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مقاله
مغفول ماندن اقتصاد مقاومتی در سایه برجام بی ثمر
( خبرگزاری تسنیم  3بهمن  95شناسه خبر )1303801

مهدی حاجی وند :هر چند اجرای برجام و رفع تحریمها میتواند برای
اقتصاد کشور سودمند باشد اما شاه کلید گم شده و مغفول مانده این
روزهای اقتصاد کشور عدم توجه به "اقتصاد مقاومتی" و "اقدام و
عمل" به آن در راستای استفاده و بکارگیری از "تولید و توان داخلی"
است.
"برنامه جامع اقدام مشترک" یا به اختصار همان "برجام"؛ البته خارجی ها
آن را ) (Joint Comprehensive Plan of Actionترجمه کرده اند.
با وجود این ،چه برجام بنامیمش یا برنامه جامع اقدام مشترک و یا هر عنوان
دیگری ،حاال یک سال از تصویب و اجرای آن می گذرد و برخی
دستاوردهایش را برای اقتصاد کشور به معجزه تشبیه می کنند و برخی دیگر
بر این باورن د که بود و نبودنش تفاوتی به حال اقتصاد کشور نداشته و ندارد.
بر این اساس باید گفت مذاکرات ایران و گروه  11+5طبق ستون سوم پیمان
نامه جهانی منع گسترش سالحهای هستهای به منظور اطمینان قدرتهای
جهانی از عدم تولید و توسعه سالحهای هستهای توسط ایران و نیز اطمینان
ایران از حق خود برای غنیسازی سوخت صلحآمیز هستهای برای اهداف
غیرنظامی در سال  )1385( 2006آغاز شد و برای به ثمر رسیدنش هم
زحمات زیادی توسط دولتهای گوناگون کشیده شد ،تا این که پس از روی
کار آمدن حسن روحانی و چندین دوره مذاکرات ،سرانجام در  24نوامبر
 3(2013آذر  ،)1392توافق موقت ژنو بر سر برنامه هستهای ایران بین ایران
و کشورهای  5+1در ژنو سوئیس امضاء شد.
بعد از آن نیز تنظیم و پیادهسازی توافق از  20ژانویه  20144شروع شد تا
این که سرانجام روز موعود فرا رسید و در روز سهشنبه  23تیر 14( 1394
ژوئیه  )2015توافق جامع و نهایی هستهای وین با عنوان شناخته شده و
رسمی "برنامه جامع اقدام مشترک" یا همان "برجام" در وین اتریش بین
ایران ،اتحادیه اروپا و گروه ( 5+1شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،پادشاهی متحد
بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد.
حاال یکسال از این اتفاق می گذرد و همانگونه که اشاره شد برخی
دستاوردهای آن را برای اقتصاد کشور به معجزه تشبیه می کنند و می گویند
اگر برجام نبود معلوم نبود االن با چه مشکالتی مواجه بودیم و در مقابل
برخی دیگر بر این باورند که بود و نبود برجام تا به امروز تفاوتی به حال
اقتصاد کشور نداشته و بدون برجام هم می توانستیم روزگار سپری کنیم،
شماره  89بهمن 95

بعالوه این که بهانه برجام موجب شده تا از اتکا بر توان و تولید داخلی که
شاه بیت "اقتصاد مقاومتی" است نیز غافل بمانیم.
با این تفاسیر برخی معتقدند می توان آثار مثبت رفع تحریمهای غرب علیه
ایران را در صنعت نفت کشور نمایان دید و تالشها برای زیرسوال بردن
دستاورهای برجام هم ریشه در اختالفات سیاسی و جناحی دارد و افزایش دو
برابری صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور نسبت به دوران تحریمها،
رقابت شرکتهای خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران ،امضای
تفاهمنامههای مختلف ،آزادسازی تجهیزات توقیف شده ،دریافت وجوه حاصل
از فروش نفت و رفع مشکالت حمل و نقل نفت از جمله مشکالت بیمهای و
پرچم ،مذاکره برای جذب  11میلیارد دالر در بخش پاالیشی و  10میلیارد
دالر در صنعت پتروشیمی کشور از جمله دستاوردهای بزرگ برجام برای
کشور به ویژه در صنعت نفت هستند .بعالوه این که بعد از اجرای برجام ،پول
حاصل از صادرات نفت ایران بهطور مرتب دریافت و به خزانه دولت واریز
میشود.
در مقابل اما برخی بر این باورند که هر چند زحمات زیادی برای برجام
کشیده شده اما تاکنون برجام نتایج مناسبی در برداشته شدن عملی تحریمها
و عملیاتی شدن سوئیفت و بسیاری از مسائل دیگر برای کشور به همراه
نداشته است؛ چرا که اقدامات مورد توافق در برجام اگر نتیجه میداد باید
یک سری از مشکالت را حل میکرد و هر چند برجام کانال سوئیفت را برای
اقتصاد کشور ایجاد کرد اما آب به داخل آن رفت و آمد نکرد و در مواقعی نیز
که این کار انجام شد ،جزئی و مربوط به واحدهای کوچک بود و بانکهای
بزرگ با ما همکاری نکردند.
از سوی دیگر یکی از خوش بینیهای به سرانجام رسیدن برجام ،ورود
سرمایه گذاری خارجی به کشور است که جدای از موضوع مشکالت مربوط
به سوئیفت و مراودات بین المللی بانکها باید گفت یکی از بزرگترین
ریسکهای پیش پای سرمایهگذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران ثابت
نبودن نرخ ارز است.
افزون بر این در حوزه اقتصادی عواملی چون آزادسازی اقتصادی ،سهم
بخش خصو صی از اقتصاد و سیاستهای ارزی و مالیاتی و تعرفه ای ،اندازه بازار
اقتصادی کشور میزبان ،دسترسی به بازارهای منطقهای و بینالمللی ،رشد
تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،کسری یا مازاد بودجه ،میزان بدهیهای
داخلی و خارجی دولت از جمله عوامل تعیینکننده در جذب سرمایه خارجی
است و در حوزه سیاسی هم نوع نگرش دولت در خصوص سرمایهگذاری
خارجی ،مناسبات میان گروههای سیاسی و اقتصادی ،قوانین و مقررات
حقوقی و جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز عوامل فرهنگی در این زمینه
موثر است که باید عواملی چون شرایط تاسیس و تعدد مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،قوانین حمایتی ،حذف فساد و بوروکراسی اداری ،عوامل
تسهیلکننده سرمایهگذاری و خدمات بیمه ای ،درمانی و تسهیالت رفاهی را
به عنوان مجموعه عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایههای خارجی به
این موارد اضافه کرد.
بعالوه این که الزمه حرکت به سوی جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور
در صحنه بین المللی ،پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه گذاری
بولتن داخلی تولید ملی |1

خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت های مناسب ،کوچک بودن
اندازه اقتصاد ،فقدان استانداردهای بین المللی ،نوسانات نرخ ارز ،کوچک
بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیتها از جمله موانع پیش روی تحقق
رویای ورود سرمایههای خارجی به کشور هستند.
در مجموع باید گفت در دوران پسابرجام هر چند با امضای قراردادهای
اقتصادی در صنعت حملونقل ،نفت و خودرو و بیمه گشایشهایی ایجاد شده
است و ملموسترین دستاورد اقتصادی برجام را می توان افزایش تولید و
صادرات نفت ایران قلمداد کرد اما گشایش بزرگ در اقتصاد کشور زمانی
اتفاق خواهد افتاد که تفاهمنامههای صورت گرفته در دوران پسابرجام به
قرارداد نهایی تبدیل شود ،سرمایه خارجیها به اقتصاد و بورس سرازیر و
موجب خروج اقتصاد از رکود شود و از همه مهمتر روابط کارگزاری بانکها
با بانکهای خارجی به وضعیت پیش از تحریمها برگردد تا مردم آثار واقعی
برجام را لمس کنند.
از همه مهمتر این که هر چند اجرای برجام و رفع تحریم ها می تواند برای
اقتصاد کشور سودمند باشد که این گونه نیز هست ،اما بنظر می رسد شاه
کلید گم شده و مغفول مانده این روزهای اقتصاد کشور عدم توجه به "اقتصاد
مقاومتی" و "اقدام و عمل" به آن در راستای استفاده و بکارگیری از "تولید

و توان داخلی" به عنوان حالل مشکالت است ( ...بازگشت به فهرست)

دستاوردهای انقالب در عرصه اقتصاد
(ایران اکونومیست  13بهمن  1395کد خبر )144733

با نگاهی اجمالی به کارنامه انقالب اسالمی و حکومت طاغوت میتوان
دریافت که استقالل و خودکفایی در بیشتر بخشهای اقتصادی کشور نهادینه
شده و اکنون ایران برای سرنوشت خود تصمیمگیری میکند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،ناسازگاری غربیها باعث شد درآمد
کشور تا حد زیادی روند کاهشی را طی کند.
در سالهای قبل از انقالب روزانه شش میلیون بشکه نفت به شرکتهای
خارجی فروخته میشد که اکنون به دو میلیون بشکه کاهش یافته است ،اما
تعبیر دکتر علی آقا محمدی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره
جالب است.
وی می گوید که این اتفاق برای ایران خوشایند بود و باعث ماندگاری ذخایر
خدادادی کشور شد و اگر استخراج بیشتری صورت گیرد و نصیب کشورها و
شرکتهای خارجی شود ،ایران در آینده متضرر خواهد شد.
در بعد مادی ،برخورداری از منابع طبیعی فراوان و استثنایی مانند نفت و گاز
و انواع مواد معدنی ،فرصتهای کشاورزی ،فرصتهای مختلف برای رشد و
توسعه صنعتی ،دسترسی به انواع راههای هوایی ،زمینی و دریایی و امکان
تبدیل شدن به مرکز مبادالت تجاری و غیر تجاری منطقه ،ظرفیتهای
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متنوع و متعدد برای توسعه گردشگری و مهمتر از همه ،بهرهمندی از وجود
دانشمندان و نخبگان متعهد و متخصص و جوانان مؤمن ،خالق ،باانگیزه و
مستعد که بارها تواناییهای خود را برای فتح قلههای علمی دنیا و در دست
گرفتن پرچم عزت و افتخار و تولید علم و دانش اثبات کردهاند ،تنها بخش
اندکی از فرصتهایی است که در اختیار مردم ایران اسالمی قرار گرفته است.
استقالل اقتصادی
دکتر یحیی آلاسحاق ،کارشناس اقتصادی دراین باره میگوید :کشور ایران
که همیشه به غرب وابسته بود ،پس از انقالب توانست استقالل سیاسی را
برای خود رقم بزند و در طول این سالها به پیشرفتهای زیادی دست پیدا
کند ،به طوری که اکنون کشورهای غربی مساله ایرانهراسی را مطرح
میکنند و ما را به عنوان یک کشور قدرتمند میدانند.
بهرهمندی از توان تولید داخل
از سوی دیگر دکتر عطااهلل رفیعی ،اقتصاددان گفت :انقالب اسالمی با نیرویی
درونی به قدرت رسید و همین موضوع مبنایی شد که حاکمیت جمهوری
اسالمی آن را در بخشهای مختلف پیاده کند.
وی با اشاره به اتکا به نیروی درونی در بخش اقتصاد تصریح کرد :اقتصاد
ایران نیازمند یک نیروی بومی و استفاده از توان داخلی بود که این موضوع
در حکومت قبلی مغفول مانده بود .در جمهوری اسالمی ایران ظرفیتسازی و
اعتمادسازی صورت گرفت تا تولید پا بگیرد و ریشه پیدا کند و تا حد زیادی
موفق بود .البته ما هنوز از حداکثر توان خود در بخشهای مختلف بهره
نبردیم ،اما همین میزانی هم که هست نسبت به قبل ،پیشرفت را نشان
میدهد.
رفیعی ادامه داد :یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی ،بحث
آموزش است .زمانی بیشتر افراد حسرت آموزش عالی را داشتند ،اما اکنون
همان موقعیتها به صندلیهای خالی تبدیل شده است .به نوعی میتوان
گفت اهمیت بخش علمی کشور طوری شده که ظرفیت دانشگاه از دانشجو
بیشتر شده و این نشاندهنده پیشرفت علم در ایران است.
این اقتصاددان اضافه کرد :رویکرد جمهوری اسالمی در بخش اقتصاد،
عدالت خواهی برای مردم بود و همین امر موجب شد تا اولویت خود را اقشار
محروم معرفی کند که بتوانند از امکانات حداقلی زندگی بهرهمند شوند.
اکنون این عدالتخواهی را در اقتصاد مقاومتی مشاهده میکنیم و با اجرای
آن حتما کشور به پیشرفتهای بزرگی دست خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه عدالتخواهی در ایران از طریق بدی انجام شد ،گفت:
برخی بر این باور بودند دولت باید مسئول رسیدگی به این اوضاع باشد ،اما
ب دترین روش که دولتی کردن اقتصاد است ،انتخاب اما با این حال به بخشی
از انتظارات پاسخ داده شد.
رفیعی تاکید کرد :اقتصاد با همه اهمیتی که دارد ،محصول فرهنگ است و ما
برای پیشرفت در این زمینه باید اقتصاد بومی را پیادهسازی کنیم که بخشی
از آن در سالهای بعد از انقالب انجام شد.
رهایی از سلطه اقتصادی
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همچنین دکتر عبدالمجید شیخی ،اقتصاددان با اشاره به دستاوردهای انقالب
اسالمی گفت :ایران در بخشهای اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و ...تغییرات
زیادی را در طول این چهار دهه به خود دیده است و نباید فراموش کرد که
ما ملتی وابسته و زیر سلطه بودیم.
وی افزود :اکنون ایران به عنوان یک قطب مطرح بینالمللی است و مانند یک
الگو و جریانساز جهانی ،عمل میکنیم .درحال حاضر همه فکر و ذکر
استکبار جهانی مقابله با ایران است و هر روز محدودیتهای جدیدی را اعمال
میکند و همین دشمنی گسترده نشاندهنده قدرت باالی ایران در
بخشهای مختلف نظامی ،اقتصادی و سیاسی است.
شیخی اضافه کرد :در حوزه اقتصاد موفقیتهای زیادی کسب شده ،اما کافی
نیستند .امروزه مسائل اقتصادی به عنوان پیچیدهترین موضوعات در جهان
مطرح میشود و دلیل اصلی نارضایتی ما محدودیتهایی است که برای ایران
در نظر میگیرند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :در طول سالهای اخیر مسئوالن
اقتصادی زیادی سر کار آمدند ،اما هیچ کدام نتوانستند اقتصاد اسالمی را به
طور قابل قبول در کشور پیاده کنند .این در شرایطی است که اگر فرمان
مقام معظم رهبری در سالهای قبل و در همین مدت اخیر که اقتصاد
مقاومتی را ابالغ کردند ،اجرا میشد ،بخش زیادی از مشکالت کشور حل
شده بود.
علی الریجانی در جلسه دیروز مجلس برخی مصادیق پیشرفتهای ایران در

9471

تولید شیالت

1184

تولید گوشت مرغ

347

مشترکان تلفن ثابت

2768

بزرگراهها

635

راههای روستایی

33457

حمل و نقل دریایی

1900

ظرفیت بنادر تجاری

21300

ترانزیت دریایی

6933

ترانزیت ریلی

444

پاالیش گاز

(بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری
تحریم های بانکی ایران هنوز پا برجاست
(خبرگزاری میزان  1بهمن  95شناسه خبر)269851

دوران پس از انقالب را بازخوانی کرد که در جدول زیر ذکر شده است:
اکنون

قبل از انقالب

شاخص

 41.7میلیون نفر

 5.8میلیون نفر

افراد تحت پوشش
بیمه

 90درصد

 25درصد

نسبت روستاهای
دارای آب آشامیدنی

 14مورد در هزار
نفر در سال

 111مورد در هزار
نفر در سال

نرخ مرگ و میر
کودکان

 75سال

 55سال

امید به زندگی

 91.5درصد

 49درصد

نرخ باسوادی

 4.8میلیون نفر

 16هزار نفر

تعداد دانشجویان

54520

312

روستاهای دارای خط
تلفن

رشد بعد از انقالب (درصد)

شاخص

829

تولید خودرو

885

تولید سیمان

7364

تولید سنگ آهن

66566

تولید مس

484

تولید محصوالت زراعی

478

تولید محصوالت باغی
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خبرگزاری رویترز نوشت :رویال بانک اسکاتلند و بانک لویدز انگلیس با
وجود فول لندن به ایران مبنی بر متقاعد کردن این بانکها برای
تسهیل مبادالت تجاری با ایران با این اقدام مخالفت کردند.
اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از رویترز ،منابع آگاه گفتند :از آنجایی
که رویال بانک اسکاتلند تالش میکند از فعالیت تجاری پر ریسک
خودداری کند ،تالش های دولت انگلیس به عنوان سهامدار عمده این
بانک برای استفاده از این بانک برای تسهیل مبادالت تجاری با ایران را
نپذیرفته است.
به نوشته این گزارش ،از آنجایی که انگلیس تالش می کند ،تا پس از
رای ماه ژوئن مردم این کشور برای ترک اتحادیه اروپا ،روابط تجاری
جدیدی پایه ریزی کند ،مقامات انگلیسی در ماه های اخیر تالش کرده
اند تا روابط تجاری با ایران را تقویت کنند.
این منابع آگاه افزودند ،وزیر دارایی انگلیس تالش کرده است تا با
استفاده از نفوذ دولت در رویال بانک اسکاتلند و بانک لویدز که سهام
کمی از آن را در اختیار دارد ،برای کمک به سرعت بخشیدن به
مبادالت مالی با ایران نظیر تسویه خدمات برای بانک های ایرانی به
پوند ،بهره ببرد.
به نوشته رویترز ،علی رغم برداشته شدن تحریم های ایران که شامل
محدودیت های بانکی نیز می شود ،ایران همچنان برای دستیابی به
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منابع مالی غربی و همکاری با بانک های بزرگ غربی با مشکل مواجه
است و این موارد موانعی بر سر راه مبادالت تجاری و سرمایه گذاری
در این کشور است.
یک مقام ارشد بانکی ایران گفت تهران نشست های متعددی در ماه
های اخیر با مقامات دولت انگلیس داشته است.
وی افزود« :ما از مقامات انگلیس درخواست کرده ایم تا برای غلبه بر
این موضوع به ما کمک کنند .دولت انگلیس به ما قول داده است که
تالش کند تا بانک های انگلیسی نظیر لویدز و رویال بانک اسکاتلند را
متقاعد کند ...اما هنوز در این زمینه اتفاقی نیفتاده است».
یک مقام آگاه در دولت انگلیس گفت وزارت دارایی انگلیس کامال از
پیچیدگی های برقراری کانالهای بانکی میان انگلیس و ایران و اینکه
بانک ها عواملی نظیر پابرجایی تحریم های آمریکا ،فساد و پولشویی را
درنظر میگیرند ،آگاهی دارد.
دولت انگلیس  71درصد سهام رویال بانک اسکاتلند و  6درصد سهام
بانک لویدز را در اختیار دارد.
یک منبع غربی که از مذاکرات اگاهی دارد ،گفت« :دولت انگلیس
تصمیمات دارای ریسک نمی گیرد .آنها فقط سهامدار هستند ...تعیین
ریسک کردن بانک ،جزو نقش سهامداران نیست».
مدیر ارشد اجرایی رویال بانک اسکاتلند نیز گفت ،این بانک «واقعا
تمایلی به فعالیت در غرب آسیا ندارد» و بر فعالیت در انگلیس و ایرلند

برای سود حدود  90درصدی آن تمرکز کرده است.
سخنگوی بانک لویدز گفت :این بانک یک بانک خرد و تجاری انگلیسی
است و «فکر می کند که ایران همچنان یک کشور پرریسک برای
انجام تجارت است»( .بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری  1.8میلیارد دالری برای تولید فوالد
(خبرگزاری فارس  3بهمن )95

مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه قراداد تولید  3.2میلیون تن
فوالد در قشم به امضا رسیده است ،گفت :بخش خصوصی برای تولید
فوالد در این منطقه  1.8میلیارد دالر سرمایهگذاری کرده است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس حمیدرضا مؤمنی امروز در
مراسم آغاز به کار اجرای قرارداد بهروز رسانی و توسعه طرح جامع ،طرح
راهبردی و مدل کسب وکار منطقه آزاد قشم با مشارکت موسسه نومورای
ژاپن و نشست مشترک با موسسه حملونقل دولتی کره جنوبی گفت :منطقه
آزاد قشم با وسعت  1500کیلومتر مربع بزرگترین منطقه آزاد در حوزه
خاورمیانه است .
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مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد قشم با بیان اینکه جمعیت این
منطقه استراتژیک در تنگه هرمز  140هزار نفر است ،افزود :در گذشته
اقتصاد قشم در سه بخش کشاورزی ،شیالت و تجارت خالصه میشد .
وی بیان داشت :فعالیت ویژهای در بخش کشاورزی به علت محدودیتهای
آب و هوایی در این منطقه صورت نمیگیرد و برای این بخش سه گلخانه
برای تولید  5محصول بطور دائم در نظر گرفته شده است .
مؤمنی با بیان اینکه در گذشته شیالت اقتصادی روزانه بود ،بیان داشت :در
برنامه ششم توسعه در نظر داریم تا  84هزار تن ماهی در قفس در این
منطقه تولید شود .
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در حوزه
گردشگری امکانات و قابلیتهای فوقالعادهای در این منطقه وجود دارد،
گفت 12 :ژئوسایت در این منطقه وجود دارد و در کنار آنها ژئو پارک هم به
تایید یونسکو رسیده و فعالیتهای خوبی در این بخش انجام شده است .
وی با بیان اینکه بعد از انقالب موضوع جنگ و تحریمها باعث شد که نتوانیم
برنامههای اقتصادی را آن طور که میخواهیم پیشببریم ،بیان داشت :برنامه
ما در پسابرجام در قشم عمدتا بر روی توسعه انرژی متمرکز میشود و قرار
است ،در این زمینه به هاب منطقه خلیج فارس تبدیل شویم.
مؤمنی گفت :در حال حاضر  20هزار بشکه نفت در منطقه آزاد قشم تولید و
به سرزمین اصلی ارسال میشود و ذخیرهسازی  100میلیون بشکه را در
برنامهداریم و  30قرارداد  30میلیون بشکهای هم با سرمایهگذاران داخلی و
خارجی منعقد شده است .
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه از قبل از
انقالب قرار بوده قشم به منطقه تولید فوالد تبدیل شود ،گفت :در این راستا
قرارداد  3.2میل یون تن تولید فوالد منعقد شده و بخش خصوصی بالغ بر 1.8
میلیارد دالر در آن سرزمایهگذاری کرده که به زودی فعالیت آن آغاز
میشود .
وی همچنین با اشاره به طرح توسعه فرودگاه بینالمللی قشم به مساحت 25
هزار مترمربع گفت :این طرح در دستور کار قراردارد و به نظر میرسد ،با
راهاندازی آن بسیاری از حمل و نقلهایی که از طریق فرودگاه دبی انجام
میشود ،به این فرودگاه منتقل شود.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم با اشاره به طرح جامع حمل و نقل خلیج فارس
گفت :این طرح متشکل از  92کیلومتر راهآهن و  86کیلومتر اتوبان و ساخت
یک پل به طول  3400متر و ساخت بندر کاوه با  4اسکلت است.

مؤمنی با بیان اینکه ایجاد مرکز مالی بینالمللی یکی از اهداف ما
است ،افزود :محورهای اصلی توسعه ما بحث حفظ و حراست از محیط
زیست و توسعه قشم از مجاری جوامع محلی است( .بازگشت به
فهرست)
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امضای  7تفاهم نامه جذب سرمایه گذاری خارجی با
بیش از  3میلیارد دالر در چابهار
(خبرگزاری ایرنا  4بهمن  95شناسه خبر )82398172

هفت تفاهم نامه جذب سرمایه گذاری خارجی در حاشیه همایش
معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران با
بیش از سه میلیارد دالر با حضور معاون اول رئیس جمهوری در
چابهار امضا شد.
به گزارش ایرنا این تفاهم نامه ها در قالب پروژه های مختلف با
سرمایه گذاران خارجی از کشورهای هند ،عمان ،چین و کره جنوبی
به ارزش تقریبی بیش از سه میلیارد دالر به امضای طرفین رسید.
همچنین با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از
نخستین شناور اقیانوس پیمای کشور در نمایشگاه معرفی فرصت های
سرمایه گذاری در سواحل مکران رونمایی شد.
همایش  2روزه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و
توسعه پایدار سواحل مکران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری ،وزرای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی ،فرمانده نیروی دریایی و
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در چابهار از روز دوشنبه آغاز به
کار کرد و تا پنجم بهمن ادامه دارد.
شهرستان چابهار از توابع سیستان وبلوچستان در همسایگی کشور
پاکستان و ساحل دریای عمان واقع شده و ظرفیت ها و توانمندی
های زیادی در بخش اقتصادی دارد که در صورت شکوفایی آنها می
تواند حوزه جنوب شرق کشور را متحول کند.
چابهار واقع در قلب مکران بلوچستان و در فاصله  645کیلومتری
جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان از  2شهر به نام های
چابهار و نگور ،سه بخش مرکزی ،دشتیاری و پالن ،شش دهستان و
 438روستا تشکیل شده است( .بازگشت به فهرست)

عالقه مندی آلمان برای سرمایه گذاری  12میلیارد
دالری در بخش نفت ایران
(خبرگزاری تسنیم  6بهمن  95شناسه خبر )1307167
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چند شرکت بزرگ نفت و پتروشیمی آلمانی نسبت به سرمایه گذاری
 12میلیارد دالری در بخش نفت و پتروشیمی ایران ابراز تمایل کرده
اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس تی وی ،چند شرکت
بزرگ نفت و پتروشیمی آلمانی نسبت به سرمایه گذاری در بخش نفت
و پتروشیمی ایران ابراز تمایل کرده اند.
شرکت های مختلف از جمله شرکت بی ای اس اف گفته اند آماده سرمایه
گذاری  12میلیارد دالری در ایران هستند.
شرکت بی ای اس اف پیشنهاد کرده که در یک پروژه  66میلیارد دالری
برای ایجاد کارخ انجات پتروشیمی در مناطق جنوبی ایران سرمایه گذاری
نماید.
مدیر عامل این شرکت یکی از اعضای هیئت تجاری ای بود که در جریان
سفر وزیر اقتصاد آلمان به تهران در سال  ،20166به تهران آمده بود.
شرکت وینترشال هولدینگ ،بزرگترین تولید کننده نفت و گاز آلمان و مالک
شرکت بی ای اس اف قبال یادداشت تفاهمی را با شرکت ملی نفت ایران برای
انجام تحقیقات در  4میدان نفتی در غرب ایران به امضا رسانده است.
مقامات نفتی ایران سال گذشته نشست هایی را با شرکت های آلمانی برگزار
کردند .در صورت نهایی شدن این مذاکرات ،احتماال چند قرارداد به ارزش
 12میلیارد دالر بین طرفین به امضا خواهد رسید.
از زمان اجرایی شدن برجان در ژانویه  ،20166موج جدیدی از ابرزا
عالقمندی شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران شکل
گرفته است.
چشم انداز امیدبخش تجارت با ایران کشورهای بزرگ اروپایی را به بررسی

پتانسیل های بازار ایران واداشته است( .بازگشت به فهرست)

تجار ملی خود را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق
می کنیم
(خبرگزاری فارس  13بهمن )95

وزیر حمل و نقل افغانستان گفت :ما تجار ملی خود را برای
سرمایهگذاری در ایران تشویق میکنیم و مطابق تفاهمنامه تالش
میکنیم هزینههای حمل و نقل کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس از هیرمند ،پیش از ظهر امروز محمداهلل
بتاش از پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند بازدید کرد.
وی در این بازدید اظهار کرد :اجرایی کردن موافقتنامه سهجانبه ایران،
افغانستان و هندوستان در دستور کار است ،در قدم نخست سفر از
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تمام تأسیسات بندری بازدید کردیم و ما هم اول باید کارهای خود را
در افغانستان به خوبی انجام دهیم.
وزیر حمل و نقل افغانستان افزود :این سفر هم برای برطرف کردن مشکالت
و چالشهای فرا روی تجار ملی و شرکتها و رانندگان در این استان و
خراسان جنوبی است که باید مطرح و برطرف کنیم.
وی ادامه داد :در مرز میلک خدمات خوبی ارائه میشود زمینه رفاه رانندگان
ما فراهم شده است هدف ما این است که در قسمت حمل و نقل و تجارت
روابط ما توسعه یابد.
بتاش بیان کرد :ما مایل هستیم چابهار هرچه زودتر فعال شود و تجار ما
مایل هستند در چابهار سرمایهگذاری کنند.
وزیر حمل و نقل افغانستان افزود :ما تجار ملی خود را برای سرمایهگذاری در
ایران تشویق میکنیم و مطابق تفاهمنامه تالش میکنیم هزینههای حمل و
نقل کاهش یابد.
وی گفت :هر چه زودتر ایران و افغانستان برای ساخت پل دوم ابریشم باید
تصمیم بگیرند.
بتاش ادامه داد :سیستم مدرن در هر دو طرف مرز باید مطرح باشد در ایران
انجام شده و در افغانستان هم سیستم آنالین برای گمرکات ایجاد میشود.

(بازگشت به فهرست)

دالیل عدم توفیق ایران در جذب سرمایه گذاری
خارجی
(خبرگزاری تسنیم  15بهمن  95شناسه خبر )1316787

اسپوتنیک طی گزارشی نوشت :توافق هسته ای بین ایران و قدرت
های جهانی ،ایران را به یک مقصد جذاب برای شرکت های خارجی
تبدیل کرده است .اما ایران هنوز نتوانسته به میزانی که برنامه ریزی
کرده سرمایه خارجی جذب نماید.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک ،توافق هسته ای بین
ایران و قدرت های جهانی ،ایران را به یک مقصد جذاب برای شرکت
های خارجی تبدیل کرده است .پس از امضای این توافق ،یک منطقه
آزاد اقتصادی در جزیره قشم قصد دارد از  10کشور جهان سرمایه
گذاری جذب کند.
حمیدرضا مومنی ،مدیرعامل سازمان منطقه اقتصادی قشم گفت ،در
میان شرکت های عالقمند ،شرکت هایی از روسیه ،فرانسه ،انگلیس،
چین و ژاپن حضور دارند.
والدیمیر ساژین ،محقق انستیتوی مطالعات شرقی در آکادمی علوم
روسیه در این باره گفت« :پس از توافق هسته ای بین ایران و قدرت
های جهانی ،روابط اقتصادی این کشور با شرکای خارجی عمیقا
متحول شده است .ایران به یک مقصد جذاب برای شرکت های
خارجی تبدیل شده است».
در سال  ،2016تهران شروع به جبران آسیب های ناشی از سال های
تحریم غرب در بخش روابط تجاری و اقتصادی کرد .توجه ایران به
مراکز قدرتی نظیر اتحادیه اروپا و چین متمرکز شده بود .سال گذشته،
ایران مبادالت تجاری خود با کشورهایی نظیر ایتالیا ،فرانسه ،انگلیس،
ژاپن و ترکیه را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
بر اساس برآوردهای اسپوتنیک ،تهران در طی  5تا  7سال آینده ،ایران
به حدود  500میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز خواهد داشت .برای
مثال ،ایران قصد دارد تا سال  2020میالدی  185میلیارد دالر
سرمایه گذاری تنها در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی جذب نماید.
در سال  ،2016اقتصاد ایران حدود  12میلیارد دالر سرمایه گذاری از
 113پروژه جذب کند .در بخش سرمایه گذاری ،ایران با کشورهایی
همچون چین ،فرانسه ،امارات ،ونزوئال ،انگلیس و روسیه همکاری دارد.
شرکت هایی از کشورهای آلمان و اسپانیا فعال ترین بازیگران در بازار
سرمایه گذاری ایران بوده اند .برای مثال ،در فاصله دسامبر  2015تا
دسامبر  ،2016شرکت های اسپانیایی  3.2میلیارد دالر در چند پروژه
سرمایه گذاری کردند و شرکت های المانی نیز  2.9میلیارد دالر در
 17پروژه در ایران سرمایه گذاری کرده اند.
ساژین افزود« :این رقم هنوز فاصله زیادی با  500میلیارد دالر مورد
نیاز ایران دارد و عدم توفیق ایران در این زمینه چند دلیل دارد .به
ویژه ،اینکه مقررات ایران به طور کامل نیازها و منافع سرمایه گذاران
خارجی را تامین نمی کند .تهران این را می داند و در حال حاضر در
تالش است تا قوانین خود را با مقررات پذیرفته شده بین المللی
منطبق سازد .به عالوه ،همه سرمایه گذاران احتمالی مزیت های
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را نمی بینند .آنها هنوز زندانی کلیشه
های دوران تحریم ها هستند( ».بازگشت به فهرست)
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مجارستان خط اعتباری  85میلیون یورویی به ایران
اختصاص داد
(خبرگزاری تسنیم  22بهمن  95شناسه خبر )1324111

بانک توسعه صادرات مجارستان (اگزیم بانک) به منظور افزایش مبادالت
تجاری بین دو کشور یک خط اعتباری  85میلیون یورویی را به ایران
اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا ،کمیسیون مشترک اقتصادی
ایران و مجارستان پس از  23سال در روز سه شنبه  19بهمن در شهر
بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شد.
در پایان این نشست اقتصادی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و
پیتر سارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان و مسئول مجاری برگزاری
کمیسیون مشترک اقتصادی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی ضمن
تشریح اقدامات و گفت و گوهای انجام شده به سئواالت خبرنگاران رسانه
های ارتباط جمعی پاسخ دادند.
وزیر امور خارجه مجارستان در این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به لزوم
افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور اظهار داشت :بانک
توسعه صادرات مجارستان (اگزیم بانک) به منظور افزایش مبادالت تجاری
بین دو کشور یک خط اعتباری  85میلیون یورویی را به ایران اختصاص داده
است که می تواند در اجرای پروژه های اقتصادی مشترک مورد استفاده قرار
گیرد.
وی ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری های دو کشور در کشورهای
یکدیگر افزود :مذاکرات اولیه برای حمایت از سرمایه گذاری های دو کشور
انجام شده است .بی شک با برطرف شدن برخی مشکالت موجود بر سر راه
همک اری های اقتصادی به زودی شاهد افزایش مبادالت تجاری بین ایران و
مجارستان خواهیم بود که منافع دو ملت را در پی خواهد داشت.
طیب نیا نیز در این همایش مشترک خبری ضمن تشکر از مهمان نوازی
مجارستان و تالش های این کشور برای برگزاری موفق کمیسیون مشترک
اقتصادی اظهار داشت :با توجه به ظرفیت ها و پناسیل های موجود برای
گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری ،توافق شد تا حجم مبادالت
تجاری میان دو کشور افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اهمیت
موقعیت جغرافیایی مجارستان در اروپای مرکزی ادامه داد :جمهوری اسالمی
ایران از مجارستان به عنوان پایگاهی برای افزایش همکاری های اقتصادی
خود با اروپا استفاده خواهد کرد.
در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان که در
محل وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد ،عالوه بر سند اصلی کمیسیون
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مشترک اقتصادی ،چندین یادداشت تفاهم و قرارداد همکاری نیز از جمله در
بخش های گردشگری ،ورزشی ،حمل و نقل و خدمات شهری ،میراث
فرهنگی به امضا رسید.
وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان همچنین
شامگاه سه شنبه با حضور در یک همایش اقتصادی که توسط خانه ملی
تجارت مجارستان برگزار شد حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این نشست فرصت های سرمایه گذاری در ایران و افزایش فعالیت های
شرکت های اقتصادی مجارستان در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار

گرفت ( .بازگشت به فهرست)

بازرگانی
امضای یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی میان ایران و
کره جنوبی
(ایران اکونومیست  1بهمن  95شناسه خبر )142851

ایران و کره جنوبی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی و همچنین
تبادل اطالعات سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک
یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ این سند همکاری در چارچوب توسعه
مناسبات اقتصادی دوجانبه و در حاشیه همایش «پیش سرمایه
گذاری در ایران» در سئول به امضاء محمد خزاعی معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی کشورمان و «سونگ این چانگ» معاون وزیر
استراتژیک و دارایی کره جنوبی رسید.
بر اساس این یادداشت تفاهم مقرر شد طرفین در زمینه تبادل
اطالعات سرمایه گذاری و سرمایه گذای مستقیم خارجی با یکدیگر
همکاری داشته باشند.
گسترش و ارتقای سطح همکاریهای تجاری و به اشتراک گذاری علم و
دانش دوجانبه از دیگر بخش های این یادداشت تفاهم بود که دو
طرف نسبت به اجرای آن تاکید کردند.
گفتنی است ،در همایش «پیش سرمایه گذاری در ایران» که در محل
آژانس توسعه تجارت و سرمایه گذاری کره جنوبی (کوترا) در شهر
سئول برگزار شد بیش از  200نفر از دست اندرکاران و مسئولین
شرکت های بزرگ اقتصادی کره جنوبی حضور داشتند.
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حسن طاهریان سفیر جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی نیز در
سخنانی به معرفی بازار کشورمان برای تجار و بازرگانان حاضر در این
همایش پرداخت و اظهار داشت که بعد از لغو تحریم های اقتصادی،
ایران طرح سفارش پروژه های ساختمانی جدید به ارزش ساالنه بین
 150تا  200میلیارد دالر را مد نظر دارد( .بازگشت به فهرست)

حضور  4گروه تجاری خارجی در گلستان
(خبرگزاری ایرنا  2بهمن  95شناسه خبر )82395464

چهار گروه از تجار کشورهای ترکمنستان ،عراق ،ترکیه و آلمان هفته
گذشته با سفر به استان گلستان با ظرفیت های اقتصادی و گردشگری
این استان آشنا شدند.
به گزارش روز شنبه ایرنا این هیات های تجاری خارجی متشکل از
 14نفر ،جداگانه از برخی واحدهای تولیدی گلستان بازدید و در
نشست هایی با فعاالن اقتصادی و مسئوالن استانی ،راه های همکاری
های بیشتر را بررسی کردند.
این تجار در سفر به گلستان از کارخانه های فرآوری آرد ،صنایع
فرآوری لبنی ،تولید سوله ،صنایع تبدیلی کشاورزی به ویژه رب و
نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و بهداشتی بازدید و با ظرفیت های
استان در حوزه های مختلف از جمله گردشگری آشنا شدند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گرگان در این باره به
خبرنگار ایرنا گفت که حضور این هیات های تجاری ،یکی از
دستاوردهای برجام بوده و امیدواریم این فرصت برای رونق اقتصادی
استان نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
رمضان بهرامی افزود :اعضای هیات انجمن دوستی عراق در سفر به
گلستان پس از بازدید از صنایع تبدیلی و نشست با مسئوالن
شهرستانی و استانی و فعاالن اقتصادی ،تفاهم نامه همکاری با اتاق
بازرگانی گرگان امضا کرد.
به گفته وی؛ هیات تجاری پنج نفره ترکمنستان نیز از صنایع لبنی و
بسته بندی بازدید و در خصوص استفاده از خدمات فنی و مهندسی
استان در حوزه های مختلف مذاکره داشتند.
وی به حضور هیات تجاری کشور ترکیه در استان اشاره کرد و افزود:
این هیات به منظور بررسی راهکارهای مشارکت در ایجاد شهربازی و
مرکز تفریحی به گلستان سفر کرده که باتوجه به مذاکرات ،قرار شد
در آینده نزدیک قرارداد همکاری در این زمینه در استان امضا شود.
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بهرامی حضور دو نماینده از  200شرکت آلمانی در استان را دیگر
رویداد حوزه اقتصادی استان برشمرد و گفت :این هیات در مدت
حضور در استان ،ضمن بازدید از ظرفیت های گلستان در نشستی با
فعاالن اقتصادی شرکت کردند و راهکارهای همکاری ها مورد بررسی
قرار گرفت.
استان گلستان با بیش از  20هزار کیلومتر مربع وسعت در شمال
کشور قرار دارد و از  133اقلیم دنیا ،هفت اقلیم را در خود جای داده
است ،این استان از قطب های مهم کشاورزی و گردشگری کشوربه
شمار می رود و بیشتر صنعت این خطه در حوزه صنایع تبدیلی است.
از ویژگی های شاخص گلستان ،همجواری با کشور ترکمستان و
ارتباط با کشورهای آسیای میانه از طریق زمینی و ریلی است.
گلستان از شمال با ترکمنستان و دریای خزر ،از غرب با مازندران ،از
شرق با خراسان شمالی و از جنوب با سمنان همسایه است(.بازگشت
به فهرست)

واردات از آلمان؛  10برابر صادرات به این کشور
(ایران اکونومیست  6بهمن  95شناسه خبر )143764

بررسی عملکرد صادرات و واردات میان ایران و آلمان نشان می دهد
که واردات از کشور آلمان در نه ماهه امسال با  90درصد افزایش به
 1.8میلیارد دالر و صادرات به این کشور به  179میلیون دالر رسیده
است.
کشور آلمان یکی از پنج کشور عمده وارداتی ایران در نه ماه نخست
امسال بوده که سهم  5.6درصدی از ارزش کل واردات کشور را داشته
است.
در نه ماه نخست امسال حدود  818هزار تن کاال به ارزش  1.8میلیارد
دالر از کشور آلمان وارد ایران شده است که این واردات نسبت به مدت
مشابه سال قبل از رشد  90.4درصدی در حجم واردات و رشد 38.2
درصدی در ارزش واردات برخوردار است .در همین مدت حدود 25.4
هزار تن کاال به ارزش  179میلیون دالر به کشور آلمان صادر شده
است.
از سال  1391تاکنون میزان واردات ایران از آلمان همواره بیشتر از
صادرات بوده که تراز تجاری منفی را نشان می دهد .تراز تجاری ایران
و آلمان در نه ماهه نخست امسال  1.6میلیارد دالر و به سود آلمان
بوده است.
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در نه ماه نخست امسال ،حدود  40درصد از ارزش کل واردات ایران از
آلمان مربوط به  24قلم عمده است .در این مدت تعداد  2هزار و 561
تعرفه متفاوت از آلمان به ایران وارد شده که از این میان 288 ،قلم
کاال ارزش بیش از یک میلیون دالر داشته اند.
بیشترین قلم کاالی وارداتی از آلمان که حدود  6درصد از کل واردات
ایران از آلمان را شامل می شود ،مربوط به گندم به جز گندم دامی
است .میزان واردات این محصول  421هزار تن به ارزش  106میلیون

دالر بوده است.

سهم  55.1درصدی کاالهای واسطه ای از واردات
ترکیب تعرفه کاالهای عمده وارداتی ایران از آلمان نشان می دهد که
از مجموع واردات انجام شده 55.1 ،درصد کاالهای واسطه ای22.9 ،

درصد کاالهای مصرفی و  22درصد کاالهای سرمایه ای بوده است.
در نه ماه نخست امسال ،حدود  90درصد از ارزش کل صادرات ایران
به آلمان مربوط به  14قلم کاال بوده است .در همین مدت تعداد 409
قلم کاالی متفاوت از ایران به آلمان صادر شده که از این میان تنها 14
قلم کاال ارزش بیش از یک میلیون دالر داشته اند.
بیشترین ارزش کاالهای صادراتی ایران به آلمان ،مربوط به روده،
بادکنک و شکمبه حیوانات به حجم  840تن و ارزش  36میلیون دالر
بوده است .این تعرفه حدود  20درصد از ارزش کل صادرات ایران را به
آلمان شامل می شود.
ترکیب کاالهای عمده صادراتی ایران به آلمان نشان می دهد که 57.7
درصد کاالهای واسطه ای 41.4 ،درصد کاالهای مصرفی و  0.9درصد
کاالهای سرمایه ای را شامل می شوند( .بازگشت به فهرست)

فرصت صادرات به روسی سوخت
(خبرگزاری تسنیم  9بهمن  95شناسه خبر )1310251

آمارها حاکی از ناکامی ایران در استفاده از فرصت های پیش آمده
برای توسعه صادرات به روسیه است و معلوم نیست که اینچنین
فرصتهای صادراتی دوباره چه زمانی در اختیار ایران قرار بگیرد.
بررسیها نشان می دهد ایران نتوانسته است از فرصت ایجاد شده در توسعه
صادرات به روسیه استفاده کند و میزان صادرات ایران به روسیه در سالهای
گذشته در سطحی ناچیز قرار داشته است.
ارزش صادرات ایران به روسیه در سال  285 ،93میلیون دالر بوده که این
رقم در سال  94به  1733میلیون دالر کاهش یافته است.
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در سال  95با وضع تحریم های غرب علیه روسیه و ایجاد تنش در روابط
روسیه با ترکیه که به تحریم کاالهای کشاورزی ترکیه از سوی روسیه منجر
شد زمینه مناسبی برای تجار ایرانی فراهم آمد تا جای پایی در این بازار
بزرگ  150میلیون نفری پیدا کنند.
اما آمارهای رسمی نشان می دهد ایران نتوانسته است از این فرصت استفاده
کند .صادرات ایران به روسیه در  7ماهه سال جاری تنها  88میلیون دالر
بوده است که مقایسه آن با صادرات  173میلیون دالری در  12ماهه سال
گذشته نشان می دهد گشایش مهمی در صادرات ایران به این کشور ایجاد
نشده است .روسیه در همین دوره  7ماهه  1میلیارد و  130میلیون دالر کاال
به ایران صادر کرده است.
در سالهای گذشته ،کشور ترکیه یکی از اصلیترین کشورهایی بوده است که
با صادرات کاالهای خود به روسیه ،سهم زیادی از بازار این کشور را به خود
اختصاص داده است و این در حالی است که براساس آمارها صادرات ایران به
روسیه در چند دهه اخیر در مقابل صادرات ترکیه بسیار ناچیز ارزیابی
میشود.
از اواخر سال  2015با آغاز درگیریهای دو جانبه میان روسیه و ترکیه،
مسئوالن روسی در پی پاسخ به این تنشها با اعمال مقرراتی از جمله
ممنوعیت واردات مواد غذایی ،گل و گیاه ،روابط اقتصادی خود با ترکیه را
کاهش دادند .و از سوی دیگر در سال  2015روسیه با تحریمهای اتحادیه
اروپا و آمریکا روبهرو شد .این تحریمها فرصت مناسبی را در اختیار کشورهای
دیگر از جمله ایران قرار داد تا روابط اقتصادی خود را با روسیه مستحکمتر
کنند.
به هر ترتیب تنشهای ایجاد شده بین روسیه با ترکیه ،آمریکا و اتحادیه اروپا
فرصت اقتصادی ویژه ای برای جمهوری اسالمی ایران بود که سوخت و همان
طور که از گزارشها نمایان است در سالهای اخیر علی رغم اینکه مسئوالن
نتوانسته اند میزان صادرات به روسیه را به همان میزان سابق حفظ کنند،
درسال  94شاهد کاهش 112میلیون دالری صادرات به روسیه هستیم که
این رقم درجای خود قابل توجه محسوب میشود.
با روی کارآمدن رئیس جمهور جدید آمریکا و تصمیمات وی مبنی بر ایجاد
روابط دوستانه با روسیه ،به نظر میرسد تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه
روسیه کاهش یافته و تنشهای اقتصادی میان این دو کشور از بین برود و
روابط اقتصادی دو کشور به وضعیت سابق خود قبل از شروع تنشها بازگردد.
همچنین تالش مسئوالن ترکیه در راستای بهبود روابط خود با روسیه و
تصاحب بازار این کشور ،سبب شده است تا موسسات تحقیقاتی صادرات
ترکیه به روسیه را در اواخر سال  ،2016روبهرو رشد ارزیابی کند.
این آمارها حاکی از جا ماندن ایران در عرصه رقابت برای بدست آوردن بازار
روسیه است و به اعتقاد کارشناسان معلوم نیست که اینچنین فرصتهای
صادراتی دوباره چه زمانی در اختیار ایران قرار بگیرد.
به اعتقاد مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه
تجارت ایران ،نبود «شرکتهای بزرگ صادراتی با قابلیت بستهبندی و ارسال
کاال» و همچنین «گران بودن قیمت تمام شده مواد غذایی (به عنوان یکی از
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کاالهای صادراتی)» سبب شد تا جمهوری اسالمی ایران نتواند بازار روسیه را

به گزارش ایرنا ،مجلس شورای اسالمی هفدهم دی ماه  1382قانون
تجارت الکترونیک را تصویب و رییس جمهوری وقت بیست و نهم دی

تجارت الکترونیک ایران  2هزار فعال دارد

ماه  1382این قانون را برای اجرا ابالغ کرد .
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تاکید رییس
جمهوری برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد گفت :الکترونیکی شدن

به خود اختصاص دهد( .بازگشت به فهرست)
(ایران اکونومیست  10بهمن  95شناسه خبر )144255

همه کارها به تحقق این هدف رییس جمهوری کمک می کند.
وی تاکید کرد اکنون تجارت الکترونیک در ایران روند خوبی یافته
است و افزود :سال آینده کاالهای ایرانی با گسترش هرچه بیشتر
معاون مدیرکل تجارت الکترونیک شرکت ملی پست جمهوری اسالمی
ایران گفت :اکنون  2هزار کاربر در بخش تجارت الکترونیک ایران
فعالیت می کنند.
زهرا کاظمی مطلق ادامه داد :برخی از این کاربران شرکت های حقوقی
و برخی نیز افراد حقیقی هستند.
وی یادآوری کرد فرآیند تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی
از سال  1382در این شرکت کلید خورد و گفت :سازمان سنجش به
عنوان پیشگام خرید و فروش های اینترنتی کار ثبت نام از متقاضیان
را بر این اساس آغاز کرد.
کاظمی مطلق افزود :منطقه  16پستی در سال  1382به عنوان منطقه
آزمایشی برای اجرای طرح خرید و فروش اینترنتی مشخص و مرحله

نخستین طرح از این منطقه آغاز شد.
به گفته وی ،پس از مدت کوتاهی طرح به سایر مناطق پستی گسترش
یافت و پنج استان کشور وارد این فرایند شدند .همچنین طرح خرید و
فروش اینترنتی به برنامه چهارم توسعه راه یافت و مقرر شد زیرساخت

های الزم برای توسعه این امر در سراسر کشور فراهم شود.
این مسوول ادامه داد :در قالب برنامه چهارم ،اعتباری برای خرید و
فروش اینترنتی ب ا هدف توسعه زیرساخت های الزم اختصاص یافت و
در کنار آن مقرر بود پست لجستیک نیز ایجاد شود.
کاظمی مطلق بیان کرد :با استقبال گسترده از این سرویس شمار
شرکت ها و فعاالن آن افزایش یافت .شرکت پست نیز گیت وی تجارت

الکترونیک را راه اندازی کرد.
به گفته وی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای سامان دادن به
فعاالن این سرویس ،مرکز تجارت الکترونیک و نماد اطمینان را ایجاد
کرد.
معاون تجارت الکترونیک شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
اعالم کرد :بزودی ارتباط تجارت الکترونیک ایران با کشورهایی مانند

تجارت الکترونیک به همه جهان ارسال می شود( .بازگشت به
فهرست)

صادرات غیر نفتی واقعی  16.4میلیارد دالر است ،نه
 35میلیارد دالر
(خبرگزاری تسنیم  12بهمن  95شناسه خبر )1313028

بررسی آمارهای تجارت  10ماهه نشان میدهد صادرات کاالهای غیر
نفتی واقعی یعنی منهای پتروشیمیها و میعانات گازی  16.4میلیارد
دالر است که تنها  3درصد رشد داشته است .دولت آمار صادرات
غیرنفتی را  35میلیارد دالر اعالم کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ بر اساس
آمارهای  10ماهه تجارت خارجی کشور ،کل صادرات غیر نفتی به لحاظ
ارزی رشد هشت درصدی و "سایرکاالها" تنها رشد سه درصدی داشته است.
بررسی آمار تجارت خارجی نشان میدهد سهم سایرکاالها در صادرات غیر
نفتی کشور  16میلیارد دالر بوده که سهم  46درصدی از کل صادراتِ 35
میلیارد دالری غیر نفتی کشور را تشکیل میدهد.
نکته جالب توجه آنکه این دستهی کاالیی به لحاظ وزنی رشد  23درصدی
داشته است و این موضوع نشان میدهد صادرات مواد معدنی و خام فروشی
همچنان قسمت بزرگی از صادرات غیر نفتی را تشکیل میدهد.
گفتنی است وزارت صنعت در نظر دارد برای جلوگیری از خام فروشی مواد
معدنی ،در سالهای آینده سیاست افزایش پلکانی تعرفه صادرات مواد معدنی
را در دستور کار قرار دهد.

ترکیه و جمهوری آذربایجان گسترده تر می شود.
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رشد  45درصدی صادرات شمش و تولیدات فوالدی
در  10ماه امسال
(خبرگزاری ایرانا  16بهمن  95شناسه خبر )82415414

(بازگشت به فهرست)

امضای  5سند همکاری مشترک بین ایران و فرانسه
(خبرگزاری مهر  12بهمن  95شناسه خبر )3893080

همایش تجاری ایران و فرانسه که امروز با حضور وزرای امور خارجه و
فعاالن بخش خصوصی دو کشور در تهران برگزار شد ،با امضای  5سند
همکاری مشترک به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران ،در این همایش  5سند همکاری
شامل ،یک سند همکاری در زمینه توسعه فرودگاه مشهد ،یک سند برای ساخت
کارخانه بایواتانول کرمانشاه و دو سند همکاری در زمینه شیالت با هدف تولید
خاویار و انتقال تکنولوژی برای پرورش ماهیان خاویاری بین فعاالن اقتصادی دو
کشور به امضا رسید.
همچنین یک سند همکاری بین اتاق بازرگانی البرز و یک شرکت فرانسوی در
زمینه برگزاری دوره های آموزشی هوایی و تربیت خلبان برای ایران و کشورهای
منطقه به امضا رسید.
در این همایش تیبو دوسیلگی ،رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه گفت« :این
دیدارها فرصت برقراری ارتباط و همکاری اقتصادی ،فنی و علمی را فراهم می
کند».
وی با تاکید بر اینکه شرکت های فرانسوی فقط به دنبال حضور در بازار داخلی
ایران نیستند ،افزود« :اکثر شرکت های فرانسوی در رابطه با ایران ،همکاری
مشترک برای کار منطقه ای و آموزش از طریق ایران را هدفگذاری کرده اند که
فعالیت اتاق ایران ،برای نزدیک تر شدن بخش های خصوصی دو کشور حائز
اهمیت است».
رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه ،تفاهم نامه های همکاری بین دو کشور که با
حضور روسای جمهور در فرانسه انجام شد را نقطه عطفی را برای تقویت مناسبات
اقتصادی پس از برجام خاطر نشان کرد و افزود:
"با رفع مشکالت ناشی از تحریم های بین المللی ،فرصت همکاری با ایران در
زمینه همکاری های صنعتی فراهم شد و در آینده این همکاری ها روز به روز

افزایش خواهد داشت(".بازگشت به فهرست)
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هفت واحد بزرگ تولیدی کشور در  10ماهه امسال بیش از چهار
میلیون و  400هزار تن شمش و تولیدات فوالدی صادر کردند که در
همسنجی با مدت مشابه پارسال رشد  45درصدی را نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،در دوره  10ماهه امسال واحدهای
ذوب آهن و مبارکه (اصفهان) به همراه خوزستان ،فوالد آلیاژی (یزد)،
فوالد خراسان ،فوالد هرمزگان و فوالد اکسین در مجموع چهار میلیون
و  403هزار و  824تن شمش و تولیدات فوالدی صادر کردند.
ذوب آهن در این مدت نسبت به صدور  465هزار و  544تن (تیرآهن،
میلگرد ،کالف ،شمش چدن و سایر اقالم) اقدام کرد که در مقایسه با
 10ماهه پارسال رشد چهار درصدی را ثبت کرد.
این واحد صنعتی در دی ماه امسال  35هزار و  259تن از تولیدات
خود را صادر کرد که در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد 252
درصدی داشت.
فوالد مبارکه نیز در  10ماهه امسال یک میلیون و  440هزار و 950
تن ورق گرم ،سرد ،کالف گرم ،سرد و اسید شویی ،کالف قلع اندود،
تختال ،کالف رنگی و تولیدات مشابه واحد سبا را صادر کرد که نسبت
به دوره مشابه پارسال رشد  9درصدی را رقم زد.
این واحد صنعتی در دی ماه  68هزار و  974تن صادرات داشت که
در مقایسه با ماه مشابه پارسال کاهش  63درصدی را ثبت کرد.
همچنین فوالد خوزستان در دوره این گزارش یک میلیون و  578هزار
و  648تن شمش (از نوع بلوم ،بیلت و اسلب) صادر کرد که نسبت به
 10ماهه پارسال  43درصد رشد کرد.
دی ماه امسال فوالد خوزستان  170هزار و  566تن از تولیدات خود
را صادر کرد که در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد  14درصدی را به
خود اختصاص داد.
افزون بر این سه شرکت ،تولیدات مجتمع های فوالد اکسین (ورق
عریض) ،فوالد هرمزگان (اسلب) ،فوالد آلیاژی (میلگرد) و فوالد
خراسان (میلگرد) به بازارهای صادراتی رسید.
در  10ماهه امسال فوالد اکسین  16هزار و  905تن صادرات داشت
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  197درصد رشد نشان داد.
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فوالد هرمزگان نیز در این دوره  812هزار و  115تن شمش (اسلب)
به کشورهای مختلف فرستاد که در مقایسه با  10ماهه پارسال افزایش
 532درصدی را ثبت کرد.
همچنین فوالد آلیاژی (یزد) نیز  34هزار و  993تن صادرات میلگرد
داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد  95درصدی را رقم زد.
فوالد خراسان در این مدت  54هزار و  669تن میلگرد صادراتی خود
را به بازار مصرف ارسال کرد که در همسنجی با  10ماهه پارسال رشد
 26درصدی را از آن خود ساخت.
به گزارش ایرنا ،ایران چهاردهمین فوالدساز جهان است و پیش بینی
می شود در افق  1404به ظرفیت تولیدی  55میلیون تنی در این
برسد.
بخش
پارسال جمهوری اسالمی برای نخستین بار با صادرات چهار میلیون و
 100هزار تن تولیدات فوالدی به باالترین میزان عملکرد در این عرصه
دست یافت.
انتظار می رود میزان صادرات تولیدات فوالدی در افق چشم انداز
 1404بیش از  15میلیون تن شود.
بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ،واحدهای صنعتی و کشاورزی
باید تولید درونزا و برون نگر را در نظر گیرند ( .بازگشت به فهرست)

تجارت  258میلیون دالری ایران و آمریکا در سال
2016
(خبرگزاری تسنیم  22بهمن  95شناسه خبر )1324263

مبادالت تجاری ایران و آمریکا در سال  2016با افت  11درصدی
نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به  258میلیون دالر رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار منتشر شده
از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت تجاری این کشور با ایران در
سال  2016افت  11درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کشور در سال  2015بالغ بر  292.3میلیون دالر گزارش
شده بود .این رقم در سال  2016به  258.1میلیون دالر کاهش یافته است .
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در سال  2016با افت 38
درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به  172.1میلیون دالر
رسیده است .آمریکا در سال  2015بالغ بر  281.5میلیون دالر کاال به ایران
صادر کرده بود .
واردات آمریکا از ایران در سال  2016نیز  86میلیون دالر اعالم شده است.
این رقم  8برابر واردات آمریکا از ایران نسبت به سال  2015بوده است.
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واردات آمریکا از ایران در سال  2015بالغ بر  10.8میلیون دالر گزارش شده

بود (.بازگشت به فهرست)

کشاورزی
مهاجری که با زنبورداری در "مسجد" الگوی اقتصاد
مقاومتی را به نمایش گذاشت
(خبرگزاری فارس 2بهمن )95

محمد حسین نجفی زنبوردار مهاجر افغانستانی است که ابتدا خادم
مسجد بود اما بعد از اندکی از پشت بام همان مسجد ،به زنبورداری و
تولید عسل پرداخت.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس ،مهاجران افغانستانی با
تالش و پشتکار ذاتی خود در ایران توانستهاند به عنوان یک کارآفرین برای
افغانستانیها نه تنها شغل ایجاد کنند بلکه چنان در کار خود مهارت کسب
کردهاند که بدون شک در صنایع مختلف ایران تاثیر بسزایی میگذارند.
به این خاطر تصمیم گرفتهایم هر هفته از یکی از مشاغل مهاجرین
افغانستانی در ایران گزارشی تهیه کنیم و این بار به سراغ یکی از کارآفرینان
رفتهایم.
زنبورداری یکی از شغلهایی است که کمتر کسی به سراغش میرود اما
جالب است بدانید این کار فواید بیشماری دارد و بسیاری از ما از آن
غافلایم.
در سلسله برنامههای دستان پرتالش این بار به سراغ« محمد حسین نجفی »
زنبوردار افغانستانی ساکن تهران رفتیم.
محمد حسین ضمن اینکه در تهران زنبورداری میکند و افرادی را به درآمد
رسانده ،این حرفه را نیز به افغانستان منتقل کرده است.
نجفی درباره زنبورداری در افغانستان گفت :چون آگاهی مردم افغانستان
پایین است افراد به این کار روی نیاوردهاند و افراد کمی هم که این کار را
انجام میدهند به روش قدیمی و سنتی مشغولاند .اگر زنبورداری را در
افغانستان گسترش دهیم شغلهای دیگری نیز آنجا بوجود خواهد آمد.
وی در خصوص امکانات صنعت زنبورداری در افغانستان بیان داشت:
دولتمردان افغانستانی باید در عرصه زنبور داری کمک کنند و چون آب و
هوای افغانستان برای این حرفه مناسب است میتوان در کنار این شغل
شغلهای دیگری نیز بوجود آورد.
این کارآفرین مهاجر افغانستانی با اشاره به شوع فعالیت خود در عرصه
زنبورداری و پرورش زنبور عسل گفت :برای بار اول وقتی یک کندوی زنبور

بولتن داخلی تولید ملی |12

عسل خریداری کردم با بیاطالعی که در نحوه آن داشتم زنبورها مرا نیش
زدند.
نجفی در خصوص محل نگهداری کندوهای خود گفت :من در مسجد کار می
کنم و کندوها را روی پشت بام مسجد پرورش میدهم تا انگیزهای برای مردم
بوجود آید .مردم هم به من سفارش میدهند و برایشان آماده میکنم.
گفتوگوی خبرنگار خبرگزاری فارس را با «محمد حسین نجفی» زنبوردار
افغانستانی ساکن تهران بخوانید.

فارس :ابتدا خودتان را معرفی کنید.
نجفی :محمد حسین نجفی هستم متولد سال  1362در افغانستان 19 .سال
است که به ایران مهاجرت کردهام اما طی این سالها در رفت و آمد به
افغانستان هستم.
فارس :چطور شد که به زنبورداری روی آوردید؟
نجفی :یک روز مشغول تماشای تلویزیون بودم که دیدم یک خبرنگار برای
تهیه گزارش به یک زنبوردار در شمال ایران مراجعه کرده است ،با تعریفها و
توضیحاتی که در خصوصص زنبورداری ارائه کرد من نیز به این شغل عالقه
پیدا کردم.
فارس :آیا دوره آموزشی هم گذراندهاید؟
نجفی :بله من دورههای آموزشیام را در جهاد کشاورزی کرج گذراندم و
زمانیکه تجربه کسب کردم و زنبورداری را بطور کامل یاد گرفتم به افغانستان
بازگشتم و کارم را آنجا آغازز کردم.
فارس :از سفرتان به افغانستان بگویید؟
نجفی :زمانی که زنبورداری را در ایران یاد گرفتم بیتاب رفتن به افغانستان
شدم تا آنجا نیز کارم را شروع کنم .خدا رو شکر موفق هم شدم با سرمایه
اندکی از  5کندو شروع به کار کردم و در حال حاضر حدود  70-60کندو
آنجا دارم.
فارس :آیا از زنبورداری در افغانستان استقبال شد؟
نجفی :بله این حرفه را به همسایگان و آشنایانمان در والیت «غزنی»
شهرستان جاغوری برای چند نفر از دوستانم عالقمند بودند ،آموزش دادم و
آنها نیز مشغول به زنبورداری هستند و از همین راه کسب درآمد میکنند.
فارس :وضعیت زنبورداری در افغانستان به چه صورت هست؟
نجفی :متاسفانه چون آگاهی مردم پایین است افراد به این کار روی
نیاورده اند و افراد کمی هم که این کار را انجام میدهند به روش قدیمی و
شماره  89بهمن 95

سنتی مشغولاند .اگرر زنبورداری را در افغانستان گسترش دهیم شغلهای
دیگری نیز آنجا بوجود خواهد آمد.

فارس :روش سنتی یعنی به چه صورت؟
نجفی :روش سنتی به این صورت هست که با کندوهای قدیمی که با چوب
درست میشوند ،هنگامی که باران و برف بیاید زنبورها تلف میشوند و از بین
میروند  .اما درر ایران زنبورداری به روش صحیح انجام میگیرد به طوری که
زیر و روی کندو با آهن پوشیده شده است.
فارس :راه حل چیست؟
نجفی :دولت افغانستان باید کالسهای آموزشی را برای زنبورداران اختصاص
دهد تا سطح آگاهییشان باال رفته و روش صحیح زنبورداری را بیاموزند.
فارس :ملکههایی که استفاده میکنید را خودتان پرورش میدهید؟
نجفی :خیر ،سال اولی که به افغانستان رفتم به من گفتند که زنبورهای آنجا
نژادشان ایتالیایی است و من خریدم اما متاسفانه نتیجه خوبی نگرفتم .سپس
ملکه ایرانی را خریداری کردم و با خود به افغانستان بردم .ملکههای ایرانی
کارکرد بهتری دارند عالوه بر این در مقابل سرما هم با دوامترند.
فارس :ملکه را چگونه از ایران به افغانستان منتقل کردید؟
نجفی :با راهنمایی یکی از دوستان جعبههای مخصوص با قوطی کبریت
ساختیم ،تعدادی زنبور کارگر کنار ملکه به منظور فراهم کردن غذای وی و
گرم نگهداشتن ملکه گذاشتیم ،چرا که جای ملکه باید گرم باشد 4 .روز هم
در راه بودیم.
فارس :آینده کار زنبورداری در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
نجفی :باید دولت و یا سازمانها کمک کنند و سطح آگاهی مردم را باال ببرند
حتی اگر امکانش باشد در کتب درسی آموزش زنبورداری را اضافه کنند چرا
که در افغانستان آب و هوای مناسب برای انجام هر چه بهتر این کار وجود
دارد.
فارس :از شگفتیهای زنبور عسل برایمان بگویید؟
نجفی :افرادی که از دور نگاه میکنند میگویند زنبور فقط زنبور است ولی
وقتی وارد کار زنبورداری شوید و پیش برویم متوجه خواهید شد که اینکار
چقدر لذت بخش است.
فارس :هر چند وقت یکبار عسلها را برداشت میکنید ،تغییر فصل در
برداشت عسل چه تاثیری دارد؟
نجفی :بله فصلها در تولید عسل متفاوت است .ما اگر عسل طبیعی برداشت
کنیم تنها یکبار آنهم در شهریور ماه برداشت میکنیم.
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زنبور عسل فواید زیادی دارد از جمله این که هر کجا باشد آنجا گرده افشانی
را بدرستی انجام میدهد .ضمن اینکه این کار برای محیط زیست و کشاورزی
نقش مفیدیی دارد.
فارس :برای فروش به کجا میروید؟
نجفی :من مشتریهای ثابت و خاص خود را دارم .معموال افراد از قبل به من
سفارش میدهند که برای مثال برای من  10کیلو عسل نگهدار.
فارس :کندوها را کجا نگهداری می کنید ؟
نجفی :من در مسجد کار می کنم و کندوها را روی پشت بام مسجد پرورش
میدهم تا انگیزهای برای مردم بوجود آید.
فارس :وضعیت زنبورداری در ایران چگونه است؟
نجفی :خدارو شکر وضعیت زنبورداری در ایران خیلی خوب است ،آگاهی
مردم باالست .من در همین محل چند نفر از دوستان ایرانیام را زنبوردار
کردهام.
فارس :در ایران چه مشکالتی برای پرورش زنبور عسل وجود دارد؟
نجفی :در حال حاضر متاسفانه تنها مشکل برای پرورش زنبور عسل آلودگی
هوا است.
فارس :شما از نیش زنبور نمیترسید؟
نجفی( با لبخند) :اوایل خیلی میترسیدم چون آشنایی کامل هم نداشتم
زنبورها مرا نیش میزدند ،اما االن متوجه شدم نیش زنبور خود یک دارو
میباشد.
فارس :نیش زنبور برای چه بیماری هایی مفید است؟
نجفی :در زمانهای قدیم خیلی از بیماریها را با نیش درمانی مداوا
میکردند .برای بیماریهایی مانند روماتیسم و کمر درد البته باید
به پزشکان نیش درمانی مراجعه شود.
فارس :ساالنه چند کیلو عسل تولید میکنید؟
نجفی :در ایران ابتدا  2کندو داشتم و االن  6کندو دارم .ساالنه  14کیلو
عسل خالص تولید میکنم.
فارس :برای افرادی که بخواهند این کار را شروع کنند چه پیشنهادی دارید؟
نجفی :پیشنهاد میکنم کار امروز را به فردا نگذارند و اگر عالقمند به این
حرفه هستند از همین االن شروع کنند .ابتدا باید از کسانی که در این
خصوص تجربه دارند مشورت و راهنمایی بگیرند ،کالسهای آموزشی
بگذرانند .
چرا که اگر بدون راهنمایی و گذراندن دوره آموزشی کار را آغاز کنند ممکن
است زنبور تلف شود و از بین برود .برای نگهداری هم میتوانند از حیاط
منزل و یا پشتبام استفاده کنند.
فارس :شما خودتان هم شاگرد دارید؟
نجفی :شاگردی که از آنها هزینهای دریافت کنم خیر اما افرادی هستند که از
من مشورت و راهنمایی گرفتند و به آنان کمک کردم.
فارس :زنبورداری چه تاثیرات و تغییراتی در زندگی خودتان داشته است؟
نجفی :زنبورداری روحیه مرا عوض کرده است .کسانی که زنبور داراند رفتار و
اخالقشان نسبت به افراد عادی متفاوت است و روحیه بازتری دارند .چرا که
تمام انسان ها بیشترین الگو را از زنبور عسل میگیرند از جمله پادشاهی،
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سربازی و بعضی معماری ساختمانها .تمام اینها را زنبور عسل کشف کرده
است.
فارس :عالوه بر زنبورداری چه فعالیتهای دیگری دارید؟
نجفی :در مسجد کار میکنم به کارهای کشاورزی میپردازم و فصل بهار در
استخر ماهی میریزم و پرورش میدهم .از دیگر فعالیتهای من پرورش کرم
خاکی است که از این کرمها برای خوراک ماهی و مرغ استفاده میکنم.
فارس :وجود کندوها در باغ چه تاثیری بر محصوالت کشاورزی داشته است؟
نجفی :از وقتی که کندوها را در باغ گذاشتم محصول باغها افزایش پیدا
کرده چرا که گرده افشانی زنبور عسل برای بارور شدن محصوالت تاثیر
بسزایی دارد.
فارس :یک خاطره برایمان بگویید؟
نجفی :روز اولی که دنبال این کار را گرفتم به اتحادیه زنبورداران در کرج
مراجعه کردم و یک کندوی زنبور عسل خریدم .اما کار زنبورداری را بلد
نبودم کندو را در پشت بام قرار دادم ولی از آنجایی که جایش مناسب نبود
کندو را به  100متر آن طرفتر منتقل کردم بی خبر از آنکه اگر بخواهیم
کندو را جابجا کنیم باید حداقل  6-5کیلومتر از مکان قبلی دورتر باشد یا
زمستان که هوا سرد است باید جابجاشود خودم حسابی آن روز زنبور نیش
زدند .
من واقعا نمیدانستم باید چکار کنم با اتحادیه زنبورداران تماس گرفتم و به
من گفتند یک کندوی خالی بیا ببر ،کندوی خالی را بردم و نصف زنبورهای
کارگر به کندوی جدید و نصف دیگر به کندوی قبلی بازگشتند.
فارس :حرف آخر؟
نجفی :تمام موفقیتم را مدیون اهل بیت علیه السالم هستم .آرزو دارم
افغانستان به امنیت کامل برسد .مهاجرت ما تمام شود و به کشورمان باز
گردیم و آنجا بتوانم صنعت زنبورداری را افزایش دهم و کوچک ترین الگو

برای هموطنانم باشم(.بازگشت به فهرست)

تولید مشترک ماشین آالت کشاورزی ایران و کره
جنوبی
(خبرگزاری تسنیم  4بهمن  95شناسه خبر )1305534

دبیر انجمن همایش ساالنه تولید محصول سالم با اشاره به سرمایه
گذاری مشترک ایران و کره جنوبی برای تولید انواع ماشینآالت
کشاورزی گفت :بر اساس این قرارداد تا  6ماه دیگر ساالنه  20هزار
دستگاه ماشینآالت کشاورزی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا شریفی در نشست خبری امروز با
اشاره به اینکه بخش خصوصی توانمندی و ظرفیت باالیی برای فعالیت و
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سرمایه گذاری در اقتصاد کشاورزی دارد افزود :شرکتهای دولتی همچنان در
جزئی ترین مسائل مانند توزیع نهاده های دولتی فعالیت می کنند در حالی
که بخش خصوصی ظرفیت کاملی برای تامین ،تولید و واردات این نهاده ها
دارد.
وی افزود :در حالی چهار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پشتیبانی امور
دام ،سازمان تعاونی روستایی و شرکت بازرگانی دولتی ایران در تامین و
واردات نهادهای سم  ،کود و بذر فعالیت می کنند که وظایف آنها به راحتی
قابل واگذاری به بخش خصوصی است و نیازی به واسطه گری این شرکتها
نیست.
شریفی در ادامه صحبت های خود از همکاری و سرمایه گذاری مشترک
بخش خصوصی با کره جنوبی برای تولید انواع کمپاین و ماشین آالت
کشاورزی گفت :براساس قرارداد که میان دو کشور منعقد شده قرار است
خط تولید انواع کمپاین و ماشین آالت کشاورزی با ظرفیت تولید ساالنه 20
هزار دستگاه تا  6ماه آینده به بهره برداری برسد.
وی افزود :در این مدت تعدادی از این ماشین االت کشاورزی به صورت
آماده به کشور وارد می شود که در هشتمین همایش تولید محصول سالم از
کمپاین ویژه محصول برنج رونمایی می شود.
شریفی در ادامه صحبتهای خود بومی کردن فناوری تولید بذر  ،کود،
سموم جدید و ماشین آالت را از مهمترین اقدامات بخش خصوصی در حوزه
کشاورزی دانست و گفت :بخش خصوص ساالنه  5میلیون دالر انواع بذر
هیبرید محصول ذرت معادل  3هزار تن را برای کشاورزان تولید و تامین
میکند.
دبیر انجمن هشتمین همایش ساالنه تولید محصول سالم افزود :بذرهای
محصوالت گندم ،جو و ذرت که در داخل تولید می شود به شوری آب و
خاک و کم آبی مقاومند.
شریفی احداث کارخانجات تولید انواع کودهای شیمیایی و آبی را از دیگر
اقدامات بخش خصوصی برای تولید محصول سالم و با کیفیت دانست و گفت:
بزرگترین کارخانه تولید انواع کود در خاورمیانه با  30هزار متر زیر بنا با
تالش بخش خصوصی تا هفت ماه آینده در کشور به بهره برداری می رسد.
بنابراین گزارش هشتمین همایش ساالنه تولید محصول سالم روز پنجشنبه

دبیرکل اتحادیه آبزیان با بیان اینکه بیش از 20هزارتن میگوی در
سال جاری در کشور تولید شده است از افزایش حجم صادرات این
محصول به روسیه خبر داد.
علی اکبر خدایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سالجاری بیش از  20هزارتن
میگو در کشور تولید شده است ،اظهارداشت :سال گذشته میزان تولید این آبزی
در کشور حدود  17هزارتن بوده که امسال بیش از  33هزارتن در این زمینه رشد
داشتهایم .
وی پیش بینی کرد :برای سال آینده حداقل  25هزارتن میگو در کشور تولید
شود .
دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران با بیان اینکه برای سالجاری برآورد شده بود که بین
 18تا  20هزارتن میگو در کشور تولید شود ،افزود :خوشبختانه این امر محقق شد
و ما به تولید مورد نظر رسیدیم .
خدایی با اشاره به صادرات میگو از کشور نیز اضافه کرد :تا پایان آذرماه حدود 9
هزارتن میگو از کشور صادر شده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته  7هزار
و  800تن بوده است .
به گفته وی ارزش دالری این صادرات در سالجاری چهل و نیم میلیون دالر و
سال گذشته  34میلیون دالر بوده است .
دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران پیش بینی کرد که میزان صادرات میگو تا پایان
امسال به  14هزار تن برسد و گفت :این عدد در سال گذشته  12هزار و  500تن
بوده است .
خدایی با بیان اینکه درحال حاضر روسیه رتبه اول واردات میگو از ایران را در میان
کشورهای اروپایی کسب کرده است ،ادامه داد :قبل از دوران تحریم عمده صادرات
ما در این زمینه به اروپا بود اما بعد از آن ،کشورهای عربی منطقه ،کشورهای
خاورمیانه و جنوب شرق آسیا عمده خریداران محصول ایرانی شدند .
وی با اشاره به اینکه سال  ،94عمده خریداران محصول ایران به ترتیب چین،
کشورهای جنوب شرقی آسیا ،کشورهای عربی منطقه مانند امارات و کشورهای
خاورمیانه بودند ،افزود :در این سال ،در میان کشورهای اروپایی روسیه رتبه اول
واردات میگو از ایران را کسب کرد و اسپانیا نیز در رتبه بعدی قرار گرفت .
دبیرکل اتحادیه آبزیان ایران با بیان اینکه صادرات میگو به روسیه طی سالجاری و
همچنین سالیان آینده افزایش بیشتری خواهد یافت ،گفت :ما درحال برنامه ریزی
هستیم تا حجم صادرات ماهی قزل آال به این کشور نیز افزایش پیدا کند.

هفتم بهمن در سالن همایش های صدا و سیما ،برگزار می شود(.بازگشت
به فهرست)

(بازگشت به فهرست)

تولید بیش از  20هزار تن میگو در کشور/حجم

اظهار نگرانی جهاد کشاورزی از تاخیر دولت در اعالم

صادرات به روسیه افزایش یافت

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

(خبرگزاری مهر  5بهمن  95شناسه خبر )3885574
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(خبرگزاری ایرنا  7بهمن  95شناسه خبر )89402947
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معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی از تاخیر پنج ماهه دولت در
اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اظهار نگرتنی کرد و از
دولت خواست تا تدابیر الزم را در این زمینه اتخاذ کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،عباس کشاورز روز پنجشنبه در
حاشیه هشتمین همایش بین المللی نهاده های کشاورزی با هدف
تولید معیشتی و اقتصاد پایدار که در مرکز همایش های صدا و سیما
برگزار شد  ،درباره تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی که باید توسط دولت تا پایان شهریورماه اعالم می شد به
خبرنگاران گفت :یکی از ابزارهای اقتصادی بخش کشاورزی قیمت
تضمینی محصوالت به شمار می رود که در مراقبت کشاورزان از
محصوالتشان موثر است.
وی اظهارکرد :کشاورزان در سفرهایی که طی هفته اخیر به استان ها
داشته ام نگرانی های بسیار زیادی درباره تاخیر دولت در اعالم نرخ
خرید تضمینی داشتند و این موضوع باعث تردید کشاورزان در
مراقبت از محصوالتشان شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از دولت و مسئوالن خواست که نرخ خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی را هرچه سریع تر اعالم کنند.
وی افزود :در گذشته در شورای اقتصاد این موضوع که کشاورزان قشر
خدمتگذار و قانع جامعه اند مطرح شده است و از مسئوالن می
خواهیم که حداقل به انتظارات آنان در چارچوب قانون توجه
کنند؛ضمن این که براساس قانون در قیمت تضمینی باید حداقل نرخ
تورم اعمال شود و ما نیز انتظاری بیش از این از مسئوالن نداریم.
وی با بیان این که اکنون در مرحله حساسی قرار داریم گفت :اکنون
کشاورزان باید برنامه ریزی برای استفاده از علف کش ها  ،کود سرک،
کنترل آبیاری ،تغذیه گیاه و سایر کارهای الزم در زمینه برداشت
داشته باشند اما هنوز نگران قیمت خرید تضمینی هستند.
وی ادامه داد :به طور مثال برداشت گندم در خوزستان زودتر از سایر
استان های کشور آغاز می شود بنابراین باید این نگرانی های
کشاورزان برطرف شود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاوری اضافه کرد :طبق قانون باید
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در نهایت تا پایان شهریورماه
توسط شورای اقتصاد اعالم و ابالغ می شد.

آزادسازی نرخ کود اوره از برنامه های آتی
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت کود بخش کشاورزی گفت:
از مجموع هشت رقم کود شیمیایی تاکنون یک نوع کود ،آزادسازی
شده است.
وی براین باور است که تامین کود کشاورزی نیز باید به بخش
خصوصی واگذار شود بنابراین تاکنون یک نوع کود شیمیایی تحت
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عنوان «سولفات پتاسیم» آزادسازی و به بخش خصوصی واگذار شده
است.
کشاورز اظهارکرد :نیاز مصرفی بخش کشاورزی کشور به کود سولفات
پتاسیم بین  200تا  250هزارتن در قالب گرانول ،مایع و پودری است.
کشاورز تصریح کرد :اکنون آزادسازی کود اوره را با مصرف سالیانه
بیش از یک میلیون  400هزارتن در دستور کار داریم که البته این
مهم به ثبات قیمت جهانی این محصول بستگی دارد.
به گفته وی ،کود اوره  60تا  70درصد مصرف انواع کودهای شیمیایی
کشور را برعهده دارد(.بازگشت به فهرست)

ایران  130هزار تن جو از اروپا خرید
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن  95شناسه خبر )1309168

تجار اروپایی گفتند ،دولت ایران از طریق یک مناقصه بین المللی
حدود  130هزار تن جو خریداری کرده و به دنبال خرید  180هزار تن
دیگر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،تجار اروپایی گفتند ،دولت
ایران از طریق یک مناقصه بین المللی حدود  130هزار تن جو خریداری
کرده و به دنبال خرید  180هزار تن دیگر است.
به گفته این تجار ،دولت ایران مناقصه ای هم برای خرید  1200هزار تن
ذرت برگزار کرده بود که به دلیل عدم وجود پیشنهاد ،منجر به خرید نشد.
دولت ایران مقرر کرد ه بود که پیشنهادات ارائه شده باید نه به صورت ایمیل
یا نمابر بلکه در یک پاکت در بسته و به صورت حضور در ایران تحویل داده
شوند .این شرط مانع از آن شد که بسیاری از تجارت خانه ها پیشنهادات
خود را به ایران ارائه کنند.
قیمت این محموله جو خریداری شده توسط ایران حدود  185یورو (198.5
دالر) در هر تن است که در قالب  2محموله  65هزار تنی ارسال خواهد شد.
هنوز مشخص نیست منشاء جوی خریداری شده چه کشوری خواهد بود ،اما
احتمال اینکه جوی استرالیا به ایران ارسال شود بیشتر است.
این محموله ها قرار است در ماه های فوریه و مارس به ایران ارسال شود.
ایران پس از پشت سر گذاشتن یک سال زراعی خوب در تابستان امسال ،به
میزان کافی گندم در اختیار دارد ،اما معموال برای غذای دام ،غالت مورد نیاز

را از خارج وارد می کند(.بازگشت به فهرست)
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افتتاح بزرگترین مجتمع فرآوری غالت کشور با حضور
رئیس جمهوری در البرز
(خبرگزاری ایرنا  12بهمن  95شناسه خبر )82409263

بزرگترین مجتمع و پاالیشگاه فرآوری غالت کشور و خاورمیانه
همزمان با دوازدهم بهمن آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ،صبح
سه شنبه با حضور رئیس جمهوری در شهرستان ساوجبالغ استان
البرز به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهوری اسالمی ایران در نخستین روز از دهه فجر انقالب اسالمی
برای افتتاح چندین پروژه مهم صنعتی و تولیدی ،وارد استان البرز
شد .
در جریان سفر رئیس جمهوری به استان البرز که محمدرضا نعمت
زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز وی را همراهی می کند ،قرار
است  11پروژه مهم صنعتی و تولیدی استان البرز به بهره برداری
برسد .
رئیس جمهوری  3پروژه بزرگ صنعتی شامل افتتاح خط تولید
فروکتوز ،گلوگز و گلوتن ذرت و فاز توسعه ذخیره سازی و نگهداری
غالت در سیلو در شهرستان ساوجبالغ را با حضور مستقیم به بهره
برداری می رساند .
رئیس جمهوری همچنین کلنگ احداث یک پروژه جدید در شرکت
زرنام را به زمین زد.
این مجتمع با ظرفیت 400هزارتن شامل  15هزارتن گلوتن ذرت و
70هزار تن گلوکز وشربت و 315هزارتن فروکتز و شربت است210 .
هزار تن ذخیره سازی و نگهداری غالت در سیلو نیز در زمینی به
مساحت 4000مترمربع در زیر بنای  21هزار و  527متر مربع به بهره
برداری رسید .
تولید  6هزارتن انواع بیسکویت ،کلوچه و شیرینی های غیر آردی و
شکالت نیز از دیگر تولیدات این مجتمع است .
بر اساس این گزارش ،برای آماده سازی این پروژه ها  25هزار و 514
میلیارد ریال اعتبار از سوی بخش خصوصی هزینه شده است .
چند پروژه صنعتی و تولیدی دیگر نیز قرار است همزمان با سفر رئیس
جمهوری به استان البرز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
معاون او ،از طریق ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهوری به بهره
برداری برسد .
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 8طرح توسعه ای و ایجادی دیگر نیز با حضور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و معاون وزیر در دستور کار قرار دارد که در مجموع این طرح
ها برای استان البرز  4هزار و  529شغل ایجاد می کند .
در این سفر با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت از دو طرح نوین
لوازم خانگی و تابلو های برق نیز رونمایی می شود .
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت و معاونان وی نیز
رئیس جمهوری را در این سفر همراهی می کنند و قرار است  3پروژه
صنعتی و تولیدی البرز با حضور مستقیم رئیس جمهوری و  5پروژه
نیز با دستور وی از طریق ویدئو کنفرانس در ساوجبالغ ،کرج ،نظرآباد
و اشتهارد به بهره برداری برسد .
رئیس جمهوری در جریان افتتاح بزرگترین پاالیشگاه غالت کشور از
بخش های مختلف تولید محصوالت این مجتمع دیدن و از نزدیک در
جریان تولید محصوالت پاالیشگاه غالت زر قرار گرفت .
طرح احداث پاالیشگاهی با ورودی غالت ،سال  89در دستور کار گروه
صنعتی و پژوهشی زر قرار گرفت .آذرماه  94فاز اول نخستین
پاالیشگاه غالت کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری به
بهرهبرداری رسید .
پاالیشگاه غالت زر با اتکا به مزیت تأمین ،تولید و توزیع در اختیار
کشورمان به گونهای تعریف شده است که در حال حاضر میتواند با
فرآوری روزانه هزاران تن غالت ،خوراک اولیه دهها واحد صنعتی
زیردستی کنونی و آتی خود را پاالیش و فراهم آورد .
پاالیشگاه غالت زر مصداقی از اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی
است که به همت متخصصان ایرانی و دانش بومی احداث شده و
صنعت کشور را با جهش بلندی روبرو می کند .
این پاالیشگاه با  15هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای  300نفر
اشتغالزایی مستقیم و  4برابر آن اشتغالزایی غیرمستقیم خواهد
داشت (.بازگشت به فهرست)

راه اندازی بورس زعفران تا پایان دهه فجر
(خبرگزاری مهر  13بهمن  95شناسه خبر )3894392

مدیرعامل بورس کاال گفت :معامالت گواهی سپرده زعفران تا پایان
دهه فجر با همکاری سازمان تعاونی روستایی و تولید کنندگان زعفران
در خراسان آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ،حامد سلطانی نژاد گفت :بازار
زعفران در کشور ما مبتنی بر خرده فروشی است و باید منسجم و از استانداردهای
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روز بهره مند شود تا محصول زعفران را در قالب های بهتری به بازارهای جهانی
عرضه کنیم.
وی اعالم کرد :معامالت گواهی سپرده زعفران تا پایان دهه فجر با همکاری تعاونی
روستایی و تولید کنندگان زعفران در خراسان اغاز می شود.
سلطانی نژاد ادامه داد :راه اندازی بورس زعفران نقدشوندگی این محصول را برای
کشاورزان راحت می کند و کشاورزان می توانند با ارائه محصول خود به انبارهای
بورس کاال و دریافت قبض انبار ،از این قبص به عنوان پشتوانه تسهیالت استفاده
کنند.
وی افزود :کشاورزان می توانند در هر زمان که اراده کنند محصول خود را به
فروش برسانند و ما هم می توانیم تسهیالت ویژه ای برای صادرات زعفران فراهم
کنیم.
مدیرعامل بورس کاال گفت :کشاورزان می توانند محصول را به صورت پیش فروش
و در قالب عرضه های مدت دار به بورس کاال وارد کنند و می توانیم در تعیین
قیمت های جهانی نقش داشته باشیم.
سلطانی نژاد افزود :پسته هم قرار است در بورس کاال عرضه شود تا با تشکیل بازار
منسجم در خصوص پسته ما بتوانیم در کشت قیمت های جهانی نقش داشته
باشیم.
وی گفت :محصول پسته تا پایان بهمن با حضور فعاالن این بخش وارد بورس می
شود.
سلطانی نژاد درخصوص راه اندازی بورس ارز نیز افزود :راه اندازی بورس مشتقه ارز
کمک می کند نوسان غیر عادی ارز مدیریت شود و ما به این شکل می توانیم نرخ
ارز را پیش بینی کنیم.
وی ادامه داد :بازار مشتقه ارز در داخل کشور ما برای پوشش نوسانات نرخ ارز و
کنترل قیمت آن است.
مدیرعامل بورس کاال افزود :بورس کاال تمامی زیرساخت های نرم افزاری و قانونی
در خصوص بورس مشتقه ارز فراهم کرده است و اگر مراجع مرتبط آماده شوند
مشکلی در راه اندازی این بورس وجود ندارد.
سلطانی نژاد خاطر نشان کرد :تک نرخ شدن ارز یکی از اتفاقاتی است که باید برای

تشکیل بورس ارز بیفتد و ما امیدواریم در آینده ای نزدیک تحقق یابد( .بازگشت
به فهرست)

بانوی خراسانی و کارآفرینی برای زنان روستایی
(خبرگزاری ایرنا  17بهمن  95شناسه خبر )82416269

بانوی مسن روستای حصار اندف فاروج خراسان شمالی که برای
درمان اقتصاد گیاهان دارویی کمر همت بسته و با عرضه داروهای
گیاهی محلی توانسته در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارد ،هم
اکنون کارآفرینی برای  40زن روستایی را هدف گرفته است.
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خراسان شمالی با دارا بودن بیش از هزار گونه گیاهی ،یکی از غنی
ترین استان های کشور از لحاظ تنوع گونه های گیاهی است و فاروج
هم به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی خود محل پرورش انواع گیاهان
دارویی است.
با اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه های مختلف خراسان شمالی،
این استان به عنوان پایلوت گیاهان دارویی در کاشت و برداشت و
فراوری گیاهان دارویی انتخاب شده اما ،این بانوی حصار اندف این
استعداد و ظرفیت را به عمل تبدیل کرده است و چندین سال است در
این عرصه فعالیت می کند.
برکت ناشی از حرکت بانوی حصار اندفی را در گوشه گوشه خانه ای
روستایی مشاهده می شود هرچند هوا سرد است اما ،گرمای تالش
خانواده بانو مهمین محمدی ،باایجاد فرصت های شغلی برای چند
خانواده ،سرما را بی اثر کرده است.
از در که وارد می شویم ،حیاط جارو شده و همه چیز نظم خاصی دارد،
مسیر ورودی حیاط تا محلی که درآن چرخ های اقتصاد چند خانواده
می چرخد طوالنی نیست ،اتاقی با طاقچه های کوچک وبزرگ ،اما در
تناسب با بقیه فضای خانه منظم و بر اصولی خاص چیده شده،
داروهای گیاهی در ظرف های در بسته ،بطری های عرقیات ،دبه های
ترشی وشیشه های عسل و تخم مرغ های خانگی و ...همه وهمه هنر
دست بانو مهمین محمدی است که مدعی است  76ساله است؛ اما
قامت استوار و رد کم چین وچروک ها بر صورتش ،سرعت حرکت
وکارهایش کمی پذیرش این موضوع را سخت می کند.
این بانوی کارآفرین خراسان شمالی وقتی تک تک خاصیت گیاهان
دارویی وشیوه مصرفش را می گوید و اینکه در بهار ساعت ها در کوه
های روستای قله صفا باال و پایین می رود تا گیاهان دارویی را بیابد بر
ما راز سالمت واستواری جسمش را روشن می شود.
بسیاری از داشته های بانو محمدی در حوزه طب سنتی و داروهای
گیاهی ازآموخته های پدر است ،او حاال خود صاحب  3فرزند دختر
ویک فرزند پ سر است واز جوانی دوشادوش همسر در امور مربوط به
دامداری و کشاورزی فعالیت داشته و فعالیت مستمر و خستگی
ناپذیری از خصایص بارزاین زن روستایی است.
کهولت سن وبیماری همسر ،خشکسالی های پیاپی و مقرون به صرفه
نبودن کشت و زرع این بانو را برآن داشت با همیاری خانواده به تولید
و فرآوری محصوالت جانبی روستایی روی آورد.
محصوالتی که تولید آنها از یک یا چند بانوی روستایی بر می آید و
درعین حال از لحاظ اقتصادی نیز سود بهتری نسبت به تولیدات
کشاورزی و زراعت دارند.
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اقداماتی مانند جمع آوری و کشت گیاهان دارویی و معطر در مقیاس
کم که به مراتب پرسودترند و همچنین عرق گیری از آنها ،تولید
نوشیدنی دارویی کامبوجا ،تولید تخم مرغ محلی،عسل سیب که جدای
از عسلهای مرسوم است،انواع ترشی و شوری جات،سرکه و آبغوره،شیره
انگور،برگه زردآلو،رشته آش ،نان و فطیر تنوری و..
بانو محمدی در خصوص فعالیت هایش گفت :ما حرکت را آغاز کردیم
وحاال چشم انتظار همت مسئوالن هستیم تا برای ساماندهی
تولیداتمان ما را یاری کنند و با بسته بندی شکیل بر ارزش این
محصوالت بیفزایم و حداقل  40زن روستایی را در چرخه اشتغال
بیاوریم.
علی اله وردی یکی از نوه های بانو مهیمن محمدی در خصوص فعالیت
های خودش گفت :ما کشاورززاده هستیم اما با گذشت زمان و بروز
خشکسالی های متوالی و کاهش ارزش تولیدات کشاورزی و به صرفه
نبودن کشت ،به فکر راه اندازی یک کسب و کار جدید اما روستایی
افتادیم.
وی افزود :کسب و کاری که در آن با ارزش آفرینی تولیدات ساده
روستایی،زمینه اشتغال افراد دیگر راهم فراهم کنیم واز سویی تولید
محصوالتی برپایه ارگانیک برای کمک به افزایش سالمتی افراد جامعه
وکاهش استفاده از داروهای شیمیایی رویکرد مان بود.
وی از ثبت شرکت تعاونی خانوادگی کشاورزی و باغبانی خودشان به
عنوان گام نخست دانست و گفت :با گرفتن مجوز از اداره کار و تعاون
ورفاه اجتماعی فعالیت ما شکل دیگری گرفت و ایده ای که ما در ذهن
پرورانده بودیم این بود که با راه اندازی یک مجموعه تولیدی کوچک
اما منظم ،با بسته بندی و تجاری سازی محصوالت روستایی موجب
باال رفتن ارزش این محصوالت،ترغیب مشتریان به خرید محصول با
کیفیت و مطمئن و البته سالم،افزایش فروش و در پی آن افزایش
اشتغال،با اولویت زنان سرپرست خانوار بود.
اله وردی با اشاره به اینکه امروزه اقبال عمومی به سمت مصرف مواد
طبیعی و محلی به جای کارخانه ای است بیان داشت :اگر در بین
مردم این اطمینان ایجاد شود که محصولی که خریداری کرده اند از
مواد طبیعی وارگانیک وبدون افزودنی های شیمیایی است اقبال
عمومی برای خرید این محصوالت افزایش می یابد.
وی افزود :امروز در حوزه فعالیت مان تولید انجام می شود اما مرحله
بعد از تولید که بسته بندی مناسب و برند شدن محصوالت است لنگ
می زند که اگر این نقص رفع شود،قطعا فروش رونق یافته و اشتغال
بیشتری ایجاد می شود.
وی از ایجاد زمینه های کاری بیشتر در حوزه تولید خاک برگ،
کمپوست و خاک مخصوص گلهای آپارتمان خبرداد وگفت :با چند تن
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از بانوان عشایر نیز تعامل داشتیم که درصورت امکان ،بسته بندی
زعفران در قالب صنایع دستی کرمانجی عرضه شود.
وی تاکید کرد :اگر این ایده پشتیبانی و عملی شود قطعا نتایج
باورنکردنی خواهد داشت وتحقق بوم گردی و گردشگری روستایی در
آینده یکی از نتایج آن خواهد بود و ضمن اینکه ما در کنار صادرات
زعفران می توانیم هنر نیز صادر کنیم.
وی مهمترین مشکل در حوزه فعالیتشان را در حال حاضر کمبود
نقدینگی عنوان کرد وگفت :جا و مکان مناسبی را فراهم کردیم اما
تجهیز و خرید لوازم و ابزارآالت و مواد اولیه و نیز دستمزد کارگران (تا
برقراری فروش)نیازمند سرمایه در گردش هستیم.
وی به بن بست رسیدن روند پیگیریشان برای دریافت تسهیالت در
چند نوبت هم اشاره کرد وگفت :تا کنون چند بار هم برای گرفتن
تسهیالت اقدام کرده ایم که با بهانه های مختلف درخواست ما را رد
کرده اند.
اله وردی  ،سختگیری بانکها را یکی از موانع تولید برشمرد وافزود:
درخواست بعدی ما ،پشتیبانی دستگاه های اجرایی در صدور مجوز و
پروانه های الزم است مجوزهایی که با آن قادر باشیم در خود روستا
فعالیت داشته باشیم.
وی ،کاهش حجم کاغذ بازی های اداری،تخصیص بازارچه مخصوص
کارآفرینان روستایی و نیز درنظر گرفتن غرفه های مخصوص در
نمایشگاه های فصلی را از دیگر مطالبات فعاالن این حوزه برشمرد
وگفت :کارآفرینی ما مختص بانوان بی بضاعت روستایی است ودر این
خصوص از همه متولیان تقاضا داریم ما را یاری کنند،باشد که باری از
دوش این قشر زجر کشیده برداریم.
کار این کارآفرینان محدود به روستای حصار اندف نیست ودختر این
خانواده نیز در کرج این روال را ادامه داده است و برای چند خانواده
فرصت شغلی ایجاد کرده است.
کامبوجا یکی از تولیدات این خانواده کارآفرین است این نوشیدنی از
یک نوع قارچ که داخل چای رشد می کند تهیه می شود واین چای به
دارویی برای درمان بیماری هایی چون کبد چرب ،دیابت ،افسردگی،
ضعف اعصاب و ام اس تبدیل می شود .
کارشناس امور صنایع اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان فاروج
گفت :تا زمانیکه محصول گیاهان دارویی وعرقیات آن بصورت فله ای
عرضه می شود فعالیت های شخص عرضه کننده زیر مجموعه جهاد
کشاورزی قرار می گیرد.
ربابه ذهرایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :فعاالن در این حوزه
برای بسته بندی محصوالت خود باید جواز فعالیتشان را از صنعت،
معدن وتجارت بگیرند و بعد از طی مراحل اداری ،با دریافت پروانه بهره
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برداری فعالیت هایشان در مسیر برنامه های این دستگاه قرار می
گیرد.
و ی گفت :متقاضی با ارائه طرح توجیهی به این دستگاه واعالم اینکه با
اجرای طرحش چند نفر شاغل می شوند وارد مرحله بررسی طرح
توجیهی می شودو در بازدید کارشناسان از فضای محل اجرای طرح در
صورت تایید در خصوص امکان تولید انبوه ،برای طرح پیشرفت
فیزیکی تعیین می شود که اگر باالتر از  90درصد باشد پروانه بهره
برداری دریافت می کند .
وی تاکید کرد  :البته باید بازار در مقابل عرضه محصوالت متقاضی هم
سنجیده شود
وی افزود :اگر متقاضی شرکت تعاونی تشکیل دهد با توجه به اینکه
بعضی از این شرکت ها از معافیت مالیاتی تا  6سال برخودار می شوند
می تواند از این خدمات نیز استفاده کند.
وی گفت :در حوزه پرداخت تسهیالت در مرحله ای که فقط جواز
تاسیس دارد می تواند تسهیالت سرمایه ثابت با نرخ  18درصد وبا
بازپرداخت  5ساله دریافت کند.
وی یادآورشد :این دستگاه هیچ قیدی برای پرداخت تسهیالت ندارد
وتا مرحله معرفی به بانک حوزه فعالیت این دستگاه است و تامین
خواست وشرایط بانک برای دریافت تسهیالت بین متقاضی وعوامل
بانک است.
تولید عرقیات گیاهی از لیست مشاغل خانگی خارج شده است
کارشناس مسئول صنایع جهاد کشاورزی فاروج هم گفت :تولید
عرقیات گیاهی ،فرآورده های لبنی و ...دیگر از لیست مشاغل خانگی
خارج شده است.
اعظم هاشمی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت :پیش از این برای دریافت
این مجوز باید استعالمات بهداشتی وگواهی سالمت فرد متقاضی تایید
می شد تا از تسهیالت کم بهره با نرخ سود  4درصد ومتناسب با طرح
وظرفیت تولید تا سقف  300میلیون ریال برخودار شود.
وی گفت :متقاضی در صورت دریافت جواز در تولید عرقیات گیاهی
می تواند از بانک های عامل تسهیالتی بیش از این نیز در یافت کند.
وی گفت :با توجه به ظرفیت های شهرستان وشمار باالی تقاضا در این
حوزه ،لیستی از این مشاغل مثل تولید عرقیات گیاهی  ،فرآورده های
لبنی  ،سبزیجات خشک و  ....گردآوری و برای موافقت با برگشت به
لیست مشاغل خانگی با مراجع باالتر مکاتبه شده است.
روستای حصار اندف در  15کیلومتری شهر فاروج واقع شده واز توابع
دهستان حصار بخش خبوشان است( .بازگشت به فهرست)
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صنعت
تشدید رکود در صنعت کاشی و سرامیک 10/هزار نفر
بیکار شدند
(خبرگزاری فارس  2بهمن )95

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گفت :رکود در صنعت
کاشی و سرامیک تشدید شده است و کارخانهها با  50درصد ظرفیت
خود فعالیت میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،محمد روشنفکر در نشست
خبری گفت :گزارشهای دولت حاکیست کشور از رکود خارج شده ولی این
اتفاق در بخش صنعت نیفتاده است.
وی ادامه داد :تعطیلی بیش از  80درصد صنعت آجرسازی و فعالیت بیش از
 60درصد کارخانههای کاشی و سرامیک زیر ظرفیت اسمی خود نشاندهنده
تشدید رکود در بخش صنعت است.
روشنفکر با بیان اینکه در سالهای گذشته تولید کاشی و سرامیک به 500
میلیون متر مربع می رسید ،گفت :در حال حاضر این تولید به کمتر از 300
میلیون متر مربع رسیده که این میزان نیز روانه انبارها و دپو میشود.
وی با اشاره به جلسه قبلی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با کمیسیونهای
صنایع و اجتماعی مجلس ،گفت :در این جلسات عنوان کردیم که اگر به
سمت رونق حرکت نکنیم ،شاهد بیکاری بخشی از نیروی شاغل در صنعت
کاشی و سرامیک خواهیم بود که این اتفاق افتاد و تاکنون بیش از  10هزار
نفر در این صنعت بیکار شدهاند.
وی عدم پرداخت جوایز صادراتی و دریافت مالیات از تولیدکنندگان در
شرایط رکود را از جمله مشکالت بخش صنعت عنوان کرد و گفت :برخی
کارخانهها به دلیل نداشتن پول آب ،برق و گاز تعطیل شدهاند و در صنعت
کاشی و سرامیک نیز برخی کارخانهها به دلیل نبود نقدینگی با کمتر از
ظرفیت تولیدشان فعال هستند.
روشنفکر تصریح کرد :سال گذشته مجبور شدیم به کارخانههای کاشی و
سرامیک توصیه کنیم که برای سه ماه دست از تولید بکشند تا میزان انباشت
کاال در انبارها و مراکز توزیع کاهش یابد ،در نهایت تولید کارخانهها با قیمت
بسیار ارزان به پاکستان و کشورهای دیگر فروخته شد و به این ترتیب نه تنها
میزان صادرات افزایش نیافت بلکه به ازای هر متر مربع کاشی صادراتی
کاهش یک دالری قیمت را تجریه کردیم .
وی این سوال را مطرح کرد که اگر رونق وجود دارد پس چرا کارخانهها
تعطیل میشوند؟
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وی با اشاره به رکود شدید موجود در صنعت کاشی و سرامیک ،گفت :دولت
یک نقشه راه مشخص در صنعت ساختمان ارائه نکرده و ما به عنوان تأمین
کننده مصالح ساختمانی نمیدانیم چه سیاستی برای  5سال آینده در صنعت
ساختمان حاکم خواهد بود.
رئیس انجمن کاشی و سرامیک نبود برنامه مشخص برای نوسازی بافتهای
فرسوده کالنشهرها را یکی از دالیل رکود در صنعت کاشی و سرامیک عنوان
کرد.
به گفته وی ،بیش از  700میلیون متر مربع ظرفیت تولید در صنعت کاشی و
سرامیک نصب شده که فقط  50درصد آن فعال است.
وی با اشاره به کاهش  41درصدی تولید کاشی و سرامیک طی  8ماهه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ،گفت :در  8ماهه امسال فقط 177
میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در کشور تولید شده است.
روشنفکر همچنین با اشاره به کاهش  7درصدی صادرات کاشی و سرامیک
طی  10ماهه امسال ،گفت :صادرات این محصوالت از نظر ارزشی نیز در این
مدت  29درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه ایران در تولید کاشی و سرامیک در سال  92در رتبه چهارم
قرار داشته است ،گفت :در حال حاضر به رتبه  9نزول کردهایم.
روشنفکر ادامه داد :تا پیش از سال  95بیش از  300میلیون متر مربع کاشی
و سرامیک در انبار کارخانهها و مراکز توزیع داشتیم که این رقم در پایان

خرداد  95در انبار کارخانهها به کمتر از  25الی  30درصد رسید(.بازگشت
به فهرست)

نخستین شناور اقیانوس پیمای صیادی ساخت ایران
به آب انداخته شد
(ایران اکونومیست  7بهمن  95شناسه خبر )143916

نخستین شناور اقیانوس پیمای صیادی کشور با سرمایه گذاری بخش
خصوصی و به دست متخصصان داخلی در شهرک صنعتی دریایی
ایران (صدرا) بوشهر ساخته و روز پنجشنبه در آئینی به آب انداخته
شد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم
االنبیا (ص) در شرکت صدرا در آئین به آب اندازی این شناور گفت:
این شناور اقیانوس پیما که به صورت نیمه مکانیزه صید را انجام می
دهد قابلیت صید صنعتی در دریای عمان و اقیانوس هند دارد .
سردار محمد رحیم دهقانی افزود :این شناور تا عمق 150متر صید
انجام می دهد و افزون بر ظرفیت سردخانه ای نگهداری 220تن ماهی

دهقانی اضافه کرد:شناور استر ترالر اقیانوس پیمای صیادی ساخته
شده در شرکت صدرا بوشهر 40متر طول 9.6 ،متر عرض و 44متر
ارتفاع عرشه و قدرت موتور رانش 1800اسب بخار دارد که قابلیت

صید در شرایط بد جوی دارد .
معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در شرکت صدرا اظهار
داشت :فرم بدنه این شناورها که از چند عرشه تشکیل می شود بسیار
پیشرفته است و طراحی و ساخت فوق العاده چالش انگیزی دارند.
این شناور را شرکت پارس مارین طراحی و شرکت صنایع دریایی
ایران (صدرا) در بوشهر ساخته است .
این کشتی اقیانوس پیما با سرمایه گذاری  80میلیارد ریال در هشت
ماه طراحی و ساخته شده و هزینه آن یک سوم مشابه خارجی است .
این شناور میتواند با تورهای سازگار با محیط زیست و روشی مطمئن
و پایدار در دریاهای دور به صید بپردازد .
بومی سازی سامانه صید متناسب با روش صید جنوب ایران ،پایداری
بسیار ،مکانیزه بودن سامانه صید و فرآوری ،دریامانی بیشتر ،افزایش
چشمگیر صید ،امکان صید در هر گونه شرایط جوی ،تسلط کامل و
دید  360درجه کاپیتان بر فرایند صید از مزایای این شناور است که
میتواند  20خدمه را به راحتی جای دهد .
یکی از مزایای شناورهای اقیانوس پیما قدرت دریا پیمایی به عمان،
اقیانوس هند و آبهای آزاد است تا بر ذخایر محدود آبزیان داخل کشور
فشار کمتری وارد شود(.بازگشت به فهرست)

ایران دهمین مونتاژکار رنو در جهان شناخته شد
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن  95شناسه خبر )1309062

فروش رنو فرانسه به ایران در سال میالدی گذشته بیش از  2برابر شد
و ایران به عنوان دهمین مرکز مونتاژ محصوالت این شرکت فرانسوی
در جهان شناخته شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،شرکت خودروسازی رنو
فرانسه اعالم کرد در سال میالدی گذشته  108هزار و  536دستگاه از
محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده است.
فروش رنو فرانسه به ایران در سال  2016نسبت به سال قبل از آن رشد 110
درصدی داشته و از سطح پیش از تحریم ها عبور کرده است .فروش رنو به
ایران در سال  2015برابر با  51هزار و  500دستگاه اعالم شده بود.

در خود از همه امکانات روز دریانوردی دنیا نیز برخوردار است .
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این شرکت در سال  2012و پیش از اجرایی شدن تحریم ها  100هزار و
 783دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده بود.
در حالی که اقتصاد ایران از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها نفعی نبرده و
مشکالت واحدهای اقتصادی در بازار جهانی از جمله برقراری ارتباطات بانکی
ادامه یافته است صادرات این خودروساز فرانسوی به ایران در نتیجه اجرای
برجام بیش از  2برابر شده است.
برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در ژانویه  2016اجرایی شد.
خودروی لوگان پرفروشترین محصول این شرکت در ایران است که با نام
ال 90در ایران مونتاژ میشود.
سهم ایران از کل فروش رنو در سال  2016بالغ بر  3.4درصد بوده است .کل
فروش رنو در این سال با رشد  13درصدی نسبت به سال قبل از آن به 3
میلیون و  182هزار و  625دستگاه رسید.
بر اساس این گزارش در میان مراکز مونتاژ رنو در جهان ،ایران در جایگاه
دهم قرار گرفته است .آلمان با تولید  198هزار دستگاه در رتبه نخست،
ایتالیا با  189دستگاه در رتبه دوم و اسپانیا با  170هزار دستگاه در رتبه
سوم از این نظر قرار گرفته اند.
کشورهای ترکیه ،برزیل ،انگلیس ،هند ،روسیه ،و کره جنوبی به ترتیب در
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
فرانسه مرکز اصلی تولیدات رنو بوده و  651هزار دستگاه رنو در این کشور
طی سال  2016تولید شده است.
رنو در سال  2014بالغ بر 33هزار دستگاه و در سال  2013بالغ بر 39هزار و
 600دستگاه از محصوالت خود را به ایران فروخته بود.

(بازگشت به فهرست)

کشورهای بحرین ،عربستان و قطر در سال  2016به ترتیب  971هزار
و  420تن ( 17درصد) 756 ،هزار و  800تن ( 14درصد) و  643هزار
و  500تن ( 12درصد) از تولید شمش آلومینیوم را از آن خود

ساختند .
همچنین عمان با تولید  386هزار و  395تن با سهم هفت درصدی،
یک رتبه باالتر از ایران در رده پنجم جای گرفت .

هدف ایران در  1399و 1404
گودرزی معتقد است :جمهوری اسالمی برای افق  1399دستیابی به
تولید  823هزار تن شمش آلومینیومی را هدف گذاری کرده که برای
تحقق این مهم یک میلیارد و  800میلیون دالر باید سرمایه گذاری
شود .
برابر اطالعات منتشر شده در مجمع عمومی سالیانه سازمان توسعه و
نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مهرماه امسال اعالم
شد :میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های توسعه زنجیره
آلومینیوم  11میلیارد دالر است که  21.5درصد از کل سرمایه گذاری
مورد نیاز بخش معدن وصنایع معدنی را تا افق  1404در برمی گیرد .

تولید شمش آلومینیوم و پودر آلومینا در  9ماه امسال
شمش آلومینیوم تولید شده در سه واحد شاخص این بخش در  9ماه
امسال برابر با  220هزار و  544تن شد که نسبت به دوره مشابه
پارسال نیم درصد کاهش نشان می دهد .کارخانه های ایرالکو (استان
مرکزی ،هرمزال و المهدی (استان هرمزگان) سه کارخانه تولیدی
شمش آلومینیوم شاخص کشور محسوب می شوند .
همچنین تولید پودر آلومینا در کارخانه آلومینای جاجرم (خراسان
شمالی) در  9ماهه امسال به  175هزار و  673تن رسید که در مقایسه
با عملکرد دوره مشابه در سال گذشته  4.8درصد کاهش نشان می
دهد .پارسال ظرفیت تولید شمش آلومینیوم کشور رقم  487هزار تن

ایران دارای رتبه ششم تولید شمش آلومینیوم در
منطقه است
(ایزان اکونومیست  9بهمن  95شناسه خبر )144160

اعالم شده بود .

منبع ماده اولیه آلومینیوم کجاست؟
رئیس هیات مدیری سندیکای صنایع آلومینیوم گفت :ایران در سال
 2016با تولید  342هزار تن آلومینیوم با سهم شش درصدی در
منطقه ،جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ هوشنگ گودرزی روز شنبه در این
خصوص افزود :بررسی تولید شمش آلومینیوم در سال یادشده نشان
می دهد مجموع تولید کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه ایران
به رقم پنج میلیون و  571هزار و  115تن رسید که امارات متحده
عربی با تولید  2میلیون و  471هزار تن سهم  44درصدی را به خود
اختصاص
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داد .

بررسی ها نشان می دهد منابع بوکسیت ،به عنوان ماده اولیه تولید
آلومینیوم ،در همه جهان وجود ندارد ،بلکه آفریقایغربی و
مرکزی(بطور عمده کشور گینه) ،آمریکایجنوبی (کشورهای برزیل،
ونزوئال و سورینام) ،کارائیب (جامائیکا) ،اقیانوسیه و آسیایجنوبی
(کشورهای استرالیا و هند) ،چین و منطقه مدیترانه که (کشورهای
یونان و ترکیه) و روسیه هفت منطقه فراوانی این ماده است که برآورد
می شود میزان خلوص آلومینیوم آن هم به  50درصد برسد .

شرکتهای مهم تولیدکننده آلومینیوم جهان
براساس گزارش های بین المللی شرکت های مهم تولیدکننده
آلومینیوم جهان شامل ،روسال ) (Rusalدر روسیه ،ریوتینتوآلکان
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)(Alcanدر کانادا ،آلکوآ ) (Alcoaدر آمریکا و چالکو )(Chalco
در چین که این چهار شرکت فعالیت خود را در بیش از  40کشور
جهان دنبال می کنند .
همچنین در منطقه خاورمیانه نیز شرکتهای «صحار» در عمان» ،قط
ـ آلوم» در قطر« ،دوبال» در امیرنشین دوبی« ،امال» در ابوظبی
امارات ،آلبا در بحرین «،معادن» در عربستان و «اجیپتالوم» در مصر،

فاز نخست کارخانه خودروسازی کارمانیا در بم افتتاح
شد
(خبرگزاری ایرنا  12بهمن  95شناسه خبر )82408623

شرکتهای مهم تولیدکننده آلومینیوم به شمار میروند .

نتیجه گیری
امروز با وجود اینکه جمهوری اسالمی در تولید شمش آلومینیوم با
کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله پیدا کرده ،درحالی که برنامه
ریزی و اجرای برنامه تاسیس نخستین کارخانه آلومینیوم ایران مربوط
به نیمه دوم دهه  40شمسی است و در سال های آغازین دهه  50به
بهره برداری رسید ،هیچیک از کشورهای منطقه در این عرصه حاضر
نبودند ،اما جنگ تحمیلی یکی از عوامل موثر در عقب ماندگی در این
بخش محسوب می شود .
عالوه براین ،دوران سازندگی نیز اولویت های دیگر ،مانع از توجه به
این بخش شده ،اما اکنون شرایط اقتصاد مقاومتی بستری برای توجه
به این بخش فراهم ساخته ،زیرا منابع غنی انرژی کشورمان یکی از
دالیل اهمیت دادن به صنعت آلومینیوم محسوب می شود .
مطالعات نشان می دهد که  25درصد قیمت تمام شده صنعت
آلومینیوم مربوط به انرژی است و بنابراین در این عرصه کشورمان با
برخورداری از ذخایر گسترده نفت و گاز ،می تواند جایگاه خود را ارتقا
بخشد .
واقعیت اینکه ،آمریکا روزگاری برای ساخت نخستین کارخانه
آلومنییوم با ایران همکاری داشت ،اما امروز جمهوری اسالمی پیشرفت
های شتابنده در علوم گوناگون دارد و بنابراین برای جلوگیری از رشد
ایران ،واشنگتن کشورهای مختلف از جمله اروپایی را تحت فشار قرار
می دهد ،تا مانع از همکاری در زمینه های الزم شود .
متخصصان ایرانی نیز می دانند که بومی سازی صنایع ،از جمله
آلومینیوم می تواند زمینه رشد آن را فراهم سازد ،اما بهره گیری از
سرمایه گذاری های مشترک یکی از راه های پیشرفت در این عرصه

است .
اکنون سند چشم انداز  1404به عنوان نقشه راه بخش های مختلف به
حساب می آید ،اما برای اینکه این سند به منزله آرزونامه ای نباشد،
بخش های مختلف با همگرایی و همپوشانی می توانند نقش موثری در

فاز نخست کارخانه خودروسازی کارمانیا با اعتباری بالغ بر 600
میلیارد ریال در مجموعه ارگ جدید شهرستان بم با حضور وزیر کشور
افتتاح شد.
به گزارش ایرنا ،این کارخانه در زمینی به مساحت  15هکتار و با
اشتغالزایی برای  280نفر احداث شده است.
رحمانی فضلی که استاندار کرمان و جمعی از مدیران استان نیز وی
را همراهی می کردند از روند تولید کارخانه کرمان موتور در ارگ
جدید شهرستان بم نیز بازدید کرد.
شهرستان بم سومین قطب خودروسازی کشور به شمار می رود و
صنعت خودروسازی در استان کرمان طی دولت تدبیر و امید 110
درصد رشد داشته است.
وزیر کشور امروز دوشنبه ،در بدو ورود به شهرستان بم مورد استقبال
استاندار و جمعی از مسئوالن استانی قرار گرفت.
وی سپس با حضور در گلزار شهدای شهرستان بم به مقام شامخ شهدا
هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد .
رحمانی فضلی همچنین در ادامه از روند بازسازی ارگ قدیم بم نیز
بازدید کرد .
وزیر کشور در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی به منظور افتتاح
چندین طرح به شهرستان بم از توابع کرمان سفر کرده است .
آغاز عملیات اجرایی خط انتقال گاز از بم به نرماشیر شامل شهر
نرماشیر و  35روستا ،فهرج و  35روستا و  15روستای خواجه عسکر
بم از دیگر برنامه های وزیر کشور در سفر به شهرستان بم
بود (.بازگشت به فهرست)

ایران چهاردهمین تولید کننده فوالد جهان شناخته
شد
(خبرگزاری تسنیم  12بهمن  95شناسه خبر )1314192

تحقق اهداف افق  1404داشته باشند(.بازگشت به فهرست)
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انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد ایران چهاردهمین تولیدکننده
بزرگ فوالد جهان در سال  2016شناخته شده و ایران در این سال
بیشتر از کشورهای صنعتی مثل فرانسه ،اسپانیا و کانادا فوالد تولید
کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،انجمن جهانی آهن و فوالد
در جدیدترین گزارش خود از رشد  10.8درصدی تولید فوالد ایران در سال
 2016خبر داده است.
تولید فوالد ایران که در سال  2015بالغ بر  16.1میلیون تن گزارش شده
بود در سال  2016به  17.9میلیون تن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش کل تولید فوالد جهان در سال  2016با رشد 0.8
درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به  1628میلیون تن رسیده
است.
ایران چهاردهمین تولیدکننده فوالد جهان در سال  2016شناخته شده و
سهم ایران از کل فوالد تولیدی جهان در این سال  1.1درصد بوده است.
تولید فوالد ایران در این سال بیشتر از کشورهای صنعتی مثل فرانسه ،اسپانیا
و کانادا بوده است.
چین با تولید  808میلیون تن بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان در سال
 2016شناخته شده است .ژاپن با  104میلیون تن و هند با  95میلیون تن
به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند .آمریکا و روسیه

نیز رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند(.بازگشت به
فهرست)

پروژه خط تولید الیاف شیشه در شهرستان اشتهارد
افتتاح شد
(خبرگزاری فارس  12بهمن )95

توسط رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاون وزیر
صنعت و معدن پروژه خط تولید الیاف شیشه در شهرستان اشتهارد
افتتاح و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج ،حسن روحانی که صبح امروز در رأس
هیأتی برای افتتاح پروژههای صنعتی وارد استان البرز شده است ،لحظاتی
پیش به صورت ویدئو کنفرانس پروژه خط تولید الیاف شیشه و رزینهای
پلیاستر غیراشباع در شهرک صنعتی اشتهارد را مورد بهرهبرداری قرار داد.
بر اساس این گزارش ،در مراسم افتتاح این خط تولید علی یزدانی معاون وزیر
صنعت و معدن حضور داشت.
استان البرز با داشتن  3500واحد صنعتی و تولیدی یکی از مهمترین
استانهای کشور در توسعه صنعت و تولید است.
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براساس این گزارش ،توجه به صنعت و رشد تولید یکی از مهمترین
دغدغه های مسؤوالن برای رسیدن به خودکفایی بیشتر و توسعه اقتصادی و
کاهش بیکاری است.
در این راستا استان البرز با داشتن ظرفیتهای بسیار در حوزه صنعت و
تولید میتواند یکی از استانهای پیشرو در توسعه اقتصادی محسوب شود.

(بازگشت به فهرست)

بهره برداری از مجتمع مدرن بسته بندی و صنایع
تبدیلی در رباط کریم آغاز شد
(خبرگزاری ایرنا  13بهمن  95شناسه خبر )82412039

بهره برداری از مجتمع بزرگ صنایع تبدیلی و بسته بندی مواد
پروتئینی شهرستان رباط کریم روز چهارشنبه همزمان با ایام
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی طی مراسمی با حضور قائم مقام
وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،مجتمع بزرگ بسته بندی و صنایع تبدیلی روناک با
ظرفیت تولید  20تن در روز و اشتغالزایی  230نفر با اعتباری 12
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در شهرک صنعتی نصیرشهر
رباط کریم احداث شده است .

صنایع تبدیلی یک نیاز مهم در کشور
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی در این آیین فعالیت در
حوزه صنایع تبدیلی را یک نیاز مهم در حوزه اقتصادی کشور دانست
و گفت :خوشبختانه در سالهای گذشته فعالیتهای چشمگیری در
این زمینه صورت گرفته که یکی از نشانههای آن توسعه کارخانجات
بسته بندی و افزایش سردخانههاست .
علی اکبر مهرفرد با بیان اینکه صنایع تبدیلی تنها حلقهای از یک
زنجیره بزرگ است ،توجه به همه اجزای این زنجیره را یک اصل مهم
دانست .
وی افزود :اگر صنعتگران ما بخواهند در این حوزه موفق باشند باید به
همه اجزای این زنجیره از تولید گرفته تا سفره مردم توجه داشته
باشند .
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی ضایعات فراوان مواد
غذایی را یکی از مهمترین معضالت جهان در عصر حاضر عنوان کرد و
گفت :ساالنه بیش از  4.1میلیارد تن محصوالت کشاورزی در جهان از
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بین می رود که این میزان محصول می تواند غذای بیش از یک
میلیارد و  900میلیون نفر باشد .
مهرفرد با بیان اینکه در کشور ما نیز چنین مشکلی وجود دارد و
متاسفانه در همه مراحل تولید تا مصرف مواد غذایی با پدیده ضایعات
و هدررفتن این مواد روبرو هستیم ،ابراز امیدواری کرد :تا مدیران
صنایع بتوانند با برنامهریزی مناسب از هدر رفتن منابع جلوگیری
کنند .
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی در ادامه بی توجهی به
روشهای نوین حضور در بازار را از جمله معضالت موجود در چرخه
صنایع غذایی دانست و گفت :در دنیا روش بازار این است که بر اساس
نیاز و تقاضای تولیدکنندگان دست به تولید می زنند و ما باید تولید
کنندگان کشور را در این زمینه آموزش بدهیم .
وی با بیان اینکه اگر به روش های نوین حضور در بازار توجه شود
شاهد سودآوری تولید خواهیم بود ،تصریح کرد :وقتی دالل سود می
کند یعنی یک جای کار در چرخه بازار اشکال دارد .

رباط کریم نقش به سزایی در اقتصاد استان دارد
فرماندار شهرستان رباط کریم نیز در این آیین گفت :شهرستان رباط
کریم نقش به سزایی در اقتصاد استان تهران دارد .
سعید بیات با اشاره به فعالیتها و تالش های دولت تدبیر و امید در
این شهرستان افزود :از ابتدای استقرار دولت یازدهم تاکنون اقدامات
موثری برای برقراری عدالت اجتماعی دراین شهرستان انجام شده که
نمونه بارز آن را می توان توجه ویژه به تکمیل واحدهای مسکن مهر
در این شهرستان دید .
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در رباط کریم ،تکمیل  75هزار واحد
مسکن مهر این شهرستان در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم را
دستاورد مهم این دولت عنوان و خاطرنشان کرد :زمان تحویل مسکن
مهر به دولت یازدهم،تنها  15هزار واحد مسکن مهر این شهرستان
تکمیل و تحویل داده شده بود .
به گزارش ایرنا ،در دهه فجر امسال  873پروژه عمرانی ،صنعتی و
تولیدی با اعتباری بالغ بر سه هزار و  629میلیارد تومان در 16
شهرستان استان تهران به بهرهبرداری می رسد (.بازگشت به فهرست)

آغاز تولید خودرو  2008با سهم  6درصدی قطعه ساز
داخلی
(خبرگزاری تسنیم  16بهمن  95شناسه خبر )1317633
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دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو در خصوص
سهم قطعه ساز داخلی در تولید اسفند ماه خودروی  ،2008افزود :با
در نظر گرفتن سهم  14درصدی بدنه ،مونتاژ و رنگ این خودرو باید
گفت سهم قطعه ساز داخلی در تولید  2008حدود  6درصد خواهد
بود.
آرش محبی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره
به آغاز تولید مشترک خودروی  2008در اسفند ماه امسال ،اظهارداشت:
مجوز آغاز تولید این خودرو با ساخت داخل  20درصدی صادر شده و قرار
است در اسفند ماه تولید شود.
وی به اعتراضات قطعه سازان در تولید این خودرو آنهم با عمق ساخت داخل
 20درصدی اشاره کرد و گفت :خودروساز به وزارتخانه تعهد داده محصول
 2008تا تیرماه سال  96به عمق ساخت داخل  40درصدی برسد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو در خصوص سهم
قطعه ساز داخلی در تولید اسفند ماه خودروی  ،2008افزود :با در نظر گرفتن
سهم  14درصدی بدنه ،مونتاژ و رنگ این خودرو باید گفت سهم قطعه ساز
داخلی در تولید  2008حدود  6درصد خواهد بود.
محبی نژاد با اعالم اینکه عمالً قطعه ساز خصوصی داخلی سهمی از این 6
درصد هم ندارد ،تصریح کرد :تولید مشترک خودروی  2008با همکاری
شرکت خودروساز و قطعه سازان وابسطه به آن در اسفند ماه امسال انجام

میشود(.بازگشت به فهرست)

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر به بهره
برداری رسید
(خبرگزاری تسنیم  19بهمن  95شناسه خبر )1320884

بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر از مجموعه طرح  6000مگاوات
نیروگاه گازی ،به ظرفیت اسمی  684مگاوات به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بخش گاز نیروگاه سیکل
ترکیبی ماهشهر صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو ،به
بهره برداری رسید.
نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر دارای  4واحد گازی  162مگاواتی است که
یک پست فشار قوی به ظرفیت  230کیلوولت برق تولیدی آن را به شبکه
منتقل می کند .این نیروگاه سیکل ترکیبی در قالب  4واحد گازی از
مجموعه طرح  6000مگاوات نیروگاه گازی است که توسط دولت در استان
خوزستان جهت تامین برق در حال احداث است.
نیروگاه ماهشهر در راستای توسعه تولید برق کشور و پاسخگویی به رشد
مصرف منطقه و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور در
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15کیلومتری شهر ماهشهر و در زمینی به مساحت  100هکتار احداث شده
است .مقرر شده بخش بخار نیروگاه ماهشهر نیز در آینده ای نزدیک به مدار
بهره برداری وارد شود.

افتتاح کارخانه بسته بندی محصوالت غذذایی در
شهرک صنعتی یاسوج
(خبرگزاری فارس  20بهمن )95

با حضور معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
کارخانه بستهبندی محصوالت غذایی با اعتبار  15میلیارد ریالی در شهرک
صنعتی یاسوج  3افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج ،ظهر امروز با حضور صادقزاده معاون
آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،داریوش دیودیده
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مسؤوالن
کارخانه بستهبندی محصوالت غذایی پارس دونه در شهرک صنعتی یاسوج 3
افتتاح شد.
رئیس صنعت معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم با بیان
اینکه از کارآفرینان در این استان حمایت میشود ،اظهار کرد :تکمیل
زنجیره تولید و کارآفرینی زنان دو ویژگی مهم این طرح است.
دیودیده به اشتغال زایی این طرح اشاره کرد و افزود :برای افتتاح این طرح
 15میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت گرفته و  20فرصت شغلی ایجاد شده
است.
این مسؤول با بیان اینکه ظرفیت تولید ساالنه این طرح  470تن در سال
است ،گفت :بانوی کارآفرین مجری طرح بوده و در کمتر از یک سال خط
تولید به بهرهبرادری رسیده و خطوط توسعه در دستور کار قرار دارد.

(بازگشت به فهرست)
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(بازگشت به فهرست)
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نمره مردودی معدن کاران به کارنامه اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت /داللی در فروش پروانه ها حذف نشده
است
(خبرگزاری تسنیم  26بهمن  95شناسه خبر )1328302

وی اضافه کرد :معدن کاران عمالً سیاست جدی را از سوی وزارت صنعت در
راستای تحقق اقتصادی مقاومتی در این حوزه ندیده اند حتی احساس می
کنند در این بخش تنها هستند و حامی ندارند.
جمیلی با اشاره به برنامه جذب سرمایه گذار خارجی در بخش معدن،
اظهارداشت :وزارت صنعت بهتر است قبل اینکه به فکر جذب سرمایه گذار
خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی کند ،امروز معدن کاران
کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی مقاومتی قابل قبول نمی دانند .

(بازگشت به فهرست)

زیان تولید داخل از تصمیم سوال برانگیز نعمت زاده /
رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه وزارت صنعت بهتر است قبل از اینکه
به فکر جذب سرمایه گذار خارجی باشد فکری به حال تولیدکننده داخلی
کند ،گفت :امروز معدن کاران کارنامه وزارت صنعت را در تحقق اقتصادی
مقاومتی قابل قبول نمی دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سیاستهای کلی اقتصادی
مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب در  29بهمن ماه  ،92وارد چهارمین سال
خود میشود و دستگاه های اجرایی باید مطابق با برنامههای اعالمی خود که
به تصویب شورای اقتصاد رسیده است اقدام عملیاتی را برای اجرایی شدن
این سیاست ها انجام دهند.
در این میان وزارت صنعت  45برنامه عملیاتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی
تعریف و قرار شد اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد .مطابق این برنامه
میبایست در بخش معدن برنامه های متناظر با سیاست "بازنگری مقررات و
رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی ،معدنی و تجاری با رویکرد شفاف
سازی و تهیه و تولید اطالعات نظام مند ،صحیح و دسترسی آزاد به
اطالعات" و پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم
قراردادن محدوده های معادن در بخش معدن اجرایی شود البته در کنار این
برنامهها موضوعات دیگری نیز برای توسعه بخش معدن تعریف شده بود که
در حال حاضر باید دید با گذشت سه سال از ابالغ سیاست های اقتصادی
مقاومتی چه اقداماتی در بخش معدن انجام شده است.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره به خبرنگار تسنیم
میگوید :هنوز سیاست های کلی معادن شفافیت الزم را ندارد و همین امر
باعث می شود تا حضور سرمایه گذاران در این حوزه با کندی همراه شود.
وی با بیان اینکه البته هنوز بخش خصوصی حضور جدی در حوزه معدن
ندارد ،افزود :همچنان دالل بازی در معدن بسیار است ،پراونه های اکتشاف و
محدوده ها به طروق مختلف فروخته می شوند که همین موضوع امکان
توسعه معدن را به وجود نمی آورد .در کنار این امر کارخانجات فراوری هم با
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
این فعال بخش معدن در ادامه با تأکید براینکه امروز اکثر معادن کشور دچار
مشکل هستند ،تصریح کرد :در حال حاضر کار علمی در معدن انجام
نمیشود و همین موضوع باعث میشود تا استخراج مواد معدنی با سرعت
باالیی همراه نشود.
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تعرفه واردات از ترکیه را کاهش ندهید
(خبرگزاری تسنیم  27بهمن  95شناسه خبر )1329303

دبیر انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه تولیدکنندگان از وزیر میخواهند تا در
کاهش تعرفه واردات کاالهای لوازم خانگی ترکیه تجدید نظر کند ،گفت :این
تصمیم برای فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور بسیار سوال برانگیز است.
آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به
اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه با انتقاد جدی تولیدکنندگان
داخلی روبه رو است ،اظهارداشت :با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و البته
توانمندی تولیدکنندگان داخلی اجرای این تصمیم برای فعاالن صنعت لوازم
خانگی کشور بسیار سوال برانگیز است.
وی با بیان اینکه باید دید آیا به جای بازاری که در اختیار ترک قرار میگیرد
آنها هم به تعهدات خود عمل می کنند یا خیر ،گفت :ما معتقدیم نباید فقط
بازار را در اختیار طرف های خارجی قرار دهیم بلکه باید آنها ملزم به سرمایه
گذاری و تولید در کشور کرد که در این شرایط می توان به نتایج مثبت
حضور تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور امید داشت.
دبیر انجمن لوازم خانگی تصریح کرد :تولیدکنندگان از وزیر میخواهند تا در
کاهش تعرفه واردات کاالهای لوازم خانگی ترکیه تجدید نظر کند و با
برگزاری جلسهای با حضور تولیدکنندگان و تشکل ها تصمیم مناسبی را برای

توسعه صنعت لوازم خانگی کشور بگیرد( .بازگشت به فهرست)
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دام
واردات گوشت برزیلی ،کارآفرین جوان را ورشکست
کرد
(خبرگزاری تسنیم  2بهمن  95شناسه خبر )1302429

مرد جوانی که قصد داشت زندگی اقتصادی خود و پدر و مادر پیرش را
رونق ببخشد ،بهخاطر واردات گوشت یخزده برزیلی ورشکست شده و
پشت میلههای زندان است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ،مرد جوانی که عالوه بر
همسرش ،پدر و مادر خود را نیز تحت تکفل داشته ،تصمیم میگیرد رؤیای
ایام گذشته خود را عملی کند و از طریق کسب و پیشه دلخواهش ،رزق و
روزی حالل به خانه ببرد و در قامت یک کارآفرین ،موجبات اشتغال چند نفر
دیگر را در شهر و دیار خود فراهم کند.
مرد جوان داستان ما تصمیم به احداث و راهاندازی واحد پرواربندی گوساله
میکند و برای اینکه بتواند سرمایه اولیه این کار را تأمین کند از بانکهای
متعددی وام میگیرد و از همان ابتدا زیر بار بازپرداخت اقساط سنگین
وامهای بانکی میرود.
کسب و کار این کارآفرین تازهکار پیش میرود تا اینکه زمان به نتیجه
نشستن زحمتهایش فرا میرسد اما با واردات گوشت یخزده برزیلی توسط
دولت مواجه میشود و به همین خاطر قیمت گوشت افت میکند و مرد
جوان داستان ما متحمل هزینههای هنگفتی میشود.
از سوی دیگر زمان بازپرداخت اقساط بانکها میرسد و او که گوسالهها را با
قیمت باال خریده بود برای تسویه وامها با قیمت کمتری به فروش میرساند و
همین مسئله باعث میشود مرد جوان کارآفرین در همان ابتدای راه
ورشکست شود.
مرد جوان برای اینکه بتواند تمام وامهای بانکی را بهطور تمام و کمال تسویه
کند ،از دوستان و آشنایان خود پول قرض کرده و بار دیگر اقدام به خریداری
گوساله میکند و در نهایت موفق به تسویه بدهی بانکها میشود؛ قرار بوده
پس از تسویه بدهی ،بانکها مجدداً به او وام بدهند اما زیر قول خود میزنند
و مرد جوان میماند و تعدادی طلبکار.
طلبکاران که از دریافت طلب خود ناامید شده بودند ،داد خود را به
دادگستری می برند تا شاید به نتیجه برسند و دادگاه نیز در نهایت حکم به
محکومیت مرد جوان میدهد و در نهایت کارآفرین داستان ما امروز بهجای
اینکه شاهد گسترش کسب و کار خود باشد ،با سوءمدیریت مسئوالن یا شاید
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هم بدشانسی ،پشت میلههای زندان است و پدر ،مادر و همسرش در یک
خانه استیجاری روزگار میگذرانند.
جالب اینکه بدهی مرد جوان پیش از ورود به زندان  450میلیون تومان بود
که با تالش و پیگیری و تسویه برخی از آنها ،بدهی خود را به  117میلیون و
 300هزار تومان میرساند؛ حاال امروز بهرغم اینکه ستاد دیه از محل
کمکهای مردم و خیّرین 58 ،میلیون و  650هزار تومان کمک کرده اما
همین مقدار یعنی  58میلیون دیگر برای رهایی مرد نگونبخت از زندان نیاز
است.
خیرین و نیکوکاران میتوانند برای کمک به زندانیان نیازمند و محکومان
جرائم مالی غیرعمد ،کمکهای نقدی خود را به حساب  74/74بانک ملت به
نام ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند پرداخت

کنند(.بازگشت به فهرست)

صادرات  45هزار تن گوشت مرغ در هشت ماه امسال
(خبرگزاری ایرنا  3بهمن  95شناسه خبر )82397202

رئیس اتحادیه صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت :هشت ماهه
امسال صادرات مرغ به رقم  45هزار تن رسید که با تدابیر اتخاذ شده،
اتظار می رود تا پایان  95این رقم ارتقا یابد.
عظیم حجت روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره
وضعیت صادرات توضیح داد  :صدور گوشت مرغ و تخم مرغ به
کشورهای عراق و افغانستان از آذر ماه متوقف شده بود که با اعالم
شرایط مطلوب برای صادرات ،این امر توسط سازمان بهداشت جهانی
دام  ،صدور آن تداوم خواهد داشت.
کشورهایی که با پدیده بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان روبرو می
شوند ،پس از اعمال معدوم سازی و قرنطینه ،سازمان دامپزشکی هر
کشوری وجود شرایط مطلوب به سازمان بهداشت جهانی دام را اعالم
می کند ،تا رویه مبادالت گوشت مرغ فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد :بررسی ها نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان
آبان ماه ماهیانه به طور متوسط هشت هزارتن صادرات گوشت مرغ به
عراق و افغانستان انجام شد.
به گفته حجت سال گذشته بین  80تا  100هزار تن گوشت مرغ به
کشورهای هدف صادر شده بود.
افزایش جوجه ریزی  :این مقام مسئول گفت  :طبق برنامه ریزی ها در
اواخر امسال ،مانند سالهای گذشته با افزایش جوجه ریزی ،تمامی این
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جوجه ها در داخل واحد های مرغداران گوشتی به مرغ تبدیل خواهد
شد.
وی افزود :تالش الزم برای ثبات قیمت جوجه صورت می گیرد و در
صورتی که قیمت جوجه افزایش پیدا کند ،مرغداران ناچار می شوند
برای تامین نقدینگی خود در زمینه تامین جوجه یک روزه با قیمت
های باال ،مرغ را در واحد های نگهدارنده با سایز و وزن بزرگتر به بازار
عرضه کنند تا بتوانند وجه نقدینگی الزم را تامین کنند.
به گزارش ایرنا ،هر قطعه جوجه یک روزه در هفته گذشته با قیمت
بین  22تا  24هزارریال عرضه شد که با هماهنگی انجمن های جوجه
یک روزه و اتحادیه مرغداران گوشتی و همچنین عرضه جوجه یک
روزه در بورس کاال ،مقرر شد ،قیمت این محصول روند کاهشی پیدا
کند.
طبق آمارها امروز  -یکشنبه قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده بین  42تا
 44هزارریال ،کشتارگاه  61هزارریال ،واحدهای صنفی عمده 62
هزارو  500ریال و واحدهای صنفی خرده فروشی  69هزار ریال است
که قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر ممکن است ،اندکی
تفاوت داشته باشد.
سالیانه بیش از دو میلیون و  100هزار تن گوشت مرغ در  20هزار
واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه در سطح کشور تولید و به بازار
مصرف عرضه می شود.
شرکت پشتیبانی امور دام سالیانه بخشی از مرغ تولیدی را به منظور
تنظیم بازار خریداری و ذخیره سازی می کند تا در صورت نیاز برای
تنظیم بازار به مصرف کنندگان عرضه کند(.بازگشت به فهرست)

صفر تا صد پرورش بوقلمون با تکیه بر اقتصاد
مقاومتی
(خبرگزاری میزان  4بهمن  95شناسه خبر )270592

فعال بخش اقتصاد مقاومتی ساالنه  14هزار تخم بوقلمون و  700تن
توت فرنگی تولید می کند.
به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان ،آمریکا به عنوان بزرگترین
تولیدکننده بوقلمون ،تأمینکننده نیمی از احتیاجات جهانی به گوشت
بوقلمون است .این برآورد به وضوح نشانگر این است که هرگونه تغییر
و تحول در این صنعت ،بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار خواهد بود .سازمان
جهانی عرضه و تقاضای فراوردههای کشاورزی ،تولید گوشت بوقلمون
شماره  89بهمن 95

در سال  2013و  2014را به ترتیب چیزی در حدود  2 / 62میلیون و
 2 / 70میلیون تن برآورد کرده است .
خانم روژین پژوهنده یکی از بانوان فعال استان کرمانشاه است که در
روستای کنگ به پرورش بوقلمون و اداره گلخانه اشتغال دارد .او
کارشناس حقوق قضایی است و درباره ورود به عرصه پرورش بوقلمون
میگوید :در اواخر سال سوم دبیرستان بود که مادرم چند عدد
بوقلمون خرید و در حیاط خانه نگهداری میکرد .بوقلمونها از غذاهای
خانگی ،ذرت و گندم تغذیه میکردند .بعد از مدتی چند جوجه
بوقلمون به دنیا آمد و تعدادشان به مرور بیشتر شد .گوشت بوقلمونها
لذیذ و خوش خوراک است و به همین دلیل روستائیان و اعضای فامیل
آنها را از ما میخریدند .متوجه شدم که این عرصه جای کار کردن
دارد و یک مزرعه پرورش بوقلمون راهاندازی کردم .پرورش بوقلمون را
به صورت سنتی و بدون استفاده از دارو انجام میدهم .به همین دلیل
بوقلمونهای من طرفدارهای زیادی دارد .از روش سنتی برای
جوجهکشی استفاده میکنم و ساالنه  150تا  200بوقلمون تولید
میکنم.
او میافزاید :از بوقلمونها راضی هستم .آرام و مهربانند و راه مزرعه تا
چراگاه را زود یاد میگیرند .وقتی آنها را برای چرا به باغی میبرم
خودشان برمیگردند زیرا راه را زود یاد میگیرند .
بوقلمونهای من اهلی هستند .بوقلمون وحشی نیز داریم که از
بوقلمونهای اهلی باهوشتر اما سبکتر هستند .گوشت بوقلمون بعد از
گوشت قرقاول لذیذترین گوشت است .درآمدزایی ما با فروش
بوقلمونهای آماده برای کشتار ،جوجه بوقلمونها و تخم بوقلمون
است .در اسفندماه هر سال بوقلمونهای مولد تخمگذاری میکنند و
در اواخر اسفند کرچ میشوند و در فروردین ماه به دنیا میآیند.
معموال  4ماه طول میکشد تا به وزن ایدهآل  15تا  25کیلوگرم
برسند .سپس در آخر ماه هشتم به کشتارگاه فرستاده میشوند.
این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان میکند« :بوقلمون ماده 80
هزارتومان و بوقلمون نر به قیمت  150هزارتومان به فروش میرسد.
قیمت باالتر نر نسبت به ماده به علت وزن باالتر و لذیذتر بودن گوشت
آن است .هر بوقلمون ماده یک روز درمیان تخم میگذارد .در ماه
نزدیک به  1200تخم بوقلمون در مزرعه کوچک من تولید میشود.
هر جوجه بوقلمون یک روزه  10هزارتومان و جوجه بوقلمون یک ماهه
را  30هزارتومان میفروشیم .هر تخم بوقلمون را هم در بازار به قیمت
 5هزار تومان میفروشیم».
خانم پژوهنده درباره خواص گوشت بوقلمون میگوید« :در پرورش
بوقلمون گوشتی ،از هورمون استفاده نمیشود .چرا که آناتومی و
ساختار بدنی این پرنده به صورتی است که استفاده از هورمون باعث
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فلج شدن آن میشود .بوقلمون به میزان  65درصد گوشت سفید و 35
درصد گوشت قرمز داراست .پروتئین و فسفر موجود در گوشت
بوقلمون حتی از ماهی و میگو بیشتر است .سرانه مصرف گوشت
بوقلمون در ایران فقط  350گرم است در حالی که سرانه مصرف
گوشت بوقلمون در امریکا  7کیلوگرم است و باید با ترویج و

فرهنگسازی سرانه مصرف این گوشت را در کشور باال ببریم».
او برای عالقهمندان به پرورش بوقلمون در مزرعههای کوچک
توصیههایی دارد« :در درجه اول باید در این زمینه تحقیق کنید و
معلومات خود را افزایش دهید .برای این کار میتوانید به مزرعههای
فعال در استان خود مراجعه کنید و از نزدیک با نحوه کار آشنا شوند.
در هنگام انجام مراحل تأسیس نیز میتوانید از تسهیالت بانکی
استفاده کنید .شناخت بازار و بازاریابی را در برنامه خود قرار دهید .در
نهایت به خود ایمان داشته باشید و از شکست نترسید .جوانها نباید
به دنبال کارهای دولتی باشند و باید تالش کنند تا با برنامهریزی
مناسب و بر اساس توانمندیهای خود به عرصههای کارآفرینی وارد
شوند .من برای کار خودم انتظار خاصی از دولت ندارم اما باید برای
جوانان کالسهای آموزش اشتغالزایی برگزار شود ».
این فعال اقتصاد مقاومتی درباره تغذیه بوقلمونها میگوید :بوقلمونها
باید مطابق رژیمشان غذا بخورند .به آنها حتی میشود میوه و
سبزیجات هم داد .بوقلمونها برخی از برگها ،علفهای هرز ،انگور ،کلم و
تمامی دانه هایی که انسانها می خورند از قبیل دانه زیتون و دانه زغال
اخته را هم میخورند .بعضی از آنها حتی خوردن تخممرغهایی که بر
روی زمین افتاده و ترک خوردهاند را دوست دارند .بوقلمونهای
وحشی دوست دارند حشرات و حیوانات کوچک را بخورند .
جوجه بوقلمونهای زیر  2ماه ترجیح میدهند از حشرات تغذیه کنند،
برخی از آنها غذایی را که شما برایشان از مغازه میخرید نمیخورند و
شما شاید مجبور شوید به آنها جیرجیرک ،کرم زمینی و کرم میوه
دهید که البته خودشان در شکار این حشرات استاد هستند .در آغاز
باید با جوجه بوقلمون شروع کرد .معموالً جوجهها به قیمت هر عدد
 10هزار تومان خریداری میشوند .فضایی را در حیاط خانه تان مهیا و
دانهها را هم از مراکز خرید تهیه و کار را شروع کنید».
خانم پژوهنده درباره کشت گلخانهای اش نیز میگوید :در حیاط خانه
مان فضایی به اندازه  100متر مربع را برای کشت توت فرنگی
گلخانهای اختصاص داده ام .آبیاری به روش قطرهای انجام میشود و
در سال  750کیلوگرم توت فرنگی برداشت میکنم .من از هیچ ارگانی

تجارت  2هزار میلیارد دالری غذای حالل
(خبرگزاری فارس  5بهمن )95

دبیر انجمن فرآوردههای گوشتی گفت :با توجه به کاهش درآمدهای
نفتی و تجارت  2هزار میلیارد دالری غذای حالل ،باید سهم خود را در
این حوزه افزایش دهیم.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس ،مجید افالکی امروز در
همایش تخصصی محصوالت پروتئینی حالل ،به اهمیت توسعه بازارهای
بین المللی محصوالت پروتئینی اشاره کرد و گفت :با توجه به کاهش قیمت
نفت و درآمدهای نفتی دولت ،اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در راستای
اقتصاد مقاومتی ،دوچندان میشود.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و بخش خصوصی باید به رشد اقتصادی
کشور و افزایش درآمدهای ارزی کمک کنند ،خاطرنشان کرد :یکی از راههای
معرفی توانمندیهای تولیدات ایرانی ،حضور در نمایشگاه تخصصی و
بینالمللی است که دولت هم باید از این مهم حمایت کند .
افالکی به بازار بزرگ تجارت غذای حالل هم اشارهای کرد و اظهار داشت:
ساالنه  2هزار میلیارد دالر تجارت غذای حالل در دنیا انجام میشود که
بخش عمده آن مربوط به فرآوردههای گوشتی است و ایران هم میتواند به
عنوان یکی از تولیدکنندگان غذای حالل ،سهم باالیی را به خود اختصاص
دهد .
به گزارش فارس ،امسال برای نخستینبار در آبانماه ،نخستین نمایشگاه
تخصصی محصوالت پروتئینی حالل در تهران برگزار شد که کشورهایی از
جمله آذربایجان ،اسپانیا ،استرالیا ،آلمان ،امارات متحده عربی ،انگلستان،
بلغارستان ،چین ،فنالند ،لبنان ،هلند ،یونان و هنگکنگ در آن شرکت
کردند .
یکی از نکات قابل توجه ،ورود ایران به بازارهای منطقه و افزایش حجم
درآمدهای صادراتی از محل صادرات فرآوردههای گوشتی و پروتئینی است .
افالکی اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری مستمر چنین برنامههایی ،ایران به
هاب منطقه در زمینه تولید گوشت و فرآوردههای گوشتی تبدیل شود.

(بازگشت به فهرست)

کمک مالی نگرفتم و روی پای خودم ایستادم (.بازگشت به فهرست)
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مذاکره توسعه مکران با  35هلدینگ و  20کشور/
ایجاد  600هزار شغل در بخش شیالت
(خبرگزاری تسنیم  7بهمن  95شناسه خبر )1308094

دبیر ستاد توسعه مکران گفت :شهرک صنعتی چابهار با همکاری مشترک
ایران و هند و شهرک صنعتی جاسک با طرف چینی احداث خواهد شد.
معاون مهندسی دفاعی وزیر دفاع گفت :شرکت هایی از کره جنوبی هم برای
احداث صنایع فوالد و پتروشیمی در منطقه مکران مذاکره کرده اند.

(بازگشت به فهرست)

صادرات  582تن میگو گلستان به بازارهای جهانی
(خبرگزاری ایرنا  11بهمن  95شناسه خبر )82407851

دبیر ستاد توسعه مُکران با اعالم اینکه با  35هُلدینگ بزرگ داخلی و
شرکت هایی از  20کشور جهان برای سرمایه گذاری در طرح های
توسعه ای مکران مذاکره شده است ،گفت 600 :هزار شغل در بخش
شیالت و آبزی پروری در سواحل مکران ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد اسالمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری
در تشریح طرح جامع توسعه سواحل مکران در  8محور افزود :برای نخستین
بار به صورت فرابخشی در یک منطقه در حال اجرای طرح های توسعه ای
هستیم.
وی گفت :در اجرای طرح جامع توسعه سواحل مکران ،زیرساخت های منطقه
فراهم می شود و راه آهن چابهار زمینه اتصال به راه آهن سراسری را فراهم
می کند.
اسالمی افزود :ظرفیت بندر جاسک هم که هم اکنون دو میلیون تن است با
نصب تجهیزات بندری به هشت و نیم میلیون تن در سال افزایش می یابد.
معاون مهندسی دفاعی وزیر دفاع افزود :در اجرای طرح جامع توسعه سواحل
مکران که در چارچوب توجه به اقتصاد دریامحور به اجرا در می آید به صنایع
دریایی ،شیالت و آبزیان ،دریانوردی ،صنعت ،پتروشیمی و گردشگری توجه
ویژه می شود.
اسالمی گفت :با اجرای طرح های زیرساختی 600 ،هزار شغل در بخش
شیالت و آبزی پروری در سواحل مکران ایجاد خواهد شد.
وی گفت :اگرچه نگاه اصلی در توسعه مکران ،توجه به ظرفیت های داخلی
است اما همزمان از سرمایه گذاری خارجی هم استفاده می شود.
دبیر ستاد توسعه مکران افزود :وزارت راه و شهرسازی دو شهر جدید را در
این منطقه ایجاد می کنند تا ظرفیت افزایش چندبرابری جمعیت در منطقه
مکران فراهم شود.
اسالمی گفت :با  35هُلدینگ بزرگ داخلی و شرکت هایی از  20کشور جهان
برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای مکران مذاکره شده است.
وی افزود :ظرفیت بندری بندر چابهار در پنج مرحله به  80میلیون تن می
رسد.
اسالمی گفت :نخستین پایانه نفتی خارج از خلیج فارس را وزارت نفت در
بندر جاسک در دست طراحی دارد.
وی افزود :عملیات احداث بزرگترین شهر صنعتی کشور در منطقه غرب
جاسک با مشارکت یک شرکت خارجی به زودی آغاز می شود.
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مدیرکل شیالت گلستان گفت :تاکنون  582تن از میگوی تولید شده
در سال جاری در مزارع پرورشی استان به بازارهای جهانی صادر شده
است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی شیالت گلستان ،سید جواد قدس
علوی روز دوشنبه تصریح کرد :امسال بالغ بر یکهزار و  120تن میگو
از مزارع مجتمع گمیشان برداشت شد که  80درصد این میزان به
بازارهای جهانی ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به کیفیت باالی میگوی مزارع گمیشان ،اظهار داشت :به
علت کیفیت باال و منحصربفرد بودن میگو تولید شده در گلستان،
بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس ،آسیای شرقی و اروپا تقاضای
خرید این محصول را دارند.
مدیرکل شیالت گلستان همچنین گفت که صادرات  800درصد
میگوی تولیدی استان بالغ بر  5میلیون دالر ارزآوری برای کشور به
همراه خواهد داشت.
به گفته وی؛ از سوی دیگر حدود  6000نفر نیز به صورت مستقیم و
غیرمستقیم در حوزه پرورش و فرآوری میگو در استان مشغول به کار
هستند.
قدس علوی با تاکید بر حفظ ارزش افزوده حاصل از تولید میگو در
داخل استان ،اضافه کرد که رویکرد شیالت تنها به حوزه تولید میگو
نیست بلکه به زنجیره تولید توجه داریم و درهمین راستا با رایزنی
صورت گرفته بین سازمان های شیالت ایران و دامپزشکی در زمینه
ساخت نخستین مجتمع مرکز تکثیر بچه میگو در استان ،بزودی با
اخذ مجوزهای الزم از دیگر دستگاه های مربوطه این مجتمع در کنار
مزارع پرورش میگو گمیشان تاسیس خواهد شد .
وی ادامه داد که مجوز احداث اولین مرکز تکثیر میگو نیز در سال
جاری صادر و هم اکنون در حال احداث است.
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مدیرکل شیالت گلستان یادآور شد :هم اینک  2واحد عمل آوری در
استان تقاضای صدور کدهای  IRو  ECCرا به اداره کل و سازمان
دامپزشکی استان و کشور ارائه داده اند که با انجام بازدیدهای نهایی و
صدور کد ،از این پس صادرات میگو به صورت مستقیم از استان
گلستان به بازارهای جهانی انجام خواهد شد.
 80درصد میگوی تولید شده در گلستان به کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،آسیای شرقی و اروپا از جمله امارات ،چین ،ویتنام و اسپانیا
صادر می شود و  20درصد باقیمانده به مصرف داخلی در کشور و
استان می رسد.
مجتمع پرورش میگو گمیشان واقع در شمال غرب گلستان ،تنها
مجتمع تولید میگو در شمال کشور است که تولید انبوه گونه وانامی را
انجام می دهد.
امسال  1120تن میگو از  25مزرعه پرورشی در شهرستان گمیشان
برداشت شد که نسبت به تولید سال گذشته افزایش  577درصدی
دارد.
در حوزه عمل آوری و بسته بندی میگوی گلستان  5مرکز فعال بوده
و یک مرکز نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد( .بازگشت به
فهرست)

افتتاح بزرگترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه در

به گفته هاشمزاده ،سازمان دامپزشکی برای ارائه خدمات ،حیوانات را به سه دسته
روستایی ،عشایری و صنعتی مانند دامداریها و مرغداریها و حیوانات خانگی و
باغوحش تقسیمبندی کرده است.
بر اساس این گزارش ،در ادامه این برنامه علیاصغر برائینژاد رئیس اداره دامپزشکی
استان تهران نیز با بیان اینکه  250مرکز خدمات درمانی دامپزشکی در تهران
مشغول فعالیت است ،گفت :این مراکز شامل مراکز خدمات درمانی ،کلینیکهای
دامپزشکی و بیمارستان است.
به گفته برائینژاد ،با افتتاح بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه ،تعداد بیمارستانهای
مخصوص حیوانات در استان تهران به  16بیمارستان میرسد.
وی اظهار امیدواری کرد :با این اقدام شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام
کاهش پیدا کند.
به گزارش مهر ،بزرگترین و مجهزترین بیمارستان هوشمند دامپزشکی خاورمیانه
امروز با حضور مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور و همچنین دامپزشکی استان
تهران در این استان آغاز به کار کرد.
بیمارستان دامپزشکی تخصصی خاورمیانه با همکاری جمعی از متخصصان
دامپزشکی در رشتههای مختلف در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای حیوانات
کوچک خانگی ،پرندگان زینتی و حیوانات اگزوتیک به صورت شبانهروزی به
فعالیت میپردازد.
این بیمارستان دارای کلینیکال پاتولوژی ،داروخانه ،فروشگاه ،اورژانس،

دندانپزشکی و همچنین مراکز بستری حیوانات است( .بازگشت به فهرست)

خدمات

تهران
(خبرگزاری مهر  18بهمن  95شناسه خبر )3899097

بازسازی و واگذاری ساختمان پالسکو ظرف دو سال/
سرقفلی همه واحدها واگذار شده بود
(خبرگزاری فارس  2بهمن )95

بزرگترین بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه با حمایت سازمان دامپزشکی
کشور امروز در تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مسعود هاشمزاده در حاشیه افتتاح بزرگترین بیمارستان
دامپزشکی خاورمیانه که امروز در تهران افتتاح شد ،با بیان اینکه گسترش
بیمارستانهای دامپزشکی به منظور پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و
دام بسیار حائز اهمیت است ،اظهار داشت :در سالیان اخیر تعداد بیمارستانهای
مرتبط با حیوانات خانگی در استانهای مختلف به  60بیمارستان رسیده است.
وی با اشاره به مباحث شرعی و مطرح شده درباره نگهداری حیوانات خانگی نیز
افزود :حضرت آیتاهلل آملی در مورد حقوق حیوانات و در این زمینه کتابی
نگاشتهاند که به این منظور میتوان به آن کتاب مراجعه کرد.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود
اضافه کرد :سیاستهای درمانی ما در این راستا آن است که دامپزشکی بسته به
نوع حیوان ،روشهای پرورش و نگهداری آن ،خدمات متفاوتی را ارائه کند.
شماره  89بهمن 95

رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از محل حادثه ریزش ساختمان
پالسکو گفت :بنیاد این ساختمان را با کیفیتی بسیار خوب ظرف مدت
دو سال میسازد و طبق شرایط و ضوابط مشخص ،واحدهای ساختمان
به ذینفعان واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری بنیاد مستضعفان ،محمد
سعیدکیا ،رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،بعد از ظهر امروز به همراه
وزیر کشور به منظور همدردی با آسیبدیدگان و تشکر از گروه امداد و نجات
از محل حادثه ساختمان پالسکو دیدن کرد.
در این بازدید سعیدیکیا ضمن عرض تسلیت و همدردی با آسیب دیدگان
این حادثه به ویژه افرادی که در این مکان کسب و کار داشتند ،به
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جانفشانیهای دلیرمردان آتشنشانی اشاره کرد و گفت :این افراد نام خود را
و البته خدمترسانی به این شکل را در تاریخ کشور پرآوازه کردند.
وی اظهار داشت :همانگونه که مقام معظم رهبری درباره این حادثه فرمودند،
این روزها مساله اصلی امداد ،نجات و همچنین جمع آوری آثار این حادثه
است تا اوضاع برای هر اقدام دیگری مساعد شود.
سعیدییا افزود :دستگاههای مختلفی در این بخش مسئولیت دارند ،هر چند
سرقفلی همه واحدهای مجتمع پالسکو در گذشته واگذار شده بود و بنیاد
مستضعفان هیچ واحدی از این مجتمع را در اختیار نداشت ولی به عنوان
مالک ساختمان ما هم مسئولیتی داریم و ضمن همدردی از زیر بار مسئولیت
شانه خالی نخواهیم کرد.
وی ادامه داد :بعد از جمع شدن حادثه ،کارگروه رسیدگی به این حادثه
مسئولیت هر سازمانی را مشخص میکند و طبق آن عمل خواهد شد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی گفت :برای رفع نگرانی افرادی هم که
در اینجا کسب و کار داشتند بنیاد مستضعفان این ساختمان را با کیفیتی
بسیار خوب ظرف مدت دو سال خواهد ساخت و طبق شرایط و ضوابط
مشخصی به ذینفعان واحدهای ساختمان را واگذار خواهد کرد.
سعیدیکیا در پاسخ به انتقاداتی در مورد عدم مراجعه او به محل حادثه در
روز های گذشته توضیح داد :با توجه به تذکر واحد امداد و نجات ،وجود من
در محل حادثه ضروری نبود ولی این چند روزه ضمن بررسی همه جانبه
روش های همدردی و همکاری با آسیب دیدگان و سایر عوامل اجرایی بررسی
و برنامه ریزی کردیم تا فضا آماده شود و موضوع بازسازی ساختمان پالسکو و
از سرگیری کسب و کار ساکنان را بر اساس یکسری مقدمات و
برنامهریزیهای اولیه اعالم کردیم ضمن اینکه آماده هر گونه همکاری با سایر

مسئوالن اجرایی هستیم( .بازگشت به فهرست)

امضای تفاهم نامه  3000میلیارد ریالی برای آبادانی
کهگیلویه و بویراحمد
(خبرگزاری فارس  4بهمن )95

مدیرعامل بنیاد برکت ،وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این
باره گفت :در راستای اهداف محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی و
اجتماعی ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جهت توسعه همهجانبه
مناطق محروم کشور و با توجه به اینکه کهگیلویه و بویراحمد از استانهای
هدفِ ستاد برای توسعه ،سرمایهگذاری ،اشتغالزایی و اجرای برنامههای
اقتصاد مقاومتی تعیین شده ،در سفر روزهای  5و  6بهمن ماه رییس ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به یاسوج ،تفاهمنامهی  3000میلیارد ریالی
سرمایهگذاری در استان منعقد خواهد شد.
از این مبلغ 2420 ،میلیارد ریال به طرحهای توانمندسازی اقتصادی و
اشتغالزایی و  580میلیارد ریال به اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی
اختصاص دارد.
عارف نوروزی افزود :بخشی از استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود
برخورداری از ظرفیتها و منابع سرشار طبیعی و خدادادی و نیروی انسانی
متعهد ،متأسفانه هنوز جزو مناطق محروم است و به همین دلیل در
طرحهای عمرانی و زیربنایی در بخشهای «چاروسا» و «دیشموک»،
«لوداب» و «باشت» از مناطق محروم این استان سرمایهگذاری انجام خواهد
گرفت.
به گفته نوروزی ،ساخت مساجد ،مدارس ،هنرستان ،کتابخانه ،مراکز
بهداشت و درمان ،آبرسانی ،بهسازی و ساخت راههای روستایی ،و
مجموعهای از اقدامات عمرانی در این  4منطقه انجام میشود و قرار است
حداکثر تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسند.
مدیرعامل بنیاد برکت دربارهی نحوهی شناسایی مناطق محروم و نیازهای
مردم گفت :طی ماههای گذشته در جریان سفر مسئوالن بنیاد برکت وابسته
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان کهگیلویه و بویراحمد،
راههای توسعهی اقتصادی و محرومیتزدایی در این استان مورد بررسی قرار

گرفت( .بازگشت به فهرست)

تبدیل قشم به عنوان هاب سوخت رسانی به کشتی
های داخلی و خارجی  /پروژه بانکرینگ سلخ تا
ظرفیت  750هزار تن افزایش خواهد یافت
(خبرگزاری فارس  8بهمن )95

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری کهگیلویه و بویراحمد
برای محرومیتزدایی ،حمایت از کارآفرینان ،انجام امور زیربنایی و
تحقق سیاست »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» ،تفاهمنامه 3000
میلیارد ریالی امضا میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی
فرمان امام خمینی (ره) ،این سرمایهگذاری در دو بخش توانمندسازی
اقتصادی و ساخت پروژههای عمرانی و زیربنایی از قبیل مراکز بهداشت ،راه،
مدارس و مساجد و موارد دیگر در مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد
انجام خواهد شد.
شماره  89بهمن 95

راهاندازی پروژه بانکرینگ منطقه سلخ قشم به عنوان بزرگترین قطب
سوخترسانی در سواحل ایران ،قشم را به هاب سوخترسانی به
کشتیهای ایرانی و خارجی در منطقه تبدیل خواهد ساخت.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس ،بانکرینگ یا همان سوخترسانی
دریایی یکی از زیربخشهای مهم حمل و نقل دریایی است که کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران در زنجیره تامین خود نگاه ویژهای به آن دارد.
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در همین راستا با ایجاد سایت سوخترسانی در بندرعباس و نیز با راهاندازی
پروژه بانکرینگ منطقه قشم بهعنوان بزرگترین قطب سوخترسانی در
سواحل ایران قلمداد شده و قشم را به سمت هاب سوخترسانی به
کشتیهای ایرانی و خارجی در منطقه تبدیل خواهد ساخت.
موقعیت ویژه و اقتصادی جزیره قشم و مزیتهای مختلف آن ازجمله نزدیکی
 130مایلی نسبت به بندر فجیره امارات ،یکی از مناسبترین شرایط را برای
رقابت با رقبا و کسب سهم بازار بیشتر بانکرینگ در منطقه فراهم میسازد و
همچنین سهم قابل توجهی از اشتغال بهطور مستقیم و غیر مستقیم با
راهاندازی و توسعه این پروژه محقق خواهد شد.
با توجه به طرح توسعه این پروژه در بخش ساحلی و فراساحلی در آینده
نزدیک با هدف افزایش تناژ برای ارائه سوخت به خطوط بزرگ کشتیرانی
دنیا که وارد منطقه خلیج فارس میشوند ،حمایتهای دولت و وزارت نفت
جهت تامین سوخت مورد نیاز این پروژه از ضرورتهای مهم و اساسی برای
انجام بهموقع این طرح توسعه و تبدیل شدن این سایت به هاب
سوخترسانی در خلیج فارس و دریای عمان است.
پروژه بانکرینگ سلخ در منطقه جنوبی قشم واقع در سلخ ،با سهم 60
درصدی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 25 ،منتطقه آزاد قشم و 15
درصد شرکت ملی نفتکش ایران در مساحتی  12.6هکتاری که دارای 10
مخزن اتمسفری عمودی با سقف ثابت و ارتفاع  9.6متر و قطر  27متر است،
ساخته شده است.
همچنین این پروژه در فازهای بعدی به تدریج به ظرفیت  100هزار تن و به
تناسب افزایش فعالیتها تا ظرفیت  500هزار تن در نهایت تا ظرفیت 750
هزار تن افزایش خواهد یافت.
پروژه بانکرینک سلخ دارای دو موجشکن است که موجشکن اصلی به طول
 1650متر بوده و هماکنون  1200متر از آن ساخته شده است .همچنین
موجشکن دوم طول  600متری دارد که  400متر آن در فاز اول تکمیل شده
است که با تکمیل موجشکن اصلی و فرعی ،حوضچه آرامشی برای پهلوگیری
کشتیها ایجاد خواهد شد.
این پروژه دارای دو اسکله در کنار موجشکن اصلی و پنج اسکله در بخش
پسکرانه حوضچه آرامش است که دو اسکله  10هزار تنی و  35هزار تنی را
شامل میشود.
* سوخت مورد نیاز کشتیهای عبوری از خلیج فارس با مزایای بیشتری
نسبت به فجیره عرضه میشود
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در این مراسم اظهار
کرد :اتفاقات بزرگی با محوریت دولت و رهبری دقیق مقام معظم رهبری در
کشور در حال رخ دادن است.
محمد سعیدی افزود :فضای جدیدی برای کشور باز شده و ظرفیتهای
متنوعی صورتگرفته ،تاثیرگذاری بیشتری در وضعیت کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این شرکت کشتیرانی منطقه تاثیر زیادی در اشتغال و
تجارت کشور دارد ،ادامه داد :قیمت بانکرینگ در خلیج فارس و فجیره حدود
 5تا  7دالر تفاوت دارد و این در حالی است که ما منابع نفت و گاز در اختیار
داریم اما از ارزش افزوده آن چیزی نصیبمان نمیشود.
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سعیدی خاطرنشان کرد :بهرهبرداری از این سایت سوخترسانی یک سرآغاز
برای ارزش افزوده کشور بوده و این مهم در دنیای تجارت حرف اول را
میزند.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه فروش
جنس در بهترین زمان و موقعیت باید تمام شود ،گفت :ساالنه بخش زیادی
از سوخت مورد نیاز کشتیها از ایران به فجیره صادر میشود که با
بهرهبرداری از سایت سوخترسانی سلخ ،سوخت مورد نیاز کشتیهای عبوری
از خلیج فارس با مزایای بیشتری نسبت به فجیره عرضه میشود.
وی همچنین به توسعه ظرفیت سایت سوخترسانی سلخ تا ظرفیت 500
هزار تن در فازهای  50هزار تنی اشاره کرد و گفت :این مهم در برنامه ششم
توسعه و طی سالهای آتی دنبال خواهد شد.
سعیدی تصریح کرد :حدود  17خط بینالمللی کشتیرانی به آبهای ایران
رفت و آمد دارند که این مساله بهترین ظرفیت برای کشور محسوب میشود.
وی با اظهار اینکه  40درصد هزینه کشتیرانی به سوخت اختصاص مییابد،
افزود :پس از برجام با هوشمندی الزم و سیاست اعمال شده کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران به جز یک یا دو کشور بدون محدودیت به تمامی
بنادر در دنیا سفر داشته است.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه  5خط و
سرویس مشترک با دنیا راهاندازی کردهایم ،گفت :اکنون آسیا ،آمریکای
شمالی ،آفریقا و سایر نقاط دنیا را میتوانیم پوشش دهیم.
* اجرای پروژه  500هزار تنی سوخترسانی به کشتیها ،موجب افزایش
نقش ژئوپلتیک منطقه میشود
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آئین بهرهبرداری از فاز نخست پروژه
سوخترسانی(بانکرینگ) به کشتیها در سلخ قشم اظهار کرد :خوشبختانه
تیم و ترکیب کنونی که در مجموعه شستا(شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی) مشغول فعالیت هستند ،یک مجموعه کارآمد و دلسوز است که
چیزی جز عمران و پیشرفت ایران را نمیخواهد.
علی ربیعی با اشاره به بهرهبرداری از سایت سوخترسانی به کشتیها در
روستای سلخ قشم افزود :این موضوع از چند منظر مهم است که بحت اول
ژئوپلتیک است.
وی با بیان اینکه هیچگونه پیشبینی ذخیره انرژی در آینده نداریم ،گفت:
زندگی همه ما به انرژی بستگی دارد و این مساله مبنای تعارضات دنیا در
آینده خواهد بود.
ربیعی تاکید کرد :هرچه بتوانیم مزیت و قدرت خود را در انرژی افزایش
دهیم در واقع مبنای ژئوپلتیک خود را افزایش دادهایم.
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه این پروژه  500هزار تنی
سوخترسانی به کشتیها ،موجب افزایش نقش ژئوپلتیک منطقه میشود،
تصریح کرد :بخشی از دنبال کردن قدرت ژئوپلتیک ایران در منطقه از همین
موضوع متاثر میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در موضوع خرید  10فروند
کشتی از خارج ،انعکاسهای اشتباهی صورت گرفت ،تصریح کرد :چرا آن
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زمان که در سالهای پیش  157میلیون دالر از سرمایه کشور و مردم به
کرهایها داده شد تا این شناورها را بسازند کسی صدایش در نیامد؟
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :اکنون ما این مبلغ را که بودجه از
دست رفته کشور بود زنده کرده ایم و این مهم از نتایج برجام است که
توانستهایم آن را احیا و از حقوق مردم کشورمان دفاع کنیم.
* دولت ملزم به توسعه بانکرینگ است
نماینده مردم بندرعباس در آئین بهرهبرداری از فاز نخست پروژه
سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) در سلخ قشم در ادامه این مراسم
اظهار داشت :باید به جایگاه واقعی از توسعه که حق مردم ایران است برسیم.
احمد مرادی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه مساله بانکرینگ
به عنوان یک موضوع اساسی دیده شده و دولت ملزم به توسعه آن است،
افزود :متاسفانه در حال حاضر به تعداد انگشتان دست هم شرکتهایی در
این زمینه نداریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه با توجه به
موقعیت استراتژیک میتوانیم به هاب منطقهای بانکرینگ تبدیل شویم،
گفت :از سوی کمیسیون انرژی مجلس این قول را میدهم که برای دستیابی
به این هدف از تمام ظرفیت استفاده کنیم زیرا اگر میخواهیم اقتصاد پویا و
مقاوم داشته باشیم ،مساله بانکرینگ یکی از راههای آن است.
به گزارش فارس ،روز گذشته پروژه بانکرینگ قشم در منطقه سلخ این جزیره
با حضور جمعی از مسؤوالن افتتاح شد و امید است با امضای تفاهمنامه میان
سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،قشم به
سمت هاب شدن در صنعت بانکرینگ پیش برود.

(بازگشت به فهرست)
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راز اشتغالزایی  1.4میلیون نفری دولت کشف شد /
 830هزار اخراجی حساب نشدند
(خبرگزاری تسنیم  12بهمن  95شناسه خبر )1312971

در حالی وزیر اقتصاد ایجاد 1.4میلیون شغل در 6ماهه امسال را در
کشور بیسابقه خوانده که در بررسیهای آماری مشخص شده،
830هزار نفری که در ششماهه دوم پارسال اخراج شدند و امسال
مجدداً به بازار کار برگشتند ،از آمار اشتغالزایی خالص دولت کم
نشدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی طیبنیا ،وزیر امور
اقتصاد و دارایی دولت یازدهم پیشتر اعالم کرد" ،در بهار  95برای  745هزار
نفر بهصورت خالص و در تابستان برای بیش از  700هزار نفر از سوی دولت
تدبیر و امید شغل ایجاد شده است که ایجاد یکمیلیون و  445هزار نفر
شغل در شش ماه در کشور بیسابقه است".
مستند وزیر اقتصاد برای اعالم این رقم گزارش مرکز آمار است که اعالم
میکند تعداد شاغالن کشور در زمستان  94بیش از  21میلیون و  576هزار
نفر بوده که این رقم در تابستان  95به  23میلیون نفر افزایش یافته که رشد
 1.4میلیون نفری را نشان می دهد.
ولی آیا مقایسه تعداد شاغالن در تابستان  95با زمستان  94برای اعالم میزان
اشتغالزایی خالص مقایسه درستی است؟
بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ،بیکار کسی است که جویای کار باشد اما
نتواند باوجود درخواست خود کاری دست و پا کند ،بر این اساس کارگرانی
که فقط در تعدادی از ماهها یا فصول سال به کار اشتغال دارند ،نقش مؤثری
در تغییر نرخ بیکاری کشور ایفا میکنند.
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این باره معتقد است ،نرخ
بیکاری در فصول مختلف تغییر میکند و بررسی ایجاد اشتغال باید با نگاهی
دقیق باشد .با توجه به اینکه در ایران همواره فصل بهار و تابستان رونق کسب
و کار است و در زمستان و پاییز اشتغال کاهش مییابد ،بر همین اساس در
بهار و تابستان هر سال نرخ بیکاری به کمترین میزان و در فصل پاییز و
زمستان به حداکثر میزان خود میرسد.
بهعبارت دقیقتر ،برای مقایسه درست باید میزان افراد شاغل در تابستان 95
با تابستان  94مقایسه شود تا رقم دقیق اشتغالزایی خالص مشخص شود.
حال نگاهی میاندازیم به آمار تعداد شاغالن در تابستان  94تا ببینیم این
رقم در تابستان  95چه تغیی ری کرده است .بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد
شاغالن در تابستان  94که باالترین رقم در سال گذشته بوده 22 ،میلیون و
 403هزار نفر بوده است و این رقم در تابستان  95به  23میلیون نفر افزایش
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یافته که از اشتغالزایی خالص  600هزار نفری خبر میدهد ،نه یک میلیون و
 445هزار نفر.
در واقع طی فصول پاییز و زمستان  94بیش از  827هزار نفر بیکار شدند و
شغل خود را از دست دادند تا اشغالزایی خالص در ششماهه دوم پارسال
منفی باشد.
بهعبارت دیگر از مجموع  23میلیون شاغلی که در تابستان  95داشتهایم،
 827هزار نفر آنها جزو کسانی بودند که در تابستان  94شاغل بودند ولی در
ششماهه دوم پارسال بیکار شدند و در سال  95مجدداً به بازار کار برگشتند.
پس در ششماهه امسال  600هزار نفر شغل جدید داشتهایم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،تعداد شاغالن در شش فصل اخیر از بهار
 94تا تابستان  95بهشرح زیر بوده است:
بهار  21 :94میلیون و  861هزار نفر
تابستان  22 :94میلیون و  403هزار نفر
پاییز  22 :94میلیون و  46هزار نفر(کاهش  357هزار نفری شاغالن)
زمستان  21 :94میلیون و  576هزار نفر(کاهش  470هزار نفری شاغالن)
بهار  22 :95میلیون و  604هزار نفر
تابستان  23 :95میلیون و  31هزار نفر.
اسناد مرکز آمار ایران را در ادامه ببینید:
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متفرقه
نرخ نورم واقعی نیست
(آرمان  3بهمن  95کد خبر )176024

(بازگشت به فهرست)
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دولت آمار تورم نقطه به نقطه دی را  6.9درصد اعالم کرده است ،اما
مبنای محاسبهای دولت مشخص نیست .اگر این آمار با توجه به
فروش نفت و میعانات گازی محاسبه شدهاست به دلیل افزایش قیمت
نفت و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ما ،این عدد درست است
اما این نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ما به صورت جدی افزایشی
پیدا نکردهاست .آمار بانک مرکزی میگوید که مواد غذایی به نسبت
دی سال گذشته افزایش قیمتی در حدود  24درصد داشتهاند ،قیمت
برنج  45درصد ،گوشت سفید  22درصد ،گوشت قرمز  29درصد ،قند
و شکر  29درصد ،و حبوبات حدود  20درصد افزایش پیدا کرده است.
اگر بر اساس خرید خانوارها و بدون درنظر گرفتن نفت ،تورم را
محاسبه کنیم ،نه تنها تورم کاهش نداشته ،بلکه افزایش داشتهاست.
شاخص گروه اصلی خوراکیها نسبت به ماه مشابه پارسال نیز 4.7
درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم  12ماهه این گروه  8/6درصد
ثبت شد .در ماههای آینده هم به همین صورت خواهد بود .امروز
بهخاطر صحبتهای آقای ترامپ نفت  2دالر افزایش قیمت داشت.
پس با افزایش قیمت نفت ،نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعالم
میشود ،احتماال کاهش خواهد یافت .اعمال این افزایش قیمت نفت و
به تبع آن افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ،در محاسبه نرخ
تورم ،عدد رو به کاهشی را نشان خواهد داد و در ماه آینده شاهد
تورمی با نرخ حدودا پنج درصد میشویم .اما اگر قیمت و فروش نفت
در محاسبه نرخ تورم لحاظ نشود ،بهنظر نمیرسد که تورم به این
شکل کاهش یافتهباشد .برای کاهش تورم باید تولید ناخالص غیرنفتی
ملی را افزایش دهیم ،به تبع آن نرخ اشتغال افزایش پیدا کند و قیمت
مواد مصرفی مردم کنترل شود تا به عدد واقعی کاهش تورم برسیم.
کنترل قیمت هم به این معنا نیست که واحدی بسته شود و در سر در
آن نوشته شود بسته شده به علت گرانفروش! بلکه باید با افزایش
تولیدات داخلی ،افزایش قیمتهای بازار را مهار کرد .به تبع این،
قدرت پول ملی ما افزایش مییابد و به شکل دیگری در مقابل
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پولهای دیگر جهان ارزشگذاری میشود .بعد از اینها ما میتوانیم
بگوییم نرخ تورم کاهش داشتهاست .در واقع توجه ما به کاهش رکود
که ناشی از افزایش تولیدات داخلی است ،رسیدن به کاهش تورم
واقعی و بدون در نظرگرفتن نفت را ممکن میکند .معنای افزایش
تولید داخلی خروج از رکود است .امروز با توجه به نرخ باالی بیکاری و
نامناسب بودن عدد تولیدات داخلی ،ما همچنان در چنبره رکود
هستیم .خروج از رکود هم فاکتورهایی دارد .یکی از آنها این است که
نظام بانکی ما به نظام بانکی جهانی متصل شود تا ما بتوانیم از سرمایه
در گردش خود استفاده بهینه داشته باشیم که اکنون در بدترین نوع
استفاده آن هستیم .یک واحد تجاری که به عنوان مثال  100میلیون
تومان سرمایه در گردش دارد ،در سال حداکثر سه بار میتواند از این
سرمایه در گردش استفاده کند .اما اگر به نظام بانکی جهانی متصل
باشیم میتوان از این  100میلیون تومان ،حداقل  10بار در سال
استفاده کرد و این یعنی استفاده مفید از چرخش سرمایه .این
چرخش سرمایه مناسب ،بهرهوری در همه زمینهها را افزایش خواهد
داد ،از جمله بهرهوری سرمایه ،ماشینآالت ،انرژی ،کارخانه و غیره .با
وصلشدن به نظام بانکی جهانی ما میتوانیم از تسهیالت بهتری برای
واردات کاال و مواد اولیه تولید استفاده کنیم و بدون هزینه افت
سرمایه برای طوالنی شدن دریافت کاال ،خود را از چرخه رکود خارج
کنیم .اما با مداخله نفت در محاسبه تورم ،این عدد تورم رو به کاهش،
تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت ،قدرت خرید مردم افزایشی
پیدا نکرده است و سفره مردم بزرگتر نشده است .تورم کلی سال 95
هم به همین صورت تحلیل میشود .اگر با قیمت نفت محاسبه شود
احتماال در حدود هفت درصد اعالم خواهد شد .اگر آن را بدون نفت
محاسبه کنیم ،تورم قطعا افزایشی خواهد بود .در سال  96هم میزان
تورم بستگی به افزایش تولید داخلی غیرنفتی خواهد داشت(.بازگشت
به فهرست)

بر اساس این گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دیماه  1395به
عدد  233.3رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور در دیماه  1395نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.5
درصد افزایش نشان میدهد.

(بازگشت به فهرست)

تفکر تولیدی را باید جایگزین استخدام در ذهن
جوانان کنیم
(خبرگزاری تسنیم  13بهمن  95شناسه خبر )1314692

تورم تولید کننده  4درصد شد
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن  95شناسه خبر )1309039

تورم تولیدکننده در ایران در  12ماهه منتهی به دی نسبت به مدت
مشابه سال قبل بهمیزان  4درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی ،شاخص بهای
تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دیماه  1395نسبت به دوازده
ماه منتهی به دیماه  1394بهمیزان  44درصد افزایش یافته است.
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رئیس بسیج سازندگی با تاکید بر وجود مدلهای اقتصادی صددرصد
بومی و اسالمی در کشور گفت :تالش ما این است که تفکر استخدامی
را از ذهن جوانانمان بزدائیم و روی آوردن به فعالیت تولیدی را برای
جوانان تبیین کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،رئیس بسیج سازندگی
با تاکید بر رویکرد مردم محور در اقتصاد مقاومتی بیان داشت :همان
گونه که در هشت سال دفاع مقدس با ورود مردم و همدلی عمومی
بولتن داخلی تولید ملی |38

پیروز شدیم ،در جنگ اقتصادی نیز با مشارکت مردمی می توانیم از
سد مشکالت عبورکنیم.
سردار نعمان غالمی درادامه با بیان این که آموزش اقتصاد مقاومتی به
هر فرد باید متناسب با جایگاه خودش باشد گفت :اگر یک فرد در خانه
خود متوجه باشد که کاالی داخلی مصرف کند خود این مسئله در
اقتصاد مقاومتی راهگشاست.
وی با تشریح فعالیت های تخصصی بسیج در اقتصاد مقاومتی گفت:
رویکرد اصلی بسیج در اقتصاد مقاومتی ایجاد واحدهای خرد اقتصادی
در کشور با درنظر گرفتن شرایط بومی و منطقه ای هر استان است و
برای تحقق این امر در هر منطقه و شهر کارگروه مشورتی به نام مجمع
عالی بسیج سازندگی مد نظر گرفته شده تا تولید را براساس شرایط هر
منطقه پیاده سازی کند.
رئیس بسیج سازندگی در ادامه با تاکید بر وجود مدلهای اقتصادی
صددرصد بومی و اسالمی در کشور گفت :تالش ما این است که تفکر
استخدامی را از ذهن جوانانمان بزدائیم و روی آوردن به فعالیت
تولیدی را برای جوانان تبیین کنیم.
وی با اشاره به الگوهای موفق دراقتصاد مقاومتی در شهرستان های
مختلف به دو شهر سردرود و ممقان که به ترتیب تولیدکننده اعظم
قالی و نخودچی هستند افزود :به علت ایجاد شدن اقتصاد مردم محور
و خوداتکا در این دو شهر ،شاهد هیچ گونه بیکاری در ممقان و
سردرود نیستیم( .بازگشت به فهرست)

آمازون فروش کتاب و پوشاک ایرانی ها را متوقف می

که مشمول قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه قرار دارند»
فروخته است.
این قانون که در سال  2012به امضای باراک اوباما رسیده بود ،با هدف
تقویت محدودیت های تجاری علیه ایران به منظور متقاعد کردن این کشور
به کاهش فعالیت های هسته ای اش وضع شده بود .این قانون مجازات های
مدنی علیه شرکت هایی که با اشخاص موجود در لیست تحریم ها معامله
نمایند در نظر گرفته است.
دولت آمریکا پس از برجام برخی تحریم ها علیه ایران را لغو کرده است.
این افشاگری آمازون پس از آن صورت می گیرد که در سال گذشته میالدی
نیز این شرکت تجارت الکترونیک اذعان کرده بود که حدود  100هزار دالر
کاال به مشتریان ایرانی هدف تحریم های دولت آمریکا فروخته است .این
کاالها از جمله شامل کتاب ،پوشاک ،لوازم خانگی و آشپزخانه و کاالهای
مرتبط با حیوانات خانگی بوده است.
آمازون گفته که قصد دارد فروش کاال به این حساب ها را متوقف کند .در
اظهاریه این شرکت آمده است« :بررسی ما ادامه دارد و ما در حال ارتقاء
فرآیندی هستیم که برای شناسایی معامالت مرتبط با اشخاص و نهادهای
تحت تحریم این قانون طراحی شده است».
این شرکت همچنین گفته که این سفارشات را به وزارت خانه های خزانه
داری و بازرگانی آمریکا گزارش داده است .آمازون اضافه کرده که به صورت

کامل با نهادهای دولتی آمریکا همکاری خواهد کرد( .بازگشت به فهرست)

در تحقق اقتصاد مقاومتی با مطالبات رهبری فاصله
داریم
(خبرگزاری تسنیم  27بهمن  95شناسه خبر )1329059

کند
(خبرگزاری تسنیم  23بهمن  95شناسه خبر )1325270

شرکت آمازون اعالم کرد قصد دارد فروش و تحویل کاال به اشخاص و
نهادهای ایرانی مشمول تحریم های دولت آمریکا را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سیاتل تایمز ،شرکت آمازون این هفته
فاش کرد که ممکن است به دلیل فروش و تحویل کاال به اشخاص و
نهادهای ایرانی مشمول تحریم های دولت آمریکا ،مقررات این کشور را نقض
کرده باشد.
این شرک ت در اظهاریه ای که تحویل کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
داده گفته که به این نتیجه رسیده که در فاصله ژانویه  2012تا دسامبر
 ،2016کاالهایی را به « برخی از اشخاص و نهادهای مستقر در خارج از ایران
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وقتی قدمی در اجرای
قوانین اقتصاد مقاومتی برداشته نشده چگونه قوانین مزاحم شناسایی
شود،گفت :هنوز به آن مرحله ای که مقام معظم رهبری در نظر داشت
نزدیک نشده ایم.
عزت اهلل یوسفیان مال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با
اشاره به سومین سالگرد ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام
معظم رهبری اظهار داشت :تصویب قانون ارتقا سالمت اداری که مربوط به
قاچاق کاال ،فساد و دخل و تصرف به اموال دولتی است یکی از اقدامات مهم
در راستای این سیاست ها می باشد.
وی با تأکید بر اینکه الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم در
اقتصاد است،گفت :قانون رفع موانع تولید و قانون پنج ساله ششم توسعه نیز
از دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است اما مهمتر از قوانینی
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که تصویب می شود ،اجرای این قوانین است زیرا قانون به تنهایی فایده ای
ندارد و باید اجرا و تأثیر آن مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد :دولت به بخشی از این
قوانین عمل کرده است ولی در این راستا هنوز به مطالبات مقام معظم
رهبری خیلی نزدیک نشده ایم .همچنین عالوه بر این قوانین و راه کارهایی
که انجام شده باید چند دستور کاری در نظر گرفته می شد تا تحقق اقتصاد
مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرایی شدن آن را در زندگی خود
لمس کنند.
این نماینده مردم لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشریح کرد :وقتی
اقتصاد مقاومتی برای همه قابل درک است که به جای اینکه بگوییم این
میز ان خودروی خارجی در فالن مدت وارد شده ،بگوییم این میزان خودروی
داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است.یا اینکه بگوییم فالن درصد
گرایش خرید کاالهای داخلی افزایش یافته است .بنابراین باید این فرهنگ
که خرید کاالی خارجی افتخار است،تغییر کند.
یوسفیان مال با بیان اینکه یکی از مسائلی که به افزایش گرایش خرید
کاالهای داخلی منجر می شود افزایش کیفیت است ،تصریح کرد :یکی از
ابعاد اقتصاد مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که منجر به
افزایش خرید کاالی داخلی می شود،نزدیک شویم.
وی در مورد حذف قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز
گفت :قوانین مزاحم در مرحله اجرا پیدا می شود بنابراین باید افرادی که در
اجرای این سیاست هستند این قوانین را به مجلس اعالم کنند ولی وقتی
هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم .

(بازگشت به فهرست)

شماره  89بهمن 95

بولتن داخلی تولید ملی |40

