد افزایش یافت .از طرفی در  ۹ماهه امسال با کاهش
واردات و همچنین کاهش رسوب کاال شرکت توانسته از زیان  ۹7درصدی
خارج و پیشبینی میشود تا پایان سال یک گزارش مکتوب از عملکرد
شرکت به سازمان بازنشستگان کشوری به عنوان سهامدار اصلی شرکت ارائه
شود( .بازگشت به فهرست)

ایران اولویت  120سرمایهگذاران خارجی حتی پس از
برجام
(خبرگزاری تسنیم  1۲دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۴۸0۵

یکی از مهمترین مراجع تحقیقی سرمایه گذاران ،شاخص آسانی انجام کسب
و کار است .رتبه ایران در این شاخص در سال  ۲01۶از بین  1۹0کشور
 1۲0است یعنی برای سرمایه گذاری 11۹ ،کشور دیگر در اولویت سرمایه
گذاران قرار دارند حتی پس از برداشته شدن تحریم ها.
یکی از بزرگترین مشکالتی که کشورمان در سالهای اخیر با آن مواجه بوده
از نوع اقتصادی است .شدت و اهمیت این مشکل از توجه مستقیم به اقتصاد
در نامگذاری سال های اخیر توسط رهبر معظم انقالب و همچنین شعارهای
انتخاباتی ریاست جمهوری به وضوح پیداست .حتی مهم ترین فشارهای
خارجی نیز از همین سمت بوده است.
دولت یازدهم برای حل مشکل رکود عمیق اقتصادی و تحریم های فلج
کننده سیاست خارجی را به عنوان ابزار انتخاب کرد و در راستای این
سیاست برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای از هیچ تالشی فروگذار
نکرد تا گشایشی در اقتصاد کشور حاصل شود .گشایشی که از طریق رفع
تحریم ها ،عادی شدن روابط اقتصادی ،ورود آسانتر فناوری و ماشین آالت
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تولید و مواد اولیه ،و هجوم سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد نسبتا بکر ایران
اتفاق می افتاد.
گشایش مورد نظر ایران ،رشد  ۸درصدی هدف گذاری شده در برنامه ششم
توسعه و چشم انداز  1۴0۴بود.
دولت طی یک فرایند طوالنی و سخت ،توانست با کشورهای  11+۵به
توافقی تاریخی دست یابد .و حاال با گذشت بیش از یک سال از توافق ،رییس
کل بانک مرکزی رشد  ۶ماهه ابتدایی سال  13۹۵را  7.۴درصد اعالم کرد.
رشدی که به چشم انداز  ۸درصدی نزدیک و از پیش بینی  ۵درصدی دولت
نزدیک به  ۵0درصد باالتر بوده است .قسمت اعظم این رشد مدیون افزایش
استخراج و صادرات نفت است که بعد از توافق ممکن شد اما در بخش واقعی
تر اقتصاد ،یعنی بخش غیر نفتی ،با این که در عمده ی بخش ها وضعیت
بهبود یافته ،رشد باالیی را شاهد نیستیم .هنوز جزییات زیادی از بانک
مرکزی منتشر نشده ،اما بر اساس برآوردها ،رشد  ۶ماهه اول سال بدون
بخش نفت ،چیزی حدود  3.۵درصد خواهد بود.
با اینکه هنوز باید چند ماهی صبر کرد تا بتوان راجع به کل سال  ۹۵۵و
عملکرد اقتصادی دولت نظر داد ،اما نباید فراموش کرد که حدود  ۴درصد از
رشد که حاصل از شوک مثبت نفتی و بخاطر برداشته شدن تحریم ها اتفاق
افتاد ،پایدار نخواهد بود و باید دید در سالهای آینده در غیاب این رشد،
دولت چگونه رشد  7.۴درصدی را تکرار و تثبیت خواهد کرد.
همانطور که اشاره شد ،دولت برای رشد  ۸۸درصدی ،بعد از از میان برداشتن
تحریم ها ،به سرمایه گذاری خارجی نگاه ویژه ای داشته و دارد .کشور برای
تضمین و تثبیت هر ساله رشد  ۸درصدی ،به ساالنه  ۵0میلیارد دالر سرمایه
گذاری خارجی نیاز خواهد داشت .حال آنکه در بیست سال اخیر ،ایران بطور
متوسط میزبان تنها  ۲میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی ساالنه بوده است.
اما آیا با برداشته شدن تحریم ها و دسترسی راحت تر سرمایه گذاران
خارجی به بازار نسیتا بکر ایران ،سرمایه گذاری  ۵0میلیارد دالری محقق
شد؟
سرمایه گذاری مستلزم عوامل زیادی همچون امنیت سرمایه ،تقاضا و بازار
مناسب ،قوانین کسب و کار و  ...است و برای رونق این امر توجه به همه این
عوامل نیاز است .پس از حل و فصل اختالفات با ابرقدرت های سیاسی-
اقتصادی و از میان برداشتن محدودیت های تجارت با ایران ،حال نوبت
سامان بخشیدن به فضای کسب و کار داخل کشور است .فضایی که با
برداشته شدن تحریم ها ،آنچنان که تصور می شد با هجوم سرمایه گذاران
مواجه نشد.
در امر سرمایه گذاری خارجی ،یکی از مهمترین مراجع تحقیقی سرمایه
گذاران ،شاخص آسانی انجام کسب و کار است .این شاخص که توسط بانک
جهانی تهیه می شود ،هر ساله  10زیر شاخص مهم را در کشورهای مختلف
بررسی کرده و بر اساس این زیرشاخص ها ،کشورها را در آسانی انجام کسب
وکار رتبه بندی می کند .این  10زیرشاخص شامل شروع کسب و کار ،اخذ
مجوز ساخت ،دسترسی به برق ،ثبت مالکیت ،اخذ اعتبارات ،حمایت از
سرمایه گذاران خرد ،پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی ،اجرای قرارداد و
ورشکستگی و پرداخت دیون است .رتبه ایران در این شاخص در سال ۲01۶
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از بین  1۹0کشور مورد بررسی  1۲0است و نسبت به سال  ۲01۵سه رتبه
نزول داشته است .با نگاهی به این اعداد به سادگی می توان دریافت که برای
سرمایه گذاری 11۹ ،کشور دیگر در اولویت سرمایه گذاران قرار دارد .حتی
پس از برداشته شدن تحریم ها.
مسئولین کشور همچنان با سخنرانی و برگزاری همایش هایی با مضمون
حمایت از سرمایه گذار و تشکیل اتاق ها و میزهای سرمایه گذاری و مذاکره
با سرمایه گذاران و  ...قصد ترغیب سرمایه گذاران را دارند .اما باید بدانند با
همه این کارها ،هیچ واقعیتی از محیط کسب و کار کشور عوض نمی شود.
البته در سطح داخلی  ،این تبلیغات و حمایتها باعث جذب سرمایه گذار
خرد داخلی می شود .متاسفانه حتی کسب و کارهای بدون طرح و یا با طرح
توجیهی ضعیف هم تحت لوای این حمایت های ویژه استارت خورده و به
تولید می رسند .حاال این بنگاه های تنبل و چاق و بدون توجیه خوب
اقتصادی ناگهان تولید خود را در مصاف تولیدات تولیدکننده های قوی
رقیب می بینند و کمی بعد در چرخه رقابت یا ضعیف شده و یا حذف می
شوند .نتیجه آنکه امروز شهرک های صنعتی حداکثر با 30درصد ظرفیت کار
می کنند .به عبارتی با همین امکانات فعلی می توان تولیدات بخش صنعت
را به  3تا  ۴برابر رساند .البته این رشد چند برابری نه به سرمایه گذاری های
جدید ،بلکه به بهبود فضای کسب و کار نیازمند است.
اما در سطح کالن و خارجی ،سرمایه گذاران به این همایش ها و جلسات و
تبلیغات تمایلی نشان نخواهند داد و تیم اقتصادی دولت برای جلب رضایت
آنها به انتقال سرمایه و دانش خود به ایران ،مجبور به پرداخت امتیاز و یارانه
و جایزه ،آن هم از جیب مردم خواهند شد.
حاال که دیگر محدودیت ها و موانع تجارت و سرمایه گذاری برداشته شده،
باید قبول کنیم که برای رونق واقعی اقتصاد ،نه به سرمایه گذاری که به
اقداماتی جدی در جهت تبدیل فضای سنتی ،ایزوله ،پرقانون و شلوغ اقتصاد
کشور به اقتصادی به روز ،جهانی ،آسان و شفاف نیازمندیم.
در این وضعیت انتظار می رود نهاد های قانون گذار کشور با مقررات زدایی و
تسهیل قوانین دست و پا گیر ،انجام کسب و کار را برای فعاالن اقتصادی
آسان کنند .همچنین مسئوالن اجرایی در هر سطح ،توجه خود را از جذب
سرمایه به ارتقاء سرعت و کیفیت خدمات به بنگاه ها مخصوصا در زمینه
زیرشاخص های ده گانه شاخص آسانی انجام کسب و کار و همچنین استفاده
بهینه از امکانات مغفول مانده بنگاه های تعطیل و نیمه فعال کشور مبذول
دارند .از نهادهای ناظر و مطبوعات هم انتظار می رود با تالش در جهت ایجاد
شفافیت و رقابت اقتصادی ،فضای کسب و کار را بهبود بخشند .تنها با این
اقدامات است که سرمایه گذار خود و نه با وعده حمایت و سوبسید و جایزه
به صنعت کشور هجوم خواهد آورد( .بازگشت به فهرست)
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سرمایهگذاری  21هزار میلیاردی در خوزستان
(خبرگزاری فارس  ۶دی )۹۵

مدیرعامل بنیاد برکت گفت :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،در جهت
اجرای تفاهمنامه خود با استانداری خوزستان با حجم سرمایهگذاری  ۲1هزار
میلیارد تومان ،برای محرومیتزدایی و اشتغالزایی استان برنامههای
متعددی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بنیاد برکت ،عارف نوروزی در حاشیهی
بازدید از فعالیتهای شرکت نفت و گاز پرشیا ،وابسته به ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) در میدان نفتی یاران شمالی ،اظهار کرد :طرح
توسعه ی میدان نفتی یاران شمالی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) و با سرمایهگذاری بالغ بر  ۵۸۵میلیون دالر ،به نتیجه رسیده و پس از
اجرای آن ،روزانه  30هزار بشکه نفت خام تولید و به وزارت نفت تحویل داده
میشود.
وی افزود :فعالیت کنونی این پروژه یکی از اقدامات بسیار ارزنده در نقطهی
صفر مرزی است و ظرفیت اشتغال باالیی را برای جوانان این منطقه ایجاد
کرده است.
نوروزی ادامه داد :امروز این مجموعهی فعال ،تأثیر بسزایی در افزایش
فعالیت های تولیدی در این استان داشته و تمامی امکانات و تجهیزات و
ماشینآالت مستقر در این میدان نفتی ،بومی است.
مدیرعامل بنیاد برکت ،تصریح کرد :در شرایط کنونی نیاز است که با تکیه
بر توانمندیها و داشتههای داخلی ،ساختار اقتصاد مقاومتی را شکل داده و
اقتصاد ایران را نسبت به مخاطرات و تهاجمات دشمن بیمه کنیم.
وی ادامه داد :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برنامههای متنوعی را در
رابطه با مباحث مربوط به نفت و انعقاد قراردادهای جدید در دستور کار خود
دارد.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،در
جهت اجرای تفاهمنامه ی خود با استانداری خوزستان با حجم سرمایهگذاری
 ۲1هزار میلیارد تومان ،تالش مضاعفی را آغاز کرده و برای محرومیتزدایی
و اشتغالزایی در این استان برنامههای متعددی دارد .وی ادامه داد:
همچنین رفع مشکالت باقیمانده ناشی از جنگ در خوزستان یکی دیگر از
برنامههای مجموعههای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)در ماههای
آینده است( .بازگشت به فهرست)
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بازرگانی
سهم  1.5درصدی انگلیس از تجارت  9میلیارد یورویی
ایران با اروپا
(خبرگزاری تسنیم  1دی  ۹۵شناسه خبر )1۲737۶3

مبادالت تجاری ایران و انگلیس در  ۹ماهه  ۲01۶تنها معادل  1.۵درصد کل
مبادالت ایران با  ۲۸کشور اروپایی در این مدت بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمارهای منتشر شده از سوی
کمیسیون اروپا(یورو استات) نشان می دهد با وجود اجرایی شدن برجام و
لغو تحریم ها مبادالت تجاری ایران و انگلیس همچنان در سطح پایینی قرار
دارد.
ارزش تجارت بین دو کشور در  ۹ماهه نخست سال جاری میالدی تنها 1۴۴
میلیون یورو بوده است که البته این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از
آن رشد  1۹درصدی داشته است .در ماه های ژانویه تا سپتامبر سال ۲01۵
بالغ بر  1۲1میلیون یورو کاال بین دو کشور مبادله شده بود.
بر اساس این گزارش ارزش تجارت ایران و انگلیس در مقایسه با کل تجارت
ایران با کشورهای اروپایی نیز در سطح پایینی قرار دارد به طوری که
مبادالت تجاری ایران و انگلیس در  ۹ماهه  ۲01۶تنها معادل  1.۵درصد کل
مبادالت  ۹میلیارد یورویی ایران با  ۲۸کشور اروپایی بوده است.
صادرات انگلیس به ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال  7درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و به  10۲میلیون یورو رسیده
است  .این کشور در ماه های ژانویه تا سپتامبر سال قبل  ۹۵میلیون یورو
کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات انگلیس از ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال رشد قابل توجه
 ۶1درصدی داشته و به  ۴۲میلیون یورو رسیده است .انگلیس در مدت
مشابه سال  ۲01۵بالغ بر  ۲۶میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده بود.
(بازگشت به فهرست)

مالزی خواستار انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با ایران
شد
(خبرگزاری تسنیم  ۴دی  ۹۵شناسه خبر )1۲7۶۴۲۸
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وزیر صنایع و محصوالت زراعی مالزی گفت ،کشورش قصد دارد تا پایان
ژانویه سال آینده میالدی مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با
ایران را دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی استار ،دوتاک سری
ماه سیو کئونگ ،وزیر صنایع و محصوالت زراعی مالزی گفت ،کشورش قصد
دارد تا پایان ژانویه سال آینده میالدی مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه
تجارت آزاد با ایران را دنبال کند
وی گفت ،با توجه به جمعیت  ۸۲۲میلیون نفری ایران ،انعقاد موافقتنامه
تجارت آزاد اقدامی خوب است و موقعیتی رقابتی به مالزی خواهد داد و
فرصت های عظیمی برای محصوالت مالزیایی و به ویژه کائوچو و روغن پالم
تولیدی این کشور در بازار ایران به وجود خواهد آورد.
وی افزود « :ما تا پایان ژانویه سال آینده به ایران سفر می کنیم و تالش
خواهیم کرد تا محصوالت بیشتری از تولیدات مالزی را به بازار ایران ببریم».
این مقام مالزیایی گفت ،ایران پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ منطقه
خاورمیانه را دارد و انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه با این کشور
اجازه خواهد داد تا مالزی از مزیت اقدام کردن پیش از کشورهای دیگر بهره
مند شود.
وی گفت ،مالزی در سال  1.۵ ،۲01۵میلیارد رینگیت کاال به ایران صادر
کرد و این رقم در سال جاری میالدی به  1.6میلیارد رینگینت خواهد
رسید .انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد پتانسیل عظیمی برای محوصالت
مبلمان و کاالی خواب ساخت مالزی در آینده به وجود خواهد آورد( .هر
رینگیت مالزی معادل  0.۲۲دالر امریکاست) (بازگشت به فهرست)

مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد
(خبرگزاری تسنیم  ۵دی  ۹۵شناسه خبر )1۲7731۶

تمامی وظایف ،اختیارات ،ساختار و تشکیالت با حفظ شخصیت حقوقی
مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
به وزارت اقتصاد واگذار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در
جریان رسیدگی به الیحه برنامه ششم توسعه ماده  ۲7این الیحه را پس از
بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق تبصره مهم این ماده ،تمامی وظایف ،اختیارات ،ساختار و تشکیالت با
حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه
شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر
مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری -صنعتی و
ویژه اقتصادی خواهد بود.
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در حین تصویب این مصوبه از الیحه برنامه ششم توسعه که به صورت
مشترک بین مجلس و دولت اماده شده بود ،تعدادی از نمایندگان مانند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی به مخالفت با این تبصره پرداختند.
کاظم دلخوش در جریان بررسی برنامه ششم توسعه گفت :وزیر اقتصاد پیام
داده است که نمیتواند مسئولیت اداره مناطق آزاد را بر عهده بگیرد ولی
مجلس درحالی مدیریت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار میکند که
این مسیر درستی نیست.
وی افزود ،پیشنهاد ما این است که به جای وزارت اقتصاد نمایندگان حوزه
انتخابیه مدیریت منطقه آزاد مربوطه را بر عهده داشته باشد.
دلخوش گفت  :امروز وزارت اقتصاد در کار خودش مانده است و وزیر اقتصاد
نمیتواند به سواالت بیشماری که در حوزههای بانک و بیمه وجود دارد،
پاسخ دهد.
همچنین اکبر ترکان دبیر فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جابجایی
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و
دارایی گفت :از آقای طیب نیا و معاونین ایشان نیز سوال شده که با این امر
مخالف هستند.
ترکان گفت :با جابجایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد
اختیارات مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد محدود و ضعیف می شود.
مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رییس شورای تامین است و با این جابجایی،
موقعیت منطقه آزاد ضعیف میشود.
وی افزود ،رییس منطقه آزاد رییس شورای تامین است و با این اقدام بعید
میدانم مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاهها اشراف داشته باشد.
همچنین به موجب مصوبه مجلس ،ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین
زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی ،اخذ مجوز مورد نیاز
از قبیل تأییدیه زیستمحیطی ،نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب  7شهریورماه  137۲و قانون
چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب  13۸۴امکانپذیر است.
نمایندگان با  1۴۸رأی موافق ۵۶ ،رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۴۶
نماینده حاضر در صحن علنی ،ماده  ۲7این الیحه را مصوب کردند.
(بازگشت به فهرست)

تهلنجیها  5میلیارد دالر کاال قاچاق میکنند
(خبرگزاری تسنیم  ۵دی  ۹۵شناسه خبر )1۲7۸1۴۴

رئیس اتاق اصناف ایران گفت :برخی از واگذاری طرح برخورد با کاالی
قاچاق به اصناف ناراضی هستند زیرا دست شان از منابع و درآمدهای سرشار
از قاچاق کوتاه شده است.
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به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق
اصناف ایران ،علی فاضلی در نشست با روسای اتحادیه های صنفی دستگاه
های مخابراتی سراسر کشور از پدیده شوم قاچاق در اقتصاد ایران انتقاد کرد
و ضمن اعالم آنکه بیش از  13سال است اقتصاد ایران دچار این معضل و
آسیب است ،اظهار کرد :پدیده قاچاق در سال های گذشته و در زمانی که
ایران بیشترین درآمد نفتی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده بود ،اوج
گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت :برخی همچنان در تالش هستند که عارضه ی
قاچاق را به بازار نسبت دهند و توپ را در زمین اصناف بیاندازند اما
خوشبختانه تا به امروز اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در اجرای طرح
برخورد با قاچاق کاال در سطح عرضه بسیار موفق عمل کردند.
وی با بیان این که ”کماکان این معادله الینحل باقی مانده که چرا رانت و
قاچاق در برهه ای که ایران دارای بیشترین درآمد نفتی بود ،فزونی و اوج
گرفت ،افز ود :نهادها و تشکل های مردم محور هیچ نقشی در قاچاق ندارند و
آنچه که به عنوان نوعی رانت مطرح است ،توسط اشخاص غیرمسئول شکل
می گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از مُقصر جلوه دادن بازار و اتحادیه های
صنفی در ورود کاالی قاچاق به کشور تصریح کرد :عده ای در کشور سعی
دارند که درگیری ها و مبارزات با قاچاق کاال را به سطح بازار خُرد بکشانند؛
حتی پس از فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با پدیده شوم قاچاق
نیز به تالش های خود ادامه دادند که بازار را مقصرِ واردات قاچاق معرفی
کنند.
*نارضایتی برخی از واگذاری طرح برخورد با کاالی قاچاق به اصناف
وی به پیشنهاد واگذاری بخشی از طرح برخورد با کاالی قاچاق در سطح
عرضه از سوی دولت به اصناف و اتحادیه های صنفی اشاره کرد و افزود:
برخی از واگذاری طرح برخورد با کاالی قاچاق به اصناف ناراضی هستند
چون دست شان از منابع و درآمدهای سرشار از قاچاق کوتاه شده است.
*اصناف از قاچاق تلفن همراه منتفع نیستند
فاضلی در ادامه انتفاع عده ای از سود چند میلیارد دالری قاچاق تلفن همراه
در کشور را متذکر شد و با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی از قاچاق تلفن
همراه در کشور منتفع نیستند ،تصریح کرد :اخیرا واحدهای فاقد پروانه
کسب را هدف گرفتند و این واحدهای صنفی را به عنوان دست اندرکاران
قاچاق در کشور معرفی می کنند و با طرح این مباحث سعی دارند تا اذهان
عمومی را نسبت به بازار و مجموعه بنگاه های شاغل در نظام توزیع کشور
مشوش کنند.
وی افزود :در چنین شرایطی یقینا بخشی از نیروهای حاکم در بدنه اجرایی
بیکار خواهند شد ،رانت های آنها قطع می شود و آنوقت هست که به بخش
مولد و سرمایه گذار کشور تهمت و افترا می بندند.
رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال اتحاد و همدلی اصناف را در برهه ی
حساسیت برانگیز فعلی مورد تاکید قرار داد.
*میزان قاچاق کاال در ته لنجی ها  ۵میلیارد دالر است
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وی در ادامه آمارهای تقریبی قاچاق کاال در ته لنجی ها را مورد اشاره قرار
داد و ضمن بیان آنکه میزان قاچاق کاال در ته لنجی ها حدود  ۵میلیارد دالر
است ،افزود :اگرچه برخی همچنان در تالش هستند که عارضه ی قاچاق را
به بازار نسبت دهند و توپ را در زمین اصناف بیاندازند اما خوشبختانه تا به
امروز اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در اجرای طرح برخورد با قاچاق کاال
در سطح عرضه بسیار موفق عمل کردند.
فاضلی در پایان با اشاره به نبود نظام تولید تلفن همراه در ایران و تاکید بر
اصالح نظام تعرفه ای موبایل در خواستار شکل گیری کمیته ی مشورتی
متشکل از پنج تن از روسای اتحادیه صنفی دستگاه های مخابراتی در اتاق
اصناف ایران به منظور بحث ،بررسی و تبادل نظر پیرامون ریشه کن کردن
قاچاق موبایل و ساماندهی مبحث واردات ،توزیع و تعمیر و نگهداری شد.
(بازگشت به فهرست)

داروهای بیمصرف داخل یخچال مردم ایران 800
میلیون دالر ارزش دارد
(خبرگزاری تسنیم  7دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸0۲71

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:در بررسی انجام شده در کل کشور مشخص
شده که میزان داروهای بیمصرف داخل یخچالهای مردم ارزشی بین 700
تا  ۸00میلیون دالر دارد که این امر در تعارض با اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» ،غالمحسین شافعی امروز در
نشست خبری رؤسای اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف ایران ،اظهارکرد:
هیئتهای خارجی تالش قابل توجهی برای دستیابی به بازار ایران داشتهاند
و این نکته مثبت برای کشور و نشانه ظرفیتهای قابل توجه در اقتصاد ایران
برای همکاری بینالمللی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :سفرهایی که مقامات بلندپایه به دیگر
کشورها انجام می دهند ،در اصل گشایش در کارهاست و دریچههای اولیه را
برای مذاکرات و تصمیمگیریهای خارجی فراهم میکند که مطمئناً نیاز به
پیگیری بخش خصوصی برای عملی شدن دارد.
شافعی تصریح کرد :شرکای خارجی ما در حقیقت یک مسابقه برای
فعالیت های اقتصادی در منطقه و ایران دارند و تصور من این است که این
سفرها با پیگیری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به نتایج الزم برسد.
شافعی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه واکنش دولت در خصوص نامه
تشکلهای صنعتی به رئیس جمهور چه بوده است ،گفت :هر سه اتاق
بازرگانی ،تعاون و اصناف وظیفه دارند تا بتوانند منصفانه و مشفقانه نظرات
بخش خصوصی را به دولت منتقل کنند.
وی گفت :ما باید راه تعامل سازنده را با دولت مدنظر قرار دهیم و در مسائل
اقتصادی بخش غیر دولتی و دولت مکمل یکدیگرند و دارای اهداف مشترک
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هستند .بنابراین انتقال منصفانه نظرات بخش خصوصی به دولت کمک به آن
است.
شافعی با انتقاد از برنامه ششم توسعه گفت :یکی از نظرات بخش خصوصی
این است که تمرکزگرایی از بین برود و استانداران در اداره مناطق خودشان
نقش بیشتری داشته باشند.
وی همچنین افزود :ما در برنامه ششم اصرار داریم تا آسیبهایی که در
کشور و جامعه از جمله فساد وجود دارد مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :در بررسی انجام شده در کل کشور اعالم
شده بود که میزان داروهای بیمصرف داخل یخچالها ارزشی بین  700تا
 ۸00میلیون دالر دارد که این قبیل موضوعات در تعارض با اقتصاد مقاومتی
است.
شافعی افزود :برنامه اقتصاد مقاومتی برنامه کوتاهمدت نیست بلکه یک
راهبرد بلندمدت است و در بهمنماه نتیجه کار سه اتاق در رابطه با اقتصاد
مقاومتی با برگزاری یک همایش با عنوان اقتصاد مقاوتی ارائه میشود.
وی گفت :در شرایط موجود کشور ،احساس میشود که یک نیاز جدی به
ائتالف سازی بین بخش غیر دولتی و بخش دولتی وجود دارد و برهمین
اساس پیشنهاد شد تا سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف ایران با تشکیل
دبیرخانه مشترک رسماً کار خودشان را در این زمینه آغاز کنند.
شافعی با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل دبیرخانه این اتاق صدایی رساتر
برای بخش خصوصی بود ،گفت :از این طریق بخش خصوصی میتواند نظری
واحد به برنامهریزان کشور و حاکمیت منتقل کند.
وی افزود :یکی از اشکاالتی که در تدوین برنامههای توسعهای کشور وجود
دارد این است که بدون توجه به تنوع بسیار باالی مناطق کشور  ،یک نسخه
واحد تدوین میشود که این راه منجر به توسعه متوازن در کشور نمیشود.
شافعی تصریح کرد :الزم است مناطق مختلف کشور در تدوین برنامههای
توسعهای نقش داشته باشند و برنامه توسعهای کشور تبدیل به یک برنامه
ملی شود و برای رسیدن به این مهم در آینده دبیرخانه منطقهای سه اتاق
ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مسئله فساد اشاره کرد و
اظهار داشت :در برنامه توسعه ششم باید مسئله فساد هم مورد توجه قرار
گیرد و به آن پرداخته شود؛ بنابراین ما هدف غیرمشترک نداریم و باید با
تعامل به سمت هدف واحد برویم( .بازگشت به فهرست)

صادرات  14.6میلیارد دالری چین به ایران در  11ماه
(خبرگزاری تسنیم  ۸دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸0۵0۴

صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر با افت  ۹.۵درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل به  1۴.۶میلیارد دالر رسیده است.
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،گمرک چین در جدیدترین
گزارش خود از مبادالت  ۲7.۸میلیارد دالری ایران و چین در  11ماهه
ژانویه تا نوامبر  ۲01۶خبر داد.
مبادالت تجاری دو کشور که در  11ماهه سال میالدی گذشته  31میلیارد
دالر اع الم شده بود در مدت مشابه امسال با افت  10.۴درصدی به ۲7.۸
میلیارد دالر رسیده است.
بر اساس این گزارش سهم ایران از کل مبادالت تجاری چین در این دوره
تنها  0.۸۴درصد بوده است .کل مبادالت چین با کشورهای جهان در این
دوره  330۵میلیارد دالر گزارش شده است.
صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر با افت  ۹.۵درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل به  1۴.۶میلیارد دالر رسیده است .چین در مدت
مشابه سال قبل  1۶.۲میلیارد دالر به ایران صادرات داشته است.
واردات چین از ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر امسال نیز  13.۲میلیارد
دالر اعالم شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 11.3
درصدی داشته است .چین در ماه های ژانویه تا نوامبر سال قبل 1۴.۸
میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
بر این اساس تراز تجاری دو کشور در  11ماهه سال جاری میالدی به میزان
 1.۴میلیارد دالر به نفع چین بوده است( .بازگشت به فهرست)

و ارمنستان برداشته شده است .وزیر توسعه اقتصادی ارمنستان گفت ،طرح
مفهومی این منطقه اقتصادی آماده شده و بین دو کشور به بحث گذاشته
شده است « .انتظار می رود که ما شاهد ایجاد این منطقه آزاد تجاری در ماه
آوریل باشیم .این منطقه فرصت های گسترده ای را برای جذب سرمایه به
پروژه های جدید ایجاد خواهد کرد و حجم مبادالت دو کشور را افزایش
خواهد داد».
وی به یک گام مهم دیگر به منظور دسترسی به بازار ایران اشاره کرد و
گفت :مذاکراتی در مورد جایگزینی هزینه های گزاف دریافتی بابت بیمه
خودروهای مسافری در حال انجام است که بر اساس آن مقدار پرداخت ها
حدود  3برابر کمتر شده است .این اقدام فرصت های قابل توجهی را برای
آشنایی بیشتر تجار ما با بازار ایران فراهم خواهد کرد و فرصت هایی برای
گسترش همکاری ها به وجود خواهد آورد( .بازگشت به فهرست)

صادرات  4.6میلیارد دالری ترکیه به ایران در  11ماه
(خبرگزاری تسنیم  13دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۵۲۸۶

منطقه تجارت آزاد بین ایران و ارمنستان راهاندازی
میشود
(خبرگزاری تسنیم  ۹دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸1۶1۴

وزیر توسعه اقتصادی ارمنستان گفت :قدم هایی برای ایجاد یک منطقه
تجارت آزاد در مرز بین ایران و ارمنستان برداشته شده است .طرح مفهومی
این منطقه اقتصادی آماده شده و بین دو کشور به بحث گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری آرمن پرس ،سورن
کارایان ،وزیرتوسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان گفت« :ما در حال
مذاکرات با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستیم تا گواهی های
استاندارد صادر شده برای محصوالت تولیدی در ارمنستان در ایران به
رسمیت شناخته شود و نمایندگی ها یا شعبه های نهادهای ارزیابی
سازگاری محصوالت غذایی و غیرغذایی ایران در ارمنستان ایجاد گردد .این
به محصوالت تولید ارمنستان اجازه می دهد تا پس از کسب گواهی تبعیت
از استانداردها در ارمنستان بدون هیچ گونه مانعی وارد بازار ایران شود».
دولت ارمنستان انتظار دارد مقامات ایرانی در سه ماهه نخست سال ۲0177
به ارمنستان سفر کنند و توافقات مربوطه به منظور برداشتن این قدم ها به
برسد.
امضا
در عین حال قدم هایی برای ایجاد یک منطقه تجارت آزاد در مرز بین ایران
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صادرات ترکیه به ایران در  11ماهه سال  ۲01۶با رشد  ۴1درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به  ۴.۶3۵میلیارد دالر رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،آمارهای منتشر شده توسط
اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری ایران و ترکیه در  11ماهه
سال  ۲01۶با افت  1.۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
است.
مبادالت تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا نوامبر  ۲01۵بالغ بر
 ۸.۹۴۸میلیارد دالر گزارش شده بود در  11ماهه  ۲01۶به  ۸.7۹۸میلیارد
دالر کاهش یافته است.
افت مبادالت تجاری دو کشور در این دوره مربوط به افت واردات ترکیه از
ایران بوده است .ترکیه در ماه های ژانویه تا نوامبر سال میالدی  ۲01۵بالغ
بر  ۵.۶۵7میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود .این رقم با افت ۲۶
درصدی در  11ماهه  ۲01۶به  ۴.1۶3میلیارد دالر رسیده است.نفت و گاز
مهمترین کاالهای وا رداتی ترکیه از ایران هستند و افت واردات ترکیه از
ایران(به لحاظ ارزش) طی ماه های اخیر عمدتا به دلیل افت قیمت نفت و
گاز بوده است.
در عین حال صادرات ترکیه به ایران در  11ماهه  ۲01۶با رشد  ۴1درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  ۴.۶3۵میلیارد دالر رسیده
است .ترکیه در  11ماهه سال  ۲01۵بالغ بر  3.۲۹1میلیارد دالر کاال به
ایران صادر کرده بود.
صادرات ترکیه به ایران در سال  ۲01۴با افت  7درصدی نسبت به سال قبل
از آن مواجه شد و به  3.۸۸۶میلیارد دالر رسید .در سال  ۲01۵نیز با وجود
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امضای توافق تجارت ترجیحی صادرات ترکیه به ایران با افت  11.۴درصدی
مواجه شد و به  3.۶۶۵میلیارد دالر رسید.
ایران نهمین مقصد صادراتی ترکیه و دهمین تامین کننده کاالهای مورد نیاز
این کشور در  11ماهه سال  ۲01۶شناخته شده است( .بازگشت به فهرست)

کشاورزی

هنگام برداشت و همچنین افزایش عملکرد در هکتار را به دنبال دارد.
(بازگشت به فهرست)

درخواست کشاورزان ایرلندی برای بازگشایی سفارت
این کشور در تهران
(خبرگزاری تسنیم  1۲دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۴70۲

تولید ماشینآالت کشاورزی در داخل با یک سوم
قیمت مشابه خارجی /افزایش محصول و کاهش
فرسایش خاک مزیت ماشینآالت
(خبرگزاری فارس  ۴دی )۹۵

تولیدکننده نمونه ادوات کشاورزی گفت :با آنکه کیفیت دستگاههای تولید
داخل کشاورزی هم تراز مشابه خارجی است ،اما قیمت آن یک سوم بوده و
همچنین سبب کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در هکتار میشود.
سید عارف سیادت در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس ،اظهار
داشت :کار ما تولید ادوات کشاورزی حفاظتی برای حفظ خاک و مصرف
کمتر آب است و برای تولید این دستگاهها از تکنولوژی نوین کشورهای دنیا
استفاده کردهایم.
وی با اشاره به اینکه به مدد مهندسان داخلی  ۲0نوع ماشینآالت کشاورزی
تولید کردهایم ،خاطر نشان کرد :این ماشینآالت قبال با ارزبری زیاد از خارج
از کشور وارد میشد ،اما اکنون تمام این دستگاهها در داخل و با فناوری
داخلی تولید میشود .مضاف بر آنکه قیمت آن یک سوم مشابه خارجی است،
در حالی که کیفیت آن در تراز نوع خارجی آن قرار دارد .
این تولیدکننده نمونه ادوات کشاورزی که هفته گذشته لوح تقدیر از دست
رئیسجمهور دریافت کرده ،گفت :تمام دستگاههای کشت غالت ،خاکورزی
و برداشت محصول است که هزینه کشاورز را در بخشهای مختلف به ویژه
مصرف سوخت کاهش داده و خاک کمتری هدر میرود .
سیادت همچنین یکی دیگر از مزایای دستگاههای داخلی را حفظ رطوبت
خاک ،جلوگیری از فرسایش خاک و بهرهوری بیشتر نهاده هنگام کاشت
برشمرد و افزود :از سال  ۶۸تولید ماشینآالت کشاورزی را آغاز کردهایم که
اکنون عالوه بر تأمین نیاز داخل بخشی از ماشینآالت را صادر میکنیم.
به گزارش فارس ،طی هفته اخیر رئیسجمهور از تولیدکننده نمونه چغندر،
گندم و ماشینآالت کشاورزی تقدیر و به آنها در جشن برداشت محصول لوح
تقدیر داد.
استفاده از ماشینآالت نوین کشاورزی در کشت محصول به ویژه گندم و
چغندر قند مزایایی همچون کاهش مصرف آب و هدررفت کمتر محصول در
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کشاورزان ایرلندی از دولت این کشور خواسته اند تا سفارت ایرلند در تهران
را که در سال  ۲011بسته شده بازگشایی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی ژورنال ،کشاورزان
ایرلندی از دولت این کشور خواسته اند تا سفارت ایرلند در تهران را که در
سال  ۲011بسته شده بازگشایی کند.
پاتریک کنت ،رئیس اتحادیه پرورش دهندگان گاو و گوسفند ایرلند گفت،
اگر روابط دیپلماتیک با ایران به طور کامل از سر گرفته شود«،فرصت های
عظیمی برای صادرات گوش گاو و گوسفند به این کشور وجود خواهد
داشت».
هفته گذشته مسئوالن اتحادیه پرورش دهندگان گا و وگوسفند ایرلند با
جواد کچوئیان ،سفیر ایران در ایرلند دیدار کردند و با وی در خصوص
پتانسیل تجارت گوش بین دو کشور به رایزنی پرداختند.
کنت افزود « :من از دولت ایرلند خواهم خواست تا به دنبال روابط
دیپلماتیک با ایران باشد و همچنین از بخش بانکی کشور درخواست خواهم
کرد تا تسهیالتی را برای انجام معامالت بین دو کشور فراهم نماید».
سفارت ایرلند در تهران ،در سال  ۲0111در چهارچوب اقدامات به منظور
کاهش هزینه ها در جریان بحران مالی بسته شد .از ان زمان به این طرف،
تعدادی از کنسولگری های
جدید ایلند در کشورهای نایروبی ،جاکارتا و بانکوک فعال شده اند و سفارت
ایرلند در واتیکان نیز بازگشایی شده است.
ادی پانچ ،دبیر کل اتحادیه پرورش دهندگان گاو و گوسفند ایرلند گفت:
« ایران با کمبود گوشت قرمز مواجه است .آنها ساالنه یک میلیون تن گوشت
قرمز مصرف می کنند .ما نمی توانیم از این بازار بگذریم».
پانچ خاطر نشان کرد که لغو تحریم های آمریکا علیه ایران دلیل آغاز تجارت
با ایران است.
بر اساس اعالم این اتحادیه ۲ ،مانع عمده بر سر راه تجارت گوشت گاو و
گوسفند با ایران وجود دارد-11 :عدم وجود نمایندگی دیپلماتیک ایرلند در
ایران و نبود تسهیالت بانکی بین دو کشور.
پانچ در ادامه گفت« :هیچ بانک ایرلندی ای معامالت با ایران را تسهیل
نخواهد کرد» و این موجب می شود معامله با ایران اگر نه غیر ممکن  ،اما
بسیار دشوار شود( .بازگشت به فهرست)
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قیمت پنبه باید  3برابر قیمت گندم باشد /مسؤوالن
نتوانستند راهکار اساسی برای نجات پنبه ارائه کنند
(خبرگزاری فارس  1۵دی )۹۵

عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه افزایش قیمت
تضمینی گندم از افزایش قیمت تضمینی پنبه مؤثرتر عمل کرده است گفت:
افزایش قیمت تضمینی پنبه باید طوری باشد که قیمت آن همه ساله سه
برابر قیمت گندم یا بیشتر باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان ،در گذشتهای نه چندان دور ایران
بزرگترین تولیدکننده پنبه در جهان بوده که واردات جایگاه زیادی در
محصول پنبه نداشت و بیشترین درآمد ارزی کشور بعد از نفت به پنبه
اختصاص داشت طوری که میزان تولید پنبه در کشور در سال  13۵3و در
سال  13۵۴به  300هزار تن رسیده بود و توانسته بود باالترین ارزآوری در
محصوالت غیرنفتی را به خود اختصاص دهد.
با وجود اینکه کشورمان از جمله استان گلستان ظرفیت باالیی در کشت
پنبه دارد و میتواند ظرفیت مناسبی برای رشد استان باشد اما این مهم در
سایه برخی بیتوجهیها به فراموشی سپرده شده است و استان گلستان که
روزگاری «سرزمین طالی سفید» را به یدک میکشید ،مدتهاست ره
فراموشی را طی میکند.
خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان ،گفتوگویی را با کمال قاسمیبزدی،
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور ترتیب داده است که در ادامه
از نظر میگذرانید.
فارس :در حال حاضر وضعیت پنبه در کشور و همچنین استان گلستان را
چگونه ارزیابی میکنید؟
قاسمیبزدی :جایگاه پنبه در ایران بهویژه در استان گلستان طی دهه اخیر
بهشدت کاهش یافته و سطح زیرکشت پنبه در کشور نسبت به سالهای
گذشته حدود کمتر از  100هزار هکتار و در استان گلستان تا حدود 10
هزار هکتار پایین آمده است و این آمار چند سالی است که در همین
وضعیت در نوسان است .در حالیکه استان گلستان در چند دهه قبل ،جزو
مهمترین مرکز تولید پنبه بود و حدود  ۶0درصد از تولید پنبه کشور را به
خود اختصاص میداد ،اما امروزه به حدود  10درصد از تولید پنبه کشور
رسیده است و این وضعیت اصالً مطلوب کشور بهویژه استان گلستان نیست.
*حمایت نامتوازن دولت از برخی محصوالت؛ تأثیرگذارترین دلیل کاهش
کشت پنبه
فارس :در گذشته پنبه ارزآورترین محصوالت کشور و استان گلستان به
سرزمین طالی سفید مشهور بود حال سالهاست که با کاهش سطح
زیرکشت پنبه مواجه شده و تابلوی «به سرزمین طالی سفید خوش آمدید»
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نیز در استان گلستان معنایی ندارد ،شما علل روند کاهشی کشت پنبه را در
چه میدانید؟
قاسمیبزدی :همانطور که اشاره کردید پنبه محصول استراتژیکی است که
اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد بسیاری از کشورها و از جمله ایران برخوردار
است زیرا تولید پنبه بیشترین اشتغالزایی و ارزش افزوده را نسبت به بقیه
محصوالت دارد و بهخاطر اهمیت آن در دنیا عنوان طالی سفید نام گرفت
که در ایران نیز ،استان گلستان بهعنوان سرزمین طالی سفید معرفی شده
است که البته بهتر است بگوییم معرفی شده بود ،اما اینکه آیا با وضعیت
کنونی هم میتوان نام سرزمین طالی سفید را روی این استان گذاشت جای
سوال دارد چرا که استان گلستان در حال حاضر فقط یدککش عنوان
سرزمین طالی سفید است ،زیرا مقام سوم سطح زیر کشت کشور را دارد.
مسائل متعددی میتوانند بهعنوان عوامل کاهشدهنده سطح زیرکشت پنبه
در استان و کشور مطرح باشند.
برخی عوامل که اکثر کارشناسان به آنها اشاره میکنند عوامل ظاهری
مرتبط با کاهش پنبه است که از مهمترین آنها میتوان به هزینههای زیاد
تولید در مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت ،پایین بودن سطح درآمد
حاصل از این زراعت ،طوالنی بودن دوره زراعی این محصول ،خسارت آفات،
بیماریها و علفهای هرز و هزینههای سنگین سم و سمپاشی و  ...اشاره
کرد ،اما واقعیت امر میتواند متفاوت باشد و عوامل اصلی کاهشدهنده سطح
زیر کشت پنبه را شاید بتوان به مسائل دیگری مرتبط دانست.
به نظر بنده مهمترین این مسائل که سد راه کشاورزان پنبهکار و رکود در
این بخش شده وجود محصوالت رقیبی مانند گندم ،برنج و دانههای روغنی و
عدم حمایت کافی دولت از پنبه ،تعهد بهتر پرداخت خرید تضمینی گندم و
دانههای روغنی نسبت به پنبه ،تفاوت زیاد هزینه تمامشده پنبه با نرخ
فروش پنبه توسط کشاورزان ،مکانیزه نبودن سیستمهای برداشت پنبه بر
اساس ارقام اصالح شده جدید با قابلیت برداشت ماشینی ،عدم هماهنگی
بین واردات و صادرات پنبه ،شکاف عمیق بین علم و فناوری و وجود
بخشها و مراکز متعدد مرتبط با پنبه در وزارتخانههای مختلف است که
بدون هماهنگی با یکدیگر فعالیت میکنند.
از طرفی وجود مشکالت قانونی و مالی در خصوص همکاریهای بینالمللی و
تحریمهای اقتصادی کشور نیز بر این مشکالت میافزایند.
در واقع عدم توازن افزایش قیمت خرید پنبه و دیگر محصوالت رقیب طی
سه دهه اخیر که بخاطر تحریمهای اقتصادی کشور ایجاد شد باعث حمایت
نامتوازن دولت از برخی محصوالت برای حل مشکالت تولید غذا در کشور
شده که عمالً تعدادی از محصوالت نظیر پنبه از چرخه تولید کنار گذاشته
میشوند تا محصوالت رقیبی نظیر گندم و دانههای روغنی که از نیازهای
اولیه هر کشوری محسوب میشوند ،جایگزین شوند و این مسأله بطور
غیرمستقیم بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح زیرکشت پنبه داشته است و با
توجه به اینکه استان گلستان یکی از قطبهای اساسی تولید گندم و
دانههای روغنی کشور محسوب میشود ،شاید بیشترین تاثیر را در استان
گلستان و بر روی محصول پنبه گذاشته است.
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در کنار این عوامل موارد دیگری اعم از تغییر رویه زمینداران بزرگ مناطق
پنبهخیز کشور ،خرد شدن اراضی وسیع و یکپارچه کشت که امکان مکانیزه
شدن سیستم های تولید و اصالح ارقام جدید پنبه با قابلیت برداشت ماشینی
را به شدت با مشکل مواجه کرده است ،همچنین وجود مقررات دست و
پاگیر اداری و نحوه حمایتهای دولتی و خصوصی از پنبه ،عدم اجرای
صحیح سیاستها و راهبردهای کالن کشور ،عدم سرمایهگذاری کافی و
محدودیت منابع مالی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز در کاهش سطح
زیرکشت پنبه مؤثر بودهاند.
فارس :برای احیای پنبه در کشور و استان گلستان چه اقداماتی صورت
گرفته است؟
قاسمیبزدی :در راستای اقتصادی کردن تولید و رفع معضالت پنبه برای
پنبهکاران و ایجاد ثبات تولید ،تاکنون اقدامات متعددی اعم از حمایتهای
بخش دولتی و موسسه تحقیقات پنبه کشور انجام شده که توانست عملکرد
پنبه را افزایش داده و هزینههای تولید را بهطور غیرمستقیم کاهش دهد.
تالشهایی نیز برای گسترش کشت پنبه با جایگزینی ارقام زودرس و
هیبرید برای کاهش مصرف آب ،افزایش تولید ،توسعه برداشت مکانیزه و
جایگزینی پنبه در کشت دوم صورت گرفته است ،با معرفی ارقام جدید پنبه
از سوی موسسه تحقیقات پنبه و واگذاری عملیات تکثیر و تولید بذر به
شرکتهای مجاز ،باعث کوتاهتر شدن دست واسطهها از چرخه تولید و توزیع
بذر ارقام جدید شده است.
در کنار آن پژوهشهای متعددی برای تولید ارقام جدید پنبه با نیاز آبی
پایین ،افزایش تولید ،قابلیت برداشت مکانیزه محصول ،زودرس بودن و
کاهش طول دوره رشد ،تحمل استرسهای مختلف زنده و غیرزنده و امکان
کشت در اراضی خشک و شورهزار و نیاز آبی پایین صورت گرفته است.
ارقام تراریخته جدید کامال مقاوم به آفت کرم غوزه به مرحله بهرهبرداری
رسیده و برای کشت نشایی پنبه (به جای بذرپاشی) برنامهریزی هایی صورت
گرفته است.
از طرفی حمایت از نرخ تضمینی پنبه در سالهای مختلف و کمک و
مساعدتهای کارخانجات پنبه پاککنی استان گلستان به پنبهکاران ،حاکی
از آن است که تالشهای فراوانی برای نجات پنبه تاکنون انجام شده و در
حال انجام است.
* اقدامات انجام شده برای احیای پنبه کافی نبوده /لزوم ارائه برنامه مدون و
طوالنیمدت برای بازگشت پنبه به دوران طالیی
فارس :به نظر شما اقدامات انجام شده برای احیای پنبه کافی بوده؟
قاسمیبزدی :با وجود تمام برنامهریزیهایی که برای احیاء و افزایش سطح
زیر کشت این محصول در استان انجام شده ،نوسانات سطح زیر کشت و
تولید این محصول استراتژیک همچنان ادامه دارد اقدامات انجام شده تاکنون
کافی نبوده است و به نظر میرسد که هنوز مسؤوالن نتوانستهاند راهحلی
اساسی برای احیای این محصول ارائه کنند و پنبه را نجات دهند.
پس یا اقدامات انجام شده جزو راهکارهای مناسب نبوده و یا اینکه اقدامات
بازدارنده کشت پنبه موثرتر عمل کرده است بهعنوان مثال افزایش قیمت
تضمینی پنبه نتوانسته این مشکل را حل کند چون در کنار آن افزایش
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قیمت تضمینی گندم موثرتر عمل کرده است ،از این رو باید افزایش قیمت
تضمینی پنبه بهگونهای باشد که قیمت پنبه همه ساله معادل سه برابر
قیمت گندم یا بیشتر باشد تا پنبهکاران به کشت و کار پنبه عالقهمند شوند.
فارس :به نظر شما آیا امیدی برای احیای پنبه در کشور از جمله استان
گلستان وجود دارد؟
قاسمیبزدی :به نظر من با توجه به شرایط نسبتاً مناسبی که در سال جاری
بر پنبه حاکم بود ،در سال آینده سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال جاری
و چند سال گذشته مقداری افزایش خواهد یافت اما این افزایش طوری
نخواهد بود که بتواند استان گلستان را در کوتاهمدت به دوران طالیی خود
بازگرداند.
این بدیهی است که یک ساختمان را میتوان در عرض چند دقیقه تخریب
نمود اما چند سال طول خواهد کشید که حتی تا جایگاه اول خود بازسازی
شود.
پنبه امروز در استان گلستان مثل یک ساختمان تخریب شده است .حتی
اگر همه برنامهریزیها برای احیای آن در عالیترین سطح هم باشد چند
سالی طول خواهد کشید تا جدای از همه مسائل دیگر ،حداقل اعتماد
کشاورزان را تأمین کند.
القای باور به کشاورز بعد از جدا شدن از یک محصول و آشتی دادن او به
محصولی که با قهر از آن جدا شده بسیار مشکل و نیازمند یکی دو دهه
تالش مداوم و بیوقفه است .پس برای رساندن استان گلستان به دوران
طالیی کشت پنبه باید یک برنامه مدون طوالنیمدت از عواملی که واقعاً در
افزایش سطح زیر کشت موثر خواهند بود در نظر گرفته شود.
با توجه به باال بودن هزینههای تولید پنبه ،تمام برنامهها باید به سمتی سوق
داده شوند که عملکرد در واحد سطح افزایش و هزینههای تولید در واحد
سطح کاهش یابند و در این صورت کشت پنبه اقتصادی خواهد شد و
کشاورزان با رغبت به سمت تولید پنبه پیش خواهند رفت.
فارس :یکی از مشکالت کشاورزان عدم رضایت آنها از بذرهای معرفی شده
است که هر ساله خسارت فراوانی را در این خصوص متحمل میشوند ،به
نظر شما برای جلوگیری از این مشکل چه باید کرد؟
قاسمیبزدی :مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در چند سال گذشته ارقام بسیار
مناسبی را معرفی و وارد چرخه تولید کرده است که در حال حاضر از نظر
رقم و بذر هیچ مشکلی از لحاظ تحقیقات و همچنین تولید و توزیع ارقام
جدید پنبه در کشور وجود ندارد.
ارقام گلستان ،ارمغان ،ورامین ،بختگان ،خرداد ،خورشید ،کاشمر ،لطیف،
شایان و ساجدی از مهمترین ارقام پنبه کشور هستند که بیشتر آن توسط
شرکت های طرف قرارداد موسسه پنبه که تولید ارقام جدید پنبه به آنها
واگذار شده ،تولید و در اختیار کشاورزان گذاشته میشوند و کشاورزان
می توانند با اطمینان کامل بذر مورد نیاز خود را از این شرکتها خریداری
کنند.
در سالهای اخیر با ت اکید بر تنوع در ارقام پنبه و کیفیت بذر ،پژوهشهای
فراوانی برای تولید ارقام جدید پنبه با نیاز آبی پایین و مقاوم به شوری و
خشکی ،افزایش عملکرد ،قابلیت برداشت مکانیزه و کاهش طول دوره رشد و
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کلیه خصوصیاتی که مرتبط با مناطق پنبهخیز کشور است صورت گرفت ،از
این رو در حال حاضر برای هر کدام از این شرایط رقم مورد نظر وجود دارد
و کشاورزان حق انتخاب دارند که برای منطقه خود رقم مناسب را انتخاب
کنند و با اطمینان بذر مورد نیاز را خریداری کنند.
در حال حاضر ارقام جدیدی با مزایای ویژه ای نسبت به ارقام پیشین
معرفی شدهاند که هر کدام ویژگی منحصربهفردی اعم از طول دوره رشد
بسیار کوتاه ،به طوری که در فاصله  110روزه ( ۸0روز زودتر از ارقام
پیشین) دوره رشد آنها کامل میشود و یا رقم جدید قابل برداشت با ماشین
که موجب میشود قیمت تمام شده محصول ارزانتر شود.لذا این مسأله
بههیچ عنوان جزو مشکالت پنبه کشور نیست و کشاورزان پنبه کار از
بذرهای معرفی شده ناراضی نیستند مگر اینکه در حین چرخه تولید و توزیع
ارقام توسط واسطهها تقلب صورت گیرد.
*پنبه ایران از لحاظ کیفیت مشکلی ندارد
فارس :پنبه از نظر کیفیت در کشور و همچنین در استان گلستان نسبت به
سایر کشورها چه وضعیتی دارد؟
قاسمیبزدی :پنبههای استان گلستان بهدلیل دارا بودن طول الیاف ،مقاومت،
کشش و یکنواختی باال و ظرافت مناسب ،جزو مرغوبترین انواع پنبههای
الیاف متوسط جهان بهشمار میروند ،به طوری که صنایع ریسندگی قادرند
نخهای بسیار ظریف را نیز از آنها تولید کنند این در حالی است که پنبههای
تولید شده در مناطق خشک قابلیت استفاده در تولید نخهای با نمره باال و
ظریف را ندارند ،از این رو بسیاری از کارخانجات ریسندگی کشور هم در
صورتیکه بخواهند نخ های با نمره باال تولید کنند الزاماً باید با پنبه استان
گلستان به نسبتهای معینی مخلوط کنند.
الزم به یادآروی است که در چند دهه قبل ،استان گلستان جزو مهمترین
مرکز تولید پنبه بهشمار میرفت و حدود  ۶0درصد از تولید پنبه کشور را به
خود اختصاص میداد ضمن اینکه بالغ بر  ۹0درصد ارزآوری سالیانه صادرات
پنبه کشور متعلق به صادرات پنبه مرغوب استان گلستان بوده است.
کیفیت الیاف پنبه بقیه کشور هم با وجود اینکه کمتر از استان گلستان است
اما در مجموع نسبت به میانگین جهانی در جایگاه مناسبی قرار دارد و لذا
پنبه ایران از لحاظ کیفیت مشکلی ندارد.
فارس :به نظر شما از این میان راهکارهای متعددی که برای حل مشکل
کاهش سطح زیرکشت و تولید پنبه وجود دارد کدام روش تاثیر بیشتری در
حل این مشکل خواهد داشت؟
قاسمیبزدی  :از میان راهکارهای متعددی که جهت حل مشکالت مربوط به
کاهش سطح زیر کشت و تولید پنبه در ایران ،پیشنهاد شده است ،به نظر
بنده سه عامل میتوانند برای نجات پنبه تاثیر بیشتری داشته باشند.
در درجه نخست با وجود همه مخالفتهایی که در حال حاضر با محصوالت
تراریخته در کشور میشود ،اما بنده برای استفاده از فناوریهای نوینی نظیر
بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک با تولید ارقام پنبه تراریخته مقاوم به
تنشهای زیستی و غیرزیستی تاکید میکنم.
دوم اینکه ،با توجه به کوچکشدن اراضی کشاورزی و عدم امکان تجمیع
اراضی ،باید مکانیزه کردن سیستمهای تولید بر اساس ارقام اصالح شده
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جدید پنبه با قابلیت برداشت ماشینی به صورتی باشد که جوابگوی برداشت
ماشینی زمینهای کوچک باشد و سیاست به سمت تولید ماشینهای
برداشت کوچک سوق یابد.
سوم اینکه ،پرداخت یارانه به کشاورزان پنبهکار و حمایت مناسب دولت از
پنبه با افزایش قیمت تضمینی پنبه نسبت به محصوالت رقیب باید جدی
گرفته شود.
در کنار این مسائل ،همکاری بیشتر موسسه تحقیقات پنبه کشور با بخش
صنعت و مراکز آموزشی ،سرمایهگذاری مالی و رفع محدودیتهای مالی
مراکز تحقیقاتی مرتبط ،تجهیز آزمایشگاهها و گرایش به سمت تحقیقات
همهجانبه مزرعهای و آزمایشگاهی و توجه بیشتر به سرمایههای انسانی نیز
از عوامل موثر در این زمینه محسوب میشوند.
اگر به این مسائل توجه نشود و چنین روند کاهش سطح زیر کشت تداوم
پیدا کند ،ممکن است در آینده نزدیک توقف تولید مرغوبترین نوع پنبه
کشور را به همراه داشته باشد که این اتفاق برای استان گلستان و در نهایت
کشور یک فاجعه محسوب میشود( .بازگشت به فهرست)

کاهش واردات با توسعه "کشت بافت" در ایران
(خبرگزاری تسنیم  1۹دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹1۴۲7

رئیس انجمن صنفی کشت بافت با بیان اینکه توسعه کشت بافت در کشور
منجر به کاهش واردات و بهینه سازی فرایند تولید میشود گفت :توسعه این
امرمنجر به تنظیم بازار گل و گیاه و کاهش واردات و پویایی باغبانی میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا »ایرج رستگار رئیس انجمن
صنفی کشت بافت گیاهی ایران از برگزاری نخستین همایش ملی توانمندی
های مراکز کشت بافت خبر دارد و اظهار داشت :این امر عامل بسیار مهم و
بسزایی در بیان توانمندی های تولیدی مراکز و در عین حال تعامل مطلوب
تر بین مسئولین ،مراکز و مصرف کنندگان است.
وی افزود :سیاست گذاری معاونت های تخصصی وزارت جهاد
کشاورزی چون زراعت و باغبانی را در راستای استفاده بیش تر و مطلوب تر
از تولیدات مراکز کشت بافت به منظور کاهش واردات و بهینه سازی فرایند
تولید را عامل تقویت توانمندی های مراکز است.
رستگار گفت :حمایت از تامین هسته های اولیه و در اختیار قرار دادن هسته
های اولیه به منظور تکثیر تجاری توسط واحد های کشت بافتی از دیگر
عواملی است که به توانمند سازی مراکز می انجامد.
رستگار خاطر نشان کرد :ارائه اطالعات نیاز های کشور از استان های مختلف
و محصوالت متفاوت به منظور برنامه ریزی تولید مراکز کشت بافت و ایجاد
شبکه ارتباطی – اطالعاتی چند سویه کشاورزی استان ها و مراکز با
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همکاری انجمن کشت بافت نقش بسیار موثری در تولیدات سالم سازی شده
دارد.
رئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران افزود حمایت از کاهش نرخ
تسهیالت کم بهره و یا بدون بهره به مراکز کشت بافت و بخشودگی بدهی
مراکز کشت بافت با توجه به نقش بسیار حایز اهمیت این مراکز در خود
کفایی ،کاهش وابستگی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ایرج رستگار خاطر نشان کرد :استفاده از توانمندی مراکز کشت بافت در
برنامه طرح جامع گیاهان دارویی به منظور تولید متابولیتهای ثانویه و مواد
موثره بر اساس برنامه های طرح جامع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که
با تنظیم بازار گل و گیاه و کاهش واردات بر اساس استفاده از توانمندی
مراکز کشت بافت به پویایی باغبانی ایران می انجامد.
گفتنی است نخستین همایش ملی توانمندی های مراکز کشت بافت با
همکاری انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران و معاونت باغبانی وزارت
جهاد کشاورزی در سالن نعمتی جم وزارتخانه یاد شده برگزار خواهد شد.
(بازگشت به فهرست)

کشاورزی ارگانیک تنها راه دستیابی به غذای سالم
است /دولت حمایت نمیکند
(خبرگزاری تسنیم  ۲0دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹1۸1۴

رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان این که کشاورزی ارگانیک راه نجات بشر
برای دستیابی به غذای سالم است گفت :متاسفانه تاکنون هیچ گونه حمایتی
ازسوی دولت برای تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور صورت
نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سید رضا نورانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد
افزود :ظرفیت تولید انواع محصوالت ارگانیک در تمامی استان های کشور
وجود دارد مشروط به اینکه دولت از کشاورزان حمایت جدی داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه هزینه تولید محصوالت ارگانیک نسبت به
محصوالت تراریخته بسیار باال ست ،اظهارداشت :دولت به نهاده های مجاز
کشاورزی ارگانیک مانند سموم و کودهای بیو باید یارانه پرداخت کند تا
چرخ تولید این نوع از محصوالت تندتر از گذشته بچرخد.
رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت :محصوالت تراریخته به دلیل افزایش تولید
در واحد سطح و پائین بودن هزینه کاشت ،داشت و برداشت خیلی ارزان تر
از محصوالت سالم و ارگانیک به بازار عرضه می شود.
وی همچنین ارزش افزوده ،اشتغالزایی ،رونق صادرات و قدرت ارزآوری باال را
از مزیت های مهم تولید محصوالت ارگانیک برشمرد و افزود :کشاورزی
ارگانیک راه نجات بشر برای دستیابی به غذای سالم است.
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نورانی بیان داشت :کشاورزی ارگانیک باعث تقویت و توسعه سالمت
اکوسیستمهای زیستی ،چرخههای زیستی و فعالیت های بیولوژیکی سیستم
کشت میشود.
وی گفت :متاسفانه تاکنون هیچ گونه حمایتی ازسوی دولت برای تولید
محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور صورت نگرفته در حالیکه محصوالت
ارگانیک پیوند ناگسستنی با سالمت مردم دارند.
رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به پتانسیل باالی کشور در تولید
محصوالت ارگانیک افزود :ایران در تولید محصوالتی مانند چای ،گوجه
فرنگی ،صنایع دارویی ،عسل ،انار ،پسته ،برنج ،فندق و سایرمحصوالت
ظرفیت باالیی دارد.
وی با بیان اینکه ایران در بحث صادرات عسل ارگانیک پیشگام است ،افزود:
خوشبختانه طی سالیان اخیر در تولید پسته ارگانیک نیز اقدامات زیربنایی
خوبی از سوی بخش خصوصی در کشور صورت گرفته است.
نورانی در ادامه با بیان اینکه جهش تولید و صادرات محصوالت ارگانیک
مستلزم حمایت های دولتی از بخش خصوصی است ،اظهارداشت :مسئله غذا
و سالمت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیا
است.
وی تصریح کرد :با توجه به افزایش مصرف کود و آفت کش ها در بخش
کشاورزی و در نتیجه آلودگی هوا ،آب و غذا نگرانی های روزافزونی درباره
محیط زیست جهانی ایجاد و مفهوم کشاورزی ارگانیک اهمیت بیشتری در
دنیا پیدا کرده است.
رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت :در حال حاضر به دلیل باال بودن هزینه
تولید انواع محصوالت کشاورزی قدرت و توان صادراتی ایران در بازارهای
بین المللی به شدت کاهش یافته است.
وی افزود :دنیا امروز به سمت مصرف محصوالت ارگانیک در حال حرکت
است بنابراین با افزایش تولید این نوع تولیدات می توان ضمن ایجاد ارزش
افزوده باال ،سرعت چرخ صادرات محصوالت کشاورزی و قدرت ارزآوری در
این حوزه را شتاب بخشید.
نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در برنامه ششم
موضوع توسعه ارگانیک مورد توجه است ،گفت :در این برنامه درباره روند بی
ضابطه عرضه محصوالت تراریخته ممنوعیت ایجاد و پایش و برچسبزنی این
محصوالت اجباری شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی طرح خوبی را درباره
ممنوعیت تراریختهها و توسعه ارگانیک به تصویب رسانده است بر ضرورت
اجرای صحیح این قوانین در جامعه تاکید کرد( .بازگشت به فهرست)
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ایران و ایتالیا شرکت مشترک کشاورزی تاسیس
کردند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۴دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۵3۴0

یک شرکت ایرانی با شرکت ایتالیایی نیچر اس آر ال شرکت سرمایه گذاری
مشترک تاسیس کرد که هدف از آن کشت محصوالت کشاورزی مطابق با
استانداردهای اروپایی برای صادرات به این قاره است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری فرش پالزا ،شرکت
ایتالیایی نیچر اس آر ال و شرکت ایرانی اوپرو یک شرکت با سرمایه گذاری
مشترک تحت عنوان اوپرو نیجر تاسیس کرده اند .هدف از تاسیس این
شرکت مشترک پرورش محصوالت کشاورزی مطابق با استانداردهای اروپایی
برای صادرات به بازارهای اروپا اعالم شده است .این شرکت قصد دارد با
تلفیق منابع ایرانی و تکنولوژی مدرن ایتالیا به این استانداردها دست یابد.
یک بخش کلیدی از استراتژی شرکت اوپرو نیچر تداوم حضور در بازار است.
این شرکت قصد دارد محصوالتی با حداقل میزان آفت کش ها و کودهای
شیمیایی تولید کند و این محصوالت را با کمترین میزان تاثیر منفی بر
محیط زیست تولید نماید.
شرکت اوپرو نیچر قصد دارد تا سال  ۲0۲00در صدر شرکت های فعال در
بخش کشاورزی خاورمیانه قرار گیرد .این شرکت همچنین قصد دارد این
بخش را به یک صنعت مدرن تبدیل کند و حجم صادرات غیرنفتی در
خاورمیانه را افزایش دهد.
به گفته نوحی ،از مسئوالن شرکت اوپرو نیچر ،ایران یکی از استراتژیک ترین
و غنی ترین کشورها در حوزه کشاورزی است .اما محصوالت ایرانی و
صادرات تولیدات کشاورزی آن به دلیل تحریم های اعمال شده سال ها عقب
افتاده است .وی افزود :یکی از مزایای تشکیل این شرکت تسهیل صادرات
محصوالت کشاورزی ایران به بازار با استانداردهای اروپایی است .این شرکت
همچنین موجب ایجاد فرصت های شغلی ،رشد اقتصادی و استفاده بهینه از
منابع غنی ایران می شود( .بازگشت به فهرست)

ایران به فیلیپین سیب صادر میکند
(خبرگزاری تسنیم  ۲7دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹7۸۲۶
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وزارت کشاورزی فیلیپین اعالم کرد ،این کشور احتماال واردات سیب از ایران
را به محض مشخص شدن نتایج بررسی ها و تایید نمونه سیب این کشور،
آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری فیل استار ،وزارت
کشاورزی فیلیپین گفته پس از ابراز عالقمندی سفیر ایران برای صادرات
سیب به فیلیپین ،این وزارتخانه بر اساس بخشی از یک فرآیند معمول ،در
حال نهایی کردن تحلیل ریسک آفات موجود در نمونه سیب ایران است.
امانوئل پینول ،یکی از مقامات ارشد وزارت کشوارزی فیلیپین گفت« :من
هنوز منتظر نتیجه بررسی ها هستم و اگر مشکلی پیش نیاید ،موافقتنامه
واردات سیب از ایران آماده امضا شدن خواهد بود».
وزارت کشاورزی فیلیپین هنوز در مورد مقدار سیبی که ممکن است از ایران
وارد شود و همچنین قیمت آن تصمیمی اتخاذ نکرده است.
چین بیش از  ۹0درصد سیب وارداتی به فیلیپین را تامین می کند ،و بقیه
سیب وارداتی به این کشور توسط آمریکا و نیوزیلند تامین می شود.
عالوه بر سیب ،ایران ممکن است اقدام به صادرات محصوالت کشاورزی
دیگری نظیر گیالس ،انار و پسته به فیلیپین کند.
پیول افزود« :آنها همچنین عالقمند به همکاری با دولت فیلیپین در زمینه
تحقیق و توسعه در زمینه تولید برنج ،بیوتکنولوژی و کشاورزی مدرن
هستند».
وزارت کشاورزی فیلیپین در عوض از دولت ایران خواسته تا تعرفه واردات
میوه های گرمسیری به ویژه موز فیلیپین را کاهش دهد( .بازگشت به
فهرست)

صنعت
 58درصد تولید زغالسنگ کشور مربوط به طبس
است
(خبرگزاری فارس  ۵دی )۹۵

مجری طرح زغالسنگ طبس گفت :طبس چهار محدوده پروده ،مزینو،
نایبند و آبدوغی از حوزههای زغالدار شهرستان است و وسعت آن حدود
 30هزار کیلومتر مربع بوده و بیش از  ۵۸درصد تولید زغالسنگ کشور را
تامین میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از طبس ،امید فالح شنبه شب در نشست چند
ساعته و تخصصی صنایع و معادن طبس در حضور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،اظهار داشت :در کشور ما با وجود بالغ بر  ۲000معدن زغالسنگ،
کمتر از سه میلیون تن زغالسنگ خام تولید میشود.
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وی تصریح کرد :در حال حاضر در حوزه زغالی طبس با برخوداری از کمتر از
 ۵درصد معادن زغالسنگ کشور ،بیش از  ۵۸درصد تولید کشور تامین
میشود.
مجری طرح زغالسنگ طبس به دالیل توجیهی توسعه معادن زغالسنگ
حوزه طبس اشاره کرد و افزود :وجود ذخایر عظیم زغالسنگ به لحاظ کیفی
و کمی در حوزه طبس برای واحدهای ککسازی کشور ،هزینه
سرمایهگذاری پایین در زمینه اکتشاف و تجهیز و تکمیل زیرساختها ،حفظ
و توجه به منابع طبیعی و محیط زیست ،امکان مکانیزاسیون معادن و ایجاد
معادن با ظرفیت مناسب ،دسترسی آسان به صنایع پایین دستی کک و
فوالد از دالیل فوق است.
وی ادامه داد :در طبس چهار محدوده پروده ،مزینو ،نایبند و آبدوغی از
حوزههای زغالدار شهرستان است و وسعت آن حدود  30هزار کیلومتر مربع
و ذخایر آن حدود  ۲.7۵میلیارد تن زغالسنگ ککشو و حرارتی است.
فالح به بیان سایر اطالعات حوزه معدنی طبس پرداخت و گفت :نواحی
پروده و نایبند دارای زغال کک شو و مزینو و آبدوغی دارای زغال حرارتی
است و مهمترین ناحیه ،ناحیه پروده است.
مجری طرح زغالسنگ طبس گفت :منطقه پروده با حدود یک هزار و ۲00
کیلومتر مربع مشتمل بر  ۵منطقه پروده یک ،دو ،سه ،چهار و پروده شرقی
است که دارای ذخیرهای حدود معادل  1.1میلیارد تن زغالسنگ ککشو
میباشد( .بازگشت به فهرست)

 100واحد تولیدکننده لوازم خانگی تعطیل شد500/
واحد در آستانه تعطیلی
(خبرگزاری تسنیم  ۶دی  ۹۵شناسه خبر )1۲7۸7۵۵

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت :در حال حاضر  100واحد
تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شدهاند و بیش از  ۵00واحد
صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص  ۲0تا  ۶0درصد
مشغول فعالیت هستند.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی بیش از هر
عامل دیگری به نرخ تورم بستگی دارد ،گفت :در شرایطی که نرخ تورم
ساالنه در کشور به  11.9درصد رسیده و انتظار میرود این نرخ کمتر و
تک رقمی نیز شود ،الزم است نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل
شود.
وی با بیان اینکه چون در کشور نرخ تورم در بازار تعیین میشود و نرخ سود
بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصمیمگیری میشود ،الزم است این شورا
در خصوص تعدیل نرخ سود سپرده همزمان با کاهش نرخ تورم اقدام کند،
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خاطرنشان نمود :از سال  13۹۲که روند کاهشی نرخ تورم به دلیل
سیاستهای پولی بانک مرکزی و کنترل انتظارات تورمی و نیز تاحدودی
ابهام در شرایط اقتصادی اتفاق افتاد ،کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستورکار
دولت قرار گرفت و نرخ سود بانکی از  ۲۲به  1۸رسید که باز بانکها در
اقدامی داوطلبانه حاضر به کاهش آن تا  1۵درصد نیز شدند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی،
کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ضروری است و شرایط رکودی
در کشور این اقدام را اجتنابناپذیر کرده است ،ادامه داد :در شرایطی که
بنگاه های تولید از سویی به دلیل کاهش منابع و نقدینگی و سرمایه در
گردش نیازمند منابع بانکی بوده و از طرحهایی مانند :هدفمندی و نوسانات
ارزی ،صدمات زیادی دیدهاند ،الزم است تسهیالت ارزانتری به آنها تزریق
شود تا روند تعطیلی کارخانهها و بنگاههای اقتصادی و حتی بنگاههای
باسابقه  ۸0سال در کشور ،متوقف شود.
مدرس دانشگاه خوارزمی افزود :در حال حاضر در کشور در بازار لوازم
خانگی 100 ،واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شدهاند که
میتوان نام تولیدکنندگان باسابقه و بزرگی چون شرکت ارج را نیز در میان
آنها دید ،حتی بیش از  ۵00واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با
ظرفیت ناقص  ۲0تا  ۶0درصد مشغول فعالیت هستند و در سایر صنایع نیز
چنین وضعیتی وجود دارد.
وی در بخش دیگری به آمار بانک مرکزی در خصوص رشد تسهیالت اعطایی
اشاره کرد و گفت :این تسهیالت به بخش صنعت در سال  1۴ ،۹۲درصد ،در
سال  ۵0.۸ ،۹3درصد و در سال  1۴.۵ ،۹۴درصد بوده است ،در حالی که
ارزش افزوده در این بخش مهم اقتصادی در کشور در سال  ۹۲حدود منفی
 3.۹درصد ،در سال  ۹3حدود مثبت  ۶.7درصد و در سال  ۹۴رشد منفی
 0.3درصد داشته است و این یعنی رشد موردانتظار در این بخش محقق
نشده که دلیل عمده آن ،استفاده از تسهیالت گران برای پرداخت بدهیها و
رفع مشکالت مربوط به سرمایه در گردش بنگاهها است و درصد بسیار کمی
از این تسهیالت برای رشد واقعی بنگاهها باقی میماند.
طباطبایی گفت :در واقع بنگاهها ،تسهیالتی را برای بدهی اختیار میکنند
که نرخ سود باال این روند را مستمر میکند و میزان عطش بنگاهها برای
دریافت تسهیالت جهت پرداخت بدهی را بیشتر و بیشتر میکند و الزم است
این روند با تسهیالت ارزانقیمت ،متوقف شده و تسهیالت عالوهبر اینکه به
نظام بانکی برگردانده میشوند ،در دور بعد به بخش واقعی منتقل شده و
منجر به تولید و ارزشافزوده شوند .
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود
بانکی ،از سوی دیگر روند جذب سپرده را با مشکل مواجه میکند ،یادآور
شد :با توجه به وجود بازارهای موازی در کشور و فعالیتهای سفتهبازی ،این
خطر وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی ،منابع سپردهای بانکها را از
بانک به سمت سایر بازارها منحرف کند( .بازگشت به فهرست)
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دارو میتواند کاهش درآمد نفتی را جبران کند
(خبرگزاری تسنیم  11دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۲۸11

دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به خال شرکت های بازاریابی بین المللی
برای توسعه صادرات داروی ایرانی اظهار داشت :درآمد حاصل از صادرات
دارو می تواند بخش قابل توجهی از کاهش درآمدهای نفتی کشور را جبران
کند.
سید مهدی سجادی ،دبیر انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت توجه به اصول برندسازی در
بازاریابی بین المللی اظهار داشت :دارو ،یک کاالی استراتژیک و خاص
محسوب می شود که فارغ از کیفیت آن ،رفتار شرکت داروسازی تولید
کننده دارو ،می تواند تاثیر چشم گیری در ضریب نفوذ آن در بازارهای
صادراتی داشته باشد .بهمین جهت همگام با اصول کنترل کیفی داروهای
تولید داخل ،باید مقوالت مرتبط با بازاریابی بین المللی دارو نیز مورد توجه
صنایع قرار گیرد
وی ادامه داد :یکی از خال هایی که سالهاست که در حوزه دارو احساس می
شود ،عدم وجود شرکت های بزرگ و قوی در بازاریابی بین المللی داروهای
تولید داخل است .این موضوع به گونه ای است که داروهای ایرانی ،ممکن
است به صورت سنتی به بازارهای صادراتی راه پیدا کرده باشند ولی
متاسفانه به صورت سازمان یافته و علمی نسبت به این موضوع کاری انجام
نشده است و جای شرکت های تخصصی برای صادرات دارو در کشور ما واقعا
خالی است.
به گفته سجادی ،اگر نسبت به صادرات دارو برنامه ریزی جدی شود و دولت
به جای هجوم آوردن برای تصاحب مالکیت و مدیریت گردش مالی دارو،
دست از تصدی گری برداشته و نقش نظارتی ،راهبری ،سیاستگذاری و
حمایتی برای خود تعریف کند ،با در اختیار داشتن یک نقشه راه مناسب،
درامد حاصل از صادرات دارو می تواند بخش قابل توجهی از کاهش
درامدهای نفتی کشور را جبران کند.
سجادی افزود :این موضوع کامال درست است که بهبود کیفیت داروهای
تولیدی می تواند موجب استقبال نظام های درمانی کشور های همسایه
شود ،ولی این موضوع آنقدر زمان گیر و پیچیده است که اگر از علوم روز
بازاریابی در این خصوص بهره برداری نشود ،شرکت های داروسازی مجبور
به کاهش ظرفیت تولید خواهند شد.
دبیر انجمن داروسازان ایران اضافه کرد :در این مسیر صیانت از نام و برند
داروی ایرانی نیز اهمیت و حساسیت بسیار زیادی دارد .خبرهای واصله
حاکی از آن است که با نام داروی ایرانی در بعضی کشور های همسایه به
صورت تقلبی تولید می کنند و اگر این موضوع صحت داشته باشد ،به معنای
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آن است که باید نسبت به مراقبت از هویت داروهای ایرانی بیش از این ها
توجه شود و توافقات بین المللی و منطقه ای برای آن با کشورهای همسایه
منعقد شود.
وی با اشاره به قاچاق داروی ایرانی به خارج کشور اظهار داشت :قاچاق دارو
ی ایرانی با این حجم گسترده ،صرفا به شکل چمدانی و مسافری صورت
نمی گیرد و قطعا باید پشت آن یک سازماندهی قوی باشد و یک لجستیک
متوازن آن را پشتیبانی کند .بنابراین ضروری است که سیستم های نظارتی،
قضایی و گمرکی نسبت به این موضوع دقت نظر بیشتری داشته باشند.
(بازگشت به فهرست)

 30هزار تولیدکننده از وام تولید دولت محروم شدند
(خبرگزاری تسنیم  11دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸3۵۶۶

با گذشت  ۹ماه از اجرای طرح رونق تنها  31درصد واحدهای تولیدی موفق
به دریافت  1۲۶۴۶میلیارد تومان از مجموع تسهیالت  1۶هزار میلیارد
تومانی دولت شده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مطابق جدیدترین آمار
رسمی از میزان پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق،
تا  ۲۴آذرماه سال جاری حدود  ۵۸هزار و  ۹۹۹واحد تولیدی برای دریافت
تسهیالت  1۶هزار میلیارد تومانی دولت ثبت نام کرده اند که از این تعداد
 1۸هزار و  3۹7تولید کننده موفق به دریافت تسهیالتی به ارزش  1۲هزار
میلیارد و  ۶۴۶میلیون تومان شده اند.
در روند اجرای طرح رونق تولید حدود  ۹هزار و  ۴۵۴واحد تولیدی در
فرآیند رونق و  ۸هزار و  ۹۴3واحد به صورت مستقیم از سیستم بانکی
تسهیالت دریافت کرده اند.
جزئیات تسهیالت پرداختی به بنگاه های تولیدی ،کوچک و متوسط و طرح
های نیمه تمام با پیشرفت باالی  ۶0درصد در راستای اقتصادی مقاومتی به
شرح زیر است:
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(بازگشت به فهرست)

واردات ریل به زیان تولید ملی
(آرمان  1۲دی  ۹۵کد خبر )173۹77

گرنه تولید ریل در ذوب آهن با چالش جدی مواجه میشود .دشتیانه تصریح
کرد :راهآهن در قرارداد خرید ریل از ذوب آهن نسبت به خریدهای خارجی
خود سختگیرانهتر عمل کرده است که البته مشکلی با این سختگیری نداریم
چرا که قرارداد اول است و همه چیز باید خوب پیش برود .بدین منظور و
برای تولید محصول بسیار خوب ،حتی بخشی از شمش مورد نیاز را از خارج
وارد کردیم و با توجه به سرمایهگذاریهای صورتگرفته در ذوب آهن برای
تولید ریل با وجود مشکالت مالی بسیار ،انتظار ما از راهآهن جمهوری
اسالمی بسیار بیشتر است.او افزود :راهآهن جمهوری اسالمی اصرار دارد که
بدون پیش پرداخت ،از ذوب آهن ضمانتنامه بگیرد که البته با این موضوع
هم مشکلی نداریم ،اما چون راهآهن خواهان پرداخت ارزی است و نتوانسته
مجوز الزم را از بانک مرکزی بگیرد ،ما نیز قادر به دریافت ضمانت
نیستیم.معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن گفت :اخیرا ترکیه اعالم کرد که
 1۴0هزار تن ریل به ایران فروخته است .این امر اگر صحت داشته باشد
میتواند به تعطیلی کارخانه ریل ذوب آهن منجر شود ،لذا امیدوارم مسئوالن
راه آهن جمهوری اسالمی این خبر را تکذیب کنند .معاون بازاریابی و فروش
ذوب آهن گفت :راهآهن جمهوری اسالمی قادر به دریافت مجوز الزم از بانک
مرکزی نخواهد بود و اگر بر مبادله ارزی اصرار داشته باشد این قرارداد تا
پایان سال هم اجرا نمی شود .برای اجرایی شدن این قرارداد باید راهکار تازه
ای یافت .مازیار یزدانی معاون فنی و زیربنایی راهآهن جمهوری اسالمی نیز
در این برنامه عنوان کرد :راهآهن جمهوری اسالمی ملزم است که معامالت
خود را براساس قوانین دولتی انجام دهد و لذا اخذ ضمانتنامه الزامی
می باشد .در دو ماه گذشته به صورت روزانه پیگیر دریافت مجوزهای الزم
هستیم اما بوروکراسی اجازه نداده که این امر صورت گیرد( .بازگشت به
فهرست)

 9تکلیف جدید دولت برای رونق تولید و نوسازی
احسان دشتیانه معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن به همراه مازیار یزدانی
معاون فنی و زیربنایی راهآهن جمهوری اسالمی در برنامه رهیافت رادیو
اقتصاد دوشنبه ششم دی به مساله تولید ریل ملی در ذوب آهن پرداختند.
دشتیانه در این برنامه گفت :ذوب آهن قرارداد فروش  ۴0هزار تن ریل به
راه آهن جمهوری اسالمی را دارد اما علی رغم تولید ریل در این شرکت ،این
قرارداد هنوز عملی نشده است .مهمترین دلیل تاخیر در این امر اصرار
راه آهن جمهوری اسالمی بر پرداخت ارزی مبلغ قرار داد است که هنوز
مجوزه ای الزم برای این کار را نیز نتوانسته از بانک مرکزی دریافت کند .او
افزود :در قراداد مذکور آمده است که یک ناظر بینالمللی برای تایید
محصول ریل ذوب آهن باید از سوی راهآهن معرفی شود که این امر نیز
هنوز صورت نگرفته است .این در حالی است که ریل در ذوب آهن در حال
تولید است و به دلیل مسائل مربوط به انبار کردن آن دیگر نمیتوانیم به این
تولید ادامه دهیم .ضمن اینکه برای تولید ریل کارگاه نورد  ۶۵0ذوب آهن از
تولید دیگر محصوالت که ارزش باالی دارند بازمانده است .معاون بازاریابی و
فروش ذوب آهن تصریح کرد :مسئوالن راهآهن ،بوروکراسی را عامل این
تاخیر میدانند در حالیکه با وجود همین بوروکراسی در هفت ماهه اول
سال جاری  ۸۵هزار تن ریل وارد کرده اند که امیدوارم این امر متوقف شود و
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صنایع
(خبرگزاری تسنیم  1۲دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۴107

وکالی ملت تکالیف دولت برای برای نوسازی صنایع دارای اولویت اقتصاد
مقاومتی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم« پویا» ،نمایندگان در
نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه  1۲دی) مجلس شورای اسالمی ،در
جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با الیحه برنامه ششم
توسعه ،ماده  ۵7این الیحه را با  1۶۵رای موافق ۸ ،رای مخالف و  ۴رای
ممتنع از مجموع  ۲33نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
به گزارش تسنیم ،در ماده  ۵7الیحه برنامه ششم به منظور رونق تولید،
نوسازی صنایع ،حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد
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مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی ،دولت و دستگاههای اجرایی
ذیربط به شرح زیر اقدام میکنند:
 .1وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است حداکثر ششماه پس از
تصویب برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایعمعدنی) را با
رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقهای بهتصویب
هیئت وزیران برساند.
 .۲دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم بازده صنعتی و
پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در
طول برنامه اجراء نماید ،به گونهای که از سال دوم ساالنه بیستدرصد
جایگزینی انجام پذیرد.
تبصره :آئین نامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،وزارت نفت و وزارت نیرو پس از ۶ماه بهتصویب هیئت
وزیران میرسد.
 .3بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(شورای پول و اعتبار) مکلف است
سیاستهای پرداخت تسهیالت بانکی را به گونهای تنظیم نماید که
سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی برنامه
حداقل چهلدرصد( )%۴0باشد.
 .۴دولت مکلف است طی برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات
افزایش ساالنه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی برای
بنگاههای اقتصادی دریافتکننده و تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء
در آورد.
 .۵دستگاههای اجرایی ،شهرداریها ،محاکم و دادگستری و نیروی
انتظامی و سازمان ثبت و اسناد مکلفند تا پایان سال دوم برنامه
ضوابط ،دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری
خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطالعات از متقاضیان و
محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرائم آنها مانند بیمه ،مالیات،
حقوق مالکانه ،جرائم و عوارض شهرداری و  ...و نیز اعتراضات وارده
برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی
همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه اقدام
نماید و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنالین) به
متقاضی اعالم و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
 .7سپردهگذاری  10درصد ساالنه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه
ملی در ق بال اخذ خط اعتباری ریالی ارائه تسهیالت ریالی به صنایع
کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی با رعایت چارچوب اساسنامه
دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام
میشود.
 .۸وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول
برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف
انرژی و آالیندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی
و رقابت پذیری آنها منتهی شود ،تدوین و پس از تصویب هیئت
وزیران اجرایی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی
شماره  87دی  95تک شماره

و همچنین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی
نماید.
 .۹دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر
از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه
فعالیتهای معدنی حمایت الزم را از صندوقهای ضمانت صادرات
ایران ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،حمایت از
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،بیمه فعالیتهای معدنی و
حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه به عمل آورد.
به گزارش تسنیم ،بند  ۶این ماده به همران تبصره آن که برای برنامهریزی
جهت جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور طی برنامه ششم بود به
کمیسیون تلفیق برنامه برای انجام اصالحات الزم ارجاع شد( .بازگشت به
فهرست)

 7ماه گذشت؛ خبری از احیای "ارج "نیست
(خبرگزاری تسنیم  17دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۹1۶3

در حالی بیش از  7ماه از تعطلیلی کارخانه ارج می گذرد که هنوز خبری از
سروسامان یافتن این واحد تولیدی به گوش نمی رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم7 ،ماه پیش بود تسنیم خبر
تعطیلی کارخانه قدیمی لوازم خانگی "ارج" را رسانهای کرد و به دنبال آن
موج جدیدی از توجه مردم و مسئولین به این کارخانه قدیمی جلب شد به
نحوی که هر کس با ابراز تاسف به بیان موضعگیریهایی در مورد تعطیلی
کارخانه ارج پرداخت.
برخی واردات بی رویه لوازم خانگی از کشورهای دیگر را دلیل تعطیلی ارج
می دانستند و عده ای دیگر عدم توجه دولت به رفع مشکالت تولیدکننده
داخلی را عامل اصلی این موضوع اعالم میکردند.
از طرف دیگر دولتیها و به ویژه وزارت صنعت به توجیحات خاص خود در
مورد این اتفاق پرداختند و حتی وزیر صنعت با بیان اینکه از مدار خارج
شدن این واحدهای صنعتی به دالیل متعدد نظیر قدمت  ،عدم نوسازی و به
روز نشدن  ،شرایط بازار ،اختالف بین شرکا و غیره بوده تعطیلی آن را کامالً
طبیعی عنوان کرد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه هماکنون گزارش کارخانه ارج بر روی میز من
است ،گفته بود :در حال بررسی جزییات آن هستم ،البته پیش از این عدهای
را برای تحقیق درباره کارخانه ارج مامور کرده بودم که بر اساس آن متوجه
شدم عمده سهام این کارخانه یعنی چیزی حدود  7۵درصد آن بین سه
گروه خصولتیها ،شرکتهای سرمایهگذاری و غیره تقسیم شده است.
نعمت زاده معتقد بود "این سه گروه سهام را گرفتهاند و کارخانه را در طول
زمان دوشیده اند وهیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه خود انجام ندادهاند .به
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هر حال کارخانهای که قدمت تجهیزات و قطعاتش به حدود  ۴0سال قبل
میرسد ،نیاز به نوسازی دارد .من عامل اصلی تعطیلی این کارخانه را
فرسودگی آن میدانم".

 نعمت زاده" :نبش قبر کردن کارخانه ارج غیر منطقی است"
وی با تاکید بر این که نبش قبر کردن مواردی از جمله کارخانه ارج غیر
منطقی است ،گفته بود :چند سال قبل حتی تصویب شد که کارخانه ارج
جابه جا شود و زمین هم در اختیار آنان قرار گرفت اما به هر دلیل این کار
انجام نشد.
بیش از  7ماه است که گزارش کارخانه "ارج" روی میز نعمت زاده خاک
میخورد اما هنوز خبری از احیاء این واحد تولیدی و کارخانجات مشابه ای
که تعطیل شدهاند به گوش نمیرسد .
البته اخیراً هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت
اعالم کرده که وزارتخانه در تالش برای تعیین تکلیف کارخانههای ایرانی
تعطیل شده است و حتی وزیر صنعت دستور اکید داده که پیگیر واگذاری
این کارخانه باشیم ،به همین منظور با مسووالن بانک ملی صحبت کردهایم
که به هیچ وجه واگذاری کارخانه ارج در همین راستا به سرمایهگذاری که
قصد استفاده ای غیر از تولید لوازم خانگی را دارد ،انجام نشود و به نظر
میرسد نهایتا تا دو ماه آینده این کارخانه تعیین تکلیف شود.
صحبت های این مقام مسئول در وزارت صنعت در حالی مطرح می شود که
چند ماه پیش دولت تأکید کرده بود برای احیاء واحدهای صنعتی قدیمی
اقدامات اساسی را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق مانع تعطیلی
آنها شود اما در عمل تا امروز تولیدکننده داخلی شاهد سیاست جدی از
سوی دولت نبوده است.
پرداخت تسهیالت  1۶هزار میلیاردی به واحدهای تولیدی هم گرهی از
مشکالت واحدهای تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی باز نکرده و به نظر
می رسد با استمرار این رویه باید در آینده شاهد تعطیلی واحدی قدیمی
دیگری مانند ارج باشیم( .بازگشت به فهرست)

رکود به بزرگترین شرکت صنعتی ایران
رسید"/هپکو" زیر چرخ ماشین سنگین سوء مدیریت
له شد
(خبرگزاری تسنیم  1۹دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹00۵۵

فریاد کارگران هپکو زیر چرخهای فشار اقتصادی درحالی بلند شده که رکود،
سوء مدیریت و نبود نقدینگی و تولید ماشینآالت هپکو را پنچر کرده و
استان مرکزی شاهد له شدن این شرکت زیر چرخ ماشین سنگین سوء
مدیریت است.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ،استان مرکزی استانی در مرکز ایران
است که بزرگترین شهر و مرکز این استان شهر اراک است و این درحالیست
که این استان به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته میشود.
استان مرکزی از جمله استانهای صنعتی کشور و بخشهای خدمات،
صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل میدهند
و با توجه به وجود بیش از  ۲700واحد تولیدی و صنعتی در استان،
بهرهمندی از صنایع مادر و حلقههای واسط کلیدی در تولید کشور بوده که
سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی آن باال بوده بهطوری که این استان
همواره در رتبه ممتازترین استانهای کشور در جذب سرمایهگذاری صنعتی
است.
استان مرکزی در طول دو دهه گذشته چهرهای صنعتی به خود گرفته و با
راهاندازی طرحهای صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز
صنایع استراتژیک کشور تبدیل شد ،از تولیدات عمده استان میتوان به
آلومینیوم ،محصوالت آلومینیومی ،ریختهگری فلزات سنگین ،مخازن تحت
فشار ،بویلرهای نیروگاهی و صنعتی ،ماشین آالت کشاورزی و راهسازی،
محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی ،رنگهای صنعتی ،منسوجات ،شیشه و
جام ،بلور ،انواع الستیک خودرو ،شیم و کابل ،شویندهها ،دوده صنعتی ،الیاف
مصنوعی ،انواع سنگ ساختمانی ،لوازم خانگی و کاشی ،لوله و پروفیل
فوالدی و "پی وی سی" اشاره کرد.
ماشین سنگین تورم و رکود تولید ،رونق هپکو را صاف کرده است
شرکت هپکو در سال  13۵3با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با هدف
تولید ماشین آالت راهسازی تاسیس شد ،شرکتی که در حوزه ماشینآالت،
کامیون و کامیونت ،پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و  T.B.Mو طراحی
و ساخت انواع ماشین آالت فعالیت میکند.
هپکو که از شرکتهای مهم و اساسی استان مرکزی در حوزه تولید بود این
روزها رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکالت
عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شده است.
وقتی استاندار مرکزی رنگها را نه سفید میبیند و نه سیاه و این درحالی
است که چند هفته قبل بود که در همایشی کامال سیاسی ـ تبلیغاتی با
حضور معاون رئیس جمهور در کانون امام علی(ع) ،استاندار مرکزی که در
جمع فعاالن اصالح طلبان و بعدتر در جمع فعاالن ستاد استقبال از رئیس
جمهور خ ود را یک چهره کامال سیاسی معرفی کرده بود و گفت :همانطور
که استانهای مرزی در دوران جنگ آسیب دیدند این استان نیز در جنگ
تحریمی از یک سو و سیاستهای غیراصولی گذشته از سوی دیگر مانند
دیگر استانهای کشور آسیبهای بسیاری دیده است.
محمود زمانی قمی در حضور معاون رئیس جمهور از وضعیت استان مرکزی
گفت و ادامه داد :پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مشکالت اقتصادی و
بیکاری را به پای دولت یازدهم نوشتند و بعد از گذشت زمان به نقاط قوت
حمله و آن را تضعیف کردند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد :از جمله این حمله به مذاکرات هستهای که
دستاوردهای بزرگی داشته و یا دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان که این
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موفقیتها را نشانه رفته اند و این افراد از برجسته ساختن مشکالت که خود
عامل آن بودهاند هیچگونه کوتاهی نمیکنند.
وی افزود :طراز بسیار مثبت صادرات و واردات استان مرکزی نشان از بهبود
وضعیت اقتصاد استان دارد و در عین حال  1۲۶واحد تولیدی و صنعتی
کوچک و متوسط استان مرکزی که تعطیل بود به چرخه فعالیت بازگشت.
زمانی قمی اضافه کرد :ما نمیگوییم همه چیز سفید است ولی سیاه هم
نیست بهتر است نقاط خاکستری و اقدامات را هم ببینیم.
فریاد کارگران هپکو زیر چرخهای فشار اقتصادی بلند شد
این سخنان درحالی بیان میشود که امروز تنها نقطهای که در بین قشر
کارگری هپکو که یکی از بزرگترین شرکتهای تولید ماشینآالت سنگین
است ،به چشم میآید همان نقاط سیاهی است که زندگی این کارگران را
تحت فشار قرار داده و آنان را وادار کرد تا ظهر امروز اعتراض خود را در
خیابان اصلی اراک فریاد بزنند.
کارگران در این اعتراض خود ضمن فریاد اعتراضی به مشکالت تولیدی و
فعالیتی این کارخانه ،نسبت به تغییرات مدیریتی که منجر به این وضعیت
کارخانه شده و نیز مشکالت پرداخت حقوق خود اعتراض داشتند.
همه اینها درحالی اتفاق افتاد که "محمدرضا نعمتزاده" در جلسهای که
سعی در محرمانه سازی آن داشت در ستاداقتصاد مقاومتی ،نوید رونق داده
بود ولی گویا این روزها خواب سنگین تولید در واحدهای بزرگ استان
مرکزی با از جلونظام ،خبردار فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی استان نمیپرد و
این استان و کارگرانش باید همچنان منتظر تغییر بنیادین و شاید یک
معجزه در بخش تولید و صنعت باشند.
کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور را به
صورت نصف نیمه و ماه های آبان و آذر را هم دریافت نکرده اند
عضو شورای کار شرکت هپکو اراک در حاشیه این تجمع گفت :جلسه
بررسی آخرین وضعیت شرکت هپکو اراک و رسیدگی به مشکالت پیش رو
روز یکشنبه  1۶آبان با حضور سهامدار عمده هپکو  ،مدیرعامل شرکت و
نماینده کارگران و دستگاههای مرتبط برگزار شد.
لطیفی در رابطه با قول مسئولین استان مرکزی در خصوص پرداخت
مطالبات شرکت هپکو افزود :در جلسه بررسی مشکالت شرکت ،میزان
مطالبات کارگران شرکت بالغ بر  ۶میلیارد تومان عنوان شد و قرار شد 3٫۵
میلیارد تومان توسط مدیرعامل تا پنج شنبه  ۲0آبان ماه و  ۲٫۵میلیارد
تومان مابقی توسط سهامدار روز پنج شنبه  ۲7آبان ماه به حساب کارگران
واریز شود که هنوز سهم سهامداران پرداخت نشده است.
عضو شورای کار شرکت هپکو اراک بیان کرد :این درحالی است که کارگران
شرکت هپکو حقوق اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور را به صورت
نصف نیمه و ماه های آبان و آذر را هم دریافت نکرده اند.
وی تعیین و تکلیف سهامداران شرکت هپکو را یکی دیگر از مشکالت شرکت
عنوان کرد و ادامه داد :بر اساس وعدهای مسئوالن قرار بود که وضعیت
سهامداران شرکت هپکو تا پایان آذر ماه مشخص شود که تاکنون این مهم
محقق نشده است.
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لطیفی اضافه کرد :هم اکنون  ۲۴لودر آماده تحویل داریم که سازمان
همیاری های شهرداری می تواند تحویل بگیرد و با این اقدام بخشی از بدهی
کارگران را پرداخت کنیم در حالی که معاون وزیر کشور هم در این زمینه
همکاری نمی کند.
وی بسیاری از مشکالت شرکت از عدم همکاری ادارات دولتی است بیان
کرد :دولت با همکاری می توانند بخشی از این مشکالت شرکت را کم کنند،
البته برخی به دنبال این هستند وضعیت را به سمت و سویی برند تا این
کارخانه را تعطیل کنند که این برای کارگران پذیرفتنی نیست.
کلید فرمانده اقتصادمقاومتی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی ماشین
خاموش هپکو را روشن نکرد
درحالی که نعمتزاده در یک جلسه چندین ساعته ستاد اقتصاد مقاومتی از
رونق تولید و برنامههای رونق تولید و صنعت گفت ،اما این روزها نه تنها
کلید فرمانده اقتصادمقاومتی دولت در استان مرکزی ماشین هپکو را روشن
نکرده ،بلکه درصورت تداوم وضعیت شاهد افزایش این نارضایتی اجتماعی
قشر زحمتکش کارگری که رکن اصلی در جبهه تولید و اقتصاد مقاومتی
است را به دنبال خواهد داشت.
هرچند برخی معتقدند این روال جهت دار و .برای افزایش نارضایتی
اجتماعی پی گرفته می شود اما باید دید کارگزاران دولت تدبیر و امید که با
شعار رونق اقتصادی سکاندار صنعتیترین استان کشور شدهاند این بار چه
می کنند و آیا کلیدشان مانند اونگان ،کمباین سازی و دیگر شرکتهای
بزرگ استان در قفل تورم و رکود نمیچرخد و بازهم شاهد قفل دیگری بر
کارخانه بزرگ تولیدی دیگری در استان خواهیم بود؟(بازگشت به فهرست)

داخلیسازی در صنایع دریایی کمتر از 30درصد است
(خبرگزاری فارس  ۲0دی )۹۵

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت :داخلیسازی در صنایع
دریایی اکنون کمتر از  30درصد است که قابل قبول و توجیهپذیر نیست و
باید برای افزایش آن تالش کنیم.
منصور معظمی در حاشیه سمینار آخرین دستاوردهای طراحی و مهندسی
در صنعت کشتیسازی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس که پرسید در حال حاضر چه میزان داخلیسازی در صنعت
دریایی صورت میگیرد ،اظهارداشت :سیاست وزارت صنعت ،استفاده
حداکثری از توان تولید داخل است که در حال حاضر بخش عمدهای از نیاز
صنعت دریایی از طریق خارج تأمین میشود.
وی با بیان اینکه برای افزایش داخلیسازی نیازمند سرمایهگذاری هستیم،
گفت :میزان داخلیسازی در صنایع دریایی هماکنون کمتر از  30درصد
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است که قابل قبول و توجیهپذیر نیست و باید به سمت افزایش ظرفیت
تولید داخل حرکت کنیم.
معظمی تصریح کرد :البته افزایش توان داخلی لزوماً به سرمایهگذاری وابسته
نیست بلکه باید از پتانسیلهای حوزه نیروی انسانی نیز استفاده کاملی
داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بخش طراحی در صنعت دریایی باید فعال شود ،گفت:
ساخت تجهیزات راحتتر از فعالیتهای نرمافزاری است به همین دلیل در
بخش نرم افزاری با مشکالتی روبرو هستیم که امیدواریم با ظرفیتی که در
مراکز علمی-پژوهشی وجود دارد این مشکل برطرف شود .خبرگزاری فارس
 ۲0دی ۹۵
 ۶معدن مس ،سنگ آهن و طال به بخش خصوصی واگذار میشود
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
اعالم کرد :ایمیدرو  ۶معدن دارای پتانسیل معدنی در حوزه مس ،سنگ آهن
و طال را از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مهدی کرباسیان در چهارمین همایش بین
المللی سنگ آهن افزود :این معادن را که شامل معدن کوچک و متوسط
هستند ،در ادامه کار فعالیت های اکتشافی ،به طور کامل به بخش خصوصی
واگذار خواهیم کرد.
وی تصریح کرد :ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای از طرف دولت ،ریسک
کار اکتشافی را می پذیرد و مناطقی را که از نظر اکتشاف مثبت ارزیابی می
شود ،بخش خصوصی را برای مشارکت دعوت می کنیم.
کرباسیان گفت :از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن انتظار
داریم که در خصوص موارد یاد شده ،ایمیدرو را یاری کنند تا به وظایف خود
بهتر عمل کنیم.
وی افزود :یکی از موارد مهمی که در خصوص سنگ آهن سال گذشته هم
در همایش مطرح شد ،و اکنون هم یادآوری آن الزم است  ،ادغام شرکت
های معدنی کوچک و متوسط است که به صورت کنسرسیوم یا مشارکت
انجام شود در حالی که از سال گذشته تاکنون این اتفاق نیفتاده یا به کندی
انجام شده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین بحث قیمت تمام شده ،رقابت و بازار را
مهم و اساسی خواند و تصریح کرد :اگر مسئله تجمیع معادن انجام نشود ،هر
روز دغدغه هایی مانند قیمت تمام شده ،رقابت ،حمل و نقل ،تولید ،فروش و
صادرات گریبان می گیرد.
وی گفت :انجمن سنگ آهن باید مسئله تجمیع ی ا ادغام را باید در دستور
کار خود قرار دهد چون در بازار رقابتی امروز  ،وضعیت برای این معادن
سخت تر خواهد شد .این امر می تواند هزینه های ثابت را کاهش دهد.
کرباسیان اظهار کرد :برای کاهش قیمت تمام شده باید به سمت استفاده از
فناوری های نوین و همچنین مسیرهایی که بتواند قیمت تمام شده تولید را
کاهش دهد ،برویم .عالوه بر معادن کوچک ،معادن بزرگ هم باید به این
مسئله توجه کنند.
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وی افزود :همچنین موضوع آب ،قیمت تمام شده ،محیط زیست و بازار از
مسایل اساسی است که باید در دستور کار انجمن سنگ آهن قرار بگیرد و ما
به عنوان ایمیدرو آماده همکاری در این زمینه ها هستیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه صنعت
فوالد در چشم انداز اشاره کرد و گفت  :رسیدن به تولید  ۵۵میلیون تن
فوالد در سال  1۴0۴غیرواقعی نیست ودست یافتنی است؛ لذا برای تحقق
آن باید به سمت اکتشافات جدید رفت.
وی افزود :با فعالیت های اکتشافی ایمیدرو در یک سال گذشته  ۴00میلیون
تن ذخیره جدید سنگ آهن بدست آمده که این رقم در سال های  ۹۶و ۹7
بسیار بیشتر خواهد شد .کشور باید به سمت صنایع پایین دستی برود اما
مشکل ما بحث تامین مالی است.
کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :اگر بخواهیم از بحث
رکود به سرعت خارج شویم ،باید تحرک بخش مسکن را به صورت جدی در
دستور کار قرار دهیم  .کشور چین در سال  ۲01۵بعد از کاهش رشد
اقتصادی اش به کمتر از  ۶درصد ،بخش مسکن را به قیمت افزایش نرخ
تورم با هدف به گردش درآوردن چرخ اقتصادی فعال کرد.
وی گفت  :برخی اقتصاددانان معتقدند با فعال کردن بخش مسکن ،تورم
خدشه دار می شود و تالش دولت در یک رقمی کردن تورم را بی اثر می
کند اما گروهی دیگر اعتقاد دارند تورم مدیریت شده و قابل قبول بهتر است
و باعث می شود رونق و اشتغال ایجاد شود  .امیدواریم دولت و مجلس این
موضوع را بررسی و بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرند.
کرباسیان با بیان مزیت های کشور افزود :ایران چند مزیت اساسی از جمله
گاز فراوان دارد که استفاده از آن در صنایع معدنی همچون فوالد ،آلومینیوم،
مس و  ...ارزش افزوده آن را تا چند برابر افزایش می دهد .یکی دیگر از
مزیت های کشور آب است و هر چند اکنون بحران آب داریم اما می توان با
ایجاد واحدهای صنایع معدنی در حاشیه خلیج فارس در این زمینه سرمایه
گذاری کرد.
وی تکمیل زنجیره تولید را مهم خواند و افزود  :زنجیره تولید بتدریج درحال
به بهره برداری رسیدن است و می تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند
و تالش ایمیدرو کمک به تحقق این مهم است( .بازگشت به فهرست)

صادرات آسانسور و پله برقی ایران به کشورهای
آسیایی و آفریقایی
(خبرگزاری تسنیم  ۲0دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۲۶۴3

رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی با بیان اینکه محصوالت
تولیدی آسانسور و پله برقی ایران به کشورهایی نظیر عراق ،افغانستان ،لیبی
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و تاجیکستان صادر میشود گفت :این صنعت با حمایت دولت میتواند
صادرات محور باشد و صادرات خود را توسعه دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا زهره وندی درسومین سمینار ایمنی
آسانسور و پله برقی ایران اظهار کرد :اکنون در ساخت آسانسورهای تا ۸
طبقه که با سرعت  1متر بر ثانیه حرکت می کنند ،بیش از  ۹0درصد به
خودکفایی رسیده ایم و در قسمت های فنی و پیچیده این قبیل آسانسورها
نظیر موتور ،کابین و درب های کابین ،توان ساخت کامل در داخل کشور
وجود دارد.
وی افزود :آسانسورهای  ۸طبقه به باال که با سرعت های  ۲تا  10متر بر
ثانیه حرکت می کنند به فناوری نوین نیازمند است ولی با این حال ،در این
زمینه نیز تنها حدود  ۲0درصد قطعات این آسانسورها وارد کشور می شود و
بقیه داخل کشور ساخته می شود .
زهره وندی با بیان اینکه سندیکای آسانسور و پله برقی در سراسر کشور
حدود  1۵00عضو را تحت پوشش قرار می دهد گفت :این صنعت در کشور
بیش از  ۵0هزار نفر نیروی متخصص و کارآزموده را به طور متوسط به حالت
اشتغال درآورده و به طور غیرمستقیم نیز بین  ۲۵0تا  300هزار نفر به
واسطه صنایع جانبی این صنعت مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به جایگاه جهانی ایران در صنعت آسانسور گفت :در سال ۹3
ایران با نصب  7۵هزار دستگاه آسانسور جدید رتبه سوم را در بین کشورهای
جهان به دست آورد و بعد از کشورهای پرجمعیتی نظیر چین و آمریکا قرار
گرفت.
زهره وندی گفت :در سال  ۹۴به دلیل کاهش پروانه های جدید ساختمانی و
راکد شدن مسکن مهر ،آمار نصب آسانسورهای جدید به  ۴۵هزار دستگاه
کاهش یافت و ایران بعد از کشورهای پرجمعیت چین ،آمریکا و هند ،رتبه
چهارم را به دست آورد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی گفت :پیش بینی می
کنیم تا پایان سال  ،۹۵حدود  3۵هزار دستگاه آسانسور جدید در کشور راه
اندازی شود.
زهره وندی با بیان اینکه هم اینک محصوالت تولیدی آسانسور و پله برقی
ایران به کشورهایی نظیر عراق ،افغانستان ،لیبی و تاجیکستان صادر میشود
افزود :این صنعت با حمایت دولت میتواند صادرات محور باشد و از طریق
صادرات به کشورهای متقاضی عالوه بر ارز آوری برای کشور به ایجاد اشتغال
در داخل کشور نیز کمک فراوانی کند.
وی با بیان اینکه ایران از معدود کشورهایی است توجه جدی به آموزش
دانش آسانسور در موسسه های آموزش عالی دارد گفت :اکنون  1۵مرکز
دانشگاهی علمی  -کاربردی آسانسور و پله برقی در ایران فعال هستند و در
این مراکز صنعت آسانسور و خدمات فنی و مهندسی آن به صورت تخصصی
به دانشجویان تعلیم داده می شود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی کشور با بیان اینکه به
رغم این دانش فنی گسترده ،در راه اندازی آسانسورهای مسکن مهر داشتن
استانداردها از شروط نصب این آسانسورها حذف شد گفت :به همین خاطر
زنگ خطر را برای آسانسورهای مسکن مهر به صدا در می آوریم..
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محمدرضا زهره وندی افزود :در ساخت مسکن مهر خیلی از مجوزهای
استاندارد برای مسکن لغو شد که در صورت عدم رفع معایب ،در آینده برای
ساکنان این مجتمع ها ،دردسرساز خواهد شد.
وی گفت :آسانسورهایی که پیش از سال  ۸۲در ساختمان های نظامی و
درمانی ،دستگاه های دولتی و دانشگاه ها نصب و راه اندازی شده است به
دلیل آنکه تا آن تاریخ الزامی به داشتن استاندارد نبود خطرناک هستند و
باید استاندارد و ایمنی سازی شود بویژه آن که جمعیت زیادی از این
آسانسورها استفاده می کنند .بازدیدهای تصادفی که از این قبیل آسانسورها
به عمل آمده ،نشان می دهد  ۹۸درصد آسانسورهای موسسه های عمومی
غیراستاندارد هستند.
زهره وندی با بیان اینکه بازدید از آسانسورهای ساختمان های عمومی برای
ایمن سازی آنها رایگان است گفت :بعد از بازدید مهندسین فنی ما ،چگونگی
استاندارد و ایمن سازی آنها طراحی و به مالکان اعالم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال  ۹۵پنج نفر به دلیل حوادث آسانسور جان خود را
از دست دادند گفت :تمامی آسانسورهایی که دچار حادثه شدند ،ازجانب
شرکت های فاقد مجوز که آسانسورهای غیر استاندارد را نصب و راه اندازی
می کنند به وجود آمده است .هیچ یک از این آسانسورها دارای استاندارد و
طبیعتا بیمه سرنشین نبوده اند.
زهره وندی با بیان اینکه آسانسور یک وسیله نقلیه است که به جای حرکت
بر روی زمین و به صورت افقی به صورت عمومی حرکت میکند گفت:
همانگونه که وسایل نقلیه افقی نیاز به بیمه بدنه و سرنشین دارند،
آسانسورها نیز باید حتما بیمه سرنشین داشته باشند.
وی گفت :از مردم خواسته می شود برای نصب و راه اندازی و یا استفاده از
خدمات فنی و مهندسی و عیب یابی و تعمیرات حتما به شرکت های مجوز
دار استاندارد مراجعه کنند( .بازگشت به فهرست)

سهم  7درصدی ایران از کل تولید پژو سیتروئن
فرانسه در سال 2016
(خبرگزاری تسنیم  ۲۴دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۵۴۴۸

شرکت پژو سیتروئن اعالم کرد  ۲33هزار دستگاه خودرو پژو تحت لیسانس
این شرکت فرانسوی طی سال  ۲01۶در ایران تولید شده است که معادل 7
درصد کل تولید جهانی این شرکت بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آذرنیوز ،در سال  ۲01۶میالدی،
حدود  ۲33هزار خودروی پژو تحت لیسانس این شرکت فرانسوی در ایران
تولید شده است.
شرکت پژو سیتروئن اعالم کرد ،میزان فروش خودروهایش در سال  ۲01۶به
میزان  ۵.۸درصد رشد کرده و به  3.146میلیون دستگاه رسیده که از این
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رقم  ۲33هزار دستگاه(معادل  7درصد) در ایران و تحت لیسانس پژو تولید
شده است.
در خاورمیانه و آفریقا ،گروه پژو توانسته در سال  ۲01۶میزان فروش خود را
دو برابر کند و به  3۸3هزار و  500دستگاه برساند.
در گزارش شرکت پژو ،از ایران خودرو به عنوان «شریک تاریخی برند پژو»
یاد شده است.
میزان فروش خودروهای شرکت پژو در سال  ،۲01۵دو میلیون و  ۹7۲هزار
دستگاه بوده است.
تولید خودروسازان ایرانی در  ۸ماهه نخست سال شمسی جاری از  ۸۲0هزار
دستگاه عبور کرده که  3۵.۹۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
داشته است.
ایران  7۵۹هزار و  ۸71دستگاه خودروی مسافری ۵۲ ،هزار و  1۲۹دستگاه
خودروی پیکاپ ۶1۶۶ ،دستگاه اتوبوس و خودروی باری کوچک و  7هزار و
 3۵3دستگاه کامیون تولید کرده است .در بازه زمانی مورد اشاره ،تولید
خودروهای مسافری در ایران رشدی  13۸درصدی را شاهد بوده است.
بر اساس برنامه توسعه اقتصادی ایران ،انتظار می رود خودروسازان ایرانی تا
سال  ۲0۲۵میالدی  33میلیون دستگاه خودرو تولید کنند.
در عین حال ،انتظار می رود تولید کنندگان قطعات خودرو  ۲۵میلیارد دالر
قطعات خودرو تولید و  ۶۶میلیارد دالر قطعه صادر نمایند( .بازگشت به
فهرست)

دام
اجرای استاندارد ذبح و صید برای نخستین بار در
کشور
(خبرگزاری تسنیم  ۶دی  ۹۵شناسه خبر )1۲7۸۵7۵

رئیس سازمان استاندارد کشور با اشاره به اجرای استاندارد ذبح و صید در
 10مرکز گفت :با وزارت جهاد کشاورزی برای پایش آالیندهها در محصوالت
کشاورزی تفاهمنامه امضا شد.
به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ نیره
پیروزبخت امروز در اولین همایش تخصصی امنیت غذا ،سالمت و توسعه
اظهار کرد :در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور  371استاندارد اجباری
غذایی و کشاورزی داریم ،اما باید توجه داشت که فقط به این استانداردهای
اجباری نمیتواند بسنده کرد و توجه همه جانبه را در این خصوص
نیازمندیم .
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وی با اشاره به اجرای تفاهمنامههای بهداشتی با  ۲وزارتخانه بهداشت و
جهاد کشاورزی افزود :اخیرا در بحث تولید غذای حالل و کاهش آالیندهها
در محصوالت کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه امضا کردهایم.
*وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد برای کاهش آالیندههای بخش
کشاورزی تفاهم امضا کردند
رئیس سازمان استاندارد کشور ادامه داد :براساس همکاری مشترک با وزارت
جهاد کشاورزی دستورالعمل مشترکی در موضوع آالیندههای محصوالت
کشاورزی به امضا رساندهایم و امیدواریم که همکاری مشترک مناسبی در
این باره داشته باشیم.
وی با اشاره به نگرانی مسئولین دولتی درباره میزان مصرف باالی نمک و
شکر در کشور گفت :با همکاری وزارت بهداشت اقدامات مناسبی برای
کاهش مصرف نمک و شکر در دستور کار قرار گرفته شده است و گزارشاتی
نیز در این خصوص در شورای عالی سالمت مطرح شده است .
پیروزبخت در ادامه سخنان خود با اشاره به استانداردسازی نانهای سنتی
در کشور گفت :استاندارد اجباری نان سنتی با محوریت وزارت بهداشت و
سازمان استاندارد برای ارتقای کیفیت سالمت این محصول در دستور کار
قرار دارد که گزارش آن نیز به شورای عالی سالمت ارائه شده است.
وی همچنین در خصوص وضعیت کشاورزی ارگانیک در کشور گفت :برای
توسعه کشاورزی ارگانیک و صدور مجوز آالیندهها در محصوالت کشاورزی
اقداماتی در دستور کار است همچنین پایش ویژه فرآوردههای لبنی برای
بررسی وضعیت مصرف روغن گیاهی در آنها انجام شده است.
وی همچنین در مورد پایش آب شرب کشور گفت :پایش آب شرب مصرفی
مردم انجام و گزارش آن نیز در اختیار دولت قرار گرفته است.
رئیس سازمان استاندارد کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان
اینکه برای امنیت غذایی مردم باید به یکپارچگی غذا در کشور توجه داشت،
گفت 3 :مولفه اصالت ،ایمنی و کیفیت غذا به طور تواما مورد توجه ما است و
ما معتقدیم که بحث اصالتسنجی که در کشورهای دیگر به جد رعایت
میشود در ایران نیز باید رعایت شود.
پیروزبخت اضافه کرد :در صورتی که به موضوع اصالتسنجی غذای تولیدی
کشورمان توجه نشود صنعت صادرات مواد غذایی کشور در آینده با همان
مشکلی مواجه میشود که پسته به خاطر «آفلوتوکسین» موجود در آن
مواجه شد.
وی با بیان اینکه یکپارچگی غذا باید به صورت همه جانبه در کشور مورد
توجه قرار گیرد گفت :اکنون نگرانم که دشمنان کشور از این راه با ایران
مقابله کنند. .
رئیس سازمان استاندارد کشور گفت :در ایران نباید یک روز نگران
آالیندهها< ،سموم و غیره باشیم بلکه باید بر وضعیت زنجیره غذا از مزرعه تا
سفره مردم مورد توجه قرار گیرد .
*استاندارد ذبح و صید در کشور اجرا شد
وی اضافه کرد :در کشورهای اسالمی که غذای حالل مورد توجه قرار
میگیرد بحث مشخصات اصالت مورد تاکید است که برای ورود به این بازار
ایران نیز باید به بحث اصالت غذا در بازارهای صادراتی توجه کند.
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رئیس سازمان استاندارد کشور در پایان صحبتهای خود با اشاره به همکاری
مشترک نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی با سازمان استاندارد گفت:
براین اساس برنامه بستهای عالوه بر نظارت شرعی نظارت استانداردی نیز
صورت میگیرد که این امر به صورت پایلوت در  10کشتارگاه کشور انجام
میشود و بر روی محصول دو امضا از ارگانهای یاد شده قید میشود.
(بازگشت به فهرست)

راهاندازی صندوق حمایت از پیله کرم ابریشم /تولید
 920تن پیله در قبال  183تن واردات
(خبرگزاری فارس  ۶دی )۹۵

هستیم تا این صندوق همانند صندوق چای سرمایه اولیهای داشته باشد تا
در مواقع اضطراری برای توانمندسازی جامعه نوغانداران ورود کند.
وی گفت :با کارهای انجام شده در سال  1۴7، ۹۴تن نخ ابریشم تولید
کردهایم و بالغ بر  ۹۲0تن پیله تر کرم ابریشم نیز تولید شده است و در
مقابل  1۸3تن پیله خشک کرم ابریشم و  3۵۹تن نخ ابریشم خام وارد
کشور شده است .
داداشپور درمورد رونق صنایع ابریشمکشی هم به این نکته اشاره کرد که
بیشتر تمایل داریم ،تا به جای نخ ابریشم پیله کرم ابریشم را وارد کرده و آن
را برای فرآوری و ابریشم کشی در اختیار صنایع قرار دهیم ،تا هم اشتغالزایی
انجام شود و هم رونق در این زمینه به وجود آید.
به گزارش فارس ،در حال حاضر چین  ۸۴درصد تولید پیله کرم ابریشم و نخ
ابریشم را در دنیا برعهده دارد( .بازگشت به فهرست)

رایگان شدن واکسیناسیون دامهای کشور در برنامه
ششم توسعه
رئیس مرکز نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی گفت :با حمایتهایی که طی
 3سال اخیر برای پرروش پیله کرم ابریشم انجام شد ،در سال  ۹۲0 ،۹۴تن
پیله کرم ابریشم تولید شده و در مقابل تنها  1۸3تن پیله خشک وارد شده
است .علیاصغر داداشپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فارس ،در مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی برای پرورش کرم ابریشم
اظهار داشت :تا چند سال اخیر وضعیت به جایی رسیده بود که عمده پیله
کرم ابریشم و نخ مصرفی از کشورهایی همچون چین وارد میشد ،اما با
کارهای حمایتی که انجام دادهایم ،وضعیت پرورش پیله کرم ابریشم رو به
بهبود بوده است.
وی با اشاره به اینکه نوغانداری را در قالب زنجیره ارزش پیگیری میکنیم،
تصریح کرد :ارزش افزوده در محصوالت نهایی پیله کرم ابریشم نهفته است
یعنی ما باید بتوانیم با فرآوری و تولید محصوالتی همچون فرش ابریشم یا
پارچههای ابریشمی و صادرات آنها ارزآوری بیشتری برای کشور داشته
باشیم.
رئیس مرکز نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی از راهاندازی شبکههای
کارشناسی در سازمانهای جهاد کشاورزی هر استان خبر داد و گفت :این
مراکز در توانمندس ازی نوغانداران و آموزش برای تولید پیله کرم ابریشم ورود
کردهاند و اکنون بیشترین تولید ما در استانهای گیالن ،خراسان رضوی،
گلستان ،مازندران ،خراسان شمالی،آذربایجان شرفی و اصفهان است.
وی گفت :توزیع نهال توت رایگان بین پرروش دهندگان کرم ابریشم و در
اختیار قر اردادن نهاده با حداقل قیمت از جمله کارهایی است که برای
حمایت از تولید پیله کرم ابریشم انجام دادهایم و اکنون هر جعبه تخم نوغان
را  7۵00تومان در اختیار پرورش دهندگان قرار میدهیم.
به گفته داداشپور همچنین دو سوم حقالسهم تعرفه بیمه پرورش پیله کرم
ابریشم را دولت پرداخت میکند ،تا این صنعت جانی دوباره بگیرد.
تاسیس صندوق حمایت از سرمایهگذاری و توسعه نوغانداری ابریشم کشور
خبر دیگری بود که داداشپور به آن اشاره کرد و گفت :در حال رایزنی
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(خبرگزاری تسنیم  ۸دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸1070

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت :در برنامه ششم توسعه و براساس
تصویب مجلس شورای اسالمی دولت موظف شده که بهای واکسیناسیون
دامداران را تامین کند.
به گزارش خبرنگار کشاورزی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» ،مهدی خلج
امروز در نشست مشترکی با موسسه سرمسازی رازی اظهار کرد :براساس
نگاه اقتصاد مقاومتی در کشور ما ملزم به استفاده از تولیدات داخلی در
کشور هستیم .اما در مورد واکسن بیماری تب برفکی دامهای کشور اگر این
واکسن به موقع و با کیفیت مورد نظر تامین نشود مجبور به واردات این
محصول هستیم.
وی افزود :دولت موظف است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در کنار
هم ببیند و در صورتی که نیاز دامداران تامین نشود ما نمیتوانیم دست روی
دست بگذاریم .
* در برنامه ششم توسعه دولت بهای واکسیناسیون دامداران را تامین
میکند
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد :دولت در برنامه ششم موظف است
که بهای واکسیناس یون دامداران را تامین کند که این امر نیازمند اعتبار
ویژهای برای سازمان دامپزشکی کشور است .
خلج در ادامه صحبتهای خود در واکنش به اظهارات رئیس موسسه
سرمسازی رازی درباره ورشکستگی یک شرکت خصوصی به دلیل عدم
فروش محصوالت آن در بازار داخلی تصریح کرد :ورشکستگی یک شرکت
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خصوصی ربطی به دولت ندارد بلکه باید نیاز دامداران به موقع و به قیمت
تامین شود .
وی افزود :گالیههای موسسه سرمسازی از سازمان دامپزشکی کشور داشت
باعث شد که در سال گذشته براساس اختیارات سازمان دامپزشکی کشور
اقدام به نقص قاعده موجود کنیم و بدون برگزاری مزایده محصوالت
سرم سازی رازی با قیمتی باالتر از معمول خریداری کنیم اما باید در نظر
داشت که ما میتوانیم برای تامین نیاز دامداران این محصول را به قیمت
 1۴00تومان در هر دوز خریداری کنیم .
خلج گفت :در حالی که نرخ وارداتی هر دوز واکسن تب برفکی هند یا ترکیه
 1۴00تومان است که موسسه سرمسازی رازی قصد فروش این محصول به
 ۲۵00تومان دارد که این امر باعث اجحاف در حقوق مصرفکننده خواهد
داشت اما وزارت جهاد کشاورزی به درستی نرخ  1۸00تومان را برای خرید
این محصول مصوب کرد.
وی خطاب به رئیس موسسه سرمسازی رازی که اظهاراتی در انتقاد از
سازمان دامپزشکی در جمع خبرنگاران و اساتید دانشگاهی مطرح کرده بود
گفت :مشکالت بین دستگاهها نباید در این محیطها مطرح شود بلکه این
مشکالت باید در حضور وزیر جهاد کشاورزی و در داخل وزارتخانه مطرح
شود و طرح این مسائل در جمع خبرنگاران و اساتید دانشگاهی جایز نیست.
بنابراین گزارش در نشست امروز تبیین سیاستهای مبارزه با تب برفکی با
حضور دو بخش ذیربط سازمان دامپزشکی کشور و موسسه سرمسازی رازی
و انواع اساتید دانشگاهی برگزار شد دو بخش یاد شده انتقادات تندی علیه
یکدیگر در خصوص نحوه تامین واکسن تب برفکی به کار بردند گفتنی است
موسسه سرمسازی رازی به تازگی توانسته است نیاز واکسن تب برفکی کشور
را تامین کند ا ما این موسسه محصوالت خود را به قیمتی باالتر از نرخ
رقابتی کشورهای دیگر عرضه میکند که این امر محل مناقشه شده است.
(بازگشت به فهرست)

پیشرفت های روز ،تحقیقات بر روی این نوع واکسن ها را در دستور کار قرار
داد.
وی گفت :یکی از نخستین واکسن های نوترکیب که به دانش فنی آن در
موسسه رازی دست یافته ایم ،واکسن ضد کنه است .آلودگی دام به کنه
موجب تحمیل خسارات اقتصادی فراوان به دامدار می شود ،کاهش باروری،
کاهش شیردهی و کاهش تولید گوشت از تبعات این بیماری است.
کهرام افزود :این کنه ناقل ویروس های بیماری زای دیگری مانند تب کریمه
کنگو است بنابراین کنترل آن از لحاظ بهداشتی و اقتصادی بسیار با اهمیت
است.
رئیس موسسه رازی با اشاره به تکمیل مطالعات تحقیقاتی این واکسن در
بخش ژنومیکس و مهندسی ژنتیک موسسه رازی یادآور شد :خوشبختانه
مرحله تولید آزمایشگاهی این واکسن به پایان رسیده است.
کهرام با ابراز امیدواری برای تولید انبوه واکسن ضد کنه گفت :این واکسن
نخستین واکسن نوترکیب در زمینه بیماری های انگلی دام است که بر پایه
دانش بومی محققان ایرانی با تکنولوژی نوترکیب یا مهندسی ژنتیک ساخته
شده است.
وی دستیابی به دانش فنی ساخت فرآورده های مهندسی ژنتیک را از طرح
های در دستور کار بخش ژنومیکس و مهندسی ژنتیک این موسسه عنوان
کرد( .بازگشت به فهرست)

ایران و دانمارک در بخش دام و دامپزشکی تفاهمنامه
امضا کردند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۸دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۹۶0۸

نخستین واکسن نوترکیب انگلی دامی کشور تولید
شد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۸دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۹013

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از موفقیت محققان این
موسسه در تولید آزمایشگاهی واکسن ضد کنه به عنوان نخستین واکسن
نوترکیب در زمینه بیماری های انگلی دامی در کشور خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم«پویا» به نقل از پایگاه اطالع
رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،حمید کهرام با اشاره به این که در دنیا تولید
واکسن به صورت نوترکیب در حال تغییر است ،اظهار کرد :موسسه رازی در
طول  10سال گذشته ،با درک اهمیت موضوع و برای همگام شدن با
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روسای سازمان دامپزشکی ایران و دانمارک تفاهمنامه همکاریهای علمی و
پیشگیری علیه بیماریهای فرامرزی و توسعه همکاریهای آزمایشگاهی با
یکدیگر امضا کردند.
به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،مهدی خلج رئیس
دامپزشکی ایران و پرا استارک هنریک سن رئیس سازمان دامپزشکی
دانمارک عصر امروز (سه شنبه  ۲۸دی) در خصوص بهداشت دام و
دامپزشکی تفاهمنامه امضا کردند.
در این تفاهمنامه بر زمینهسازی تجارت ایمن و امن برای فعالین اقتصادی
دو کشور در بخش دامپزشکی ،همکاریهای علمی ،پیشگیری علیه بیماریهای
فرامرزی و توسعه همکاریهای آزمایشگاهی در موضوع بهداشت آبزیان و
ماهیان سردابی تأکید شده است.
استفاده از فناوریهای نوین در تولید دارو و واکسنهای دامپزشکی و مواد
بیولوژیک ،همچنین تسهیل روند صادرات و واردات این محصوالت از دیگر
موارد مورد توافق دو کشور بود( .بازگشت به فهرست)
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خدمات
تکاپوی دولت برای اتالف 4200میلیارد تومانی در طرح
جدید اشتغال
(خبرگزاری تسنیم  ۴دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۲177۸

دولت در طرح مبهم اشتغالی 1.۵میلیارد دالری ایجاد 70هزار شغل خرد و
روستایی را پیشبینی کرده ،در حالی که این میزان شغل خرد را با
۴00میلیون دالر معادل 1۶00میلیارد تومان میتوان ایجاد کرد .حال دولت
با 1.1میلیارد دالر باقیمانده چه هدفی را دنبال میکند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،طرح «تکاپو» را باید آخرین
تکاپوی دولت یازدهم برای کاستن از نمره منفی اشتغال در چهار سال
مدیریت دانست ،دولتی که پس از ده سال نرخ بیکاری را صعودی کرده و از
 1۲درصد عبور داده است .این طرح  1و نیم میلیارد دالر هزینه دارد که
طبق گفته علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از محل منابع
صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال تأمین میشود ،و البته وی میگوید:
«آییننامههای الزم برای تخصیص این منابع بهزودی آماده میشود ،».یعنی
تازه "بعد از گرفتن پول تصمیم میگیریم که چه کنیم".
وزیر کار محل تخصیص این رقم هنگفت  ۵هزار و  ۸00میلیارد تومانی را
حوزههای اشتغال در بخشهای روستایی و بنگاههای خرد و کوچک اعالم
کرد .طبق گفته این وزیر دولت یازدهم« :امسال ایجاد  70هزار شغل در
مناطق روستایی پیشبینی شده است که در ۶ماهه دوم امسال در صورت
تخصیص فوری منابع ،محقق شود ،».یعنی برای هر شغل حدود  ۸۲میلیون
تومان هزینه خواهد شد ،آن هم در بخش اشتغال روستایی و کوچک و خرد!
درحالی که منظور از شغلهای روستایی و خرد و کوچک شغلهایی است که با
کمتر از  ۲0میلیون تومان ایجاد شوند ،با این مبنا باید حدود  300هزار
شغل کوچک ایجاد شود ،در واقع برای ایجاد  70هزار شغل روستایی و خرد
هزینه  ۴00میلیون دالری کافی است و  1.1میلیارد دالر باقی میماند.
با این حال به بهره وری ناچیزی که در طرح ربیعی دیده شده است هم کاری
نداریم ،اگرچه به خوبی ضعف مفرط مدیریتی دولت اعتدال را در اداره اقتصاد
که خود را بهصورت بسیار گران اداره کردن کشور نشان میدهد ،در این
طرح گران و با بهرهوری ضعیف میتوان دید .افزایش سرسامآور بودجه جاری
کشور ،متوقف شدن طرحهای عمرانی و افزایش جدی نرخ بیکاری کنار
بیسابقهترین رکود اقتصادی تاریخ کشور خروجی مدیریت ضعیف و شعاری
کابینه است .موضوع به سؤال ابتدایی بازمیگردد که وزیر طراح طرح
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«تکاپو» و دولت اعتدال باید پاسخ دهند؛ چرا این طرح جزئیات یک برنامه
استاندارد اقتصادی را ندارد؟
اگر دولت میخواهد با ایجاد  70هزار شغل بازار کار را متحول کند و برای
آن  1.۵میلیارد دالر هزینه پیشبینی کرده است باید برنامهای ارائه دهد که
شامل جزئیات زیادی باشد؛ محل هزینهکرد این پول هنگفت باید شامل
اطالعات جغرافیایی ،کدهای مشخص شغلی ،ترکیب اشتغال انتظاری و
ظرفیت تولیدی باشد که قرار است به اقتصاد اضافه شود ،در حالی که وزیر
کار میگوید قرار است همه این کارها بعداً انجام شود و هنوز به آن فکر
نشده است .تنها چیزی که میدانیم این است که به  1.۵میلیارد دالر پول
نیاز داریم .اگر این تحلیلهای کارشناسی از قبل انجام نشده است؛ وزیر کار
بر چه مبنایی انتظار دارد  70هزار شغل ایجاد کند و اساساً این رقم را از کجا
آورده است؟
به نظر می رسد که وزرای دولت یازدهم با حداقل مبانی برنامه ریزی
اقتصادی بیگانه هستند و نمیدانند که اقتصاد مانند ماشین خرید نیست که
از یک طرف  1.۵میلیارد دالر تزریق کنی و از طرف دیگری  70هزار شغل
آماده تحویل بگیری .این سادهانگاری در اقتصاد صرفاً به از دست رفتن ۵
هزار و  ۸00میلیارد تومان از محل منابع عمومی میانجامد و معلوم نیست
این هزینههای هنگفت عاید چهکسانی میشود که حتی ردی از آنها نیز در
آینده به دست نخواهد آمد.
از مجلس شورای اسالمی انتظار میرود که از وزیر کار طرح سؤال کند و
محل هزینه این رقمهای هنگفت از جیب مردم را با دقت جویا شود ،در غیر
این صورت تنها چیزی که عاید مردم میشود یک فاکتور  ۵هزار و ۸00
میلیارد تومانی است و دیگر هیچ ،که حتی اگر در ایجاد رقم ناچیز  77هزار
شغل نیز موفق شده باشد تنها  1۴.۵درصد بازدهی داخلی را کسب کرده
است ،یعنی نمره  ۲.۸از ( .۲0بازگشت به فهرست)

وزارت صنعت مقصر شکست طرح خرید کاالی ایرانی
معرفی شد
(خبرگزاری تسنیم  ۵دی  ۹۵شناسه خبر )1۲77۸۲۲

رئیس کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کاالی
ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کاالهای انتخاب شده توسط وزارت
صنعت دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،جلسه هم
اندیشی رئیسکل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها
با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور عصر روز شنبه ،مورخ
 13۹۵.10.۴در محل بانک مرکزی برگزار شد .در این جلسه ولی اله سیف با
تاکید بر لزوم گسترش حضور بانکها در بازار ارز ،گفت :علیرغم گشایشهای
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انجام شده مقررات تسهیل کننده ابالغی ،کماکان بانکها اقدام موثری در
این خصوص انجام نداده اند و الزم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر
کنند ،چراکه بانکها تنها با عملیات واسطه گری وجوه نمیتوانند سودآوری
خود را تضمین کنند و الزم است در عرصههای دیگر من جمله ارائه خدمات
متنوع ارزی فعال باشند.
سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیشروی بازار ارز گفت :بانکها باید نقش
اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیتهای شبکه صرافی به
جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سالمت و اطمینان
در تجارت خارجی تقویت شود.
رئیسکل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حسابهای ارزی مرتبط با
موضوع عملیات ارزی پایان سال  13۹0بانکها تاکید کرد و ضمن
درخواست ارایه گزارشهای حسابرسی ارزی بانکها به بخش ارزی بانک
مرکزی گفت :در شرایط کنونی که به دنبال شفاف سازی و دقت در
گزارشهای حسابرسی هستیم ،حل و فصل این موضوع به جای مانده از
گذشته فرصت دوچندان یافته است .در هر حال تاکید ما بر ارایه هرچه
سریعتر این گزارش هاست و آمادگی داریم با همکاری کامل ،این امر را به
نتیجه برسانیم.
رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوقهای
الزم و بخش ش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات
غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در
این زمینه اطالع رسانی الزم را انجام دهند بدین ترتیب نظر قانون گذار در
تبصره  3۵اصالحیه قانون بودجه سال  13۹۵نیز تأمین خواهد شد.
سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانکها تاکید کرد و افزود :در
این رابطه نظر بانک مرکزی که ارایه ابزاری نوین مطابق با عقود اسالمی بوده
است ،تامین شده است و امیدوارم این محصول که عالوه بر تامین مالی خرد
با اصول بانکهای تجاری نیز همخوانی دارد ،هرچه بیشتر مورد توجه قرار
گیرد .اگرچه در این رابطه اختیارعمل به بانک ها داده شده ،ولی پیشنهاد
میشود بانک ها با اطالع رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت ،جامعه را هرچه
بیشتر از مزایای آن ،از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهرهمند کنند.
رئیسکل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
را عدم استقبال مردم از ترکیب کاالهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کاالهای با
کیفیت به مردم تصریح کرد :در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به
تامین منابع برای خرید کاالهای کم کیفیت انبار شده نیستند .این خود
مردم هستند که عالقه به خرید این دسته از کاالها ندارند و نباید خسارت
آن به گردن نظام بانکی بیفتد .البته در این خصوص همکاران محترم نظام
بانکی تالشهای گستردهای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرحهای
خروج از رکود بوده و هستند.
وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانک ها و اعطای تسهیالت ازدواج از
این محل گفت :اگرچه افزایش تسهیالت قرضالحسنه ازدواج از  3به 10
میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد آورد اما بانکها نیز بسیار خوب
عمل کردند و انتظار می رود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به
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تسهیالت قرضالحسنه ازدواج استمرار یابد .تاکنون در مجموع  ۸میلیون و
 ۲33هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به مبلغ  ۲۶3هزار میلیارد
ریال اعطا شده است .حدود  ۵۴هزار میلیارد ریال از آن در سال 13۹۵
پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیالت ازدواج پرداخت شده در سال
 13۹۴که حدود  ۲۴هزار میلیارد ریال بوده ،افزایش چشمگیری را نشان می
دهد.
وی افزود :با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی ،بانک مرکزی را موظف به
نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیالت قرض الحسنه ازدواج کرده است،
از بانکها انتظار می رود که به سقفهای تعیین و اعالم شده توسط بانک
مرکزی توجه کنند .در این خصوص بانک مرکزی نیز برای بانکهایی که به
سقف معین ماهیانه خود نرسند ،جریمههایی را تعبیه کرده که پس از
تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیتهای حاصله در زمینه
کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان داشت که علیرغم این توفیقات
شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است گفت :بازار بین بانکی
هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم
تعادل بانکها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد .ورود بانکهای دارای
عدم تعادل به این بازار،آن را بهم ریخته و نرخها را دستخوش تغییر میکند
و لذا بانکها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شدهاند باید از طرق مختلف
همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش داراییها ،عدم تعادل خود را
رفع کنند .بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد
کند.
وی عنوان کرد البته یکی دیگر از دالیل افزایش نرخ در بازار طی روزهای
اخیر ،فروش اوراق مربوط به خرید گندم به بانکها توسط دولت و همچنین
عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم
صورتهای مالی بانکها تاکید کرد و گفت :تاکنون بانک مرکزی در تنظیم
صورت های مالی بانک ها همراهی و مساعدتهای زیادی انجام داده ،لیکن
اصالحات الزم باید اعمال شود و مشکالت موجود در این زمینه الزم است
هرچه سریع تر مرتفع شود .در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه
ملزم کردن بانک ها به اصالح صورت های مالی ،به زیان سهام دار تمام می
شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد .در پاسخ باید گفت
که مدیران بانک ها که توسط سهامداران تعیین میگردند مسئول سود یا
زیان بانک هستند و بانک مرکزی مسئولیتی در سود و زیان بانک ها که
منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است ندارد.
وی افزود :البته سودی که علی الحساب به سپرده ها پرداخت می شود ،نباید
از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسالمی بانک
مرکزی بیشتر باشد .برای نمونه ،در صورت های مالی ،نباید سهم سود مشاع
مورد محاسبه برای سپرده گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول
سال کمتر باشد .بانک نمی تواند بیشتر از حق سپرده گذار سود بپردازد و
اگر هم بیشتر بپردازد ،طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر میشود .در
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نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانک ها باید خطوط قرمز را
رعایت کرده و از ایجاد سود موهوم در صورت های مالی پرهیز کنند.
سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک
خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده اند ،اشاره کرد:
شفافیت درصورتهای مالی یک اصل مسلم و حرفهای است .دستکاری در
صورت های مالی جرم تلقی می شود .وی از مدیران عامل بانک ها خواست
اصول حرفهای بانکداری را همواره نصب العین خویش قرار دهند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی ،گفت :برخی
معتقدند که فاصله  3درصدی نرخ سود سپرده و تسهیالت ،غیر منطقی است
که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده
را  1۵درصد اعالم میکند که مربوط به سپردههای یک ساله است و بانکها
باید برای سایر سپردهها نرخهای سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.
وی افزود :تعدیل منطقی متوسط نرخ سود سپرده ،توسط بانکها با کاهش
هزینه تجهیز منابع ،دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیالت و سپرده را
حاصل میکند.
سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و
جامعه ،پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانکها ،کانون بانک
ها به صورت رسمی تشکیل شود .وی تاکید کرد :اگر بانک مرکزی در کنار
وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها از نظام بانکی هم
باشد ،از وظایف خود باز خواهد ماند .لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز
به تشکیل نهاد صنفی کانون بانک ها به صورت رسمی وجود دارد و شورای
هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی الزم است این
موضوع را پی گیری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری را در خصوص
تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط ،قابل تقدیر دانست و
خاطرنشان کرد :حمایت گسترده بانکها از طرحهای رونق اقتصادی و خروج
از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانکها میتواند آثار
مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد .به نظر من نقش بانک ها در انجام
این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۹۵
بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از  ۵.۴درصد در فصل اول
به  ۹.۲درصد در فصل دوم سال جاری ،در نتیجه همین اقدامات بانکها
بوده است.
وی ادامه داد :ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به
فصل اول از رشدقابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دالیل اصلی آن
هدایت نقدینگی و منابع از بانک ها به سمت بنگاه های تولیدی کوچک و
متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است .در راستای
حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا
تاریخ  13۹۵.10.۴مبلغ  70۸۹۸میلیارد ریال تسهیالت برای ۹۹۹۶واحد
تولیدی از طریق م عرفی کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و
مبلغ  ۵۹۲۸۲میلیارد ریال برای  ۸۹11واحد تولیدی از طریق بانک عامل و
جمعاًبه مبلغ  13017۸میلیارد ریال برای  1۸۹07واحد تولیدی اعطای
تسهیالت شده است.
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رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانک ها در
اجرای طرح حمایت ازبنگاه های تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و
اولویت دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تاکید کرد.
(بازگشت به فهرست)

دولت حتی  1ریال از درآمد حذف یارانهها را به
اشتغال نداد 4/میلیارد دالر هم بگیرد اشتغالزایی
نمیکند
(خبرگزاری تسنیم  1۸دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۹707

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اگر  ۴میلیارد دالر هم به
دولت داده شود باز هم اقدامی در جهت اشتغالزایی صورت نمیگیرد ،گفت:
طرح برداشت  1.۵میلیارد بهخاطر برنامه ششم متوقف شده ،دولت حتی یک
ریال از منابع حذف یارانه را به اشتغال اختصاص نداد.
عبدالرضا عزیزی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درباره طرح اشتغالزایی
دولت گفت :با توجه به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس ،اکنون فرصت
مناسب برای بررسی این طرح در مجلس نشده است.
وی درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ایجاد  ۹۵0هزار شغل در طول
برنامه ششم توسعه گفت :تا زمانی که سودهای بانکی تکرقمی نشود ،تمام
طرحهای تسهیالتی بینتیجه است .هیچ فرد عاقلی با سود تکرقمی بانک
بهسمت تولید نمیرود و تا تولید نباشد سطح اشتغال افزایش نمییابد.
عزیزی با بیان اینکه تا زمانی که بانکها از حالت ربوی خارج نشوند وضعیت
ادامه دارد ،افزود :زمانی که وضعیت سودهای بانکی اینچنین است اقتصاد
مقاومتی عملیاتی نمیشود .دولت در برنامههایی که به مجلس ارائه میکند،
تنها  ۲0درصد عمل میکند .دولت یک الیحه  3۴مادهای را به مجلس ارائه
کرد و در نهایت  1۴0ماده در مجلس برای برنامه ششم به تصویب رسید.
بهنظرم برنامه ای که مجلس به دولت تکلیف کرده است خارج از توان دولت
است و قابلیت اجرایی ندارد.
وی با ابراز اینکه برنامه ششم توسعه کشور که توسط دولت طی الیحهای
تقدیم مجلس شورای اسالمی شده بود در حوزه اشتغال برنامه محکمی
نداشت ،گفت :این الیحه فاقد برنامهریزی محکم و سیاستهای قابل اتکایی
در حوزه اشتغالزایی بود.
وی با اعالم اینکه د ولت تا کنون با حذف یارانه ثروتمندان حتی یک ریال
برای اشتغالزایی فارغ التحصیالن هزینه نکرده است ،گفت :برداشت از
صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغالزایی تکرار طرحهای قبلی است که
منابع از دست رفت .اگر بهجای  1.۵میلیارد دالر حدود  ۴میلیارد دالر هم
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به دولت داده شود باز هم بهطور دقیق در حوزه اشتغالزایی نمیتوان اقدامی
کرد( .بازگشت به فهرست)

"کارت مرابحه" دچار فراز و نشیب شد/توزیع 4100
میلیارد تومان بین  381هزار نفر
(خبرگزاری تسنیم  1۹دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۸۹۹11

درحالی  ۴ماه از اجرای سیاست کارت های اعتباری در نظام بانکی می گذرد
که تا کنون  3۸1هزار و  ۶1۹فقره کارت در بانک ها صادر شده که میانگین
آنها  10میلیون و  ۹00هزار تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،زمانی که به دستور بانک
مرکزی فرایند صدور کارتهای اعتباری عام برای متقاضیان از اول مهر در
شعب نظام بانکی کلید خورد این ذهنیت در جامعه و نظام بانکی شکل
گرفته بود که با این کارت ها مردم به راحتی امور مالی خود را پیش می
برند.
هرچند هدف بانک مرکزی از اجرای این ساست آن بود که رونقی به تولید
دهد و مسیر خروج از رکود را همواره کند ولی از آنجایی که محدودیتی در
استفاده از کارت های اعتباری وجود نداشت براحتی راه برای انحراف این
تسهیالت از هدف بانک مرکزی باز بود.
گفتوگو با کسبه و فعاالن بازار حکایت از آن دارد که این طرح در همان
روزهای نخست سروصدایی در بازار ایجاد کرده بود ولی بعد از گذشت چند
هفته باز هم تب کارتهای اعتباری خوابید.
در کنار نواقص اجرای سیاست کارت های اعتباری باید این را هم اضافه کرد
که برخی بانک ها یا با بانک مرکزی همراه نشدند یا با محدودیت هایی این
سیاست را اجرا کردند.
در روزهای نخست ابالغ دستور جدید بانک مرکزی ،بانکیها نرسیدن
بخشنامه اجرایی را علت اصلی تأخیر در توزیع کارتهای اعتباری اعالم می
کردند ولی بعد از گذشت چند هفته این توجیه دیگر برای مردم رنگ
نداشت.
با این حال هستند بانک هایی که پیشتاز توزیع کارتهای اعتباری بوده و
گوی سبقت را از سایر رقبای بانکی خود ربوده اند اما بانکهایی که توزیع
کننده کارت اعتباری هستند تعدادشان به مراتب کمتر از بانکهایی است که
این طرح را اجرا نمی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در توضیح عملکرد بانک ها در زمینه کارت
های اعتباری از پیشتاز بودن بانک ملی خبر داده بود.
تازه ترین گزارش دریافتی خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی نشان می دهد که
از ابتدای توزیع کارت های اعتباری در نظام بانکی تا کنون
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 ۴1،۶7۶،۲۵0،۸۹۴،۶00ریال اعتبار برای کارت اعتباری مرابحه صادر شده
است.
ضمن آنکه تعداد کارت های اعتباری مرابحه تا به امروز  3۸1هزار و ۶1۹
کارت بوده است .میانگین نشان می دهد رقم کارت های اعتباری صادر شده
حدود  10میلیون و  ۹00هزار تومان است و مردم به دنبال وام های خرد
هستند .
آمار بانکهای مختلف از میزان توزیع کارتهای اعتباری تا این لحظه نشان
میدهد که مشتریان این کارتها طبقه متوسط جامعه هستند چرا که از بین
کارتهای برنزی ،نقرهای و طالیی این کارتهای برنزی هست که بیشترین
سهم را به خود اختصاص داده است .این موضوع را آمار بانک مرکزی هم
تأیید کرده است.
گزارش های میدانی تسنیم نشان میدهد که تعدادی از بانک های دولتی و
همچنین تعداد انگشت شماری از بانکهای خصوصی از ابتدای مهرماه
امسال با دستور بانک مرکزی صدور کارتهای اعتباری رنگی با ارقام ،10
 30و  ۵0میلیون تومانی را در شعب خود آغاز کرده اند.
ولی بعد از گذشت  ۴ماه از اجرای طرح جدید بانک مرکزی مراجعه خبرنگار
م ا به شعب بانک های دولتی  ،نیمه دولتی و خصوصی حکایت از آن دارد که
این طرح در شعب بانک های دولتی جسته و گریخته اجرا می شود و در
شعب بانک های نیمه دولتی این پاسخ به مردم داده می شود که باید به
شعب منتخب مراجعه کنند ولی در بانک های خصوصی بعضاً این پاسخ داده
می شود که توزیع کارت اعتباری در این بانک خصوصی تمام شده است.
مسئول یکی از شعب این بانک خصوصی به خبرنگار تسنیم گفت :تعداد
محدودی کارت اعتباری در این بانک برای اجرای طرح جدید بانک مرکزی
در نظر گرفته شده بود که با مراجعه مردم این کارتها در اختیار متقاضیان
قرار گرفت و دیگر کارتی نمانده که از متقاضیان جدید ثبت نام کنیم.
به گزارش تسنیم ،مردم میتوانند با مراجعه به بانکهای عامل کارت
اعتباری در رنگهای برنزی ( 10میلیونی) نقرهای ( 30میلیونی) و طالیی
( ۵0میلیونی) با بازپرداخت حداکثر 3۶ماهه دریافت کنند.
اگر شما متقاضی دریافت کارت اعتباری  10میلیون تومانی از بانکها هستید
در صورت انتخاب سررسید  3۶ماه باید در هرماه مبلغی حدود  3۵0تا 3۶0
هزار تومان در قالب قسط به بانک پرداخت کنید؛ در موارد کارتهای اعتباری
 30و  ۵0میلیون تومانی نیز با سررسید 3۶ماهه اقساط بهترتیب یک میلیون
و یک میلیون و  ۸00هزار تومان است.
بر این اساس مشتریان میتوانند با مراجعه به شعبه و تکمیل فرمهای مربوط
در باجه صدور کارتهای اعتباری درخواست کارت اعتباری با هر مبلغی بین
 30 ،10و  ۵0میلیون تومان را به بانک ارائه دهند؛ این فرآیند مشابه فرآیند
درخواست وام از بانک میباشد.
بعد از آنکه درخواست صدور کارت اعتباری به شعبه ارائه شد همان لحظه
اعتبارسنجی در بانک انجام میشود؛ البته یک بار اعتبارسنجی در داخل
بانک انجام میشود و بار دیگر اطالعات مشتری به سامانه اعتبارسنجی بانک
مرکزی داده میشود.
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مشتری برای دریافت کارت اعتباری باید شرایط اعالم شده در شعبه از جمله
داشتن یک ضامن معتبر را داشته باشد؛ منظور از ضامن معتبر ضامنی است
که از دید بانک اعتبار کافی برای ضمانت را داشته باشد و این اعتبار بعد از
تعیین صالحیت ضامن در اختیار شعبه است.
گفتنی است ،امکان استفاده کارتهای اعتباری عام در تمام دستگاههای
فروشگاهی وجود دارد و مشتریان میتوانند با استفاده از آن کاال و خدمت
مورد نیاز خود را خریداری کنند .جالب است بدانید فقط این کارتها امکان
نقدشوندگی از دستگاههای خودپرداز را ندارد( .بازگشت به فهرست)

کیفیت خدمات پروازی پس از آزادسازی نرخها بهتر
نشد/ارائه خدمات بهتر به ایرالینهای خوشحساب
(خبرگزاری تسنیم  ۲0دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹1۵10

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها با اشاره به ارائه خدمات بهتر به
ایرالینهای خوشحساب گفت :پس از آزادسازی نرخ تعرفهها هنوز برخی
شرکتهای هواپیمایی نه بر کیفیت خدمات خود افزودهاند و نه بدهی خود را
به شرکت فرودگاهها پرداختهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم معصومه ابراهیمی با اشاره به
عزم شرکت فرودگاهها برای اجرای برنامههای تشویقی جهت ایرالینهای
خوشحساب اظهار کرد :بر اساس قانون شرکتهای هواپیمایی بهازای
خدمات شرکت فرودگاهها ملزم به پرداخت وجوهی به این شرکت هستند تا
با تأمین مالی کافی ،زمینه ایجاد و بهبود امکانات ،خدمات ،تجهیزات و
نیروی انسانی متخصص ،در جهت حفظ ایمنی پروازها فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در اصل منافع حاصل از این تمهیدات نصیب
شرکتهای هواپیمایی و مشتریان آنها یعنی مسافران میشود ،تصریح کرد:
برخی ایرالینها از انجام این تکلیف قانونی کوتاهی کردهاند ،البته طبق
آخرین بررسیها مشخص شده چهار شرکت از نظر مالی عملکرد قابل قبولی
داشته و اقدامات الزم را در این زمینه انجام دادهاند.
وی ادامه داد :ما در مقابل ضمن قدردانی و تشکر از آنها تالش خواهیم کرد
با تعامل بیشتر ارائه خدمات بهتر و سریعتر این رفتار آنها را پاسخ گوییم و
در مقابل در مورد ارائه خدمت به شرکتهای هواپیمایی که در پرداخت
بدهیهای خود تعلل نموده و مینمایند نیز تجدید نظر خواهیم کرد و
براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل مصوب شورای عالی
هواپیمایی کشوری از اقدامات محدودکننده بهره خواهیم گرفت.
وی با ابراز امیدواری به اینکه شرکتهای هواپیمایی بدهکار باید در مهلت
تعیین شده بدهی خود را تسویه کنند ،گفت :شرکتهای هواپیمایی با این
کار منابع مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را برای ارائه خدمات
بهتر و بیشتر افزایش خواهند داد و در مقابل با دریافت خدمات مورد نیاز،
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میتوانند درآمد خود را افزایش دهند و این بهنفع خود آنها است و در واقع
هر دو طرف از این امر منتفع خواهند شد.
ابراهیمی در مورد عواقب عدم انجام تعهدات مالی شرکتهای هواپیمایی در
حفظ ایمنی پروازها گفت :اگرچه همکارانمان تاکنون با وجود مشکالت مالی
در شرکت فرودگاهها و نا وبری هوایی با دل و جان برای حفظ ایمنی پروازها
تالش کردهاند و با کمترین امکانات موجود نگذاشتهاند کوچکترین خدشهای
در ایمنی پروازها به وجود آید اما کمبود منابع مالی میتواند بر تأمین
تجهیزات و امکانات گرانقیمت مورد نیاز و بهتبع آن روی ایمنی پروازها
تأثیر منفی بگذارد ،از سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی نباید تصور کنند که
اگر تاکنون این خدمات با وجود بدهیها و عدم انجام تکالیف قانونیشان به
آنها ارائه شده است از این پس هم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
تحت هر شرایطی چنین خدماتی را به آنها ارائه خواهد کرد.
سرپرست دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،در مورد
معوقات ایرالینها گفت :این معوقات مربوط به سالهای گذشته و بهویژه از
سال  ۹1به بعد است .در سال  ،13۹0مجلس قانونی را تصویب کرد که
شرکتهای هواپیمایی را مکلف میکرد تا بالفاصله پس از هر پرواز وجوه
موضوع آن قانون را اخذ و به حساب شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
واریز کنند که متأسفانه عملکرد شرکتها در این زمینه راضیکننده نبوده
است ،همچنین براساس مقررات بینالمللی سازمان هواپمایی کشوری از
جمله کنوانسیون شیکاگو  1۹۴۴که ایران هم به آن پیوسته و متعهد به
رعایت مفاد آن است ،کشورهای متعاهد در قبال ارائه خدمات فرودگاهی و
هوانوردی ،وجوهی را از استفادهکنندگان از خدمات مذکور دریافت میکنند
و در همه کشورهای دنیا این مکانیسم اعمال میشود و شرکتهای
هواپیمایی بهعنوان بزرگترین و مهمترین استفادهکنندگان از خدمات
هوانوردی و فرودگاهی با انجام یک برنامهریزی مبتنی بر اصول بازرگانی به
وظیفه خود در قبال ادارهکنندگان فرودگاهها و ارائهدهندگان خدمات
هوانوردی عمل میکنند.
ابراهیمی در مورد پیگیری مطالبات معوقه توسط این شرکت گفت :ما مصمم
هستیم که به تکالیف قانونی خودمان در دریافت مطالبات معوقه و
بازگرداندن آن به بیت المال با جدیت بیشتری عمل کنیم و برای همین از
سال  ۹۴با پیگیری مستمر در این زمینه با اقدامات اداری و قضایی مختلف
توانستیم این شرکتها را در زمینه پرداخت معوقاتشان ملزم کنیم که جا
دارد بهنمایندگی از هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از
همه مسئوالن و مراجعی که کمک بسیار زیادی در راه وصول حقوق
بیتالمال به ما کردند تشکر و قدردانی کنم.
وی در مورد میزان موفقیت شرکت در دریافت این معوقات و مقدار
باقیمانده آن گفت :خوشبختانه با وصول بخشی از این بدهیهای معوقه
عملکرد مالیمان در سال  ۹۴نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرد و در سال
جاری هم در وصول مطالباتمان نسبت به سال قبل رشد داشتهایم اما هنوز با
توجه به میزان بدهیها شرایط راضی کننده نیست.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،با گالیه از این
موضوع که پس از آزادسازی نرخ تعرفهها در قانون برنامه پنجساله توسعه
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هنوز هم برخی شرکتهای هواپیمایی نه بر کیفیت خدمات خود افزودهاند و
نه بدهی خود را پرداخت کردهاند ،گفت :تا پیش از اجرایی شدن آزادسازی
نرخ خدمات حمل و نقل هوایی ،نرخ این خدمات توسط شورای عالی
هواپیمایی کشوری تصویب و ابالغ میشد و به همین دلیل مدیران محترم
شرکتهای هواپیمایی در جلسات مختلف تأکید میکردند که با آزادسازی
نرخ تعرفهها ،هم خدمات بهتری ارائه خواهند داد و هم بدهیهای خود را
تسویه خواهند کرد .وقتی قیمتها آزاد شد انتظار همه این بود که شاهد
افزایش کیفیت خدمات و همچنین پرداخت بدهیها باشیم که متأسفانه
برخی شرکتها هیچ اقدام مثبتی در این دو زمینه انجام ندادهاند و برخی از
مردم که خیلی با جزئیات امور آشنا نیستند و بین شرکتهای هواپیمایی و
فرودگاهها تمیز قائل نیستند این بیتوجهی را منتسب به شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران میدانند.
ابراهیمی تأکید کرد :این شرکتها باید وارد آسیبشناسی خود شوند تا
ببینند مشکل از کجاست و چرا باالنسی بین درآمدها و هزینههایشان ندارند
و با شناسایی نقاط ضعف و اتخاذ تدابیر مناسب بتوانند مشکالتشان را
برطرف کنند( .بازگشت به فهرست)

"پولپاشی" برای مهار غول بیکاری/دولت از شعارش
برگشت
(خبرگزاری تسنیم  ۲۵دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۶001

در حالی مسئوالن این دولت شعار می دادند که معضل بیکاری با پاشیدن
پول حل نمی شود ،در ماههای پایانی از طرحهایی صحبت می کنند که
وجود خارجی ندارد و قرار است با تزریق میلیاردی نقدینگی ،غول بیکاری را
مهار کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی ربیعی ،وزیر کار دولت
تدبیر و امید ،درباره مشکالت و مسائل پیش روی دولت در بخش
اشتغال" ،تلنبار" شدن تقاضا برای ورود به بازار کار و تغییر ذائقه کارجویان
و بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی را از مهم ترین مسائل در این
حوزه می داند و معتقد است با وجود اینکه در حال حاضر متوسط دریافتی
هر نفر شاغل یک میلیون تومان است اما اگر تورم باال برود ،اشتغال زایی در
کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.
از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید در مردادماه سال  ۹۲تاکنون از سوی
مقامات ارشد این دولت بارها پیرامون بیکاری و وضعیت نابسامان اشتغال
کارجویان به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی سخن گفته شد .در آمارهای
ارائه شده ،تعداد بیکاران در سالهای نه چندان دور تا  10میلیون نفر نیز
برآورد می شود و برخی اعضای کابینه تدبیر و امید در این زمینه هشدار
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داده اند که در صورت عدم توقف روند رشد بیکاری ،جامعه در آینده نه
چندان دور دچار معضالتی جدی در این بخش خواهد شد.
این مسائل و دغدغه ها در اظهارات رئیس جمهور نیز خود را نشان داده
است .روحانی بارها در سخنرانی های خود بیکاری را معضل اصلی کشور
خوانده و بیان کرده است بیکاری مهم ترین مسئله پیش روی کشور و دولت
است که دولت به دنبال کاهش این نرخ است.
در دولت های گذشته برخی طرح ها در زمینه اشتغال زایی مطرح شد ،اما
با وجود تزریق میلیاردها تومان پول برای به حرکت در آوردن چرخ های
اشتغال در کشور؛ سیاست های اتخاذ شده به نتیجه چندانی نرسید.
دولت یازدهم هم با وجود ارائه طرح هایی مانند تکاپو ،حرکت ،ظرفیت
شناسی مشاغل خرد و کوچک باز هم در ایجاد اشتغال موفق نبود و نتوانست
در کاهش نرخ بیکاری موفق عمل کند که هیچ ،بلکه روند بیکاری به دلیل
عدم برنامه ریزی دولت صعودی بود.
در حال حاضر مطابق آمارهای رسمی کشور حدود  3میلیون و  300هزار نفر
بیکار مطلق که بیشتر آنها کمتر از  30سال سن دارند در کشور وجود دارد،
البته بخش قابل توجهی از این گروه حدود 1.۲میلیون نفر فارغالتحصیالن
دانشگاهها هستند که در صف بیکاران جای دارند.
با وجود اینکه رئیسجمهور وزارت کار را موظف به تک رقمی شدن نرخ
بیکاری تا پایان دولت یازدهم کرده بود اما بیکاری کاهش نیافت و
دولت برای توجیه عمکرد منفی خود ازعملیاتی نشدن بودجه در حوزه
کسب و کار گله کرد .در همین راستا چندی قبل بود که علی ربیعی ،وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از نامهنگاری با مقام معظم رهبری برای تخصیص
 1.۵میلیارد دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خبر
داد و گفت :آییننامههای الزم برای تخصیص این منابع به زودی آماده
میشود.
درحالی که ربیعی اعتقاد دارد با تورم باال اشتغالزایی مقرون به صرفه نیست،
بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای طرح جدید ربیعی نقدینگی افزایش
و تورم بیشتر می شود.
*طرح اشتغالزایی  1.۵میلیارد دالری وجود خارجی ندارد
عبدالرضا مصری درباره طرح  1.۵میلیارددالری برداشت از صندوق توسعه
برای اشتغال زایی گفت :در صورتی که پول به افراد داده شود نتیجه مطلوبی
نخواهد داشت اما اگر تسهیالت به طرح پرداخت شود در جهت ایجاد اشتغال
می تواند نقش موثری ایفا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کمترین مشکل ما
در بحث اشتغال ،مشکل منابع است ،گفت :دولت تاکنون هیچ طرحی را
برای نحوه اجرای طرح برداشت  1.۵میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی ارائه
نکرده است.
وی ادامه داد :از زمان تبصره  3قانون بودجه در دوره آقای هاشمی
رفسنجانی این طرح وجود داشت  ،در قالب این قانون وام هایی برای اشتغال
پرداخت می شد ،بعد از مدتی تحت عنوان بنگاه های زودبازده تا به امروز
این طرح تکرار شده است و هیچگاه موفق نبوده است.
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این طرح تنها یک بار
موفق بود گفت :آن زمانی اینگونه طرح ها موفق بودند که تسهیالت را به
طرح پرداخت کردیم نه به فرد.این نمونه موفق برای کمیته امداد بود که به
طرح تسهیالت پرداخت می کرد .یعنی گوسفند را همراه روستایی خریداری
می کرد و نظارت می کرد که گوسفند ها فروش نرود و نظارت می کرد تا
فرد بتواند بر اساس طرح اشتغالزایی کند .وام هایی که قرار است بدون
پشتوانه کارشناسی به افراد پرداخت شود نتیجه خوبی نخواهد داشت.
مصری بیان کرد :اگر تسهیالت به منظور ابزار کار باشد و سپس حمایت شود
که شغل از بین نرود یا آن ابزار و امکانات از بین نرود شاید نتیجه ای
مطلوب به همراه داشته باشد .تا کنون هیچ طرحی از سوی دولت داده برای
چگونگی اجرای این طرح ارائه نشده است که این پول را قرار است چگونه
هزینه کند.
مصری با بیان اینکه هیچگونه اطالع رسانی درباره نحوه اجرای این طرح به
نمایندگان داده نشده است گفت:اگر ابزار کار و امکانات کار به روستایی داده
شود ،هم باعث اشتغال و درآمد روستا می شود اما اگر صرفاً پول داده شود
احتمال اینکه روستاییان آن را هزینه برای زندگی کنند و سپس با بدهکاری
بانکی و جرایم روبرو شوند بسیار است.
وی گفت :اگر وزارت تعاون ،ابزار و ساز و کار ایجاد شغل را خریداری کند
می تواند موفق باشد .اما اگر صرفاً توزیع پول باشد موفق نخواهد بود .اشتغال
فقط از طریق تولید و اتکا به اقتصاد مقاومتی رونق میگیرد ،اما دولت در
تقویت تولید کوتاهی میکند و علیرغم آنکه شعار رفع موانع تولید را
میدهد ،عمالً خدمتی به تولیدکننده صورت نمیگیرد.
در حالی که دولت تدبیر و امید نیز مانند دولتهای گذشته فعالً راهکار
پرداخت پول را برای حل بحران بیکاری برگزیده و که به اعتقاد مجلسی ها
هنوز راهکار و شیوه نامه و آیین نامه آن مشخص نشده و به دست مجلس
نرسیده است.
*پرداخت تسهیالت به طرح های خیالی
ربیعی؛ وزیر کار از طرح 1.۵میلیارد دالری «تکاپو» در حالی صحبت می
کند که جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها  70هزار شغل
پیش بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می کنند این تنها
1۴.۵درصد اشتغالی است که با این مبلغ می توان ایجاد کرد.
محمدباقر نوبخت از طرفی دیگر نیز به دفاع از طرح پیشنهادی برخاسته و
گفته « :بازار کار کشور با یک پدیده نو روبرو است ،آن هم افزایش نرخ
م شارکت نیروی کار است .در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری
مستقیم برای ایجاد اشتغال باید منابع دیگری نیز پیش بینی شود تا بتوانیم
نسبت به ایجاد کار برای جوانان تحصیل کرده اقدام کنیم .از این رو با توجه
به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده،
ما برای ایجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نیازمند
این منابع هستیم ».اما مسئله اصلی اینجاست مگر با پاشیدن پول بیکاری
حل می شود؟
دولتها باید شرایط رشد اقتصادی و رونق فعالیت بنگاهها و واحدهای
صنعتی کشور در کنار انجام سرمایه گذاریهای جدید داخلی و خارجی را
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فراهم کنند ،در این صورت می توان انتظار داشت که آثار اشتغالزایی و
کاهش نرخ بیکاری پس از سپری شدن یک دوره ی مشخص اتفاق بیفتد؛
بنابراین اشتغالزایی مانند پرداخت وام به یک متقاضی نیست که با دستور و
موافقت بانک بتوان آن را حل کرد.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای مقابله با بیکاری اجرای طرح هایی
مانند برداشت از  1.۵میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی
در روستا نه تنها موفقیت آمیز نیست بلکه با انباشته شدن تقاضاهای
فراوان کاری روبرو می شویم که در طول یکی دو دهه اخیر در کشور شکل
گرفته و روز به روز نیز به آن افزوده می شود ،همچنین نتیجه آن این است
که میلیاردها تومان پول به صورت دستوری به طرحهای خیالی اشتغالزایی
پرداخت می شود که حاصل آن نه بازگشت پول به چرخه اقتصاد است نه
ایجاد شغل( .بازگشت به فهرست)

متفرقه
تخلف قانونی  39هزار میلیارد تومانی دولت از محل
درآمدهای هدفمندی
(خبرگزاری تسنیم  ۶دی  ۹۵شناسه خبر )1۲7۸۴۹۲

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم از درآمد  ۸0هزار میلیارد تومانی دولت
از محل هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت فقط حدود  3۵هزار میلیارد
تومان آن به مردم پرداخت می شود و  3۹هزار میلیارد تومان آن به خزانه
بازنمی گردد که این خود یک تخلف قانونی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حمیدرضا حاجی بابایی -رئیس کمیسیون
تلفیق برنامه ششم و نماینده مجلس در برنامه پایش شب گذشته پرده از
تخلف قانونی در درآمدهای یارانهای برداشت و گفت :حدود  ۸0هزار میلیارد
تومان بر اساس قانون از مردم دریافت میشود و فقط حدود  3۵هزار میلیارد
تومان آن به مردم پرداخت میشود و مابهالتفاوت آن به خزانه بازنمی گردد.
حاجیبابایی ادامه داد :طبق بررسیهای انجامشده از  3محور پژوهشی در
مورد درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها در سال ،13۹۵هر یک از
محورها درآمدهای دولت را حدود  7۸و  77هزار میلیارد تومان برآورد
کردهاند و بررسیهای بهعملآمده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم درآمد
دولت از هدفمندی یارانهها ،حدود  ۸0هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
او گفت :درواقع حدود  ۸0هزار میلیارد تومان بر اساس قانون از مردم
دریافت شده که  7هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 3۵
هزار میلیارد به مردم پرداخت میشود که در جمع تقریباً  ۴1700میلیارد
تومان میشود.
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این نماینده مجلس گفت  :بر اساس درآمد بهدستآمده و مبلغ پرداختی
یارانهها به عموم مردم حدود  3۹هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی
گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه
خرج میشود.
بابایی گفت :در سال  13۸۹قیمت بنزین حدود  100تومان بوده که امسال
به  1000و  1۲00تومان رسیده است که میانگین قیمت بنزین در سال
 13۹۵درواقع  1700تومان است  .عالوه بر بنزین از گاز مایع ،نفت
سفید،نفت گاز ،گاز،برق و  ...کسب درآمد میکند که این درآمد بر اساس
قانون بهحساب خزانه دولت باید واریز شود که از این واریزی  ۵0درصد
آن بهصورت نقدینگی به مردم پرداخت میشود ( ۴۵هزار و  ۵00تومان) ،
 30درصد به واحدهای تولیدی تعلق دارد و  ۲0درصد باقیمانده آن در
صورت گرانی به کارمندان پرداخت میشود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد :بر اساس این پرداختیها به هر
فرد  ۴۵هزار و  ۵00تومان یارانه پرداخت میشود که این مبلغ در طول این
چند سال نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه ارزش آن حدود  ۸هزار تومان
کاهش پیداکرده است.
حاجی بابایی بابیان اینکه برنامه هدفمندی یارانهها یک برنامه پنجساله است
و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانهها چقدر است  ،افزود:
این رقم در سال  ۹۵حدود  ۸0هزار میلیارد تومان و در سال قبل  ۶۹هزار
میلیارد تومان بوده است که فقط حدود  3۵هزار میلیارد تومانش به مردم
پرداخت میشده و رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان به توسعه شهری
اختصاص مییافته است.
حاجی بابایی ادامه داد :تاکنون عوامل تولید نمیگذاشتند مازاد این درآمد
بهحساب خزانه واریز شود.
وی افزود  :او با ابراز تأسف به سهم مردم از یارانهها افزود :از اجرای این طرح
تاکنون سهم هر فرد  ۴۵هزار و  ۵00تومان بوده که با توجه به افزایش تورم
ساالنه قدرت این مبلغ فقط هشت هزار تومان است ،این در شرایطی است
که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانهها حدود پنج برابر
شده است ،این یعنی عدم تطابق برنامههای مدیریتی دولت.
رئیس کمسیون تلفیق مجلس ادامه داد :برای رفع مشکالت اینچنینی باید
درآمدها شفاف و نظارتها دقیقتر گردد( .بازگشت به فهرست)

اقتصاد مقاومتی در برخی وزارتخانهها کمرنگ است
(آرمان  1۴دی  ۹۵کد خبر )17۴۲17

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نوسانات شدید نرخ ارز،
عدم حمایت از تولید ملی و همچنین واردات مثلت مشکالت پیش روی
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تولید ملی است گفت :یکی از بزرگ ترین مشکالت موجود در این رابطه
واردات و بی توجهی به تولید داخلی است .به گزارش «آرمان» سیدناصر
موسوی الرگانی رفع مشکالت پیش روی کارآفرینان را الزمه رشد اقتصادی
خواند و تصریح کرد :حمایت از کارآفرینان و همچنین تولیدکنندگان داخلی
باید در عمل دیده شود تا به این ترتیب رشد اقتصادی همسو با کشورهای
پیشرفته برای ما هم رخ دهد.او با انتقاد از نوسانات شدید نرخ ارز در
سال های اخیر افزود :نوسانات نرخ ارز از دیگر عوامل بسیار مهم تاثیر گذار بر
تولیدات ملی است که در سالهای گذشته مشکالت بسیاری را برای صنعت
و اقتصاد ما ایجاد کرده است .قاضی پور ،عصو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس نیز با بیان اینکه مجموعه دولت و مسئوالن امر باید بدانند که در
نتیجه حمایت از تولید ملی چرخهای اقتصادی به حرکت در آمده و آمار
بیکاری کاهش خواهد یافت ،تصریح کرد :در صورتی که تولیدات ملی از
کیفیت باالیی برخوردار باشند نباید اجازه واردات به کاالهای مشابه داده
شود.حسنعلی باغبانیان نیز با بیان اینکه راه عالج مشکالت اقتصادی از جمله
گرانی ،بیکاری و رکود ،توجه و اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است گفت:
از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی توجه به تولیدات داخلی میباشد .این فعال
اقتصادی افزود :بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور ،وضع قوانین ناصحیح
و عدم حمایت واقعی دولتها از تولید داخلی و تبیین سیاستهای غلط
اقتصادی کشور است .او با بیان اینکه به نظر میرسد بیشتر توجه دولتمردان
در برنامه آتی توسعه کشور ،به مساله واردات کاالهای لوکس خالصه شده و
تولید که خمیر مایه اقتصاد مقاومتی است جایگاهی در تفکرات برخی از
سکانداران وزارتخانهها ندارد تصریح کرد :اگر قرار است با اقتصاد مقاومتی راه
توسعه را پیش ببریم با این نوع روند تولید هرگز نمی توانیم این مسیر را به
سالمت طی کنیم .مدیرعامل  ۵0۴0با بیان اینکه نابسامانی امروز تولید در
کشور به علت سیاستهای ناقص حمایتی بوده است اظهارداشت :متاسفانه
به علت عدم وجود برنامه مشخص و متقن در حمایت از تولید ،مشارکت و
حمایت بانکها در صنایع داخلی به کمترین میزان خود رسیده و بهجای
حمایت بانکها از تولید داخلی ،نقدینگی بانکها در خالف جهت
سیاست های نظام به سمت بنگاهداری و واردات کاالهای مصرفی سوق پیدا
کرده است .حسنعلی باغبانیان در ادامه از کج سلیقگی مسئوالن رسانه ملی
در حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز انتقاد کرد و گفت :صداوسیما
همانطور که رهبر معظم انقالب تاکید فرمودند باید از تولید ملی حمایت
کند اما متاسفانه رسانه ملی در چند سال اخیر به صورت سلیقهای با
تولیدکنندگان برخورد میکند و تعرفههای تبلیغاتی تلویزیون آنقدر باالست
که وسع اغلب تولید کنندگان داخلی نمیرسد کاالهای تولید داخل را برای
تبلیغ به صداوسیما بدهند .محمدحسین حسین زاده بحرینی ،عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیتوجهی و عدم حمایت از تولید را
مهمترین دغدغه در این حوزه دانست و افزود :تولیدکنندگان و کارآفرینان
ملی بیش از هر چیزی نیازمند حمایتهای کارآمد دولت برای ادامه
فعالیتهای خود هستند( .بازگشت به فهرست)
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خانه گران شد
(آرمان  ۲3دی  ۹۵کد خبر )17۵0۵۹

امیر داداشی :هر چند تازهترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد مسکن گران
شده است ،اما همچنان این افزایش قیمت پایینتر از نرخ تورم است که خود
میتواند نشان دهنده ادامه رکود در این بخش مهم اقتصادی باشد.
متوسط قیمت  ۴میلیون و  ۵۴1هزار تومان
در حالی که رکود بخش مسکن در حدود چهار سال گذشته روز به روز
شدت بیشتری یافت ،اما به نظر میرسد بازار رهن و اجاره رونق خود را از
دست نداده است .بر همین اساس مرکز آمار ایران با اعالم افزایش متوسط
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی ،از باال رفتن
 ۹/۹درصدی اجارهبها در تابستان  ۹۵خبر داد .مرکز آمار ایران در گزارشی
تغییرات متوسط نرخ فروش یک متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی
کلنگی و اجاره بها را اعالم کرد .بر این اساس اعالم این سازمان رشد 3/3
درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان
مسکونی کلنگی و افزایش شش درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای
مسکونی در این گزارش به چشم میخورد .همچنین متوسط مبلغ اجاره به
عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در
تابستان  ۹۵نسبت به تابستان سال قبل ۹/۹ ،درصد افزایش داشته است .بر
اساس سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور ،بنگاههای
معامالت ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معامالت خرید و فروشی که
سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا میکند را در این سامانه ثبت
نمایند .در این میان ،با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد)
معامالت در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط
(حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود ،از متوسط تعدیل شده (وزنی)
که در آن ،وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه
می شود ،استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت ،تغییرات واقعی
قیمت را مشخص کرد .متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
شهر تهران  ۴۵هزار و  ۴1۶میلیون ریال با میانگین مساحت  ۲77مترمربع
بوده است که نسبت به فصل قبل  0/۲درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه
سال قبل  3/3درصد افزایش داشته است .همچنین تعداد معامالت فروش
زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل  ۲1/1درصد افزایش و
نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵/3درصد ،کاهش داشته است .متوسط
قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
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معامالت ملکی در شهر تهران  ۴۲هزار و  7۲۵میلیون ریال با میانگین
مساحت  ۸۸مترمربع و متوسط عمر بنای  ۹سال بوده است که نسبت به
فصل قبل  0/۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل شش درصد افزایش
داشته است ،همچنین تعداد معامالت فروش زیربنای مسکونی انجام شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴/۹
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲۲درصد ،افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره
یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت
ملکی در شهر تهران  ۲۲۵هزار و  1۴۴میلیون ریال با میانگین مساحت 77
مترمربع و متوسط عمر بنای  13سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶/1
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۹/۹درصد ،افزایش داشته است.
همچنین تعداد معامالت اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل  3۴/۲درصد و
نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۴/۴درصد ،افزایش داشته است .به هر حال
باید توجه داشت که با افزایش جمعیت و مهاجرتها و ازدواجهایی که شکل
میگیرد نیاز به مسکن نیز افزایش مییابد .طبیعتا هر خانواده و فردی به
مسکن نیاز دارد و در شرایطی که توان مالی خرید خانه را نداشته باشد ،به
ناچار اقدام به رهن و اجاره مسکن میکند .بنابراین نمیتوان کمبود تقاضا را
علت کاهش خرید و فروش مسکن دانست ،حتی به عقیده بسیاری از
کارشناسان این حوزه اکنون در در کشور ایران کمبود تولید و عرضه مسکن
وجود دارد .البته در مدت اخیر تنها کاهش قدرت خرید مردم نیست که
باعث عدم رونق در بازار شده است ،بلکه بسیاری از فروشندگان حاضر
نیستند در این شرایط واحد خود را با قیمت ارزانتری به فروش برسانند و
به همین جهت بسیاری از متقاضیان مسکن به سمت بازار اجاره حرکت
میکنند .در همین زمینه رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران اعتقاد دارد
که سیاستهای دولت باعث رکود بخش مسکن و افزایش بیکاری در کشور
شده و کاهش عرضه مسکن در کشور در آیندهای نزدیک میتواند باعث ورود
سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام آور قیمتها را فراهم
آورد.
دالیل رکوردشکنی رکود مسکن
به گزارش تسنیم طی دولت یازدهم نرخ رشد مسکن در سال  ۹۲منفی ۵/۲
درصد ،سال  ۹3منفی  1۶/1درصد ،سال  ۹۴منفی  13/۵درصد و شش ماهه
 ۹۵هم منفی  ۹/7درصد بوده است که از منفی بودن این بخش در تمامی
چهار سال گذشته و یک رکوردشکنی در رکود مسکن حکایت دارد .حسن
محتشم در گفت وگو با این خبرگزاری در باره دالیل این رکوردشکنی با
اشاره به اینکه سیاستهای انقباضی دولت یازدهم بخش مسکن را دچار
رکود عمیقی کرده است ،گفت :مسکن کشور چند ماه پیش از استقرار دولت
یازدهم با بیش از  70درصد افزایش قیمت نسبت به چندماه قبل از آن (در
ماههای ابتدایی سال  ۹۲و سال  )۹1مواجه شده بود .او با بیان اینکه مسکن
کشور همیشه افزایش قیمت سینوسی داشته است ،تصریح کرد :قیمت
مسکن همواره این گونه بود که پس از افزایش متوقف شده و با گذشت یکی
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دو سال روند افزایش قیمت بازگشته و به صورت افقی پیش میرود.
(بازگشت به فهرست)

افزایش ترس بانکها و بیمههای خارجی از معامله با
ایران در یکسالگی برجام
(خبرگزاری تسنیم  ۲۸دی  ۹۵شناسه خبر )1۲۹۸۹۴3

رییس کمیته تحریمهای گروه بین المللی حمایت و جبران خسارت در
یکسالگی برجام گفت :بانک ها ،شرکت های بیمه اتکایی و موسسات مالی
اشتهای بسیار کمتری نسبت به زمان قبل از تحریم برای پذیرش ریسک
حمل نفت ایران را دارند و این وضعیت در آینده نزدیک تغییر نمی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری آرگوس مدیا ،تحریم
های نفتی و بیمه ای تقریبا یک سال پیش در ژانویه  ۲01۶برداشته شده،
اما رژیم های حقوقی و تجاری ایران هنوز وضعیت قبل از تحریم ها را باز
نیافته اند.
سالت هاوس که معاونت مطالبات جهانی کلوب بیمه ای حمایت و جبران
خسارت را نیز بر عهده دارد اظهار داشت« :اشتهای بانک ها و موسسات مالی
برای پذیرش ریسک مربوط به تجارت با ایران به میزان قابل توجهی کاهش
یافته است».
کلوب های حمایت و جبران خسارت به مجموعه ای از شرکت های بیمه
گفته می شود که حمل و نقل دریایی کشورهای مختلف را تحت پوشش
بیمه ای قرار می دهند.
یکی از عوامل اصلی این کاهش اشتهای ریسک پذیری در مورد تجارت با
ایران این است که شرکت ها نگران اند که دولت جدید آمریکا با همکاری
تجاری آنها با ایران موافق نباشد و این می تواند بر سایر حوزه های فعالیت
تجاری یک شرکت به ویژه در نظام مالی و تجاری آمریکا اثر منفی بگذارد.
این نگرانی پس از تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی
بر پاره کردن توافق برجام پررنگ تر شده است.
شرکت های بیمه ای همین عدم تمایل را در زمینه همکاری با کوبا از خود
نشان می دهند .انی در حالی است که روابط آمرکیا و کوبا در دوره ریاست
جمهوری باراک اوباما بهبود قابل توجهی داشته است.
سالت هاوس افزود« :یک مسئله برای گروه بین المللی حمایت و جبران
خسارت در زمینه ارائه پوشش بیمه ای به مبادالت تجاری (مرتبط با ایران)
وجود دارد و آن اینکه اگر بانک ها از پرداخت خسارت ها یا حق بیمه های
مرتبط با ایران خودداری کنند ،عمال ارائه خدمات بیمه ای به این کشور
غیرممکن می شود».
این میراث بر جای مانده (از دوران تحریم ها) در آینده نزدیک تغییری
نخواهد کرد و نیاز به گذر زمان قابل توجهی دارد( .بازگشت به فهرست)
شماره  87دی  95تک شماره
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