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مقاله
حضور و سخنرانی رهبر انقالب در جمع زائران و
مجاوران حرم مطهر رضوی
( دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای  1فروردین )96

دانستند و گفتند :مردم ایران در مسیر انقالب و نظام اسالمی همسو و
همجهت هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،جانباختن آتشنشانان عزیز و فداکار را
ازجمله حوادث تلخ در سال قبل برشمردند و خاطرنشان کردند:
حوادث تلخ همیشه وجود دارد اما مهم ،وجود ارادهی مژدهبخش و رو
به پیشرفت در مردم است و نیاز به این اراده و اتحاد ملی ،در سال
جدید نیز همچنان وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی سپس به مسئلهی اساسی و اولویت اول کشور
یعنی اقتصاد اشاره کردند و با تأکید بر اینکه هدف دشمن ،فشار
اقتصادی بر مردم ایران با هدف دلسرد و دلزده کردن آنان از نظام

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر امروز
(سهش نبه) در اولین روز سال نو ،در اجتماع عظیم و پرشور زائران و
مجاوران حرم رضوی(علیهالسالم )با تجلیل از وحدت و پایبندی ملت
به ارزشهای انقالب و دلبستگی مردم به مبانی و عرصههای دینی،
«مسائل معیشتی و اقتصادی» و «انتخابات» اردیبهشت ماه را دو
موضوع مهم سال جدید خواندند و با تأکید بر ضرورت حل همهی
مشکالت کشور در سایهی «مدیریتهای متدین ،انقالبی ،کارآمد و
پرانگیزه» ،افزودند :تمرکز مسئوالن برتولید داخلی ،و مطالبهگری ملت
در این زمینه موجب حل مشکالت فراوان بهویژه «بیکاری جوانان»
خواهد شد و ملت عزیز ایران در سال جدید در تحقق خواست اصلی و
مهم اینجانب یعنی حضور پرشور همهی واجدان شرایط در انتخابات،
بر عزتو اقتدار و آبروی ایران خواهد افزود و با درخشش واقعی در
انتخابات ،شکوه خود را به رخ دشمنان خواهد کشید.
حضرت آیتاهلل خامنهای سال  96را سالی مهم برای کشور از لحاظ
نیاز به تحرک اقتصادی و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست
جمهوری و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا دانستند و قبل از
ورود به این دو مقولهی مهم ،در یک ارزیابی کلی از وضعیت کشور در
سال  95گفتند :در این سال اگرچه کشور دچار مشکالت اقتصادی بود
اما ملت ایران خوش درخشید.
ایشان« ،پایبندی و دلبستگی مردم به ارزشهای انقالب اسالمی »و
«پایبندی به مسائل ایمانی و دینی» را دو شاخص مهم در ارزیابی
حرکت ملت خواندند و افزودند :همت بلند مردم در حضور پرشور در
راهپیمایی  22بهمن و مراسمهای دینی در سال  95بیش از همیشه و
فارغ از سالیق گوناگون سیاسی بود و سمتوسوی انقالبی و دینی
حرکت ملت ایران را به رخ دوست و دشمن کشید.
ایشان« ،وحدت ملی» در سال  95را نشاندهندهی همبستگی در
مسائل اساسی با وجود اختالفنظرها در مسائل سیاسی و فرعی
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اسالمی است ،افزودند :البته دشمن نادان و بیایمان ،در طول
سالهای طوالنی بهدنبال جدا کردن ملت از نظام اسالمی بوده است اما

تاکنون موفق نشده و پس از این نیز موفق نخواهد شد.
ایشان ،وظیفهی همه بهویژه مسئوالن در قبال این طراحی را بسیار
مهم دانستند و در تبیین نقشهی تبلیغاتی دشمن ،گفتند :دشمن در
تبلیغات وسیع خود بهدنبال نسبت دادن کمبودهای معیشتی و
اقتصادی به نظام جمهوری اسالمی است تا اینگونه وانمود کند که
نظام اسالمی قادر به حل مشکالت و گرهگشایی از زندگی مردم
نیست.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،مقایسهی خدمات برجسته و چشمگیر
زیرساختی جمهوری اسالمی به مردم در مقایسه با دوران طاغوت را
نشاندهندهی خالف واقع بودن تبلیغات کینهتوزانه خواندند و افزودند:
نظام اسالمی توانسته است با وجود فشار همهجانبهی اقتصادی
و تحریم دشمنان ،خدمات بزرگ و ارزشمندی را تقدیم مردم کند.
ایشان در بیان بخشی از فهرست طوالنی و پرافتخار خدمات جمهوری
اسالمی ،به توسعهی چشمگیر زیرساختهای کشور در مقایسه با قبل
از انقالب اسالمی اشاره کردند و گفتند« :افزایش شش برابری راههای
کشور» 20« ،برابر شدن ظرفیت بنادر» 30« ،برابر شدن سدهای
مخزنی»« ،افزایش تولید برق به  14برابر میزان قبل از انقالب»،
«افزایش  30برابری تولید محصوالت پتروشیمی و  15برابری
محصوالت فوالدی» ،تنها بخشی از پیشرفتهای زیرساختی الزم برای
تحرک و پیشرفت اقتصادی کشور است.
حضرت آیتاهلل خامنهای 25« ،برابر شدن تعداد دانشجویان در مقایسه
با ابتدای انقالب اسالمی»« ،افزایش  16برابری تولید مقاالت علمی»،
«آمارهای درخشان در خدماترسانی و آبادی روستاها» و
«پیشرفتهای خیرهکنندهی دفاعی را که موجب خشم و نگرانی
دشمنان است» ،بخش دیگری از فهرست خدمات چشمگیر به مردم
خواندند و افزودند :همهی اینها هنر نظام اسالمی است ،البته
بولتن داخلی تولید ملی |1

پیشرفتها متوقف نخواهد شد و کارهای مورد انتظار باید

جهانی ،شکوفایی استعدادها ،رهایی کشور از آسیبهای اجتماعی و

مطابق سیاستهای کلی نظام انجام شوند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وجود برخی ضعفها در کنار خدمات
درخشان انجامشده ،خاطرنشان کردند :این ضعفها مربوط به

عزت و امنیت و اقتدار ملی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :رسیدن به این اهداف ،عالوه بر

مدیریتها و کمبودها و ناتوانیهای برخی مدیران است نه حرکت
عمومی نظام اسالمی.
ایشان به یک اصل و تجربهی اساسی اشاره کردند و افزودند :در طول
انقالب اسالمی ،هرگاه مدیریت انقالبی ،فعال و پرتحرک داشتیم ،کارها
پیش رفته است و هرجا مدیریتهای ضعیف ،بیحال ،ناامید،
غیرانقالبی و بیتحرک داشتیم ،کارها متوقف یا منحرف شده است،
بنابراین باید مدیران ،افرادی باانگیزهتر و کارآمدتر باشند و تالش
بیشتری انجام دهند و بحولوقوهی الهی اینگونه نیز خواهد شد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :مشکل غیرقابلحلی در کشور
وجود ندارد و اگر مدیریت در بخشهای مختلف «متدین ،انقالبی و
کارآمد» باشد ،همهی مشکالت حل خواهد شد.
نکته ی دیگری که رهبر انقالب اسالمی قبل از ورود به بحث اصلی
خود درخصوص مسائل اقتصادی کشور و چگونگی حل آنها از طریق
تولید داخلی و ایجاد اشتغال ،بیان کردند ،موضوع ظرفیتها و
تواناییهای بالفعل و بالقوهی کشور بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ظرفیتها و تواناییهای انسانی و طبیعی
کشور را بسیار باال دانستند و بهعنوان نمونه به برخی از
این ظرفیتهای کمنظیر اشاره کردند.
ایشان افزودند :کشور ازلحاظ نیروی انسانی دارای  5میلیون دانشجو،
 10میلیون دانشآموختهی دانشگاهی و  33میلیون نیروی کارِ جوان

اتحاد و انسجام ملی ،فرهنگ انقالبی ،مسئوالن شجاع و فعال و پرکار،
نیازمند یک اقتصاد و تولید قوی و مبتنی بر مدیریت کارآمد
و تواناییهای داخلی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :چنین اقتصادی ،ارزشمند شدن پول
ملی ،اثرگذاری بر قیمت جهانی نفت و باال رفتن قدرت خرید مردم را
در پی خواهد داشت که نتیجهی آن ،امنیت و اقتدار مستمر خواهد
بود.
ایشان با اشاره به اقدامات انجامگرفته از طرف قوهی مجریه
درخصوص اقتصاد مقاومتی ،گفتند :دستگاههای مربوطه کارهای خوبی
را برای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام دادند اما بهرغم این تالشها،
اکنون خألهای اقتصادی بزرگی را در جامعه شاهد هستیم.
رهبر انقالب اسالمی« ،بیکاری بهخصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده»

و« مشکالت معیشتی مردم بهویژه طبقات ضعیف »را دو مشکل
اصلی در عرصهی اقتصادی برشمردند و خاطرنشان کردند :مردم
ازلحاظ معیشت دچار مشکل هستند و مشکالت معیشتی تبعات
اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و دشمن نیز بر روی همین مسائل
متمرکز میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به دیدگاه صاحبنظران اقتصادی که
گره اصلی مشکالت اقتصادی کشور را «رکود تولید» و «بیکاری»
میدانند ،گفتند :در سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بهصورت یک
مجموعهی کامل است ،راهحل این مشکالت بیان شده است اما باید

است که این ،یک ثروت عظیم است.
رهبر انقالب اسالمی ،ایران را از لحاظ منابع طبیعی نیز پیشرفته و
ثروتمند خواندند و خاطرنشان کردند :درحالیکه جمعیت ایران یک
صدم جمعیت دنیا است اما کشور ،در همهی منابع طبیعی ،سهمی
بیش از یک صدم دارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به رتبهی اول ایران در مجموع ذخایر
نفت و گاز در دنیا و همچنین رتبهی اول ایران در ذخایر گازی ،گفتند:

ایشان ضمن قدردانی از اقدامات مسئوالن در زمینهی اقتصاد

علت چشم طمع همیشگی قدرتهای سلطهگر و بهویژه آمریکا به
ایران ،این ثروتهای طبیعی و انسانی است اما آنها قطعاً آرزوی
سلطهی مجدد بر ایران را به گور خواهند برد.
ایشان بعد از بیان مباحث مقدماتی ،وارد بحث اصلی مربوط به مسائل
اقتصادی کشور شدند و با طرح این سؤال که نظام اسالمی بهدنبال چه
هدف و جایگاهی برای کشور و ملت ایران است ،در پاسخ گفتند :نظام

مقاومتی در سال  ،95افزودند :دولت در ابتدای سال  95موضوع کمک
به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داد و
تصمیم گرفت با اختصاص پانزده هزار میلیارد تومان بودجه ،بیست
هزار کارگاه را از رکود خارج کند که اقداماتی ،اگرچه دیرهنگام انجام
گرفت اما آنچه که مهم است نظارت و استمرار آن برای به سرانجامِ
مطلوب رسیدن کارها است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :بررسیهای میدانی نشان
میدهد که اقدامات دولت برای خارج کردن واحدهای کوچک و
متوسط تولیدی از رکود ،پیشرفتهایی داشته است اما نه به آن

اسالمی بهدنبال پیشرفت همهجانبه ،استقالل از قدرتهای سلطهگر

اندازهای که برای آن هزینه شده است.
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برای بخشهای مختلف سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،زمانبندی
مشخصی انجام و در هر دورهی زمانی ،بر بخشی از راهحلها تمرکز
شود.
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حضرت آیتاهلل خامنهای در ترسیم وضعیت اقتصادی کشور گفتند:
برخی شاخصهای اقتصادی کشور خوب و برخی منفی هستند؛
درحالیکه شاخص تورم کاهش نشان میدهد اما شاخص بیکاری
افزایش یافته است و درحالیکه شاخصها رشد اقتصادی را مثبت
نشان میدهند اما رشد سرمایهگذاری منفی است و درحالیکه در
بخش نفت پیشرفت داشتیم در بخشهایی همچون معدن و مسکن،
پسرفت داشتهایم.
ایشان با تأکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور ،شرایط را به سمت حل
مشکالت اقتصادی نشان نمیدهند ،خاطرنشان کردند :در چنین
شرایطی ،مهمترین اولویت برای حل مشکالت اقتصادی ،تکیه بر
«تولید ملی و تولید داخلی» است.
رهبر انقالب اسالمی هدف از بیان این مطالب را در وهلهی اول ،توجه
دادن مسئوالن کشور به اولویتهای اصلی یعنی« تولید ملی و تولید

داخلی» و در وهلهی دوم «جهت دادن به مطالبهگری مردم» در این
خصوص ،دانستند و افزودند :تولید ملی یک کلیدواژه است که با رونق
گرفتن آن ،آثار و فوائد زیادی در جامعه بهوجود میآید.
حضرت آیتاهلل خامنهای به برخی فوایدِ رونق گرفتن تولید ملی اشاره
کردند و گفتند« :ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری بهعنوان یکی از
مشکالت امروز کشور»« ،شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»« ،صَرف
نشدن ارز کشور برای کاالهای مصرفی»« ،بهکار افتادن پساندازهای
پراکنده»« ،جهش صادرات»« ،کمرنگ شدن مسابقهی به رخ کشیدن
نشانها و مارکهای خارجی بهعنوان یکی از بالهای بزرگ اجتماعی و
اخالقی و فرهنگی جامعه»« ،از بین رفتن یا کاهش ناهنجاریهای
اجتماعی»« ،ایجاد نشاط ملی» ،و «بهکار افتادن ظرفیتهای معدنی
کشور» ،ازجمله آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.
ایشان بعد از بیان فواید رونق گرفتن تولید ملی ،به پیشنیازهای رونق
تولید داخلی نیز اشاره و خاطرنشان کردند :تولید ملی نیازمند «نیروی
انسانی ،سرمایهگذاری و ابزار کار پیشرفته» است که برخی از این موارد
بهصورت بالفعل و برخی هم بهصورت بالقوه در کشور موجود هستند.
رهبر انقالب اسالمی 33 ،میلیون نیروی جوان جویای کار را که در
میان آنها ،متخصصان مهندس و دارای تحصیالت دانشگاهی هستند،
نیروی انسانی مورد نیاز تولید خواندند و تأکید کردند :برخالف آنچه
گفته میشود که سرمایهی الزم برای تولید وجود ندارد ،ما سرمایهی
الزم را در اختیار داریم.
حضرت آیتاهلل خامنهای در تبیین چگونگی وجود سرمایهی الزم برای
رونق گرفتن تولید داخلی ،به ایجاد صندوق توسعهی ملی ،اشاره کردند
و افزودند :این صندوق ،براساس سیاستهای کلی که چند سال قبل
ابالغ شد شکل گرفت و در سال اول تأسیس صندوق 20 ،درصد از
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درآمد نفت به این صندوق واریز شد و در سالهای بعد نیز قرار بر این
بود که هر سال ،سه درصد بر این بیست درصد افزوده شود که اگر
تاکنون انجام شده بود 36 ،درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعهی
ملی واریز شده بود زیرا این صندوق بهترین راه برای رهایی از
وابستگی به درآمد نفت است.
ایشان گفتند :البته در سال  ،94مسئوالن دولتی با بیان کاهش
درآمدهای نفتی ،استفادهی رهبری از اختیارات خود و اضافه نشدن 3
درصد از درآمدهای سالیانهی نفتی به صندوق توسعهی ملی را
درخواست کردند که با توجه به احساس ضرورت انجام این کار از
جانب مسئوالن ،این اقدام صورت پذیرفت.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :صندوق توسعهی ملی و استفاده از
امکانات بخش خصوصی ،در واقع سرمایهی الزم برای رونق گرفتن
تولید هستند.
حضرت آیتاهلل خامنهای به سومین پیشنیاز رونق گرفتن تولید یعنی
ابزارِ کار پیشرفته اشاره کردند و گفتند :برخی میگویند ما ابزار مدرن
برای رونق گرفتن تولید را نداریم اما من میگویم آن دانشمندان جوان
ایرانی که توانستند در مدت کوتاهی ،غنیسازی اورانیوم را از 3.5
درصد به بیست درصد برسانند و کار بزرگی را انجام دهند ،و همچنین
موفق به اقدامات شگرف در ساخت تجهیزات دفاعی و موشکی با
وجود تحریمهای سخت بینالمللی شدند و دشمن صهیونیست را به
تعجب و تحسین واداشتند ،قطعاً میتوانند در مسیر ساخت ابزار

پیشرفته برای تولید قدم بردارند.
ایشان تأکید کردند :اگر ما میدان را برای جوانها باز کنیم ،بسیاری از

گرهها باز خواهند شد و تأکید چندینساله و مکرر برای همکاری
دانشگاه و صنعت در همین چارچوب است که البته در برخی بخشها
اقدامات خوبی انجام گرفته است.
رهبر انقالب اسالمی در جمعبندی این بخش از سخنان خود
خاطرنشان کردند :برای رونق گرفتن تولید ملی ،سه پیشنیاز اصلی
یعنی نیروی انسانی ،سرمایه و ابزار پیشرفته وجود دارند اما تحقق این
مهم ،نیازمند الزامات و وظایفی است که هم بر عهدهی مردم است و

هم بر عهدهی مسئوالن اجرایی ،قضایی و مقننه.
حضرت آیتاهلل خامنهای قبل از بیان الزامات ،یک نکته را مورد تأکید
قرار دادند و گفتند :بیان این مطالب به این علت است که همه بدانند
ما در زمینهی مسائل و مشکالت اقتصادی بنبست نداریم و میتوانیم
پیش برویم.
ایشان به الزامات و وظایف مسئوالن برای رونق گرفتن تولید داخلی
اشاره کردند و افزودند :گماشتن مدیران کارآمد ،متعهد ،بانشاط،
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پرانگیزه و قوی از جانب مسئوالن ارشد کشور برای بخشهای تولید
یکی از این الزامات است.
رهبر انقالب اسالمی دخالت دادن مردم در تولید با استفاده
از سیاستهای اصل  44را از دیگر الزامات برشمردند و تأکید کردند:
باید همانگونه که در جنگ ،مردم با مدیریت صحیح وارد صحنهی
دفاع مقدس شدند و جنگ به نفع کشور به پایان رسید ،در عرصهی
اقتصاد و تولید نیز ،میدان را برای مردم و نقشآفرینی آنها باز کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای «گسترش صادرات و طرفهای صادراتی» را
یکی دیگر از الزامات رونق گرفتن تولید ملی دانستند و گفتند :گزارشی
که از صادرات کشور منتشر شده نشان میدهد ،صادرات ما محدود به
چند کشور است که این ،برخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و
حل این مشکل نیز نیازمند تحرک مسئوالن بهویژه در بخش سیاست

خارجی است.
ایشان« ،تأمین امنیت سرمایهگذاری» از جانب قوهی قضائیه و ضابطان
این قوه و نیروهای امنیتی ،و «ثبات سیاستها و قوانین و حذف قوانین
دستوپاگیر» از جانب مجلس شورای اسالمی را از دیگر الزامات رونق
تولید داخل برشمردند و افزودند :در برخی سرمایهگذاریها تبلیغات به
راه میافتد و در صداوسیما هم مطرح میشود و مردم سرمایههای خود
را به سمت آن سرمایهگذاری می برند اما بعد از مدتی مشخص میشود
که تقلبی انجام گرفته است؛ اینگونه موارد ،کوتاهیهایی است که در
زمینهی امنیت سرمایهگذاری انجام میگیرد.
رهبر انقالب اسالمی به الزامات و وظایف مردم برای رونق تولید داخلی
نیز اشاره و خاطرنشان کردند :من همواره جانب مردم و مطالبات
مردمی را گرفتهام اما مردم هم باید احساس مسئولیت کنند و برای
تولید ملی و مصرف تولید داخلی بهجای نشانهای خارجی ،اهمیت و
ارجحیت قائل باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،دوری جوانان از بیحالی و تنبلی و بهدنبال
کار رفتن را از دیگر وظایف مردمی دانستند و افزودند :یکی دیگر از
نکات مهم در وظایف مردم برای رونق تولید داخلی ،اثبات حسن عمل
و صحت عمل ایرانی ،از طریق صادرات اجناس و کاالهای مرغوب و
جلوگیری از تولید کاالی نامرغوب داخلی است.
«جلوگیری از واردات بیرویه و قاچاق» هفتمین الزامی بود که رهبر
انقالب اسالمی در تقویت تولید ملی برشمردند و تأکید کردند :واردات
کاالهایی که در داخل به اندازهی کافی تولید میشوند ،باید حرام
شرعی و قانونی شناخته شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای واردات کاالهای مصرفی دارای تولید داخل
همچون مواد خوراکی ،پوشاک ،وسایل منزل و لوازمالتحریر را «مایهی
شرمندگی» در مقابل تولیدکننده و فروشندگان خارجی این کاالها
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خواندند و گفتند :برخی اجناس اساسی اگرچه در کشور تولید
نمیشوند اما قابلیت تولید را دارند ،بنابراین باید با رفع موانع و تولید
آنها ،از وارداتشان به کشور جلوگیری کرد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آمارهای باالیی که درخصوص قاچاق
کاال به کشور مطرح میشود ،برخورد قاطع و اساسی با این پدیدهی
بسیار مخرب را در گروی مبارزه با باندهای قاچاق دانستند و افزودند:
حجم عمدهی قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد کشور
میشود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد از کجفهمی در مبارزه با قاچاق و
برخورد با مغازهداران خُرد و یا برخی مرزنشینان که امرار معاش
مختصری از طریق جابهجایی کاال دارند ،افزودند :منظور از مبارزه با
قاچاق اینگونه موارد نیست ،بلکه باید با باندهای قاچاق برخورد شود.
رهبر انقالب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود انتخابات
ریاست جمهوری و شوراها را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند :در
نظام اسالمی ،انتخابات یکی از دو رکن مردمساالری دینی و باعث فخر
ملت ایران در جهان است.
ایشان تالش دشمنان برای نادیده گرفتن یا اتهام زدن به انتخابات
ایران را نشانهی اهمیت این موضوع دانستند و افزودند :انتخابات
پدیدهای اقتدارآفرین ومایهی عزت و آبروی بیشتر ملت ایران است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به مجذوب شدن مردم و
صاحبنظران کشورهای مختلف به ایدهی امام راحل عظیمالشأن یعنی
مردمساالری دینی یا همان جمهوری اسالمی ،خاطرنشان کردند:
مردمساالری دینی متکی بر انتخابات است و ملت باید واقعاً در
انتخابات بدرخشد.
رهبر انقالب اسالمی ،شرکت عمومی و حضور همهی واجدان شرایط را
در روز رأیگیری ،خواستهی اصلی و مهم خود اعالم و تأکید کردند:
همه وارد شوند و انتخابات پرشوری را رقم بزنند.
ایشان با تأکید بر ضرورت عمل به مُرّ قانون در انتخابات ،نتیجهی رأی
ملت را هرچه که باشد معتبر و قانونی خواندند و افزودند :اینجانب
هیچگاه در انتخابات دخالت نمیکنم و نمیگویم مردم به چه کسی
رأی بدهند یا ندهند اما اگر کسانی بخواهند در مقابل رأی ملت
بایستند و با ایجاد مزاحمت ،رأی مردم را بشکنند ،دخالت میکنم و در
مقابل آنها خواهم ایستاد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تالش برخی برای شکستن
نتیجهی رأی مردم در انتخابات سالهای  88 ،84 ،76و  92افزودند:
بهجز سال  88که برخی با اردوکشی در خیابانها تالش خود را برای
برهم زدن نتیجهی انتخابات علنی کردند ،در سالهای دیگر هم
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بعضی درصدد شکستن آراء ملت بودند اما اینجانب ایستادم و تأکید
کردم نتیجهی انتخابات هر چه باشد ،باید محقق شود.
رهبر انقالب اسالمی با دعوت از مردم برای تشخیص و حضور در
انتخابات گفتند :به توفیق الهی انتخابات اردیبهشت ،پرشور و فراگیر
خواهد بود و انشاءاهلل نتیجهی هر دو انتخابات ،رضایت پروردگار را
جلب خواهد کرد.
ایشان در پایان سخنانشان تأکید کردند :ملت ایران با برگزاری
انتخاباتی خوب بار دیگر سرافراز میشود و به پیش میرود و دشمنان
ملت همچون گذشته هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
پیش از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ،حجتاالسالم والمسلمین
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی با تبریک حلول سال
 1396به تشریح مأموریتهای آستان قدس براساس منشور
هفتگانهی ابالغی مقام معظم رهبری پرداخت.
تولیت آستان قدس رضوی فعالیتهای فرهنگی و نشر سیرهی رضوی
را از مهمترین مأموریتهای آستان قدس دانست و با بیان اینکه در این
زمینه گامهای مهمی برداشته شده است افزود :استفاده از همهی
ظرفیتها برای معرفتافزایی و بصیرتآفرینی ،تشکیل اردوهای
فرهنگی و تربیتی و اعزام مبلّغ ازجملهی این فعالیتها بوده است.
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی همچنین تالشهای صورتگرفته
برای تسهیل سفر زیارتی مردم سراسر کشور به مشهد مقدس ،توجه
ویژه به نیازمندان ،گرهگشایی از مشکالت کشور در زمینهی تولید و
ایجاد اشتغال را از دیگر برنامههای آستان قدس خواند و خاطرنشان
کرد :سمتوسوی حرکت آستان قدس باید به سوی حل مشکالت و
گرفتاریهای مستضعفان و محرومان جامعه باشد و امید است در سال
 96گامهای اساسی در زمینهی اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
(بازگشت به فهرست)

دالیل نامگذاری  13سال با موضوعات اقتصاد 4/راهکار
برای افزایش تولید و اشتغال
(خبرگزاری تسنیم  12فروردین  96شناسه خبر )1368165

کارشناس مطالعات استراتژیک اقتصادی با اشاره به  4راهکار برای
افزایش تولید و اشتغال  ،به تبیین مزایا و معایب طرح سرباز صنعت
پرداخت.
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی کاشمری ،دارای
دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است .عنوان
رساله دکترای وی «بررسی تاثیر اندازه بانک ،قدرت بازار و مالکیت بر
بهره وری و عملکرد بانکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس» است.
همچنین در رساله کارشناسی ارشد خود به «بررسی تاثیر هزینه های
دفاعی بر رشد اقتصادی ایران» نیز پرداخته است.
او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد ،مالی و حسابداری ( )EFAدانشگاه
های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران
( )IIEAاست .وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی ،ماالیی و
عربی است .عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه
اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.
وی با اشاره به نامگذاری سال  96به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید -
اشتغال معتقد است تأکید مجدد مقام معظم رهبری به اقتصاد
مقاومتی ریشه در حساسیت و اهمیت اقتصاد و عدم حل مشکالت
اقتصادی دارد.
او با باور به اینکه هنوز مردم یا حتی بدنه بخش تولید کاهش تورم را
حس نکرده اند تأکید دارد؛ احتیاج به حل مشکل رکود با تقویت بخش
عرضه یعنی تولید کننده و بخش تقاضا یعنی نیروی کار ،توامان با
یکدیگر و بدون افزایش تورم است.
دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در خصوص
اقتصاد مقاومتی و راهکارهای افزایش تولید و اشتغال در گفت وگو
با خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید:
 تأکید مجدد مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی ریشه در
حساسیت و اهمیت اقتصاد و عدم حل مشکالت اقتصادی
دارد
 اقتصاد مقاومتی نمونه ای منحصر به فرد است که مشابه
هیچ یک از مفاهیم اقتصاد تابآور ،اقتصاد موازی ،اقتصاد
پویا و اقتصاد ریاضتی و  ...نیست
تسنیم :به نظر شما چرا برای دومین سال بر اقتصاد مقاومتی تاکید
شده است؟
کاشمری :تاکید بر مسائل اقتصادی در نامگذاری سالها فقط مربوط به
دو سال اخیر نیست ،بلکه پیشتر نیز بر صرفه جویی در سال  ،73حفظ
ثروت و منابع عمومی در سال  ،75پرهیز از اسراف در سال ،77
انضباط اقتصادی در سال  ،74اشتغالآفرینی در سال  ،80اصالح
الگوی مصرف در سال  ،88کار مضاعف در سال  ،89جهاد اقتصادی در
سال  ،90تولید ملی در سال  ،91حماسه اقتصادی در سال  ،92اقتصاد
و فرهنگ در سال  93تاکیدات مختلفی شده بود .این نشاندهنده
حساسیت موضوع اقتصادی کشور طی این سالها و حل نشدن
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مشکالت اقتصادی است که در نهایت منجر به رهنمود مقام معظم
رهبری برای پایهگذاری اقتصادی مقاوم در کشور به مسئوالن و مردم
در سال قبل گردید.
به عبارتی اقتصاد مقاومتی در هیچ جای دنیا نمونهای آماده مثل یک
نسخه پزشک ندارد که با تجویزش بتوان بحرانهای اقتصادی را درمان
کرد ،بلکه منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی را در کشور
پایهگذاری کنیم تا ضمن بهبود وضعیت فعلی ،در آینده نیز تحت هر
شرایط بر هم زننده تعادل اقتصادی در کشورمان از جمله تحریم،
تهدید و هرگونه چانه زنیهای رقابتی در بازارهای بین المللی ،شاهد
تالطم و بحران اقتصادی نشویم و حتی به رشد اقتصادی هم ادامه
دهیم.
در حال حاضر خیلی از کشورهای دنیا چنین عمل میکنند و برای
رسیدن به چنین هدفی با توجه به ساختارشان ابزارهای محتلفی را هم
طراحی کردهاند که میتوان به اقتصاد تابآور ،اقتصاد موازی ،اقتصاد
پویا و اقتصاد ریاضتی و  ...اشاره کرد .ولی مهم این است که به اشتباه
اقتصاد مقاومتی را مشابه آنها ندانیم ،بلکه اقتصاد مقاومتی نمونهای
منحصر به فرد است که یقین دارم در دهههای آینده ،کتابهای علمی
سایر کشورها به ساختار و راهکارهای آن پرداخته و نتایج و چالشهای
آن را مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهند داد.
 احتیاج به حل مشکل رکود با تقویت بخش عرضه یعنی
تولید کننده و بخش تقاضا یعنی نیروی کار ،توامان با
یکدیگر و بدون افزایش تورم است
تسنیم :منظور از اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال چیست؟
کاشمری :سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تبیین گردید
که به نظرم برای سوق به آن سمت و سو باید شاید تا یک دهه تالش
ویژه و مستمر در همه بخشهای کشور را شاهد باشیم .یقینا بعد از
سیاستهای دولت برای کاهش نرخ تورم که به نظر میرسد
درستترین کار برای مقابله اولیه با رکود تورمی بود ،احتیاج به حل
مشکل رکود با تقویت بخش عرضه یعنی تولید کننده و بخش تقاضا
یعنی نیروی کار ،توامان با یکدیگر و بدون افزایش تورم است؛ این
یعنی بخشی از همان اقتصاد مقاومتی که قادر است مشکل رکود
تورمی را طی چند سال بر طرف کند.
 هنوز مردم یا حتی بدنه بخش تولید کاهش تورم را حس
نکرده اند
تسنیم :تحقق این شعار چگونه ممکن است؟
کاشمری :هنوز برای تحقق این شعار زود است .باید توجه کرد که اگر
چه تورم کاهش داشته ولی مردم یا حتی بدنه بخش تولید ،آن را هنوز
حس نمیکنند .اصوال تورمی که میتوان با آن هم رضایت مردم را
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داشت و هم مناسب اقتصاد باشد ،نرخ متوسط سالیانه حدود  4درصد
است که تا آن راه زیادی داریم .معموال سخت است دولت یا حاکمیتی
حاضر شود محبوبیت خود را با افزایش رکود برای کاهش تورم از دست
بدهد ولی به هر حال این بخشی از مسیر مقاومسازی اقتصاد است که
هم صبر بیش از پیش مردم را میطلبد و هم اجتناب دولت از
سیاستهای تورم زا تا رسیدن به نرخ تورم مطلوب که امیدوارم در
سال جاری حرکت شتاب زدهای را از طرف دولت برای تحریک تقاضا
یا حمایت نادرست از بخش تولید را شاهد نباشیم.
وقتی تورم به حد مناسب برسد ،دولت باید همزمان در هر دوی عرضه
و تقاضا تحرک ایجاد کند؛ یعنی با حمایتهای مختلف از تولیدکننده،
تولید را افزایش دهد تا عرضه زیاد منجر به پایین ماندن سطح
قیمتها بماند و همزمان با تقویت تقاضا بتواند اقتصاد را از رکود خارج
کند که یکی از راههای تقویت تقاضا در بلند مدت ،ایجاد اشتغال است.
 مزایای و معایب طرح سرباز صنعت
 آمار سربازان صنعت نباید جزء شاغالن به شمار آید
تسنیم :به نظر شما طرحهایی مانند سرباز صنعت چقدر می تواند برای
حل مشکل اشتغال راه گشا باشد؟
کاشمری :جدای از خود طرح ،باید ببینیم که تا چه حد ساختار صنایع
میتواند میزبان سربازها باشد .به هر حال اگر انجام خدمت در صنایع
مختلف بتواند تجربیات کاری خوبی را برای نیروهای کار آینده داشته
باشد خیلی خوب است .البته باید توجه کرد که شاید عواقبی هم مثل
ارزان بودن این نیروها برای کارفرماها در مقابل سایر نیروها داشته
باشد و منجر به بیکاری عدهای دیگر یا عدم ایجاد اشتغال بهتر برای
نیروی متخصص یا حتی کاهش کیفی تولید در بعضی موارد شود که
نیازمند طرح کاملتر با جزئیات بیشتری است .همچنین معتقدم که
آمار این افراد نباید جزء شاغالن نیز به شمار رود.
تسنیم :با وجود محدودیت اشتغال ،چرا سن بازنشستگی افراد شاغل
افزایش یافته است؟
کاشمری :این گروه سنی با توجه به مهارت و تجربهای که طی سالها
کسب میکنند  ،می توانستند بعد از بازنشستگی به عنوان مشاور وارد
بخشهای دیگری مثال سایر بنگاههای خصوصی شوند که شاید بتوان
با افزایش این سقف از تجربه آنها در بعضی قسمتها برای تربیت
نیروهای کم سابقهتر استفاده کرد؛ اگرچه تمام بخشها و افراد چنین
قابلیتی را ندارند .از طرفی نمیشود انتظار داشت که با جایگزینی
نیروهای جدید به جای آنها ،بتوان اشتغال را حتی آماری هم افزایش
داد چون در چنین شرایطی فقط افراد جای شغلیشان عوض میشود و
نه اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود .بلکه الزم است تالش اصلی برای
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کمک به بخش خصوصی در جهت خلق کار ،تولید جدید و اشتغالزایی
در این بخش باشد.
 4 راهکار کمک به تولید و اشتغال
تسنیم :چگونه میتوان به تولید و اشتغال کمک کرد ،توصیه شما در
این خصوص چیست؟
اول اینکه کماکان رویه کاهش بیشتر تورم ادامه یابد و دولت هیچ
سیاستی که منجر به توقف این روند باشد را انجام ندهد.
دوم ،برای افزایش تولید ،دولت در نظارت و کمک به بهبود کیفیت و
شناسایی بنگاههای مناسب برای حمایت در بخش عرضه ،تاکید و
برنامه داشته باشد.
سوم برای ایجاد اشتغال ،دولت با کمک بخش خصوصی در تمامی
بخشهای کشور به تدوین برنامهریزی زمانبندی شده بپردازد.
و نهایتا بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه ،برای
حمایت و ورود برنامهریزی شده نقدینگی به این بخش وارد فازهای
عملیاتی گردد.

گفت و گو از :مریم سلیمی (بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری
شرکت سوئدی واسطه سرمایه گذاری در بورس تهران
از طریق پول دیجیتال شد
(خبرگزاری تسنیم  15فروردین  96شناسه خبر )1363859

اداره کنندگان اصلی این شرکت دو متخصص در زمینه امور مالی و فن
آوری هستند که دارای تجاربی در بازارهای اروپا و خاورمیانه می
باشند .شرکت «بریو نیو ورلد» اولین شرکت به ثبت رسیده در سوئد
است که بدون ایجاد یک حساب بانکی تشکیل شده و همه تامین
سرمایه اولیه خود را نیز از طریق بیت کوین انجام داده است .بانک
های سوئدی به دلیل ترس از تحریم های همچنان پابرجای دولت
آمریکا علیه ایران حاضر نیستند ،مبادالت مالی مربوط به سرمایه
گذاری های این شرکت در بازار ایران را تسهیل کنند.
میشائیل یوهانسون ،یکی از پایه گذاران این شرکت در این باره گفت:
«با لغو تحریم ها علیه ایران در اوایل سال  2016ما به این فکر افتادیم.
اما به دلیل تحریم های مالی دولت آمریکا که همچنان پابرجاست،
هیچ بانک سوئدی ای نمی خواهد به ما کمک کند .این در حالی است
که اینجا در سوئد یا در اتحادیه اروپا ما هیچ تحریمی علیه ایران
نداریم که مانع ما باشد.
وی افزود« :اما ما به جای اینکه تسلیم شویم ،سیستم بانکی سوئد را
دور زده ایم و جذب سرمایه را از طریق بیت کوین (پول دیجیتالی)
انجام می دهیم .اکنون ما هیچ حساب بانکی ای در سوئد نداریم (اما
دارای یک حساب بانکی در ایران برای سرمایه گذاری ها در بازار بورس
هستیم.
وی در ادامه گفت« :هی چ تحریمی در سوئد یا اتحادیه اروپا وجود ندارد
که مانع از سرمایه گذاری های سوئدی -ایرانی شود .بنابراین ما هیچ
قانونی را نقض نمی کنیم .ما کامال دستورالعمل های مقابله با پولشویی
را که توسط نهادهای سوئدی و اروپایی توصیه شده رعایت می کنیم.
به دلیل تحریم های فعلی دولت آمریکا ،این شرکت تا آینده نامعلومی
هیچ گونه فعالیتی در امریکا نخواهد داشت و سرمایه گذاران آمریکایی
را نیز نخواهد پذیرفت( .بازگشت به فهرست)

شرکت سرمایه گذاری «بریو نیو ورلد» ،که یک شرکت جدید ثبت
شده در سوئد است ،سپرده هایی را به بیت کوین قبول می کند و آنها
را برای سرمایه گذاری در بازار بورس تهران به ریال ایران تبدیل می
نماید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری فایننس مگنتس،
شرکت سرمایه گذاری «بریو نیو ورلد» ،که یک شرکت جدید ثبت
شده در سوئد است ،سپرده هایی را به بیت کوین قبول می کند و آنها
را برای سرمایه گذاری در بازار بورس تهران به ریال ایران تبدیل می
نماید .این شرکت سرمایه گذاری این کار را از سوی سهامداران اروپایی
اش انجام می دهد و در عین حال به دنبال یافتن سرمایه گذاران
عالقمند جدید در بین استفاده کنندگان از بیت کوین در ایران و
اروپاست.
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بیمه های اروپایی هنوز پوششی برای فاینانس پروژه
هی ایران ندارند
(خبرگزاری تسنیم  6فروردین  96شناسه خبر )1364407

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه بسیاری از بیمه های اروپایی هنوز
پوششی برای فاینانس پروژه های ایران ندارند،گفت :مشکل بیمه ساچه
با ایران در مورد اعتبارات تعریف شده در گذشته هنوز برطرف نشده
است.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مهدی کرباسیان با اعالم اینکه در پسا
برجام امکان خریداری فناوری برای طرح های معدنی را پیدا کردیم،
اظهارداشت :پیش از این  ،محدودیتهای بین المللی اجازه این کار را
نمی داد البته پس از برجام تا امروز به رغم گشایش هایی که در
بخش بانکی صورت گرفته است ولی هنوز برخی از محدودیتهای
بانکی برطرف نشده و حتی خطوط اعتباری نیز فعال نیست.
وی با اشاره به اینکه مجبوریم پولهای خودمان را از کانال
هایی محدود وارد کشور کنیم ،افزود :در کنار این مشکالت بعد از
برجام توانستیم در جذب سرمایه گذاران خارجی به موفقیت های
خوبی دست پیدا کنیم.از جمله آنها میتوان به این تفاهم نامه های
منعقد شده با شرکت نالکوی هند ،تفاهم نامه با شرکت دانیلی ایتالیا
در خصوص ایجاد شرکت مشترک و همکاری با فرانسوی ها  ،چینی ها
و ژاپنی ها تفاهم نامه اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت به زمان بر بودن سرمایه گذاری در بخش معدن
اشاره کرد وگفت :تنها مذاکرات فاینانس شرکت های خارجی با بانک
هایشان ممکن است چند سال طول بکشد .مشکل بیمه ساچه با ایران
در مورد اعتبارات تعریف شده در گذشته هنوز برطرف نشده است.
بسیار ی از بیمه های اروپایی هنوز پوششی برای فاینانس پروژه های
ایران ندارند که باید اجرایی شوند .یکسری زیرساخت هایی برای تامین
مالی و سرمایه گذاری نیاز است .دولت در حال پیگیری است و فکر
می کنیم طی چند ماه آینده مشکل ساچه رفع شود و خطوط اعتباری
به طور واقعی همچون گذشته راه بیفتد که درنتیجه می توانیم بخش
بیشتری از پروژه ها را به فاینانس بین المللی وصل کنیم( .بازگشت به
فهرست)

 9میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در کشور
مصوب شد
(خبرگزاری تسنیم  14فروردین  96شناسه خبر )1368812

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد یکی از اهداف
دولت تدبیر و امید را تمرکز زدایی و توسعه پایدار دانست و افزود :طی
 11ماه گذشته  5200فرصت سرمایه گذاری خارجی در تمامی استان
ها شناسایی شده که در این بین  825فرصت نهایی را به سرمایه
گذاران خارجی معرفی کرده ایم.
جمالی با بیان اینکه در گذشته سه یا چهار استان کشور در زمینه
سرمایهگذاری خارجی مدنظر بود ،تصریح کرد :خوشبختانه بعد از
برجام این نگاه نیز تغییر کرد و هم اکنون سرمایهگذاری خارجی در
 28استان کشور در حال انجام است و این امر بیانگر ظرفیت های
باالی سراسر ایران است.
وی اظهار کرد :سرمایه گذاری خارجی فرصت مناسبی را برای صنعت
توریست برای صنعت توریست و گردشگری ،کشاورزی ،انرژی های نو،
بویژه انرژی خورشیدی و بادی و  ...فراهم می کند.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی یکی از بندهای اصلی اقتصاد
مقاومتی است اظهار داشت :تاکنون سرمایهگذاریهای زیادی مانند
پول ،ماشین آالت و تجهیزات وارد کشور شده است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه
سرمایهگذاری خارجی نسبت به هدف گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی
رقم باالتری دارد گفت :سرمایهگذاری خارجی برای توسعه کشور بسیار
با اهمیت است.
احمد جمالی افزود :امسال پروژه  77میلیارد دالری که برای جذب
سرمایه گذار خارجی تعریف شده بود خوشبختانه محقق شده است و
برای نقل و انتقال پول سرمایهگذاری خارجی در کشور تاکنون مشکلی
نداشتیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری وزارت امرو اقتصاد دارایی گفت :بسیاری
از طرحهای سرمایهگذاران در فرایند ساخت و ساز بوده و در آیندهای
نزدیک به بار مینشیند.
به گفته وی بر جام فصل تازه ای را در اقتصاد کشور رقم زد چرا که
شاهد ورود سیل آسای کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در
ایران بوده ایم( .بازگشت به فهرست)

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی گفت :در سال  1395بیش از 9
میلیارد دالر توسط هیئت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری خارجی
در کشور مصوب شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا ،احمد جمالی ادامه داد:
بعد از برجام بیش از  13میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی مصوب
در استان ها داشتهایم که هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده
است.
شماره  89بهمن 95

جذب یک میلیارد دالر سرمایه خارجی پس از برجام /
دو دغدغه سرمایه گذار باید برطرف شود
(خبرگزاری فارس  16فروردین ) 96
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مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی و
کمکهای فنی و اقتصادی از جذب یک میلیارد دالر سرمایه خارجی
پس از برجام تاکنون خبر داد.
احمد جمالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،با
اشاره به رقم مصوب سرمایهگذاری خارجی پس از برجام تا کنون اظهار
داشت :در این مدت  13میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی مستقیم
مصوب شده و این رقم برای سال  95تا کنون نیز  10میلیارد و 363
میلیون دالر بوده است .
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی و
کمکهای فنی و اقتصادی با بیان اینکه باالترین رقم مصوب طرحها
مربوط به بخش نیرو (آب ،برق و گاز) است ،تصریح کرد :بیش از 50
طرح با رقم بالغ بر  4میلیارد دالر در این بخش وجود داشته که
باالترین بخش محسوب میشود ،همچنین بخش کشاورزی و معدن
پایینترین رقم مصوب را به ترتیب با  400میلیون دالر و  17میلیون
دالر به خود اختصاص دادند.
به گفته این مقام مسئول به استثناء سرمایهگذاری بخش نفت و گاز
استانهای اصفهان ،تهران ،خراسان شمالی ،آذربایجان غربی و شرقی و
خوزستان به ترتیب باالترین میزان طرح مصوب سرمایهگذاری را
داشتهاند .این در حالی است که سرمایههای وارد شده در بخش نفت و
گاز ،مناطق آزاد و ویژه تجاری و بازار سرمایه در این آمارها وجود
ندارد.
جمالی با تأکید بر اینکه روند ورود سرمایه خارجی به کشور از اواسط
پاییز سال گذشته شروع شده است ،عنوان کرد :منابع طرحهای مصوب
در حال ورود به کشور بوده و با توجه به مجوزهای الزم از جمله ثبت
شرکت ،خرید زمین ،مجوزهای ایجاد کسب و کار و همچنین انتقال
تکنولوژی و ماشینآالت و تامین وجوه از طریق وام در حال انجام
است.
این مقام مسئول ،سرمایهگذاران کشورهای خارجی را که تا کنون در
حوزه سرمایهگذاری به کشور وارد شدهاند را شامل آلمان ،چین،
اسپانیا ،ترکیه ،فرانسه ،امارات و انگلیس دانست و یادآور شد :بیشترین
طرحهای مصوب توسط هیأت سرمایهگذاری خارجی در حوزه
انرژیهای نو و تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی بوده است .
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی و
کمکهای فنی و اقتصادی با بیان اینکه تا کنون بیش از یک میلیارد
دالر از رقم مصوب ذکر شده جذب شده است ،خاطر نشان کرد :ورود
تجهیزات و ماشینآالت ،انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تولید محصول
در کشور اولویت جذب سرمایهگذاری خارجی است که در کنار دیگر
رویکردها دنبال میشود.
شماره  89بهمن 95

جمالی با اشاره به مذاکرات هیأتها و شرکتهای خارجی سرمایهگذار
در ایران اظهار داشت :خوشبختانه آنچه احساس میشود ،این است که
این شرکتها از فضای عمومی کشور نگرانی نداشته و آنچه تحت
عنوان ایرانهراسی در عرصه بینالمللی مطرح میشود ،نسبت به
سرمایهگذاری وجود ندارد .عمده دغدغه سرمایهگذاری مربوط به
مسائل داخلی کشور است .
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی و
کمکهای فنی و اقتصادی ادامه داد :برای مثال یک شرکت خارجی
بیش از یکسال است که نتوانسته مجوز از محیط زیست برای طرح
فوالدی در سواحل مکران با اعتباری بالغ بر  283میلیون دالر اخذ
کند.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت شفافسازی و سهولت مجوزهای
کسب و کار برای سرمایهگذاران خارجی تصریح کرد :یکی از مشکالت
این بخش همچنان به مجوزها و ایجاد استقرار کسب و کار باز
میگردد ،بنابر این اهمیت دارد که بتوان در حداکثر ظرفیت و حداقل
زمان امکانات و بسترهای الزم را فراهم کرد .
جمالی از دیگر مشکالت سرمایهگذار خارجی را که باز هم به مسائل
داخلی باز میگردد ،متوجه آمایش سرزمین دانست و یادآور شد :تا
کنون آمایشی که بر مبنای مزیتهای منطقه در شقوق مختلف آن
وجود نداشته و زمانی که سرمایهگذار درخواست مکان برای ایجاد یک
نیروگاه یا پاالیشگاه را دارد ،نمیتوانیم مکانیابی درستی طبق آمایش
سرزمین ارائه کنیم.
این مقام مسئول تأکید کرد :یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و
بودجه کشور تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمین بوده که باید در این
موضوع جدیت بیشتری اعمال شود .
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری خارجی و
کمکهای فنی و اقتصادی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در برنامه
ششم گفت :در برنامه پنجم برای سرمایهگذاری در رشد و توسعه
کشور نقشی دیده نشده بود ،اما در برنامه ششم بخش عمده
سرمایهگذاریها متکی به تأمین منابع مالی خارجی شده است ،بنابر
این طبق قانون برنامه باید  25.3درصد از منابع الزم در طول برنامه از
طریق سرمایهگذاری معادل  157هزار میلیارد تومان محقق شود .
وی به یکی دیگر محورهای مهم برنامه ششم توسعه در بعد
سرمایهگذاری اشاره کرد و یادآور شد :موضوع انتقال دانش و تکنولوژی
از دیگر مباحثی است که در بخشهای غیر از اقتصاد مانند آموزش
عالی،ابعاد اجتماعی و فراهم کردن زیرساختها به آن تأکید شده
است( .بازگشت به فهرست)
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شرکت تجهیزات پزشکی کره ای در ایران سرمایه
گذاری می کند
(خبرگزاری مهر  21فروردین  96شناسه خبر )1375725

شرکت دنتیوم کره جنوبی اعالم کرد 96 ،درصد از سهام شرکت
تجهیزات پزشکی دنتیوم بی ام اس ایران را به ارزش  1.36میلیارد
وون خریداری می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،شرکت دنتیوم کره
جنوبی اعالم کرد 96 ،درصد از سهام شرکت تجهیزات پزشکی دنتیوم
بی ام اس ایران را به ارزش  1.366میلیارد وون خریداری می کند.
شرکت دنتیوم که در سال  2000در کره تاسیس شده ،تولید کننده
محصوالت با تکنولوژی باال در زمینه ایمپلنت دندان پزشکی است و
خدمات مرتبط در این زمینه را به کشورهای مختلف جهان عرضه می
کند( .بازگشت به فهرست)

فقط  12درصد از سرمایه گذاری خارجی مصوب پس از
برجام عملیاتی شد
(خبرگزاری فارس  27فروردین )96

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 11
میلیارد و  800میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی پس از برجام تا
پایان سال  95مصوب شده است ،گفت :از این رقم فقط  1.5میلیارد
دالر عملیاتی شده است.
فریال مستوفی در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در
مورد جذب سرمایهگذاری خارجی در سال گذشته گفت :میزان
سرمایهگذاری خارجی مصوب جذب شده ،بعد از برجام تا پایان سال
گذشته  11میلیارد و  800میلیون دالر بوده است .
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از این
میزان سرمایهگذاری حدود  1.5میلیارد دالر عملیاتی شده است ،گفت:
عملیاتی شدن بقیه سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده در سال 95
زمانبر است و نباید از عملیاتی شدن آن ناامید شد.

شماره  89بهمن 95

وی افزود :مجوز سرمایهگذاری خارجی توسط سازمان سرمایهگذاری و
کمکهای فنی و اقتصادی ایران صادر میشود و مدت زمان هر مجوز
 6ماه است که باید ظرف مدت مذکور اقدامات الزم در راستای
عملیاتی شدن آن انجام شود .
مستوفی با بیان اینکه درخواست برای سرمایهگذاری در بخشهای
مختلف از جمله انرژی تجدیدپذیر بوده است ،گفت :این درخواستها
توسط کشورهای مختلف از جمله آلمان ،ترکیه ،افغانستان ،ایتالیا و ...
بوده است .
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور
ایران یک درصد جمعیت دنیا و  7درصد منابع طبیعی دنیا را در
اختیار دارد ،بیان داشت :بنابراین با توجه به امکانات و پتانسیل های
ایران ،انتظار ما از جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر از این ارقام
است ،اما برای جذب سرمایهگذاری بیشتر باید بسترهای الزم فراهم
شود .
وی گفت :با رفع برخی از محدودیتهای بینالمللی از جمله
بخشهایی از تحریمها سرمایهگذاری خارجی از حدود  2و نیم میلیارد
دالر در سالهای گذشته به حدود  12میلیارد دالر در سال  95رسید،
اما باز هم ظرفیت زیادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود
دارد .
مستوفی با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذاری خارجی باید امنیت
سرمایهگذار بیشتر ،بروکراسی اداری کمتر و وضعیت کسب و کار رونق
یابد ،بیان داشت :برچیده شدن مسئله فساد اقتصادی هم یکی از
راههای رونق سرمایهگذاری خارجی است .
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارز چند
نرخی در کشور ،گفت :یکی از معضالت سرمایهگذاری خارجی در
کشور ارز چند نرخی است که این موضوع باید حل شود .
وی با بیان اینکه امضاء برجام برخی مشکالت و محدودیتهای
بینالمللی را حل کرد ،بیان داشت :اما موضوع اصلی یعنی مشکل
برقراری روابط بانکی هنوز به طور کامل حل نشده و ما نتوانستهایم
ارتباطات بانکی را با سایر کشورها به صورت  100درصد برقرار کنیم .
مستوفی با بیان اینکه بانکهای کشور از استانداردهای بینالمللی
برخوردار نیستند ،گفت :کفایت سرمایه بانکهای ایرانی در مقایسه با
کفایت سرمایه بانکهای بینالمللی بسیار پایین است و این دو موضوع
نیازمند استانداردسازی و تطابق با بانکهای بینالمللی است.
(بازگشت به فهرست)
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 2ترلیون دالر سرمایه ایرانی های خارج از کشور /
امنیت سرمایه گذاری نداریم
(خبرگزاری فارس  29اسفند )96

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تهران با انتقاد از عدم امنیت
سرمایهگذاری در کشور گفت 2 :تریلیون دالر سرمایه ایرانیهای خارج
از کشور است که به دلیل عدم امنیت حاضر نیستند ،آن را به ایران
منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ،فریال مستوفی امروز در
بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره
به اینکه قوانین سرمایهگذاری در کشور ما خوب است ،گفت :برای
جلب سرمایهگذاری خارجی در کشور باید امنیت ایجاد شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری با بیان اینکه سرمایهگذار خارجی
عالقه ای ندارد با بخش دولتی فعالیت داشته باشد ،گفت :در راستای
جذب سرمایهگذار خارجی باید بخش خصوصی تقویت شود .
وی با بیان اینکه بخش خصوصی داخلی ما امنیت ندارد ،اظهار داشت:
به تبع ،سرمایهگذار خارجی هم با چنین شرایطی جذب نمیشود .
وی همچنین بیان داشت :مشوقهای ما معموالً روی کاغذ انجام
میشود و در حقیقت مشوقی در جذب سرمایهگذار نداریم .
وی با اشاره به اینکه براساس آمار بیان میشود که  11میلیارد و 800
میلیون دالر جذب سرمایهگذاری در سال  95صورت گرفته است،
گفت :واقعیت این است که از این رقم فقط یک و نیم میلیارد دالر
عملیاتی شده است.
مستوفی بیان داشت :آیا درست است که در حال دادن ارقام غلط
باشیم ،یکبار و برای همیشه باید اقتصاد به دست بخش خصوصی داده
شود .
وی با اشاره به دولت چین در جذب سرمایهگذار خارجی و ایجاد
امنیت برای سرمایهگذار گفت :وقتی چنین اتفاقی در چین افتاد،
ساالنه  100میلیارد دالر جذب سرمایهگذار خارجی در این کشور
صورت گرفت.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه
باید امنیت برای سرمایهگذار فراهم شود ،گفت :ایرانیهای خارج از
کشور بیش از  2تریلیون دالر سرمایه در خارج از ایران دارند ،ولی به
دلیل اینکه امنیت سرمایهگذاری در کشور ندارند ،سرمایههای خود را
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به ایران نمیآورند .پس الزم است دولت امنیت سرمایهگذار را فراهم
کند .
فرهاد فزونی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در این جلسه با
اشاره به اینکه اقتصاد ما دچار بیماری هلندی شده است ،گفت:
من امیدوارم مسائل سیاسی و دست زدن برای رشد اقتصادی که 65
درصد آن به صنعت نفت وابسته است ،باعث شود چشمانمان را بر این
بیماری ببنیدیم .
در ادامه ،شریفنسب عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق تهران بیان
داشت :علت خروج سرمایهگذاران خارجی از کشور باید آسیبشناسی
شود ،چرا که شاهد خروج برخی سرمایهگذاران از جمله تایلندیها از
پتروشیمی مهر بودهایم .
علی سنگینیان عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هم بیان داشت :تا
وقتی نهادهای مالی خارجی در کشور وجود نداشته باشد ،نباید از
جذب سرمایهگذار خارجی صحبت کنیم .
وی افزود :یکی از مشکالت ما این است که هیچ مدیر خارجی در هیچ
بخشی از صنعت استفاده نمیکنیم ،در حالی که باید این مسئله تغییر
کند ( .بازگشت به فهرست)

بازرگانی
صادرات کاالهای روسی به ایران  270درصد رشد کرد
(خبرگزاری تسنیم  7فروردین  96شناسه خبر )1364984

صادرات روسیه به ایران در ماه ژانویه امسال  270درصد رشد داشته
در حالی که صادرات ایران به روسیه تنها  6.3درصد افزایش یافته
است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک ،صادرات روسیه به
ایران در ماه ژانویه امسال  270درصد رشد داشته در حالی که صادرات
ایران به روسیه تنها  6.33درصد افزایش یافته است.
وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعالم کرد ،حجم مبادالت تجاری ایران و
روسیه در ژانویه  2017در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تقریبا دو
برابر شده و از مرز  155میلیون دالر عبور کرده است.
بر اساس این گزارش« :مبادالت تجاری بین ایران و روسیه در ژانویه
 2017با رشدی  98درصدی نسبت به ژانویه  2016مواجه بوده و به
 155.1میلیون دالر رسیده است».
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این گزارش حاکی است ،صادرات روسیه به ایران  2.7برابر شده و به
 117.7میلیون دالر رسیده ،در حالی که صادرات ایران به روسیه تنها
 6.3درصد رشد داشته و به  37.3میلیون دالر رسیده است.
بر این اساس ،صادرات ماشین آالت روسی به ایران در بازه زمانی ذکر
شده 7.1 ،برابر شده و صادرات کاالهای نوآورانه به ایران نیز رشدی
 79.2درصدی را شاهد بوده است.
در اوایل ماه مارس ،مهدی سنائی ،سفیر ایران در روسیه ابراز امیداوری
کرده بود که حجم مبادالت تجاری بین دو کشور در طی  2تا 3سال

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال  2016نیز رشد  28درصدی
داشته و به  8.248میلیارد یورو رسیده است .اتحادیه اروپا در سال
پیش از آن  6.454میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود.
آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران در سال  2016بوده است و
صادرات این کشور به ایران در این سال با رشد  26درصدی مواجه
شده و به  2.599میلیارد یورو رسیده است .ایتالیا با صادرات 1.541
میلیارد یورویی و هلند با صادرات  712میلیون یورویی نیز به ترتیب
دومین و سومین صادرکننده کاال به ایران در سال  2016در میان

آینده از  2.18میلیارد دالر سال  2016به  10میلیارد دالر برسد.

اعضای اتحادیه اروپا شناخته شده اند( .بازگشت به فهرست)

(بازگشت به فهرست)

رشد  25درصدی واردات ایران از چین در  2ماه

تجارت  13.7میلیارد یورویی ایران و اروپا در سال

نخست 2017

2016

(خبرگزاری تسنیم  14فروردین  96شناسه خبر )1368668

(خبرگزاری تسنیم  13فروردین  96شناسه خبر )1368216

مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال  2016با رشد 78
درصدی نسبت به سال قبل از آن به  13.744میلیارد یورو رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار منتشر
شده از سوی یورواستات نشان می دهد مبادالت تجاری ایران و 28
عضو اتحادیه اروپا در سال  2016با رشد  78درصدی نسبت به سال
قبل از آن مواجه شده است.
مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در سال  2015بالغ بر 7.689
میلیارد یورو بوده در سال  2016به  13.744میلیارد یورو افزایش
یافته است.
بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال  2016با
رشد  4.5برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 4.496
میلیارد یورو رسیده است .اتحادیه اروپا در سال قبل از آن 1.235
میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بود .رفع تحریم نفتی ایران و
ازسرگیری خرید نفت از ایران علت اصلی رشد واردات اتحادیه اروپا از
ایران در سال  2016بوده است.
فرانسه بزرگترین واردکننده کاال از ایران در سال  2016بوده به طوری
که واردات این کشور از ایران در این سال با رشد  2برابری نسبت به
سال قبل از آن به  1.35میلیارد یورو رسیده است .ایتالیا با واردات
 1.049میلیارد یورویی و اسپانیا با  870میلیون یورو به ترتیب در رتبه
های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
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صادرات چین به ایران در دو ماهه نخست سال جاری میالدی 25
درصد رشد کرد و به  2.8میلیارد دالر رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار منتشر
شده از سوی گمرک چین نشان می دهد مبادالت تجاری این کشور با
ایران در  2ماهه نخست سال جاری میالدی رشد  52درصدی داشته و
به  5.76میلیارد دالر رسیده است .در ماه های ژانویه و فوریه سال
میالدی گذشته ارزش تجارت ایران و چین  3.8میلیارد دالر اعالم
شده بود.
بر اساس این گزارش در حالی که طی سال  2016تراز تجاری ایران با
چین منفی شده بود در دو ماهه نخست  2017مجددا واردات این
کشور از ایران از صادرات کاالهای چینی به کشورمان پیشی گرفته
است.
چین در ماه های ژانویه و فوریه امسال  2.96میلیارد دالر کاال از ایران
وارد کرده که این رقم ن سبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه
 89درصدی داشته است .واردات چین از ایران در مدت مشابه سال
قبل  1.57میلیارد دالر اعالم شده بود.
صادرات چین به ایران در دو ماهه نخست امسال نیز  25درصد رشد
داشته و به  2.8میلیارد دالر رسیده است .در مدت مشابه سال قبل
 2.23میلیارد دالر کاالی چینی به کشور واردات شده بود( .بازگشت
به فهرست)
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واردات کاالی مشابه داخلی تحت رویه ته لنجی
ممنوع شد
(خبرگزاری تسنیم  15فروردین  96شناسه خبر )1369607

وزیر کشور در نامهای به استانداران ،واردات کاالی مشابه داخلی تحت
رویه ته لنجی(ملوانی) را ممنوع اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ،در حالی که روز
گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سهم حدودا 50
درصدی کوله بران و رویههای ته لنجی و ملوانی در قاچاق  13میلیارد
دالری سال  95خبر داده بود ،وزیر کشور نیز در نامهای خطاب به
استانداران ورود کاالهای تولید داخل تحت رویههای ته لنجی (ملوانی)
را ممنوع اعالم کرد.
در بخشنامه وزیر کشور آمده است ،استانداران بایستی از ورود کاالهای
دارای تولید داخل به ویژه پوشاک ،کیف ،کشف ،میوه ،خشکبار و  ...به
صو رت تجمیعی یا خرد از محل رویه های ملوانی ،گذر مرزی با
درخواست سازمانها و یا در پوشش مصوبات کار ویژه مرز و شورای
استان ممانعت به عمل آورند.
وزیر کشور در حالی در نامه خود به استاندران به ممنوعیت واردات
ملوانی پنج قلم کاالی تولید داخل اشاره مستقیم کرده که واردات ته
لنجی برنج هندی یک رویه مرسوم در شهرهای ساحلی جنوب کشور
است.
گفتنی است «کاالی ته لنجی یا ملوانی ،کاالیی است که صاحبان لنج
و خدمه مجاز به واردات آن هستند» و بر اساس آیین نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان ساالنه میتواند  6بار کاال به
میزان  1500دالر با خود وارد کند.
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در بخشنامه گمرکی باال که بر این موضوع تاکید دارد نیز آمده است،
ورود اقالم فوق الذکر صرفا بایستی بر اساس مصوبات هیئت محترم
وزیران و یا در چارچوب مققرات صادرات و واردات(پرداخت حقوق و
عوارض و کسب کجوزهای بهداشت و استاندارد) صورت گیرد.
گفتنی است بر اساس اعالم وزیر صنعت ،حدود  4میلیارد دالر از
قاچاق کاال تحت رویه ته لنجی صورت گرفته است .به اذعان سخنگوی
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قاچاق کاال تحت رویههای کوله بری و
ته لنجی مجموعا 7.4میلیارد دالر میباشد.
به گزارش تسنیم ،همانطور که رهبر انقالب اشاره کردند نمیتوان سهم
واردات قاچاق از مبادی رسمی(گمرکات و مناطق آزاد) را دست کم
گرفت ،اما رویه ته لنجی و ملوانی به یکی از گلوگاههای قاچاق تبدیل
شده است .متاسفانه در برخی استانهای جنوبی کشور نظارت قابل
قبولی برای این موضوع وجود ندارد و عالوه بر عدم دریافت حقوق و
عوارض برای کسب مجوزهای بهداشت و استاندارد نیز اقدامات قابل
قبولی از سوی واردکنندگان صورت نمیگیرد(.بازگشت به فهرست)

هفت مانع داخلی که ایران ار از بازار چند میلیارد
دالری روسیه محروم کرد
(خبرگزاری فارس  16فروردین )96

با آنکه در دو سال اخیر روسیه اظهار تمایل خود برای افزایش روابط
تجاری با ایران را ابراز کرده اما در عمل سهم ایران از مجموع واردات
 170میلیارد دالری این کشور تنها  200میلیون دالر است.
خبرگزاری فارس ،گروه اقتصادی -فاطمه بیات ،روسیه به عنوان یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در دنیا به شمار میرود
که ساالنه با توجه به تغییر قیمت نفت بین  500میلیارد تا 350
میلیارد دالر ساالنه صادرات نفت دارد .به دلیل آب و هوای سردسیر
روسیه ،این کشور بخش بزرگی از نیاز غذایی خود را وارد میکند.
ساالنه از مجموع  170میلیون دالر واردات این کشور  40میلیارد دالر
به واردات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی اختصاص دارد.
تا دو سال گذشته و پیش از تشدید تحریمهای روسیه توسط اتحادیه
اروپا اغلب نیازهای مصرفی این کشور از طریق اروپا تامین میشد ،اما
روسیه به یک باره در اقدامی متقابل دروازههای واردات خود را به
کشورهای اروپایی بست و سعی کرد تا از طریق کشورهایی همچون
ترکیه ،برزیل ،ایران و سایر کشورها نیاز خود را تامین کند.
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با وجود روابط سیاسی خوب بین ایران و روسیه و تاکید روسای جمهور
دو کشور ارتباط تجاری بین ایران و روسیه همچنان در حد حرف باقی
مانده تا جایی که تنها این رقم به  200میلیون دالر در سال رسیده
است.
در مقابل ،کشوری مانند ترکیه بخش بزرگی از بازار محصول کشاورزی
را از آن خود کرده تا جایی که در سال گذشته  4میلیارد دالر صادرات
محصوالت کشاورزی از جمله گوجهفرنگی و کشمش را به روسیه
داشته است.
یکی از سواالتی که ذهن اغلب فعاالن اقتصادی را به خود مشغول
کرده این است که چرا دسترسی به بازار روسیه همچنان برای فعاالن
اقتصادی ایران مقدور نیست .مسائلی همچون تعرفه باالی گمرکی
برای محصوالت ایرانی قیمت باالی تمام شده حمل و نقل ،نبودن
ارتباط مناسب بانکی بین دو کشور ،بستهبندی نامناسب ،نبود خط
هوایی کارگو برای انتقال مواد غذایی فاسد شدنی از ایران به روسیه از
جمله موانع تجارت بین دو کشور به شمار میرود.
*رقابت منفی صادرکندگان ایرانی در بازار روسیه
یکی از فعاالن اقتصادی ایران در بازار روسیه میگوید« :متاسفانه عدم
شناخت از بازار روسیه و فعال نبودن شرکتهای صادراتی سبب شده
که نتوانیم با وجود کیفیت مرغوب برخی کاالهای ایرانی از جمله
کشمش که بسیار مورد نیاز روسها است ،بازار روسیه را در دست
بگیریم و جای خود را به کشورهایی همچون ترکیه که تنها از طریق
شرکت های بزرگ صادراتی وارد بازار شدهاند بدهیم».
وی رقابت منفی بین صادرکنندگان ایرانی در بازار را عامل مخرب
دیگری برشمرد که سبب میشود که خریدار بخواهد کاالی ایرانی را با
قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی آن بخرد.
این موضوع البته در مورد بازار قیر در کشورهایی همچون قزاقستان و
عراق نیز صدق میکند و بنا به گفته یحیی آل اسحاق عضو اتاق
بازرگانی ایران متاسفانه تجار ایرانی به جای آنکه از یکدیگر حمایت
کنند فقط برای آنکه بتوانند جنس خود را بفروشند به راحتی کاالی
رقیب ایرانی خود را از لحاظ کیفیت و قیمت تخریب میکنند که
درنهایت به ضرر تراز تجاری کشورمان است.
*معضل جدی انتقال پول بین ایران و روسیه
از دو سال پیش مدام سخن از فعالیت بانک مشترک بین ایران و
روسیه با عنوان میربیزینس بانک به میان آمد که به دلیل تحریم دالر
برای تج ارت بین ایران و روسیه از واحد ملی پول دو کشور یعنی روبل
و ریال استفاده شود.
موضوعی که تا به امروز در حد حرف باقی مانده و در نهایت قدیر قیافه
نایب رئیس اتاق ایران و روسیه در مورد این موضوع میگوید:
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میربیزینس بانک همان شعبهای از بانک ملی ایران است که از گذشته
در مسکو بر طبق مقررات روسیه فعالیت میکرده اما ساختار و
سازوکارهای الزم برای مبادله پول بین دو کشور به دلیل نوسان قیمت
ریال و روبل فراهم نشده است و اجرای آن نیز دور از انتظار به نظر
میرسد.
همین مساله سبب شده تا تجار ایرانی برای ارسال محموله خود به
روسیه همواره دچار نگرانی باشند و گفته میشود برگشتپذیری پول
صادرکنندگان در برخی موارد با مشکالت جدی مواجه شده است.
*تفاهمنامهها درباره تعرفههای گمرکی پیگیری نشد
تعرفه باالی گمرکی به عنوان مانع جدی صادرات محصوالت ایرانی
نکته دیگری است که از سال گذشته با امضای توافقنامه کریدور سبز
بین گمرکات دو کشور به نظر میرسید که حل شده است.
نایب رئیس اتاق ایران و روسیه میگوید :تنها چند ماه پس از امضای
این توافقنامه رئیس گمرک روسیه تغییر کرد و موضوع همچنان بر
روی کاغذ باقی ماند اگر چه کشورهایی همچون ترکیه ،مصر ،تونس و
صربستان هم از این سیستم استفاده میکنند و سالها زمان برده است
تا توافقنامه آنها اجرایی شود.
وی میگوید :قرار است تا ظرف هفته آینده تیمی از گمرک ایران برای
اجرای زیرساختهای الزم در حوزه کریدور سبز عازم روسیه شوند تا
این موضوع نیز به زودی برطرف گردد.
در سیستم کریدور سبز طرفین شرکتهای معتبر خود را معرفی کرده
و گمرک روسیه قیمت درج شده بر روی کاالی صادراتی را طبق
فاکتور همان شرکت میپذیرد .در غیر این صورت کاالها باید طبق
قانون جهانی گمرک قیمتگذاری شوند که ممکن است مشمول تعرفه
باالتری نسبت به ارزش خود باشند.
*ضعف در بستهبندی؛ بیماری مزمن و درمان نشده صادرات ایران
ضعف در بستهبندی و سورتینگ(درجه بندی) یکی از پاشنههای آشیل
ورود محصوالت کشاورزی ایران به روسیه است.
کاوه زرگران عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این مورد به
خبرنگار فارس گفت «:ترکها به دلیل بستهبندی مناسب،رعایت
درجهبندی کیفیت توانستهاند در سال  4 ، 2015میلیارد دالر
محصوالت کشاورزی به روسیه صادر کنند .اما متاسفانه کشمش ،سیب
و پرتقال ایرانی با وجود کشش بازار و نیاز روسیه به دلیل رعایت
نکردن همین موضوع به سختی و در حد چند کانتینر به روسیه صادر
میشود».
توسعه کشت گلخانهای برای تولید محصول باکیفیت و قابل درجهبندی
از جمله نکاتی است که بیشتر باید به آن توجه کرد چرا که طبق آمار
معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سطح زیرکشت گلخانهای کشور
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رقمی بین  500تا  9هزار هکتار است که کشوری مانند ترکیه فقط در
منطقه آنتالیا  45هزار هکتار فضای کشت گلخانهای دارد.
*نا آشنایی با بازار و ورشکستگی صادرکنندگان تازهکار
تشکیل شرکتهای کنسرسیوم صادراتی یکی از موضوعاتی است که از
همان دو سال پیش بسیار راجعبه آن صحبت به میان آمد ،اما کسی
برای ایجاد آن پیشقدم نشد .در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان
ایرانی که الفبای ورود به بازارهای صادراتی را نمیدانند با شکست
مواجه شدند.
این در حالی است که ترکیه با فعال کردن شرکتهای بازرگانی در
قالب  18تا  20شرکت محصوالت تولیدکنندگان خرد را گرفته و از
همین طریق در شبکه بازار صادراتی روسیه با قیمتی یکسان و کیفیتی
یکسان توزیع میکند.
*تمایل پایین تولیدکنندگان برای صادرات ماهی و میگو
در عین حال ماهی و میگوی ایرانی توانسته است با دریافت
پروتکلهای دامپزشکی دو کشور امکان صادرات به روسیه را داشته
باشد و جالب اینجاست که در این حوزه صادرکنندگان بنابر اذعان
حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
* ضعف حمل و نقل در کشوری که قیمت سوخت در آن یک هفتم
همسایههاست
ضعف در سیستم حمل و نقل برای جابه جایی کاالهای صادراتی از
جمله مسائلی است که نمیتوان از آن عبور کرد .علیرغم آنکه قیمت
گازوئیل در ایران یک هفتم کشورهای دیگر است اما ساختار فرسوده
حمل و نقل جاده ای و کمبود خطوط هوایی سبب شده تا قیمت تمام
شده حمل و نقل در کشور ما  30تا  50درصد نسبت به کشورهایی
همچون ترکیه یا همان روسیه باالتر باشد.
در پایان باید گفت در زمانی که دسترسی به بازارهای صادراتی
اروپا چندان سهل الوصول نیست چرا باید بازار مهیایی همچون روسیه
را از دست بدهیم .مگر نه آنکه با افزایش صادرات زمینه ارزآوری به
کشور افزایش تولید و اشتغال فراهم میشود.
و جای این پرسش همچنان باقی است که چرا تفاهمنامهها ،راه اندازی
بانک مشترک،راه اندازی شرکت های کنسرسیوم صادراتی به عنوان
یک ضرورت همچنان مغفول مانده است( .بازگشت به فهرست)

بخشنامه مهم تخفیفهای وارداتی تولید کنندگان با یکسال تاخیر از
سوی دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابالغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ وزارت صنعت بر
اساس رویهای معمول برای حمایت از تولید داخلی تخفیفهایی را (در
قالب ) ipiبرای حقوق و عوارض وارداتی در نظر میگیرد.
بر این اساس در صورتی که قطعات منفصله کاالیی به صورت CKD
وارد شود ،مابه ازای درصد تولید داخل از تخفیف حقوق ورودی
برخوردار میشود.
همانطور که در بخشنامه زیر مشاهده میشود ،شرکتهای تولیدی وارد
کننده قطعات در صورت داخلی سازی کمتر از  20درصد کاال بایستی
 80درصد حق وق ورودی را پرداخت کنند .در صورتی که میزان ساخت
داخل بیش از  700درصد باشد وارد کننده تنها  20درصد حقوق
ورودی کاالی کامل را میپردازد.
این بخشنامه در حالی به گمرکات اجرایی ابالغ شده است که بر اساس
متن آن یکسال از زمان صدور نامه وزیر صنعت و همچنین دبیر هیئت
دولت در خصوص اجرای بند چ ماده  38قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر گذشته است.
همچنین سربرگ این بخشنامه مربوط به دفتر تعیین ارزش بوده اما از
سوی سرپرست دفتر واردات گمرک امضا و ابالغ شده است.
گفتنی است ،در سالهای اخیر سود بازرگانی قطعات وارداتی
خودروهای تولید داخل کشور با توجه به میزان درصد ساخت داخل آن
خودروها پرداخت می گردد .به همین جهت گزارشهایی تحت عنوان
تدوین IPIخودرو و همچنین محاسبه درصد ارزش ساخت داخل آنها
شکل گرفته است.

بخشنامه تخفیفهای وارداتی تولیدکنندگان با یکسال
تاخیر ابالغ شد
(خبرگزاری تسنیم  16فروردین  96شناسه خبر )1369805
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گمرک ایران دلیل تاخیر در ابالغ این بخشنامه را عدم ارائه پیوست
نامه وزیر در خصوص اسامی شرکتهای تولیدی می داند.
به گزارش تسنیم ،شرکتهای خودروسازی و واردکنندگان قطعات
خودرو بیشترین استفاده کنندگان ipiهای وزارت صنعت هستند.
واژه I.P.Iمخفف کلمات  Itemize Price Indicesمیباشد که به
معنی "شاخصهای ارزش جزء به جزء" نوشته شده است .به بیان دیگر
معرف ارزش کلیه هزینههای ساخت یک مجموعه یا یک قطعه نسبت
به ارزش کل محصول میباشد که به صورت جزء به جزء نوشته شده
است .این ارزش معموالً به صورت درصد بیان می گردد و مجموع

وی گفت :در  3سال گذشته بیش از  54میلیون تن محصول فوالدی
کشور صادر شده و با برنامهریزیهای صورت گرفته ،روند خامفروشی
فوالد به صورت کامل متوقف و اولویت کشور تولید محصوالت صنعتی
در این زمینه است( .بازگشت به فهرست)

صادرات ایران به ترکیه  50درصد افزایش یافت
(خبرگزاری تسنیم  18فروردین  96شناسه خبر )1372551

ارزش کل یک محصول  100درصد میباشد( .بازگشت به فهرست)

واردات  69هزار تن میلگرد به کشور
(خبرگزاری فارس  16فروردین )96

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در سال گذشته حدود  69هزار تن
میلگرد وارد کشور شده که برای کاهش آن باید تالش کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول ،محمدرضا نعمتزاده عصر امروز
در آئین بهرهبرداری از کارخانه فوالد دزفول در سخنانی اظهار کرد:
برنامه جدی دولت این است که از بخش خصوصی حمایت و موانع را
برای فعالیت بخش خصوصی برطرف کند.
وی افزود :مصمم هستیم با تمام توان مسائل پیش روی بخش
خصوصی را از میان برداریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تالشهای صورتگرفته در 3
سال گذشته در جهت تکمیل زنجیره فوالد گفت :در  3سال اخیر بیش
از  50میلیون تن به ظرفیت زنجیره فوالد اضافه شد و امیدوارم
صادرات مواد خام به حداقل ممکن کاهش یابد.
نعمتزاده افزود :ما برای توسعه کشور باید صنعت کشور را تقویت و از
خامفروشی محصوالت صنعتی خود جلوگیری و صنعت خود را تقویت
کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :ساالنه بیش از  600هزار تن میلگرد وارد
کشور میشد که با بهرهبرداری از این طرح امکان توسعه صادرات و
کاهش واردات در زمینه محصوالت فوالدی فراهم میشود.
نعمت زاده بیان کرد :روند کاهش واردات میلگرد در کشور قابل توجه
است و در سال گذشته حدود  69هزار تن میلگرد وارد کشور شده که
برای کاهش آن باید تالش کرد.
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واردات ترکیه از ایران در دو ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد
 50درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  1.15میلیارد دالر
رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمارهای منتشر شده
توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری ایران با این
کشور در  2ماهه نخست سال جاری میالدی رشد  29درصدی داشته
است.
مبادالت تجاری ایران و ترکیه در  2ماهه نخست سال جاری میالدی
 1.712میلیارد دالر اعالم شده است .این رقم در دو ماهه نخست سال
قبل  1.323میلیارد دالر بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه و فوریه
 2017با رشد  0.5درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه
شده و به  562میلیون دالر رسیده است .ترکیه در ماه های ژانویه و
فوریه سال قبل  560میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات ترکیه از ایران در  2ماهه نخست امسال رشد قابل توجه 50
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است .ترکیه در ماه
های ژانویه و فوریه سال قبل  763میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده
بود که این رقم در مدت مشابه امسال به  1.15میلیارد دالر افزایش
یافته است.
ایران نهمین مقصد صادراتی و هفتمین منبع واردات ترکیه در دو ماهه
نخست  2017شناخته شده است.
مبادالت تجاری ایران و ترکیه در سال  2016با کاهش یک درصدی
نسبت به سال  2015به  9.667میلیارد دالر رسیده بود .ترکیه در سال
 2016بالغ بر  4.699میلیارد دالر کاال از ایران وارد و  4.968میلیارد
دالر کاال به ایران صادر کرده بود .واردات ترکیه از ایران در سال 2015
بالغ بر  6.096میلیارد دالر و واردات از ایران  3.663میلیارد دالر
گزارش شده بود( .بازگشت به فهرست)
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رشد  171درصدی تجارت ایران و اروپا  /واردات ایران
از انگلیس  2.5برابر شد
(خبرگزاری تسنیم  30فروردین  96شناسه خبر )1383802

اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  1.5برابری داشته
است( .بازگشت به فهرست)

واردات  62هزار خودرو سواری با  1.5میلیارد دالر در
سال 95
(خبرگزاری فارس  29فروردین )96

مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران در نخستین ماه سال جاری
میالدی  171درصد رشد کرد و به  1.555میلیارد یورو رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،پایگاه خبری
کمیسیون اروپا حجم مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران در نخستین
ماه سال جاری میالدی را  1.555میلیارد یورو اعالم کرد.
مبادالت تجاری ایران و  28کشور اروپایی در ژانویه  2017نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد  171درصدی داشته است .در ژانویه سال
قبل تجارت دو طرف  572میلیون یورو اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل  6.5برابر شده است .واردات اروپا از
ایران که در ژانویه سال  2016برابر با  120میلیون یورو گزارش شده
بود در ژانویه امسال به  772میلیون یورو افزایش یافته است.
ازسرگیری خرید نفت ایران توسط کشورهای اروپایی علت اصلی این
افزایش بوده است .بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  7برابر شده و به  115میلیون
یورو رسیده است .واردات فرانسه نیز با افزایش  37برابری به 111
میلیون یورو ،واردات یونان با افزایش  42برابری به  106میلیون یورو،
واردات ایتالیا با افزایش  8.5برابری به  257میلیون یورو و واردات
هلند با افزایش  17برابری به  83میلیون یورو رسیده است.
کل صادرات اروپا به ایران در ژانویه  2017نیز با رشد  73درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  783میلیون یورو
رسیده است .اتحادیه اروپا در ژانویه سال قبل  452میلیون یورو کاال
به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش صادرات آلمان به ایران در ژانویه  2017با رشد
 31درصدی نسبت به مدت مشابه قبل مواجه شده و به  203میلیون
یورو رسیده است .صادرات بلژیک به ایران در همین ماه با رشد 2
برابری به  48میلیون یورو رسیده ،صادرات اسپانیا  3برابر شده و به
 38میلیون یورو رسیده و صادرات فرانسه نیز با رشد  3.5برابری به
 147میلیون یورو بالغ شده است.
صادرات انگلیس به ایران در ژانویه  2017رشد  2.5برابری داشته و 16
میلیون یورو شده است .صادرات ایتالیا به ایران نیز  126میلیون یورو
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بر اساس آمار تجارت کشور ،بیش از  62هزار خودرو سواری در سال
 95با ارزبری بیش از  1.5میلیارد دالر وارد کشور شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،براساس آمار تجارت
خارجی کشور ،بیش از  62هزار دستگاه خودرو سواری در سال 95
وارد کشور شده است.
بر این اساس ،بالغ بر  36هزار و  203خودرو با حجم سیلندر  1500تا
 2000سیسی به ارزش  892میلیون و  594هزار دالر با رشد 79.25
درصد به کشور وارد شد.
همچنین بیش از  25هزار و  800دستگاه خودروی سواری با حجم
سیلندر  2000هزار تا  2500سیسی به ارزش  683میلیون و 943
هزار دالر و رشد  25درصدی به کشور آمد .در مجموع یک میلیارد و
 576میلیون و  537هزار و  932دالر ارزش این خودروها بوده است .
سال 94نیز بالغ بر یک میلیارد و  46میلیون و  914هزار و  200دالر
وارد شده که البته ،سال  95نسبت به سال  94بیش از  529میلیون و
 623هزار دالر خودرو سواری بیشتر بوده است( .بازگشت به فهرست)

کشاورزی
افزایش تولید داخلی و اشتغال با توسعه کشت دانه
های روغنی در کشور
(خبرگزاری مهر  8فروردین  96شناسه خبر )3940235

مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت :توسعه
کشت دانههای روغنی از ظرفیتهای بخش کشاورزی برای ایجاد
اشتغال و افزایش تولید داخلی است .
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،علیرضا مهاجر
پیش بینی کرد :از مجموع  210هزار هکتار سطح زیرکشت دانه های
روغنی ،حدود  4000هزار تن دانههای روغنی در سال جاری تولید و میزان
تولید این محصوالت نسبت به سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یابد.
وی در خصوص میزان تولید کلزا در کشور گفت :در سال  95حدود 46
هزار تن کلزا در کشور تولید شد که پیشبینی میشود در سال جاری 180
تا  200هزار تن کلزا در کشور تولید شود.
مهاجر با بیان این که طرح تولید دانههای روغنی به عنوان یکی از طرحهای
مصوب اقتصاد مقاومتی ،از سال گذشته در دستور کار وزارت جهاد
کشاورزی قرار گرفته است ،گفت :در سال  95نسبت به سال  ،94حدود
 50درصد در تولید دانههای روغنی بویژه سویا و کلزا افزایش تولید
داشتهایم و امیدواریم با توجه به روغن بسیار باکیفیت کلزا و درصد روغن
باالی این محصول ،بتوانیم قسمتی از نیاز کشور را در داخل کشور تامین
کنیم.
وی ،تامین روغن مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز ،تامین علوفه
مورد نیاز دام و طیور و تامین امنیت غذایی و سالمت جامعه را از اهداف
توسعه کشت دانه های روغنی عنوان کرد و افزود :کشت دانه روغنی کلزا در
تناوب با گندم موجب تقویت خاک و پایداری تولید گندم در کشور می
شود.
مجری طرح دانههای روغنی خاطرنشان کرد :تناوب کشت کلزا با گندم
باعث ارتقای اشتغال فصلی به اشتغال دائم در بخش کشاورزی میشود و از
مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.
وی گفت:بیش از  70درصد بذور مورد نیاز کشور در بخش دانههای روغنی
در داخل تولید میشود که میتواند برای کشاورزان ،مهندسان کشاورزی و
کسانی که تولید بذر و بوجاری دارند ،باعث اشتغال شود.
مهاجر با بیان این که ،با تولید بذور دانههای روغنی ،میتوان باعث ارتقای
ایجاد اشتغال در کارخانههای روغنیکشی و روغن نباتی شد ،افزود :این امر
باعث ایجاد اشتغال دائم برای کارگران شاغل در این کارخانهها و جلوگیری
از رکود و بیکاری می شود.
مجری طرح دانههای روغنی با اشاره به حمایت از تولید دانههای روغنی
جدید برای تامین نیاز کشور به روغن گفت :در برنامه  10ساله طرح
خوداتکایی دانه های روغنی ،کشت پنج محصول کلزا ،سویا ،گلرنگ،
آفتابگردان و کنجد مورد حمایت قرار گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد کشت محصوالتی همچون آفتابگردان آجیلی و
همچنین بادام زمینی که امکان کشت آن در مزارع کوچک وجود دارد نیز
مورد حمایت قرار گیرد .
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این مسوول با بیان این که ما در طرح اقتصاد مقاومتی توانستیم جلوتر از
برنامه حرکت کنیم ،اذعان داشت :ما جزو معدود بخشهایی هستیم که با
توجه به تنگناهای مالی توانستیم برنامهها را به درستی اجرا کنیم.
مهاجر با اشاره به شعار امسال با نام "اقتصاد مقاومتی تولید  -اشتغال
"خواستار استمرار حمایت و پشتیبانیهای عمومی از توسعه تولید دانههای
روغنی در کشور شد( .بازگشت به فهرست)

افزایش دوباره قیمت حبوبات در سال 96
(خبرگزاری تسنیم  11فروردین  96شناسه خبر )1367415

نرخ هر کیلوگرم لوبیای چیتی در سال جاری به  13هزار تومان و لپه
به  12هزار و  800تومان رسیده است درحالیکه نرخ این دو محصول
در اسفندماه حدود  11هزار و  500تومان و در آذرماه سال گذشته به
ترتیب  8هزار و  700و  9هزار و  500تومان بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم با ورود به سال  96قیمت
برخی از کاالهای اساسی از ابتدایی ترین روز های سال به
شکلی خزنده در حال افزایش قیمت است.در این میان
نرخ حبوبات که در نیمه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه
کرده بود در سال جاری نیز دوباره شاهد افزایش قیمت است.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم لوبیاچیتی بستهبندیشده در
سال جاری به  13هزار تومان رسیده است در حالی که این
محصول تا اسفند سال گذشته حدود  11هزار و  500تومان
قیمت داشت .
بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم لپه ایرانی نیز در سال
جاری بیش از هزار تومان در هرکیلوگرم افزایشیافته است
بهطوریکه هر کیلوگرم لپه ایرانی در ابتدایی ترین روز
های سال جاری در حالی  12هزار و  800تومان به فروش
میرسد که قیمت این محصول تا اسفندماه سال گذشته 11
هزار و  500تومان در سطح خرده فروشی فروش به فروش
میرسید.
لپه وارداتی نیز در سال جاری به  9هزار تومان رسیده است
درحالیکه این محصول در اسفندماه  7هزار و  300تومان تا 8
هزار تومان به فروش میرسید.
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قیمت هر کیلو گرم نخود بسته بندی نیز در سال جاری 12
هزار تومان به فروش میرسد درحالیکه قیمت این محصول در
سال گذشته  10هزارو  500تومان تا  11هزار تومان بود.
بنابراین گزارش هرکیلوگرم عدس وارداتی در حال حاضر در
بازار  7هزار و  500تومان و عدس داخلی  11هزار تومان است.
گفتنی است حبوبات در اوایل فصل زمستان سال گذشته نیز
شاهد افزایش قیمتی به این شکل در سطح خرده فروشی
فروش بودند( .بازگشت به فهرست)

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار گفت :هر کیلوگرم کیوی با
توجه به اینک ه در سال گذشته تولید آن کاهش یافته بود اکنون  4هزار
تومان تا  5هزار و  500تومان و سیب باکیفیت  4تا  6هزار تومان در
میادین مرکزی میوه و ترهبار به فروش میرسد.
وی افزود :هر کیلوگرم پرتقال والنسیای مرغوب جنوب نیز  6هزار و
 500تومان و پرتقال وارداتی و قاچاق  8هزار و  500تا  10هزار تومان
به فروش میرسد.
مهاجران تأکید کرد :پرتقالهای قاچاق کنار پرتقالهای قانونی در بازار
به فروش میرسد و اکنون در میادین مرکزی میوه و ترهبار نیز توزیع

پرتقالهای ایرانی در انبارها فاسد شد  /وفور مرکبات

میشود( .بازگشت به فهرست)

خارجی در بازار

کارخانجات چغندی بدلیل واردات ،ورشکست شدند /

(خبرگزاری تسنیم  14فروردین  96شناسه خبر )1368904

منکر ضعفی که داریم نیستیم
(خبرگزاری مهر  15فروردین  96شناسه خبر )3943823

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار با اشاره به ورود مرکبات
قاچاق به میادین میوه و ترهبار کنار پرتقال وارداتی گفت :بخش
زیادی از مرکبات باغداران شمال کشور در انبارها فاسد یا به
کارخانههای افشرهگیری فرستاده شده یا زیر درخت باقی مانده است.
حسین مهاجران در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری
تسنیم اظهار کرد :آمار دقیقی درباره میزان از بین رفتن
پرتقال داخلی ذخیرهسازی شده برای شب عید وجود ندارد اما بخشی
از این محصوالت دور ریخته شده یا برای افشرهگیری به کارخانه
فرستاده شده است.
وی افزود 2 :میلیون و  400هزار تن مرکبات در سال جاری در شمال
کشور تولید شده اما نمیتوان بهصورت مشخص اعالم کرد که
چهمیزان از مرکبات باغداران دور ریخته شده ،زیر درخت باقی
مانده ،در انبارها فاسد شده یا درنهایت از بین رفته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار درباره مناطقی که محصول
آنها از بین رفته است ،گفت :بخش عظیمی از مرکبات موجود در
استان مازندران که برای عرضه در ایام پایانی سال در نظر گرفته شده
بود در انبارها باقیماند و دور ریخته شد یا برای گرفتن افشره و
آبگیری به کارخانه ارسالشد.
پرتقال قاچاق 10هزار تومانی در بازار
وی در ادامه درباره قیمت فعلی مرکبات اظهار کرد :فضای شب عید
هنوز در قیمتهای میوه ،مشاهده میشود بهطوری که سیب و کیوی
در بازار گران است.
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وزیر جهاد کشاورزی با تشریح ظرفیتهای نهفته بخش کشاورزی
گفت :البته نقاط ضعفی هم وجود دارد و مدعی نیستیم که ضعفی
نداریم.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمود حجتی در نشست خبری امروز خود با
خبرنگاران به عملکرد و دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و
اظهار داشت :البته نقاط ضعفی هم وجود دارد و مدعی نیستیم که ضعفی
نداریم.
وی اضافه کرد :باور بنده این است که مملکت ما در بخش کشاورزی
ظرفیتها و قابلیتهای نهفته فوقالعاده ای دارد که بخش عمده ای را
کشف نکردیم و به بخشی هم ان طور که باید و شاید بهره نگرفتیم یا اگر
بهره گرفتیم به صورت بهره ور عمل نکردیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :نگاه کلی ما این است که باید بهره وری را
تبدیل به احسن کرده و آن را افزایش دهیم.
حجتی ادامه داد :در برخی مناطق کشور بارندگی باالی  500میلی متر
است ،بعد برخی می گویند ما آب نداریم؛ توجیه مسئوالن را از این منظر
نپذیریم.
این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی
در چند سال گذشته ،افزود :ما برنامه هایی را در ارتباط با محصوالت
اساسی در دستور کار قرار دادیم ،با تجربه سایر کشورها در این زمینه و
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ظرفیت های تحقیقاتی که در گوشه و کنار دنیا وجود داشت؛ ارتباط برقرار
شد.
برنامه مان ،افزایش عمودی تولید است
وزیر جهاد کشاورزی افزود :یکسری برنامهها در رابطه با افزایش تولید
محصوالت اساسی مانند گندم ،برنج ،جو ،شکر ،پنبه و دانههای روغنی
تدوین شده است که با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح بدون افزایش
سطح زیرکشت این محصوالت را افزایش میدهیم.
وی با بیان اینکه در تولید محصوالت اساسی مانند گندم ،برنج ،جو ،پنبه،
دانه های روغنی و غیره برنامه های افزایش تولید پیگیری شده است ،اضافه
کرد :ما در این برنامه ها هیچ افزایش سطحی پیش بینی نکرده ایم برنامه
ما افزایش تولید به صورت عمودی است البته احتمال دارد سطح زیر کشت
برخی محصوالت را کاهش و برخی را افزایش داده باشیم.
تعرفه صفر واردات ،کارخانجام چغندر را ورشکست کرد
وی همچنین با اشاره به اینکه واردات شکر با تعرفه صفر در سال های
گذشته موجب شد بسیاری از کارخانجات چغندرقند ورشکست شوند،
اظهار کرد:در همان سالها سطح زیرکشت بهاره چغندر قند  173هزار هکتار
بود که سال گذشته به دلیل محدودیت آب این عدد به  103هزار هکتار
رسید بنابراین در طول حدود  10سال گذشته  70هزار هکتار سطح کشت
بهاره کاهش یافت اما متوسط تولید از  27به  54تن رسید.
وی درمورد گندم هم گفت :سال گذشته سطح زیرکشت گندم نسبت به
سال 92؛  360هزار هکتار کاهش پیدا کرد با این حال در تولید به
خودکفایی رسیدیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش گندم یک و نیم میلیون تن
تولید کل بر مصرف کل پیشی گرفت ،ادامه داد :سال 92؛ کشاورزان کمتر
از  4هزار میلیارد تومان پول گرفتند اما این عدد در سال  95به  14هزار و
 500میلیارد تومان رسید.
حجتی اضافه کرد :با این حال برخی اخبار و سیاه نماییهایی به گوشمان
میرسد و غصهمان می گیرد که علت آن هم احیانا برخی مسائل سیاسی و
انتخاباتی است.
وی با بیان اینکه اعداد و آمار کامال واضح و روشن است ،افزود :ما سال 92؛
 4میلیون و  700هزار تن گندم خریدیم و این عدد در سال گذشته به 11
و نیم میلیون تن رسید.
کشت چغندر باید به پائیز منتقل شود
این مقام مسئول با بیان اینکه  80درصد بارندگی ها در پاییز ،زمستان و
اوایل بهار اتفاق می افتد ،به لزوم انتقال کشت چغندر قند به پاییز اشاره
کرد و گفت :در این صورت بخش عمده ای از آب مورد نیاز محصول از
طریق آب سبز تامین خواهد شد.
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حجتی با اشاره به اینکه در خوزستان مشکل کشت چغندر داریم ،ادامه داد:
ما در خوزستان کارخانه نداریم؛ اگر کارخانه ای در این استان ایجاد شود که
ظرفیت دریافت روزانه  50تا  60هزارتن چغندر را داشته باشد می توانیم
در این استان کشت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید دانه های روغنی اضافه کرد :ما می
توانیم  70درصد نیاز کشور در این زمینه را در داخل تامین کنیم.
که این عدد را در سال  84به  16درصد رساندیم اما عقب گرد داشتیم و به
 6درصد رسیدیم هم اکنون نیز روی همان  6تا  7درصد حرکت می کنیم.
حجتی تصریح کرد :ما موفق شدیم تولید کلزا را نسبت به سال  92سه برابر
کنیم.
درآمد کشاورزان با کشت دوم 40درصد افزایش یافت
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تجهیز و نوسازی اراضی شمال در دستور
کار ما است ،گفت :هر جا این کار را انجام دادیم ،انجام کشت دوم امکان
پذیر شده است ضمن اینکه درآمد کشاورزان بین  30تا  40درصد افزایش
یافته است.
حجتی با اشاره به افزایش  8درصدی تولید برنج در سال  95نسبت به سال
ماقبل آن ،افزود:در عین حال در برخی استانها به صورت نانوشته ،کشت را
محدود کرده ایم.
منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه گلخانهها و پرورش ماهی در قفس
این عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه در بخش سیستم های نوین
آبیاری در سال گذشته عالوه بر ردیف های بودجه  500میلیون دالر از
محل صندوق توسعه ملی به سیستم های نوین آبیاری اختصاص پیدا کرد،
افزود :عالوه بر این ردیف بودجه نیز به  2هزار و  400میلیارد تومان افزایش
پیدا کرد.
حجتی با اشاره به ظرفیت های مغفول مانده در بخش کشاورزی؛ توسعه
گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس را جزو این ظرفیت ها خواند و گفت :در
زمینه توسعه گلخانه ها اقدامات خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد :از محل صندوق توسعه ملی 10 ،درصد ورودی صندوق به
صورت ریالی در اختیار ما قرار می گیرد که این مبلغ را در دو زمینه توسعه
گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس متمرکز کرده ایم.
به گفته حجتی سرمایه بانک کشاورزی نیز از  1800میلیارد تومان در سال
 92به  6هزار میلیارد تومان در اواخر  95رسیده است که این اعتبار نیز در
اختیار بخش قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه هر هکتار گلخانه برای  10نفر اشتغال مستقیم ایجاد می
کند ،ادامه داد :بهره وری آب نیز در این صورت  90درصد بهبود می یابد.
افزایش تولید ماهی در قفس
حجتی با اشاره به اینکه در بحث گلخانه خیلی عقب هستیم گفت :سال
گذشته حدود هزار و  200هکتار گلخانه در کشور ایجاد کردیم در حالی که
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هدف گذاری ما هزار و  500هکتار بود ضمن اینکه برای امسال دو هزار
هکتار هدف گذاری شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حداقل یک میلیون تن ظرفیت تولید
ماهی در قفس است ،گفت :این در حالی است که در سال  95تولید کل
آبزیان کشور یک میلیون و  50هزار تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما از سال  93پرورش ماهی در قفس را آغاز کرده ایم،
افزود :در بهمن ماه  95ما حدود  370قفس در داخل دریا داشتیم و هدف
گذاری ما در سال  95تولید هزار تن ماهی در قفس بود که  16هزار تن آن
محقق شد.
این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه به ما تصویب شده امسال 50
هزار تن ماهی در قفس تولید کنیم ،افزود :با توجه به اینکه مقدمات کار
فراهم شده فکر می کنیم این امر محقق شود.
به گفته حجتی در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده  200هزار تن در
قفس در کشور تولید شود.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت
تولید پرورش گیاهان دارویی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت :گل
محمدی ،زعفران ،سماق ،عناب ،زیره ،همگی جزو این گیاهان دارویی به
شمار میروند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان استقبال خوبی از کشت این محصوالت
کرده اند ،گفت :محدودیت ما در توسعه تولید نهال است.
پیش خرید اسانس گل محمدی از سوی فرانسه و آلمان
حجتی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان اسانس
گل محمدی را پیش خرید می کنند ،اظهار داشت :هزار و  400گیاه
دارویی در کشور ما شناسایی شده که بین  300تا  400مورد آنها منحصر
به فرد و انحصاری کشور خودمان است.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه تولید و
صادرات محصوالت لبنی از کشور اشاره کرد و ادامه داد :ما امروزه یکی از
بزرگترین صادرکنندگان محصوالت لبنی هستیم و در حال حاضر
محصوالت لبنی ایران به کشورهای اروپایی ،آمریکا و ژاپن صادر می شود.
وی همچنین با اشاره به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان طی سال
گذشته در کشور افزود :این بیماری که منشا آن پرندگان مهاجرت بودند
خسارت سنگینی را به صنعت طیور وارد کرد که البته حداقل پشتیبانی
توسط دولت از این صنعت انجام شد اما آنطور که باید و شاید خسارت
تولید کنندگان را جبران نکرد.
وی با بیان اینکه حدود دو میلیون و  400هزار تن گوشت مرغ در کشور
تولید می شود ،اضافه کرد :مشکل ما این است که نتوانستیم به اندازه کافی
بازار برای این محصوالت پیدا کنیم و به خاطر آنفلوآنزا نیز سال گذشته
صادرات ما دچار مشکل شد.
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این مقام مسئول دولتی با اشاره به انجام کشت فراسرزمینی در کشورهای
قزاقستان ،روسیه ،اوکراین ،غنا ،برزیل و گرجستان اظهار داشت :برای انجام
بیش از  2.5میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در حال مذاکره هستیم؛ بین
 800هزار تا یک میلیون هکتار نیز منجر به قرارداد شده است و عمده
سطوح زمین ها در کشورهای روسیه و قزاقستان قرار دارد.
حجتی ادامه داد :همچنین  300هزار هکتار کشت فراسرزمینی مالکیتی در
گرجستان و حدود  70هزار هکتار مالکیتی در برزیل در حال انجام است
ضمن اینکه انجام این کار در کشور غنا نیز نهایی شده است.
امسال احتماال  11میلیون تن گندم می خریم
وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی گندم که از روز گذشته آغاز
شده نیز گفت :ارزیابی اولیه ما خرید  11میلیون تن گندم است ضمن
اینکه برای تامین منابع مالی نیز بر بودجه رقم بسیار خوبی پیش بینی شده
است.
به گفته حجتی منابع مالی خرید تضمینی گندم از سه محل تامین می
شود که منبع نخست فروش ماهانه گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی به
نانوایی ها و کارخانجات است که این وزارتخانه ماهانه  500میلیارد تومان
گندم به این مراکز می فروشد همچنین  8هزار و  200میلیارد تومان در
بودجه برای تامین مالی خرید گندم پیش بینی شده و کسری آن نیز
توسط بانک ها تامی می شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تولید میگو نیز با بیان اینکه سال  92حدود 12
تا  13هزار تن میگو در کشور تولید شد گفت :این عدد سال گذشته به 21
هزار تن رسید و ما سال به سال در تولید و صادرات میگو شاهد افزایش
بوده ایم ضمن اینکه ضایعات نیز در این زمینه کاهش یافته است.
حجتی تصریح کرد :سال گذشته برای اولین بار بعداز یک دوره طوالنی در
سیستان و بلوچستان اقدام به تولید میگو کردیم ضمن اینکه  7تا  8هزار
تن تقاضای داخلی برای این آبزی تعریف شده است.
کنترل قیمت میوه وظیفه ما نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای تنظیم بازار میوه
شب عید حدود  62تا  63هزار تن پرتقال وارد کردیم اظهار داشت :ما 54
هزار تن مرغ برای ایام عید در سردخانه ها ذخیره داشتیم و هر روز حتی
روزهای تعطیل مرغ منجمد در بازار عرضه کردیم البته ممکن است یک
روز به دلیل تعطیل بودن کشتارگاه ها قیمت مرغ افزایش یافته باشد اما روز
بعد از آن شاهد کاهش قیمت ها در بازار بودیم.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مسئول تولید و تامین
محصوالت است و مسئول عرضه آنها نیست ،گفت :میادین میوه و تره بار و
میدان بهمن در حوزه مسئولیت ما قرار دارد و مغازه ها به ما مربوط نمی
شود.
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وی همچنین درباره افزایش قیمت لبنیات ادامه داد :این امر در حوزه
مسئولیت های بنده قرار ندارد و سازمان حمایت مسئول این کار و تنظیم
قیمت هاست( .بازگشت به فهرست)

تعطیلی  4هزار دفتر خدمات فنی و مهندسی
کشاورزی  /نیمی از مهندسان کشاورززی بیکارند یا
شغل مرتبط ندارند
(خبرگزاری تسنیم  26فروردین  96شناسه خبر )1378775

رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی استان تهران با اشاره به تعطیلی
گسترده دفاتر خدمات فنی و مهندسی کشاورزی گفت :حدود نیمی از
فارغ التحصیالن بخش کشاورزی بیکار هستند یا شغل غیر مرتبط با
رشته تحصیلی خود دارند.
به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،در دنیای
صنعتی امروز کشاورزی نیز به سمت صنعتی شدن و استفاده از علم
روز و تکنولوژی رفته است و کشاورزی معیشتی دیگر جایگاهی
ندارد .یکی از ظرفیتهای بالقوه ای که در کشور برای تبدل شدن
کشاورزی به یک قطب وجود دارد ،فارغ التحصیالن کشاورزی است
که تعداد آنها نیز در کشور فراوان است و از ظرفیت های آنها می توان
برای پیشبرد این اهداف استفاده و از طرفی زمینه اشتعال ایجاد کرد.
بر اساس اطالعات موجود ،نیمی از فارغالتحصیالن بخش کشاورزی و
دامپروری کشور به دلیل اینکه نتوانستهاند شغل موردنظر خود را پیدا
کنند بیکار هستند یا به مشاغل غیر مرتبط دیگری جذب شدهاند که با
سرعت بخشیدن به توسعه کشاورزی صنعتی و مدرن در کشور می
توان مشکالت اشتغال تحصیل کرده های بیکار را نیز حل کرد.
رئیسی :هزینه ساخت یک مرکز خرید ،بسیار بیشتر راه اندازی یک
مرکز تولیدی کشاورزی است
بنابراین گزارش آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی
در بازدید اخیر خود از مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان
قدس رضوی در جمع مدیران ،کارشناسان و کارکنان این
مؤسسات اشارات دقیق و تخصصی ،در باره اهمیت توسعه کشاورزی
مکانیزه و باغداری مدرن در افزایش کیفیت و مرغوبیت محصوالت
کشاورزی داشت.
وی در این بازدید اظهار کرد :روشهای کشاورزی سنتی برای تولید
محصوال ت مرغوب و با حجم باال پاسخگوی نیاز امروز کشور نیست ،لذا
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بهره گیری از علم و تکنولوژی روز در کنار همت و تالش مضاعف
میتواند ایران اسالمی را به یکی از قطبهای کشاورزی صنعتی در
منطقه تبدیل کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری کشاورزی دانش بنیان را
یکی از بسترهای مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی و بیان
کرد :ایران اسالمی با توجه به زمینههای زیست محیطی مناسب،
کارشناسان خبره و جوانان خالق و توانمند میتواند زمینه تبدیل شدن
به یک قطب قدرتمند کشاورزی را در منطقه خود دارد.
وی اضافه کرد :بیتردید کشاورزی دانش بنیان از جایگاه و اهمیت
ویژه ای در توسعه کشاورزی برخوردار است ،دقت در آبیاری ،کنترل
آفات و تغذیه مناسب گیاهی از مواردی بوده که در حوزه کشاورزی
باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه صحبت های خود با اشاره به
مشکالت فارغ التصالن بخش کشاورزی کشور گفت :هزینه مورد نیاز
برای ساخت یک مرکز خرید بسیار بیشتر از هزینه الزم برای راه
اندازی یک مرکز تولیدی کشاورزی است ،متاسفانه مبالغ گزافی که
برای ساخت مراکز خرید هزینه میشود در نهایت مورد استفاده
برندهای خارجی قرار میگیرد.
وی افزود :بسیاری از مهندسان کشاورزی متاسفانه به سبب فراهم
نبودن شرایط کاری در مراکز تجاری و فروشگاههای عرضه محصوالت
خارجی کار میکنند ،با توسعه کشاورزی میتوان شرایطی را فراهم
آورد که این افراد در زمینههای کاری مرتبط با رشته تحصیلی و
حوزههای تخصصی خود مشغول به فعالیت شوند.
رئیسی با تاکید بر اینکه امروز به هیچ عنوان نیاز مشهد توسعه و
افزایش مراکز تجاری نیست ،گفت :ساخت مراکز تجاری برای عرضه
محصوالت و برندهای خارجی هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد و
سیاست آستان قدس رضوی در حوزه اقتصادی توسعه مراکز تولیدی
با پشتوانه دانش بنیان است.
بنابراین گزارش اظهارات تخصصی آیت اهلل ابراهیم رئیسی تولیت
آستان قدس رضوی در باره کشاورزی که چندی پیش نیز با محمود
حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای همکاری مشترک در بخش
کشاورزی نیز دیدار داشته است ،مورد توجه بخش کشاورزی از جمله
دانش آموختگان مهندسی کشاورزی قرار گرفته است.
نیمی از مهندسان کشاورزی بیکارند یا شغل مرتبط ندارند
علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
استان تهران درباره جزئیات مشکالت اشتغال فارغالتحصیالن بخش
کشاورزی در گفتگو تسنیم اظهار کرد :نگاه ما در بخش کشاورزی و

بولتن داخلی تولید ملی |22

مهندسان کشاورزی باید بهصورت سیستمی شود و بخش کشاورزی و
خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی افزود :تفکر سیستمی در بخش کشاورزی ایجاد نشده است و نگاه
کوتاهمدت به این بخش در کشور صورت میگیرد.
رئیس سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
ادامه داد :نرخ بیکاری در فارغ التحصیالن بخش کشاورزی حدود 2
برابر فارغالتحصیالن سایر رشتههای تحصیلی است بهطوری که
میتوان اذعان داشت حدود نیمی از فارغ تحصیل کرده های بخش
کشاورزی بیکار هستند یا شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود
دارند.
وی تصریح کرد :تا زمانی که حمایتهای الزم از بخش کشاورزی
صورت نگیرد و سرمایهها از این بخش فرار کنند و بنگاههای تولیدی
دچار مشکالت نقدینگی باشند و نتوانند وامهای بانکی و منابع موردنیاز
خود را تأمین کنند ،دیگر به گاهی وجود ندارد که مهندسان کشاورزی
نیز بخواهند به آنها خدمات دهند.
بزرگی با طرح یک سؤال گفت :در حال حاضر به غیر از بانک کشاورزی
سایر بانکها به چه میزان به تسهیالت در اختیار کشاورزان و
مهندسان این بخش و با چه شرایطی قرار میدهند؟
وی با بیان اینکه شرایط خاص بخش کشاورزی نباید با بخش صنعت
سنجیده شود افزود :در حال حاضر نرخهای تسهیالت بخش کشاورزی
باال است و بسیاری از روستائیان و عشایر نمیتوانند وثایق موردنیاز
بانکها را تأمین کنند.
بزرگی با اشاره به اینکه مهندسان کشاورزی برای ایجاد دفاتر خدمات
فنی و مهندسی شرایط مناسبی ندارند گفت :فعاالن این بخش برای
ایجاد دفاتر فنی مهندسی ،کلینیکهای گیاهپزشکی ،برای تهیه وسایل
خود سود باالی بانکی با زمان برگشت کوتاهمدتی میتوانند دریافت
کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که از دولت دوازدهم چه انتظارتی برای
کمک به اشتغال مهندسان کشاورزی دارید گفت :این انتظار میرود که
دولت در این باره تنها به قانون موجود کشور عمل کند بهطوریکه
قانون اصالح نظام آموزشی که اکنون وجود دارد در ماده  21و  23این
قانون به توانمندسازی فارغالتحصیالن صحه گذاشته است اما در مقام
عمل دولت کار جدی در این باره توسط وزارت علوم انجام نداده است.
بزگی اظهار داشت :باوجود بودن قانون اصالح نظام آموزشی ،دولت در
اینباره این باره کمکاری کرده است و گزارشی در این خصوص دیده
نمیشود.
وی اضافه کرد :کلیه بانکها به غیر از بانک کشاورزی ،برای دادن
تسهیالت الزم به مهندسان کشاورزی میگویند که مگر برای ارائه
شماره  89بهمن 95

خدمات نیاز به ایجاد دفتر خدامت فنی مهندسی نیز دارید؟ که این امر
نشانه عدم آشنایی آنها با نیازهای این بخش است.
بزرگی گفت :مهندسان کشاورزی نیاز به مکانی برای دفتر ،خرید
تجهیزات و سرمایه در گردش برای شروع فعالیت خود دارند اما به
دلیل مشکالت تأمین نقدینگی بسیاری از آنها امکان تأسیس این دفاتر
را بهدست نمیآورند.
حدود  4هزار شرکت خدمات فنی و مهندسی کشاورزی تعطیل شد
وی اظهار داشت :در  8سال گشته 7 ،هزار و  800شرکت خدمات فنی
و مهندسی کشاورزی در کشور داشتهایم که امروزه حدود  4هزار از
این دفاتر تعطیلشدهاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران درباره دالیل
تعطیلی این دفاتر خدامت فنی و مهندسی در سالهای اخیر اظهار
کرد :شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به دلیل اینکه سیستم بانکی
کشور نتوانسته است نیاز آنها را تأمین کند و به غیر از یک بانک
کشاورزی ،سایر بانکها حتی شناختی از نیاز این بخش ندارند و از
طرف دولت نیز حمایتی از آنها نمیشود ،تعطیلشدهاند.
وی افزود :از طرفی باید توجه داشت که بخش کشاورزی تنها مربوط به
بخش تولید نیست و بخش خدمات مانند فعالیت مهندسان کشاورزی
نیز وجود دارد که دولت حمایت زیادی از این بخش نمیکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران با اشاره به
لزوم توسعه واگذاری وظایف به بخش خدمات فنی و مهندسی
کشاورزی تأکید کرد :برای واگذاری خداماتی که بخش خصوصی و
فارغالتحصیالن این بخش میتوانند انجام دهند ،گامهایی برداشته شده
است اما کافی نیست.
وی اظهار داشت :برای بخش کشاورزی و تولید کشور باید اقداماتی در
بخش توزیع و نظام بانکی ایجاد شود تا تولیدکننده فعالیتش باقی
بماند و مهندسان نیز بتوانند به آنها خدمات ارائه دهند.
بزرگی اظهار داشت :وزارت کشاورزی اقداماتی برای توسعه خدمات و
اشتغالزایی فارغ التحصیالن بخش کشاورزی داشته است اما وزارت کار
باوجود پیگیریهای انجامشده ارتباط آن با نظاممهندسی کشاورزی
قطع است و این ارتباط با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
ریاست جمهوری نیز مناسب نیست.
وی با اشاره به نیاز اصالح وضعیت جذب فارغ التحصیالن بخش
کشاورزی اظهار داشت :برای بهبود وضعیت جذب و آموزش مهندسان
کشاورزی تعدادی از رشتهها و گرایشها مهندسی کشاورزی بر اساس
نیازهای بازار ساماندهی نشده است و از طرفی ازلحاظ جنسیت بانوان
در برخی از رشتهها نیابد ورود کنند اما این تفکیک صورت نگرفته
است.
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بزرگی با اشاره بااینکه میزان فارغ التحصیالن بخش کشاورزی در
استان تهران بیش از ظرفیتهای موجود است ادامه داد :وسعت
کشاورزی در استان تهران محدود است اما وزارت علوم تا به امروز
اقدام مناسبی برای رفع این مشکالت باوجود تقاضای انجامشده نکرده
و خواب است.
گفتگو از ابراهیم نژاد رفیعی (بازگشت به فهرست)

کیلویی  100هزار عرضه شد که هم اکنون به  70تا  50هزار تومان
رسیده است( .بازگشت به فهرست)

قارچ بکار 50 ،میلیون سود ببر
(خبرگزاری تسنیم  28فروردین  96شناسه خبر )1381044

عرضه  18نوع میوه قاچاق در بازار با بسته بندی ایرانی
(خبرگزاری تسنیم  28فروردین  96شناسه خبر )1382144

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از عرضه  18نوع میوه قاچاق
با بسته بندیهای ایرانی در بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حسین مهاجران با اشاره به اینکه
حجم کشف میوه قاچاق قابل توجه است اظهار کرد :با این وجود هنوز
هم میوه قاچاق در بازار موجود است.
وی با نامعلوم دانستن نحوه عرضه این محصوالت در بازار افزود :سیب
سبز و قرمز و گالبی از آمریکا ،سیب از ایتالیا و فرانسه ،سیر از چین،
شبرنگ و گیالس از آفریقا ،پرتقال از مصر و ترکیه و انبه از کنیا
بخشی از میوه های قاچاق موجود در بازار است.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به وجود لیموترش
خوزستان در بازار گفت :همزمان با این محصول داخلی لیمو ترش
ترکیه و برزیل هم در بازار عرضه می شود که صدمه به محصول داخلی
خواهد زد.
مهاجران واردات قانونی میوههای مورد نیاز بازار در زمان کمبود یا
افزایش قیمت این محصوالت را منطقی دانست و گفت :قاچاق میوه
سبب ورود آفات خطرناک به کشور میشود که مبارزه با آنها دشوار
است.
وی افزود :همچنین واردات قانونی میوه سبب کاهش سود قاچاقچیان
و کاهش این معضل در بازار میوه می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی چاقاله و گوجه سبز را میوه
های نوبرانه این فصل اعالم کرد و گفت :قیمت چاقاله در ابتدای ورود
کیلویی  150هزار تومان و هم اکنون  35هزار تومان است که با ورود
این محصول از شهریار به  8تا  13هزار تومان کاهش خواهد یافت.
مهاجران با اشاره به ظرفیت شهریار در تامین درخواست بازار کشور به
گوجه درختی به مدت  6ماه گفت :گوجه درختی در ابتدای ورود
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قهاری ساالنه نزدیک به  70تن قارچ تولید می کند و هر کیلو را به
قیمت 5هزار تومان می فروشد .وی می گوید :سود خالص از پرورش
قارچ برایم ساالنه بین  40تا  50میلیون است.با پیشنهاد خواهرم وارد
این حوزه شدم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در شرایطی که
دربیکاری یکی از بحران های اصلی در جامعه است ،هستند افرادی که
با سرمایه ای اندک بدون آنکه منتظر وعده های دولت باشند برای خود
کاری دست و پا می کنند.
علی قهاری ،تولید کننده ای است که از تولید قارچ ساالنه  50میلیون
تومان درآمد دارد .وی اهل شهر خرم دره استان زنجان است که با
ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ کار تولیدی خود را شروع کرده
است.
وی از سال  87کار خود را با سرمایه ای بالغ بر  3میلیون تومان آغاز
کرد .اما شرکتش را از سال  90ثبت کرد .او قبل از آنکه وارد کار
تولیدی شود ،کارهای زیادی را تجربه کرده است .رشته تحصیلی وی
کاردانی الکترونیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی است.
قهاری ساالنه نزدیک به  70تن قارچ تولید می کند و هر کیلو را به
قیمت 5هزار تومان می فروشد .وقتی درباره نحوه کارکرد خود صحبت
می کند می گوید :انجمن کشوری قارچ هزینه تولید هر کیلو قارچ را
 5هزار و  600تومان برآورد کرده است اما من بدون محاسبه استهالک
دستگاه و مکان و بدون محاسبه اجرت خودم ،هزینه تولید هر کیلو
قارچ را  4هزار تومان برآورد کردم .قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا 10
هزار تومان را دارد .اما در حال حاضر چنین کشش قیمتی برای خرید
وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه سود خالص از پرورش قارچ برایم ساالنه بین 40
تا  50میلیون است افزود:با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم و با
پرورش قارچ آشنا شدم .به دنبال کار تولیدی بودم که امکانات زیادی
نداشته باشد که در بررسی ها به پرورش قارچ رسیدم .این کار بین
کارهای تولیدی کم ریسک ترین است.
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این کارآفرین گفت :در یک مقطعی بازاریاب نداشتم و قارچ هایم را
خودم می فروختم .محصوالتم را به کیش می فرستادم.
وی درباره تناوب در سود خالص خود می گوید :در برخی مقاطع تمام
فصل های سال تولید داریم و در برخی مقاطع خط تولید غیر فعال
است .در تولید قارچ همواره واسطه ها و دالالن سود می برند .کارگاه
های خانگی نیازی به کارگر ندارند ،خودشان می توانند محصول خود
را بسته بندی و در فروشگاه ها توزیع کنند.کارخانه های بزرگ هم که
کالً نوع فعالیتشان متفاوت است و میزان سوددهی تولیدشان باالست.
در این میا ن تنها کارخانه هایی می مانند که نه بزرگ هستند و نه
خانگی .این دسته از کارخانه ها همواره در تولید دچار ضرر هستند چرا
که باید هزینه کارگر بپردازند.
قهاری گفت :ویزیتورها هنگام کار کردن با کارخانه های نسبتاً بزرگ
سود می برند چرا که منتظر محصول از یک کارخانه نمی شوند .به
طور مثال اگر همیشه محصول خود را از "کارخانه من" تأمین کنند
در صورتی که مشاهده کنند من محصول ندارم منتظر نمی مانند و
سریعاً از کارخانه دیگری محصول تأمین می کنند و در این میان تولید
کنندگان هستند که محصولشان با پایین ترین قیمت به فروش می
رسد .یکی دیگر از دالیلی که تولیدکنندگان در اکثر مواقع متضرر
هستند این است که تعداد کارخانه هایی که بدون مجوز فعالیت می
کنند زیاد است .همین موضوع باعث عدم توازن در عرضه و تقاضای
محصول می شود .در یک مقطع قارچ به دلیل عرضه باال کاهش قیمت
و در مقطع دیگر به دلیل عرضه کم افزایش قیمت پیدا می کند.
قهاری با بیان اینکه اگر خانواده ام نبودند نمی توانستم با پیچیدگی
کار تولید کنار بیایم و احتمال اینکه بعد از چند ماه کار را رها کنم
وجود داشت گفت:پدرم بخشی از سرمایه در گردش را در اختیارم
گذاشته است.
وی با بیان اینکه مدتی برقکار ساختمان بودم گفت :در این زمینه
کارهای بسیاری را انجام دادم .در زمینه پرورش قارچ یک بار با
شکست مواجه شدم اما نا امید نشدم و دوباره شروع کردم و در حال
حاضر شغلم به ثبات و سود دهی رسیده است .عالقه در کار مهمترین
شاخص است ،به خاطر عالقه ای که داشتم محکم سرکارم ایستادم .
زمانی که چندین روز و چندین ماه وقت صرف کنی و نتیجه تالشت را
در یک محصول ببینی ،لذتی وصف ناشدنی است .من حتی بسته بندی
قارچ ها را خودم انجام می دهم .تا کنون 6نفر به صورت مستقیم
و  10هم بازاریاب دارد.
قهاری معتقد است که قارچ مواد غذایی مفیدی است و ویتامین هایی
مانندویتامین  Bویتامین ، Kآهن ،فسفر ،منیزیوم ،منگنز ،روی و مواد
آنتی اکسیدان ضد سرطان را در خود دارد.
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وی در ادامه به نبود صنایع تبدیلی قارچ در استان ها اشاره کرد و
گفت :در مرحله اول باید نظارت درستی در استان ها باشد و مشخص
شود که افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند برای کدام بخش و
به چه میزان باید تولید کنند .عالوه بر این موضوع ،اکنون مشاهده می
کنیم که صنایع تبدیلی که می تواند عالوه بر ایجاد شغل در کشور
سود آور باشد در استان ها وجود ندارد .دولت می تواند با حمایت از
تولید کنندگان در این بخش و پرداخت تسهیالت دراز مدت با نرخ
سود کم به تولید کنندگان کمک کند تا آنها بتوانند صنایع تبدیلی
پودر قارچ ،قارچ خشک شده،مربای قارچ و ترشی قارچ را تولید کنند
که عالوه بر اشتغال زایی سود آور است.
این کارآفرین گفت :اکنون یک جوان با سرمایه ای بالغ بر  6تا7
میلیون می تواند یک کارگاه خانگی تولید قارچ داشته باشد که برایش
توجیه اقتصادی دارد .در این صورت نیازی به کارگر هم ندارد و می
تواند تمام امورات مربوط به تولید و توزیع قارچ را به تنهایی انجام
دهد( .بازگشت به فهرست)

صنعت
تولید در  24گروه صنعتی همچنان کمتر از سال 90
است
(خبرگزاری فارس  3فروردین )96

طبق آمارهای بانک مرکزی ،از مجموع  33گروه صنعتی در  9ماهه
اول امسال فقط  8گروه صنعتی کاهش تولید داشته و باقی گروه
افزایش تولید داشتهاند ،اما سطح تولید کل و سطح تولید  24رشته
صنعتی هنوز به سطح تولید سال  90نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،ارقامی که در قالب
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی از سوی بانک مرکزی منتشر
شد از نکات جالب توجهی برخوردار است.
طبق جدولی ارائه شده در  9ماهه اول امسال از مجموع  33رشته
صنعتی ،سطح تولید  24رشته صنعتی افزایش یافته و سطح تولید 8
رشته کاهش یافته است .تولید در رشته تولید داروها و فرآوردههای
دارویی ،شیمیایی و گیاهی تغییری نداشته است.
بانک مرکزی سال پایه محاسبه رشد اقتصادی و شاخص کارگاههای
بزرگ صنعتی را سال  1390قرار داده است و افزایش سطح تولید هر
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رشته باعث میشود عدد از  100بیشتر شود و اگر عدد کمتر از 100
باشد به معنای پایینتر بودن سطح تولید نسبت به سال پایه ()1390
است.
بنابراین در  9ماهه امسال ،شاخص تولید تنها  9رشته صنعتی از سطح
سال  90بیشتر بوده است .به عبارت دیگر سطح تولید در  24رشته
صنعتی از مجموع  33رشته صنعتی کمتر از سال  90است.
به گزارش فارس ،در صورتی فقط شاخص رشتههای صنعتی در فصل
پاییز را در نظر بگیریم ،تعداد رشتههای صنعتی که شاخص آنها از عدد
 100باالتر است به عدد  10میرسد و همچنین شاخص کل
کارگاههای بزرگ صنعتی در سطح  102.3قرار میگیرد.
اما معموال بازههای زمانی فصلی چندان قایل استناد نیست و بازه
زمانی بلند مدتتر مالک ارزیابیها است .توجه به این جزئیات این
نکته را حاصل میکند که با وجود افزایش  6.8درصدی شاخص تولید
کارگاههای بزرگ صنعتی در  9ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،سطح تولید صنایع بزرگ هنوز به سطح سال  90نرسیده و
علت تفاوت ارقام بیان شده با فضای قابل لمس در صنایع و اظهارات
تولیدکنندگان صنعتی در چیست.
*شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی
کد
فعالیت

 9ماهه  9ماهه درصد
ضرایب
تغییر
95
94

نام صنعت
شاخص کل

100

10

صنایع تولید مواد
غذایی

+7.3 115.4 107.5 7.40

11

صنایع تولید انواع
آشامیدنیها

116 0.82

+3.9 120.5

12

تولید
صنایع
محصوالت از توتون 48.1 0.47
و تنباکو (سیگار)

61.6

+28

88

+8.1

تولید

90.7

96.9

+6.8

13

صنایع
منسوجات

14

تولید پوشاک ،به
جز پوشاک از 53.3 0.16
پوست خزدار

48.9

-8.3

15

صنایع تولید چرم و
مصنوعات چرمی
97.9 100.1 0.08
کفش،
(کیف،
چمدان و غیره)

-2.2
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81.4 1.81

16

صنایع تولید چوب،
محصوالت چوبی و
81.1 0.30
چوب پنبهای (غیر
از مبلمان)

17

صنایع تولید کاغذ و
محصوالت کاغذی

18

انتشار و چاپ و
رسانههای 87.1 0.09
تکثیر
ضبط شده

81.2

-6.8

19

تولید
صنایع
فرآوردههای نفتی و
114 108.3 1.06
کک (به غیر از
پاالیشگاههای نفت)

+5.2

20

صنایع تولید مواد و
محصوالت شیمیایی

21

تولید داروها و
فرآوردههای دارویی 0.0 132.5 132.6 2.50
و شیمایی و گیاهی

22

89.9

+10.9

-1.2 112.7 114.1 0.48

+7.7 108.3 110.8 26.16

تولید
صنایع
محصوالت الستیکی 2
و پالستیکی

85.6

تولید
کانی 96.2 9.45

+18.9 101.8

23

صنایع
محصوالت
غیرفلزی

24

صنایع تولید فلزات
اساسی

25

محصوالت
تولید
ساخته شده از فلز،
80 2.66
به جز ماشین آالت
و تجهیزات

79.7

26

محصوالت
تولید
رایانهای ،الکترونیکی 72.7 0.87
و نوری

51.6

27

صنایع تولید ماشین
آالت مولد و انتقال
79.6 3.98
نیروی برق به
دستگاههای برقی

81.8

89.1

-7.4

+3.8 106.6 102.7 19.98

-0.5

-29

+2.8
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28

تولید
صنایع
و
ماشینآالت
تجهیزات طبقهبندی 81.2 2.37
نشده در جاهای
دیگر

80.3

29

صنایع تولید وسایل
نقلیه موتوری ،تریلر 51.6 16.33
و نیمتریلر

70

+35.6

30

صنایع تولید سایر
مسایل نقلیه

72.9 0.45

68.7

-7

31

تولید مبلمان

55.6 0.28

57.7

+3.8

32

تولید
مصنوعات
86 0.23
طبقهبندی نشده در
جاهای دیگر

-1.1

سایر

33

تعمیر و
ماشینآالت
تجهیزات

نصب
و 44.1 0.06

101

60.4

+17.4

+37

در جدول باال صنایعی که شاخص آنها بیش از سطح سال  90است با
رنگ سبز و صنایعی که رشد منفی داشتهاند با رنگ قرمز مشخص
شدهاند( .بازگشت به فهرست)

 3.5درصد وام بانکها سهم تولید شد ،بقیه کجا رفت؟
(خبرگزاری تسنیم  15فروردین  96شناسه خبر )1369583

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عمده رشد اقتصادی سال 95
از فروش نفت بدست آمده است گفت :وزارت نفت برای باالتر نشان
دادن آمار فروش نفت خام ،خوراک پاالیشگاه ها را صادر کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،حجت عبدالملکی در برنامه
گفتگوی ویژه خبری در خصوص دستیابی به نرخ رشد  8درصدی
اقتصاد در سال گذشته با اشاره به اینکه مجموع نرخ رشد و نرخ تورم
را نرخ فالکت می گویند ،گفت :هر مقدار نرخ تورم کاهش پیدا کند به
نسبت آن می توانیم نرخ رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در رابطه با نرخ رشد اقتصادی سال
گذشته آمار واحدی وجود ندارد گفت :یکی نرخ رشد اقتصادی را هفت
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درصد و دیگری این نرخ را یازده درصد اعالم می کند لذا متاسفانه یک
بل بشوی آماری در رابطه با نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.
عمده رشد اقتصادی متاثر از فروش نفت خام
وی با بیان اینکه به اذعان عمده مقامات دولتی ،عمده رشد اقتصادی
ما در سال گذشته متاثر از فروش نفت خام بوده است گفت :بانک
مرکزی برای شش ماهه اول سال گذشته نرخ رشد بدون نفت را 0.9
درصد اعالم کرد و مرکز پژوهش های مجلس نیز نرخ رشد اقتصادی
بدون نفت را  1تا  2درصد مطرح می کند  ،به همین جهت عمده رشد
اقتصادی از محل فروش نفت خام بوده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه فروش نفت خام جزء شاخص های
منفی در اقتصاد مقاومتی است بیان کرد :رشد اقتصادی سال گذشته
ما بدون نفت  ،در حدود  1تا  2درصد بوده است.
عبدالملکی اضافه کرد :متاسفانه اقداماتی که در دو  ،سه سال اخیر
اتفاق افتاد باعث شد نرخ رشد اقتصادی ما متوقف شود در حالیکه ما
می توانستیم از سال  92به بعد نرخ رشدهای باالی  3تا  4درصد را
داشته باشیم و در سال  95واقعا به نرخ رشد باالی  8درصد بدون
احتساب درآمدهای نفتی برسیم که متاسفانه به دلیل سیاست های
غلط این اتفاق نیافتاد.
عبدالملکی استاد دانشگاه در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ،در بخش
صنعت  14هزار واحد تولیدی تعطیل بودند افزود :ظرفیت تولید ما 60
درصد ت عطیل بود لذا ،اگر به فعلیت می رسید می توانستیم به رشد
دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه ،شبکه بانکی از  460هزار میلیارد تسهیالت 3.55
درصد را به بخش تولید داده است اظهار داشت :نظام بانکی معلوم
نیست  96.5درصد نقدینگی را صرف چه کاری کرده است.
عبدالملکی تاکید کرد ،نقدینگی از ابتدای روی کار آمدن دولت تاکنون
 7000هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ادامه داد :هزار و200
هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که از طریق خلق اعتبار بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ،رئیس کل بانک مرکزی در سال 94
اعالم کرد که  4166هزار میلیارد تومان شبکه بانکی تسهیالت
پرداخت کرده است عنوان کرد :ایشان گفته بود که این مبلغ را به
تولید داده است.
وی با اشاره به اینکه ،سیاست های ارزی ،تجاری و بانکی باید به
سمت تولید هدایت شود گفت :آمار کل تسهیالت پرداخت شده در
سال  460 ،95هزار میلیارد است.
جبل عاملی نیز با بیان اینکه بیش از  65درصد رشد اقتصادی که در 9
ماهه ابتدای سال  95داشتیم به واسطه فروش نفت بوده است ،اظهار
داشت :نباید فراموش کرد اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و برون
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رفت از آن نیز یک شبه اتفاق نخواهد افتاد لذا می بایست از
درآمدهایی که این بخش برای اقتصاد ما می آورد استفاده کنیم.
وی افزود :درست است که اگر ما نفت و گاز نداشتیم کار دیگری می
کردیم اما به واسطه همین بخش است که در  100سال گذشته ،رفاه
مردم ایران به طور متوسط باالتر از سطح متوسط جهانی بوده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد :رشدی که اتفاق افتاد به دلیل این است
که توانستیم نفت خود را به فروش برسانیم و هیچ کدام از کارشناسان
داخلی ،خارجی و شرکت های بین المللی تصور نمی کردند که یکباره
بتوانیم به وضعیت قبل از تحریم ها برگردیم.
عبدالملکی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه
سیاست های دوازده  ،سیزده و پانزده اقتصاد مقاومتی اشاره می کند
که باید خام فروشی را کاهش دهیم و در ازای آن فرآورده های نفتی و
مشتقات پایین دستی را بفروشیم گفت :در چهار ساله دولت یازدهم ،
تولید فرآورده های نفتی ما دو میلیارد لیتر در سال کاهش پیدا کرده
است.
وی افزود :همچنین در عین حال می بینیم که متاسفانه واردات بنزین
از  1.5میلیون لیتر در روز به  133میلیون لیتر در روز رسیده است و
در برخی مقاطع حتی تا بیست میلیون لیتر واردات بنزین اضافی
داریم.
عبدالملکی با بیان اینکه با افزایش تولید نفت خام می توانستیم
پاالی شگاه ها را بیشتر تغذیه کنیم اظهار داشت :متاسفانه اتفاقی که
افتاده این است که دوستان وزارت نفت برای آنکه فروش نفت خام را
بیشتر نشان دهند بخشی از خوراک پاالیشگاه ها را قطع و صادر کردند
که این اقدام صددرصد ضد اقتصاد مقاومتی و ضد اشتغال است چراکه
خوراک دهی به پاالیشگاه های داخلی که عامل تولید و اشتغال است
کاهش پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت :در بخش صادرات غیر نفتی نیز
باید عنوان شود که در حدود  300درصد از صادراتی که تحت عنوان
صادرات غیرنفتی از آن نام برده می شود میعانات گازی و گاز است.
وی یادآور شد :جالب است آماری که دولت در ارتباط با صادرات غیر
نفتی ارایه می کند بدین ترتیب است که صادرات غیر نفتی در سال
 95نسبت به سال  94افزایش پیدا کرده است در حالیکه وقتی ما
میعانات گازی را از صادرات نفتی کم می کنیم متوجه می شویم که
برعکس این اتفاق افتاده است و  6.5درصد از آمار صادرات غیر نفتی
ما در سال  95نسبت به سال  94کاهش پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد :زمانی می توانیم بگوییم از رکود خارج
شده ایم که نرخ رشد متوسط حداقل برای دو ،سه سال باالی  3.5تا 4
درصد باشد در حالیکه این اتفاق نیفتاده است و نرخ رشدهای ما
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منهای نفت در سال  ،92منفی  2درصد  ،در سال  2.8 ، 93درصد ،در
سال  09. ، 94درصد و در سال  95نزدیک به صفر است.
وی همچنین درباره اینکه چگونه می توانیم به رشد اقتصادی 88
درصدی بدون نفت برسیم گفت :یک کشور با ظرفیت اقتصادی فوق
العاده هستیم ،به طور مثال در بخش کشاورزی ظرفیت های باالیی
داریم که اگر در این چهار سال تمرکز خوبی روی این بخش می
کردیم می توانستیم در حدود  5تا  6درصد رشد تنها در بخش
کشاورزی داشته باشیم .
عبدالملکی با اشاره به اینکه ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با
اطمینان می تواند بگوید به تولید 5/3درصد وام داده شده است گفت:
 85هزار واحد صنعتی در کشور داریم که از این تعداد 81هزار واحد
صنعتی کوچک و متوسط هستند.
سیاست های تجاری باید به کمک تولید کننده بیاید
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ،به  22هزار واحد صنعتی 166هزار
میلیارد وام پرداخت شده است عنوان کرد :سیاست های تجاری باید به
کمک تولید کننده بیاید.
درآمد نامتوازن شده است
وی با اشاره به اینکه ،یک عده ثروتمند تر و یک عده فقیر تر شده
اند ادامه داد :علیرغم همه ادعا ها هنوز در بخش های تولید ،صنعت و
درآمد به سال  90نرسیدیم و ضریب جینی باال رفته و درآمد نامتوازن
شده است.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه ،سیاست های تجاری دولت اصال در
راستای تولید نبوده است خاطرنشان کرد :برای رسیدن به تولید
باید عوامل بازار ،دانش  ،نیروی انسانی و بانک را در نظر گرفت.
نظام بانکی در  3سال اخیر به مراتب بدتر شده است
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ،باید بازار داخل را مورد پشتیبانی
قرار داد که البته این کار را انجام ندادیم اظهار داشت :نظام بانکی در 3
سال اخیر به مراتب بدتر شده است به طوری که برخی از بانک ها در
معرض ورشکستگی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ،نظام آموزشی باید به بهره وری باال برسد گفت:
شرکت های دانش بنیان مورد غفلت قرار گرفته است.
فرهنگ تولید باید در تمام اجزای اقتصاد نهادینه شود
عبدالملکی با تاکید بر اینکه ،فرهنگ تولید باید در تمام اجزای اقتصاد
نهادینه شود افزود :دولت در طول چهار سال گذشته کوچکترین
اقدامی در راستای بهبود اقتصاد کشور و تولید انجام نداده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه 900 ،درصد اقتصاد ایران دولتی است
اظهار داشت :قوه مجریه می تواند قوای مقننه و قضائیه را اصالح کند.
وی با بیان اینکه ،نرخ رشد بدون نفت در سال  96باالی 22درصد
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نخو اهد بود بیان کرد :دولت باید نگاهش را به اقتصاد عوض کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد :صد سال دیگر از رکود خارج نمی شویم
مگر اینکه دولت به تولید به صورت همه جانبه نگاه کند .
عاملی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه ،از دوران ناصرالدین شاه
تاکنون تمام سیاست های دولت ها در راستای حمایت از تولید و
اشتغال بوده است گفت :تسهیالت به بنگاه هایی داده شده که نمی
دانستیم سر پا می ایستند یا نه؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ،نرخ سود واقعی همواره منفی بوده
است گفت :چرا هنوز در تعامل نامعیوبی که بودیم به سر می بریم؟
وی با اشاره به اینکه ،بیشترین درصد تسهیالت برای بخش صنعت
است افزود :سیستم بانکی می خواهد تسهیالت را به کسی بدهد که
توان بازپرداخت داشته باشد.
عاملی با اشاره به اینکه ،پول تسهیالت از جیب ملت داده می شود
اظهار داشت :ما نمی توانستیم تا پیش از سال قبل یک میزان درآمد
ارزی را از بخش نفت داشته باشیم اما به واسطه تالش های صورت
گرفته این اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه ،رشد ایجاد شده برای یک بخش بوده و طول می
کشد که در سفره های مردم دیده شود ادامه داد :درآمد متوسط هر
فرد ایرانی در پایان اسفند ماه سال 96 ، 95درصد درآمد سرانه واقعی
در سال  90بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ،ارزش ریال بیش از حد است افزود:
مردم آرام آرام شاهد رشد خواهند بود و بخش های دیگر اقتصاد نیز
رشد خواهد کرد.
عاملی با اشاره به اینکه ،مزیت نسبی باید از دل اقتصاد بجوشد ادامه
داد :اقتصاد ما این نیست که مثل یک ماشین باشد و گفت باید راننده
را عوض کرد.
وی تاکید کرد :نیاز به اجماع کالن در بین تصمیم گیرندگان برای
تغییر رویکرد داریم( .بازگشت به فهرست)

گرانی مواد اولیه و قوانین دست و پا گیر؛ دو مانع پیش
روی تولید
(خبرگزاری فارس  15فروردین )96
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رئیس انجمن لوازم خانگی کشور گفت :گرانی نهادههای تولید و وجود
قوانین دست و پاگیر از موانع پیش روی بخش صنعت است که برای
حمایت از تولید باید برطرف شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمدرضا دیانی در پاسخ به اینکه صنعت
لوازم خانگی چه میزان اشتغال در کشور ایجاد کرده و چه سهمی از
تولید صنعتی را در اختیار دارد؟ اظهار داشت :لوازم خانگی به عنوان
یک صنعت صادراتی است که  300هزار نفر در آن اشتغال دارند و می
توان با آن از مصرف جلوگیری کرد و به مصرف کاالهای داخلی کمک
کرد که متأسفانه با کمتر از  50درصد ظرفیت خود فعال است.
دیانی افزود :مطابق برخی آمارها ،گردش مالی بازار لوازم خانگی در
ایران حدود  20هزار میلیارد تومان برآورد میشود .
وی گفت :مهمترین عامل در حمایت از تولید ،رقابتپذیری تولید از
جهت قیمت و کیفیت است که صنعت لوازم خانگی از این جهت قدرت
رقابت و جذب بازار را دارد.
رئیس انجمن لوازم خانگی کشور تصریح کرد :اکثر تولیدکنندگان از
گرانی نهاده های تولید و وجود قوانین دست و پاگیر به عنوان موانع
تولید یاد می کنند ،در صنعت لوازم خانگی هم مشکالتی از این دست
وجود د ارد و اصالحات قانونی و اجرایی برای حمایت از تولید باید
صورت گیرد.
وی ادامه داد :در سال  95طرح کارت خرید اعتباری برای رونق بازار
به ویژه در بخش لوازم خانگی اجرا شد ،اما نتیجه مطلوب را به همراه
نداشت .جذب بازارهای صادراتی هم یکی از الزامات بقا و پویایی
صنعتی به شمار میآید.
محمد مهدی رئیس زاده دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز در گفت
و گوی شبکه خبر اظهار داشت  :در حال حاضر  9هزار و  818واحد
نساجی و پوشاک در کشور داریم و اشتغال مستقیم آنها در تولید 300
هزار نفر است .میزان هزینه اشتغال مثل دیگر کشورها ،بنیان صنعتی
شدن با این صنعت بوده است.
وی افزود :واحدهای نساجی با شاغالن کمتر از  100نفر جزو واحدهای
کوچک و متوسط محسوب می شوند ،بازار این صنعت قاچاق پذیرترین
صنعت است و نمی تواند ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد.
به گفته وی ،در گذشته صنعت نساجی  25میلیارد دالر قاچاق داشت
و اکنون قاچاق در آن به  15میلیارد دالر رسیده است .در حالی که در
کشورهای چین ،ترکیه و امارات حدود  5الی  6برابر ایران قاچاق
پارچه وجود دارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی گفت :صنعت نساجی در تمام دنیا سهم
باالیی در اشتغال دارد ،ضمن اینکه کمترین هزینه اشتغالآفرینی را در
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مقایسه با دیگر صنایع دارد .با توجه به این دو ویژگی 50 ،درصد
ظرفیت صنعت نساجی در کشور فعال نیست.
به گفته وی ،برخالف بسیاری از صنعت ها  95درصد نساجی دست
بخش خصوصی است و برای خروج از رکود باید چند دستور العمل
انجام دهیم از جمله اینکه برندهای خارجی را با استفاده از امکانات
داخلی کشورمان تولید کنند.
رئیس زاده گفت :یکی از چالش های تولید در صنعت نساجی مانند
دیگر صنایع ،فرسودگی و به روز نبودن خط و ماشینآالت تولید است
و از این منظر مشکالتی پیش روی تولید در صنعت نساجی وجود دارد
که باید این ضعف ها را برطرف کرد.
وی گفت :در سالهای اخیر بخشی از کارخانههای بزرگ نساجی کشور
تعطیل شدند و یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند .
وی گفت :به علت به روز نبودن صنعت نساجی ،تولید رونق الزم را
ندارد و باال بودن قیمت صادرات هم باعث شوک ارزی شد که در
نتیجه صادرکنندگان از رقابت بازماندند( .بازگشت به فهرست)

بخشنامه جدید گمرک برای کمک به تولید داخل /
تعرفه ها تغییر می کند
(خبرگزاری تسنیم  18فروردین  96شناسه خبر )1372337

سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به گمرک اعالم و از طرف مرکز
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات
سراسر کشور ابالغ شده است.
 بر این اساس مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصدارزش اج زای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی
اقدام کنند.
میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه که در داخل ساختهشده است بر طبق لیست درصد ارزشی اجزای قطعه )(IPIکه ازجانب
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه می گردد تعیین می شود که
شرایط اعطای این تسهیالت به تولیدکنندگان داخلی بر اساس
بخشنامه ابالغی به گمرکات سراسر کشور بدین شرح خواهد بود:
الف -چنانچه قطعات منفصله کاالیی به صورت  CKDازجانب
تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند  2همین
دستورالعمل اقدام شود.
میزان تسهیالت براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:
.1

عمق ساخت داخل کمتر از %20

معادل  %80حقوق ورودی کاالی کامل
.2

عمق ساخت داخل  20تا %30

معادل  %70حقوق ورودی کاالی کامل
.3

عمق ساخت داخل 31تا %40

معادل  %60حقوق ورودی کاالی کامل
.4

گمرک ایران در بخشنامه ای برنامه جدید دولت برای حمایت از
واحدهای تولیدی را به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ،بر
اساس برنامه جدید محور اصلی حمایت از تولید کنندگان داخلی برای
تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کاالهای واسطه ای مورد نیاز در
چارچوب سیاستی پیاده سازی خواهد شد که قبال این سیاست برای
خودروسازان داخلی پیاده شده بود و همچنان هم این برنامه حمایتی
با عنوان آی پی آی )(IPIدر حمایت از قطعات وارداتی خودروسازان
ادامه دارد.
بر این اساس میزان درصد ساخت داخل مالک تعیین حقوق ورودی
برای کاالهای وارداتی تولید کنندگان داخلی خواهد بود که قرار است
جداول پیوست آن در خصوص درصد ساخت داخل واحدهای تولیدی
از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه و به گمرک ابالغ شود .
 این بخشنامه از سوی دبیرخانه هیئت دولت و در اجرای بند چ ماده 38قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از
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عمق ساخت داخل  41تا %50

معادل  %50حقوق ورودی کاالی کامل
.5

عمق ساخت داخل  51تا %70

معادل  %40حقوق ورودی کاالی کامل
.6

عمق ساخت داخل 71درصد و باالتر

معادل  %20حقوق ورودی کاالی کامل
ب -فهرست اقالم ساخت داخل و خارج و عمق ساخت و درصد ارزش
هر کاالیی برحسب مدل از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
صورت دفترچه  IPIتهیه و در صورت تأیید و ابالغ از سوی مرکز
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک قابل اجراست.
ج -اجرای بند  3تبصره  2ماده قانونی اشاره شده مستلزم صدور
گواهی عدم ساخت داخل از سوی دفتر ذیربط در وزارت صنعت،
معدن و تجارت بوده که در آن مشخصات دقیق کاال همراه با شماره
ثبت سفارش ،مبلغ و شماره سیاهه خرید (فاکتور) تصریح شده باشد،
خواهد بود( .بازگشت به فهرست)
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ابهامات اقتصادی در افتتاح خط تولید خودرو قدیمی /
مانور انتخاباتی در زادگاه روحانی
(خبرگزاری فارس  19فروردین )96

افتتاح خط تولید خودرو قدیمی سمند در سمنان توسط رئیس جمهور
در روزهای اخیر ،نه تنها ابهام اقتصادی نبودن تیراژ تولید را به همراه
دارد بلکه پوپولیستی بودن این اقدام را در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری در اذهان ایجاد میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،خط تولید سمند در
سمنان دو روز پیش در حالی برای تولید روزانه  20دستگاه خودرو با
حضور روحانی رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید که ایجاد سایتهای
خودروسازی غیر اقتصادی در برخی شهرها و حتی کشورها یکی از
مهمترین مشکالت خودروسازان به ویژه ایران خودرو در دولت قبل به
شمار میآمد.
این موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان از جمله برخی مدیران
دولت فعلی قرار داشت .در چنین شرایطی روز پنج شنبه هفته گذشته
در جریان سفر روحانی به سمنان خط تولید سمند به بهرهبرداری
رسید ،محصول قدیمی ایران خودرو که به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان باید جای خود را به تولیدات جدیدتری بدهد .به این
ترتیب مشخص نیست هزینه کردن برای ایجاد خط تولید یک محصول
قدیمی آن هم با تیراژ پایین روزانه  20دستگاه و اشتغالزایی 150
نفری با چه توجیه اقتصادی صورت گرفته و آیا هدفی جز یک مانور
انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ندارد؟
کارخانه تولید سمند در سمنان توسط صنایع اتومبیل سازی فردا
متعلق به بخش خصوصی و بر اساس قراردادی با گروه صنعتی ایران
خودرو ایجاد شده و قرار است ساالنه  6هزار دستگاه سمند در این
کارخانه تولید شود.
این واحد تولیدی با سرمایهگذاری بیش از هزار میلیارد ریالی و با
همکاری گروه صنعتی ایران خودرو در دو بخش «خدمات فنی –
مهندسی» و «سفارش کار» فعال شده است.
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هرچند گفته شده که سرمایهگذاری این پروژه توسط بخش خصوصی
صورت گرفته اما حتی با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن عدم
سرمایهگذاری ایران خودرو ،باید گفت که در نهایت ایران خودرو
مجبور به سفارش دهی به این شرکت است و به طور قطع با توجه به
پایین بودن تیراژ تولید در کارخانه سمنان ،هزینه تولید باال خواهد بود
و در نهایت ،این هزینه باال از جیب مشتریان تأمین میشود ،مگر اینکه
ایران خودرو این هزینه اضافه را پوشش دهد که در آن صورت نیز ضرر
حاصل شده از جیب سهامداران پرداخت میشود.
تیراژ تولید کارخانه خودروسازی سمنان در حالی فعالً  6هزار دستگاه
تعیین شده که تولید واحدی مانند کارخانه ایران خودرو خراسان
حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال است.
به گزارش فارس کارخانه ایران خودرو سمنان در دولت احمدی نژاد
احداث و اواخر دولت دهم آمده بهره برداری شد .قرار بود این کارخانه
در شهریور یا مهر  92به بهرهبرداری برسد اما این اتفاق در دولت
یازدهم نیفتاد.
ظرفیت تولید ایران خودرو سمنان  150هزار دستگاه پیش بینی شده
و قرار بود در سه فاز عملیاتی شود به طوری که در فاز اول مونتاژ
صورت گیرد و در فازهای بعدی به رنگ ،بدنه و خودکفایی توجه شود.
برای ایجاد این کارخانه  50تا  60میلیارد تومان هزینه شده و خط
تولید آن دارای انعطاف الزم بود به طوری که امکان تولید چند نوع
خودرو در آن وجود داشت.
در آن زمان قرار بود تولید سمند و دنا در کارخانه ایران خودرو سمنان
صورت گیرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم ،این کارخانه به بخش
خصوصی واگذار شد و البته  4سال متوقف ماند تا در نهایت ،در سفر
اخیر رئیس جمهور به سمنان به بهرهبرداری رسید.
به این ترتیب مشخص نیست چرا کارخانه خودروسازی سمنان  4سال
بیکار باقی ماند و حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه
قرار گرفته و با اشتغالزایی  150نفری به بهربرداری رسیده است .تعداد
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پایین اشتغال این کارخانه نشان از نقش پررنگ مونتاژکاری در این
بخش دارد که باید مورد توجه کارشناسان وزارت صنعت و دستگاههای
ناظر قرار گیرد.
از سویی باید دید آیا برای راهاندازی کارخانه سمنان از تسهیالت بانکی
استفاده شده و در این صورت چه توجیهی برای پرداخت این وام وجود
داشته است؟
از سوی دیگر با توجه به فاصله کم تهران با سمنان ،چه توجیهی برای
ایجاد سایت تولید سمند با ظرفیت اندک در سمنان وجود دارد و
نزدیکی به برخی شهرها برای عرضه محصوالت این کارخانه تا چه حد
در احداث آن موثر بوده است؟ هرچند با توجه به تیراژ پایین تولید
خودرو در این کارخانه به نظر نمی رسد که بازار بزرگی برای آن در
نظر گرفته شده باشد وگرنه فلسفه خروج صنایع از تهران اقدام قابل
قبولی است.
آیا نمی شد حال که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار
داریم ،فکری اساسی برای اشتغال زایی در سمنان میشد تا با گذشت
زمان شاهد زیانده شدن کارخانه و اخراج کارگران نباشیم و این چنین
طرحهای اقتصادی فقط با هدف اشتغالزایی فصلی برای کارگران اجرا
نشوند.
در عین حال ،چه تضمینی برای سفارشدهی به چنین کارخانهای در
آینده وجود خواهد داشت و این موضوع تا چه حد دستخوش اتفاقاتی
مانند تغییر مدیر عامل ایران خودرو قرار خواهد گرفت؟
گزارش از نرگس نیک ضمیر (بازگشت به فهرست)

داروگر پلمپ و  2هزار کارگر بیکار شدند
(خبرگزاری تسنیم  20فروردین  96شناسه خبر )1374789

کارگران داروگر با بیان اینکه کارخانه پلمب و  2هزار نفر بیکار شده اند
اعالم میکنند بعد از  19فروردین که سر کار حاضر شدیم گفتند باید
تسویه کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،شرکت "داروگر" که
دارای شرکتهایی زیر مجموعهای مانند تولیپرس ،کیوان،
تولیددارو،کیمیا ایران و صنایع بستهبندی داروگر است و قدمتی 90
ساله در تولید انواع صابون ،شامپو و سایر مواد شوینده دارد به دالیلی
نامشخص در سال جاری تعطیل شده و کارگران این شرکت در سال
جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شده اند .اولین واکنش های
صورت گرفته در این باره ،اعطای مرخصی اجباری کارگران این
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کارخانه تا اطالع ثانوی تعطیل است .این مرخصی اجباری از شب عید
شروع شده و تا به امروز ادمه دارد.
یکی از کارگران این کارخانه با اشاره به اینکه مرخصی اجباری در این
کارخانه موضوع جدیدی نیست ،می گوید 4 :سال سابقه کار در این
واحد تولیدی را دارم اما بعد از  19فروردین که سر کار حاضر شدم
گفتند باید تسویه کنید .
کارگ ر دیگری با اعالم اینکه یک بچه تو راهی دارم و سه ماه دیگر به
دنیا می آید ،میگوید :با این هزینههای گران ماهی یک میلیون تومان
قسط میدهم که اخراجم از کارخانه مشکالت زیادی را برای من به
وجود آورده است.
اسدی رئیس کانون کارگران استان قزوین با اشاره به اینکه برای اخراج
کارگران تولی پرس نامه نگاری هایی را با کارخانه انجام داده ایم،
افزود :از قرار معلوم استانداری یک کمیته برای بررسی این موضوع
تشکیل داده است  .البته تأکید شده شرکتی اخراج نداشته باشد مگر
آنکه جوانب آن موضوع در کمیته مستقر در استانداری بررسی شده
باشد.
وی اضافه کرد :اکثر شرکتهایی که امروز مشکل دارندجزء شرکت
هایی هستند که در  10سال قبل به بخش خصوصی واگذار شدهاند به
همین دلیل افرادی که مدیریت این کارخانهها را دست گرفتهاند
توانایی اداره آنها را ندارند.
کریمی دبیرخانه کارگر استان قزوین نیز در همین ارتباط با اعالم
اینکه به ما اطالع دادهاند که کارگران زیادی را از تولی پرس اخراج
کرده اند ،گفت :البته در کنار این واحد تولیدی  60شرکت دیگر هم
هستند که حقوق کارگران را  2ماه تا یک ساله پرداخت میکنند .به
اعتقاد ما نباید به دالیلی کارگران را پایان قرارداد کنند زیرا همین امر
مشکالت زیادی را برای آنها به وجود آورده است.
حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر با اشاره به اینکه این
کارخانه به دلیل بدهی پلمب است ،میگوید :کالً داروگر  2500کارگر
داشت که با تعدیل های انجام شده حتی  30تا مراکز پخش خود را
هم تعطیل کرده و امروز  450کارگر دارد( .بازگشت به فهرست)

تولید خودرو کشور به  1.35میلیون دستگاه رسید
(خبرگزاری تسنیم  20فروردین  96شناسه خبر )1375057
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تولید انواع خودرو در  12ماهه سال 95به یک میلیون و350هزار و
123دستگاه رسید که نسبت به سال  94رشدی معادل  37.9درصدی
یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا؛ یک میلیون و  255هزارو
211دستگاه خودروی سواری در سال  95در کشور تولید شدکه در
مقایسه با مدت مشابه سال 94که  892هزارو 343دستگاه تولید شده
بود ،رشد40.77درصدی پیدا کرده است.
برپایه این گزارش ؛ در سال  95به تعداد  77هزارو 680دستگاه وانت،
 15هزارو 22دستگاه کامیون  ،یک هزارو  158دستگاه
اتوبوس875،دستگاه مینی بوس و « ون»  177دستگاه در این مدت
تولید شد که به ترتیب  2.3درصد  51.5 ،درصد 58.8 ،درصد 51.6 ،
درصد و 875درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش ؛ 124هزارو 691دستگاه انواع خودرو نیز در
اسفند ماه سال  95تولید شد که در مقایسه با تولید 98هزار
167دستگاه خودروی تولید شده سال ،94رشد27درصد داشته است.
هم چنین در اسفند ماه سال  115 ،95هزار و  900دستگاه انواع
سواری در کشور تولید شد که نسبت به مشابه سال  94با تعداد 89
هزار و  82دستگاه بود افزایش  30.1درصدی را داشته است.
در اسفند سال  95؛ 6هزارو 138دستگاه وانت 2 ،هزارو  324دستگاه
کامیون 152 ،دستگاه مینی بوس و 152دستگاه اتوبوس تولید شده
است که به ترتیب منهای  26.5درصد  274 ،درصد 280 ،درصد ،
 123.5درصد رشد را نشان می دهد( .بازگشت به فهرست)

 3726واحد صنعتی کشور با ظرفیت کمتر از 30
درصد فعالند
(خبرگزاری فارس  21فروردین )96

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعالم کرد 3726
واحد صنعتی کشور با ظرفیت کمتر از  30درصد فعالند که برخی از
آنان با اعمال سیاستهای حمایتی دولت توانستهاند ،ظرفیت اسمی
خود را افزایش دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،اولین روز فروردینماه
امسال ،مصاحبهای با یکی از کارشناسان اقتصادی کشور با تیتر« رکود
و اشتغال معضل اساسی اقتصاد /رشد اقتصادی اعالم شده گمراهکننده
است» ...روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت.
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در بخشی از این مصاحبه ،ابوالقاسم حکیمیپور به موضوع تعطیلی
60درصد ظرفیت صنایع و نبود سیاست در خط مشیگذاری اقتصادی
کشور اشاره کرده بود.
بنا به گفته این کارشناس اقتصادی ،ما شاهد رشد فراگیر در بخشهای
مولد کشور نبودهایم ضمن آنکه در حال حاضر  20هزار نفر در صنعت
نفت ایران مشغول به کار هستند و فقط این رشد مربوط به آنها
است.سایر بخش های اقتصادی کشورمان با رکود عجیبی مواجه است و
این رکود نشأت گرفته از نبود سیاست در زمینه خط مشیگذاری
اقتصادی است.
حکیمیپور گفته بود 60 :درصد ظرفیت صنایع کوچک و متوسط ما در
حال تعطیل شدن است و با کمتر از  30درصد ظرفیت خود کار
میکنند .واردات کاالهایی که تا همین چند سال پیش روی میز
دستفروشان بود امروز از کشورهای خارج انجام میشود و این همه
عوامل موثر در بروز رکود کشور است.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی همه این موارد نشان از این دارد که
رکود در حال تعمیق است .خطمشیگذاران اقتصادی ما هیچگونه
واکنشی از خود نشان نمیدهند که در هنگام رکود باید چه کاری
انجام دهند ،وقتی تصمیمگیران اقتصادی ما نظیر وزرای اقتصاد و
صنعت ،رئیس سازمان مدیریت ،سیستم بانکی و بانک مرکزی همه
سکوت کردهاند و هیچگونه راهکاری برای رفع رکود ندارند و احساس
هم نمیشود ،چنین مشکالتی رخ میدهد.
پس از انتشار این مصاحبه ،امروز روابط عمومی «سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» توضیحاتی در اینباره ارائه داده
است.
در ابتدای این توضیحات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران آمده است :عنوان شده است که « 60درصد صنایع کوچک کشور
در حال تعطیلی است» اما به اطالع میرساند این آمار و اطالعات
صحیح نیست .آخرین آمار و اطالعات اخذ شده در زمینه تولید
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط داخل شهرکها و واحدی صنعتی
در سال  95حاکی از این است که تعداد واحدهای صنعتی فعال با
ظرفیت کمتر از  30درصد 3726 ،واحد است که برخی از این واحدها
با اعمال سیاستهای حمایتی دولت توانستهاند ،ظرفیت اسمی خود را
افزایش دهند ،البته در همین زمان واحدهایی نیز وجود داشتهاند که
به دالیل شرایط اقتصادی طی سالهای گذشته متوقف شدهاند.
در ادامه این توضیحات آمده است :براساس اطالعات جمعآوری شده از
کل واحدهایی که فعالیتشان متوقف شده است 40 ،درصد طی
سالهای  92-84از چرخه تولید خارج شدهاند که ارتباطی به دوره
اخیر نداشته است.با این توضیحات سهم واحدهای فعال با ظرفیت
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کمتر از  30درصد از کل واحدهای فعال  9درصد خواهد بود که این
آمار با آمار مندرج در تیتر و متن خبر کامالً متفاوت است.
در بخش دیگری از توضیحات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران آمده است :در متن خبر به اقدامات نامناسب دولت در
خصوص اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی
اشاره شده است که در این زمینه نیز خالصهای از دستاوردها و
اقدامات انجام شده صرفاً در شهرکها و نواحی صنعتی ارائه میشود.
باز فعال شدن  1081واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال  18271نفر در
سال  ،95از مواردی است که در این توضیحات تأکید شده و آمده
است :انعقاد قرارداد با  4031سرمایهگذار جدید در سال  95بوده است
که در طی دولت تدبیر و امید مجموعاً بیش 13هزار قرارداد
سرمایهگذاران منعقد گردیده است؛ تعداد  2411طرح صنعتی با
اشتغال  38هزار و  392نفر در سال  95به بهرهبرداری رسیده است که
در طی دولت تدبیر و امید مجموعاً بیش از  8800واحد صنعتی جدید
با اشتغال بالغ بر  143هزار نفر به بهرهبرداری رسیده است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است :با توجه به نظارت صورت
گرفته بر  1540طرح و واحد دریافتکننده تسهیالت بانکی از محل
طرح رونق تولید در داخل شهرکها و نواحی صنعتی در سال  95برای
بیش از  6هزار نفر اشتغال جدید ایجاد شده که بدون تردید با ظهور
تأثیرات اجرای طرح رونق تولید شاهد افزایش تولید و ایجاد اشتغال
جدید خواهیم بود؛ ضمناً  59واحد صنعتی در داخل شهرکها پس از
اخذ تسهیالت طرح رونق تولید توانستهاند محصوالت تولید خود را به
بازارهای فرامرزی نیز ارسال کنند.
در بخش پایانی توضیحات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران آمده است :نهضت راهاندازی مجدد واحدهای متوقف از
ابتدای آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید همواره مورد توجه بوده و این
امر منجر شده است که  3352واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال
 53562نفر در شهرکها و نواحی صنعتی مجدداً راهاندازی شود
همانگونه که اشاره شد این سازمان در سال  1395اقدامات مناسبی را
در راستای اجرای سیاستهای اقصتاد مقاومتی برای حمایت از صنایع
کوچک و متوسط انجام داده است که با نامگذاری سال جدید به نام
سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال بخش قابل توجهی از این
سیاستها در سالجاری نیز ادامه خواهد یافت و شاهد اثرات هرچه
بیشتر اقدامات صورت گرفته خواهیم بود( .بازگشت به فهرست)
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رونمایی از ایکس ری کانتینری بومی با  30میلیون
دالر صرفه جویی ارزی  /دولت از محصوالت داخلی
خرید کند
(خبرگزاری فارس  23فروردین )96

سپاه پاسداران در راستای مبارزه با قاچاق از سامانه بازرسی کانتینری
بومی با صرفه جویی  30میلیون دالری رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،سامانههای بازرسی کانتینری روز گذشته
با حضور سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در اصفهان افتتاح شد.
سید جواد رضایی مدیرعامل صنایع الکترواپتیک صاایران در آیین
افتتاح سامانههای بازرسی کانتینری اظهارکرد :طی یک سال گذشته
کار تحقیقاتی این سامانه آغاز شد و تستهای الزم روی آن انجام
گرفت.
وی افزود :سامانه های بازرسی کانتینری ظرف یک ماه آینده آماده و
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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مدیرعامل صنایع الکترواپتیک صاایران گفت :در این سامانه ،تکنولوژی،
ایمنی و استانداردهای الزم در نظر گرفته و تولید انبوه آن در آیندهای
نزدیک رقم خواهد خورد.
وی تصریح کرد :اکثر اجزای نرمافزاری و سختافزاری این سامانه بومی
بوده و توسط متخصصان داخلی کشور ساخته شده است؛ امیدواریم
این دستگاه ها به دست نیروهای مسلح و کسانی که به آن نیاز دارند
برسد.

همچنین در این مراسم سردار محمد پاکپور اظهار کرد :این پروژه با
اقدامی مشترک توسط سپاه پاسداران با صنایع الکترو اپتیک صاایران
است.
وی افزود :به دلیل اینکه مسؤولیت کنترل مبادی ورودی و خروجی
مرزهای کشور برعهده نیروی زمینی سپاه است ،نیازمند محصولی
بومی برای کنترل مرزهای کشور هستیم که خوشبختانه این سامانه
طراحی و تولید شد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :با توجه به
نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی ،تولید؛ اشتغال ،این سامانه یک
تولید بومی ارزشمند بوده که منجر به اشتغال برای جوانان زیادی شده
است؛ این سامانه نیاز گمرکات کشور را تأمین خواهد کرد و انتظار
می رود که دولت به سمت کاالی مشابه خارجی این سامانه نرفته و از
تولید بومی استفاده کند.
وی تصریح کرد :پس از طراحی و تولید سامانه بازرسی خودروهای
سبک ،کمتر از دو سال با تالش متخصصان داخل کشور این محصول
به نمونه بازرسی کامیونی تبدیل شد.
پاکپور خاطرنشان کرد :ما به عنوان نیروهای نظامی نیاز گستردهای به
این دستگاه نداریم اما این تولید نیازمند تقاضای کلیه نقاط کشور است
تا بتوان آن را به تولید انبوه رساند.
در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال و درراستای تدابیر مقام
معظم رهبری در مورد مبارزه جدی با قاچاق کاال از مبادی رسمی
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کشور ،برای اولین بار تولید بومی سامانههای بازرسی کانتینری صورت
گرفت.

این سامانه با همت متخصصان جوان و بسیجی سازمان تحقیقات و
خودکفایی نیروی زمینی سپاه و شرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران،
با به کارگیری ظرفیت های موجود در شرکت های دانش بنیان طراحی
و ساخته شده است.
همچنین در کنار این سامانه از خط تولید بومی سامانه های بازرسی
خوردوهای سبک ،سامانههای بازرسی بار مسافر و سامانه
تصویربرداری از کف خودرو رو نمایی شد.
سامانه ب ازرسی کانتینر و کامیون با قابلیت تصویر برداری پرسرعت و به
صورت آنی از کامیون ها و کانتینرها و نمایش محتویات بار به اپراتور،
امکان بازرسی و کنترل کاالها را بدون بازکردن کانتینرها و در کمترین
زمان ممکن فراهم می نماید .از مزایای این دستگاه نسبت به نمونه
های مشابه خارجی هزینه تولید پایین تر و خدمات پس از فروش
داخلی آن می باشد .از قابلیت های دیگر این سامانه ،امکان اتصال به
سامانههای بازرسی گمرکی را دارد.
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با توجه به هزینه تولید هر دستگاه نسبت به نمونه مشابه خارجی و با
توجه به نیاز گمرک به استفاده از این سامانه ها و همچنین با در نظر
گرفتن هزینههای سنگین تعمیر و نگه داری نمونه های خارجی ،تولید
داخلی آنها موجب صرفه جویی ارزی ساالنه حداقل  30میلیون دالر
خواهد شد.
سامانه بازرسی خودروهای سبک نیز به منظور بازرسی خودروهای
سواری در مبادی ورودی کشور بدون توقف خودروهامورد استفاده قرار
میگیرد.
این سامانه با قابلیت عبور خودروها با سرعت  5تا  20کیلومتر در
ساعت و با حداکثر  5تن وزن امکان اسکن حداقل  200خودرو در
ساعت را ایجاد می نماید .با توجه با نیاز ساالنه کشور به این سامانه و
هزینه تولید آن ،صرفه جویی ارزی تولید داخلی این سامانه در سال
معادل  5میلیون دالر می باشد.
سامانه بازرسی بار مسافر نیز که به منظور بازرسی بار همراه مسافر در
فرودگاه ها و سایر مراکز مورد استفاده قرار می گیرد در کالس های
مختلف  180180 ،100100 ،8585 ،6040در کشور تولید میشود و
قابلیت تامین نیاز کشور را دارد .این سامانه نیز با توجه به کاربرد
گسترده آن و خدمات پس از فروش داخلی می تواند سبب صرفه
جویی ارزی باالیی شود.
یکی از دستاوردهای تولید بومی این سامانه ها ،طراحی و پیاده سازی
نرم افزار بومی می باشد که امکان دسترسی به اطالعات را توسط
شرکت های خارجی از بین می برد.
با راه اندازی خط تولید و بهره برداری از این سامانه ،ایجاد اشتغال در
سطوح مختلف طراحی،ساخت و کاربری به طور مستقیم و غیر
مستقیم  2700نفر خواهد بود.
در حال حاضر این سامانه دربخش تجاری نیز مورد استفاده قرار گرفته
که میتوان به عنوان نمونه به نصب سامانه کمک بازرسی خودرویی
سبک در منطقه آزاد اروند اشاره کرد( .بازگشت به فهرست)

روغن جهان هم تعطیل شد
(خبرگزاری تسنیم  27فروردین  96شناسه خبر )1380684

 200کارگر روغن جهان که زیرمجموعه داروگر است اخراج شدهاند و
در راستای تعطیلی مجموعه داروگر شرکتهایی مانند روغن جهان نیز
که زیرمجموعه این شرکت بوده تعطیل شدهاند.
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،یک فعال کارگری
با اشاره به اینکه فعالیت روغن نباتی جهان تعطیل شده است ،گفت:
 200کارگر از کارخانه جهان اخراج شدهاند .جهان یکی از قدیمیترین
و بزرگترین کارخانجات تولید روغن در ایران است.
این تعطیلی در راستای تعطیلی شرکت داروگر است چرا که بهگفته
یک عضو سابق انجمن شویندگان تولیپرس ،تولید داور ،کیوان و روغن
جهان زیرمجموعه شرکت داروگر هستند.
به گزارش تسنیم ،شرکت داروگر  2هزار و  500نیروی انسانی فعال
داشته است که بهاذعان حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر،
این کارخانه بهدلیل بدهی پلمب است و با تعدیلهای انجامشده حتی
 30مرکز پخش خود را هم تعطیل کرده و امروز  450کارگر دارد.
کریمی دبیرخانه کارگر استان قزوین نیز در همین ارتباط بیان کرده
است :کارگران زیادی را از تولیپرس اخراج کردهاند ،البته کنار این
واحد تولیدی  60شرکت دیگر هم هستند که حقوق کارگران را  2ماه
تا یکساله پرداخت میکنند .بهاعتقاد ما نباید بهدالیلی کارگران را
پایان قر ارداد کنند زیرا همین امر مشکالت زیادی را برای آنها به وجود
آورده است( .بازگشت به فهرست)

خط تولید سایپای کاشان متوقف شد  /حمایت 300
میلیارد تومانی از انحصار قطعه ساز بزرگ
(خبرگزاری فارس  27فروردین )96

یک کارشناس صنعت خودرو از توقف خط تولید سایپای کاشان از شب
گذشته خبر داد و گفت :انحصاری بودن شرکت قطعهسازی کروز باعث
ایجاد مشکالتی برای صنعت خودروسازی شده و البته این اتفاق با
حمایت دولت صورت گرفته است.
غالمرضا آباد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در
مورد اتفاقات اخیر در شرکت قطعهسازی کروز و آتش گرفتن یکی از
انبارهای این شرکت ،اظهار داشت :در اثر این آتشسوزی ،انبار
دستهسیم دچار آتشسوزی شده که در حال حاضر تأمین این قطعه
برای خودروسازان با مشکل روبرو است.
وی ادامه داد :تک سورس (تک منبع) بودن تأمین قطعه برای
خودروسازان این مشکل را ایجاد میکند که در صورت بروز کوچکترین
اتفاقی ،تأمین آن قطعه و در نتیجه تولید خودرو با مشکل روبرو شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از شب گذشته خط تولید پراید
در سایپای کاشان متوقف شده است ،گفت :خط تولید سایپای تهران و
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پارس خودرو نیز در شرف توقف است که دلیل این اتفاق تک منبع
بودن تأمین قطعات این خودروها است.
*توقف خط تولید تیبا از فردا
آباد با بیان اینکه خط تولید تیبا نیز از فردا در کاشان متوقف خواهد
شد ،تصریح کرد :خط تولید پراید و تیبا در حالی متوقف میشود که
شرکت سایپا به عنوان یک خودروساز بزرگ تاکنون فکری برای ایجاد
تنوع در منابع تأمین قطعات نکره و تنها به یک شرکت محدود شده
است.
وی ادامه داد :شرکت ایران خودرو نیز چنین وضعیتی دارد و در
مجموع خودروسازان بزرگ کشور وابسته به قطعهساز بزرگی مانند
کروز هستند که حال با بروز آتشسوزی ،در تأمین قطعات خودروها
مشکل ایجاد شده است.
به گفته وی ،شرکت کروز در اکثر مواقع به صورت گروکشی با
خودروسازان کار میکند و میگوید که اگر پول ندهید ،به شما قطعه
نمیدهیم .این در حالی است که خودروسازان در برخورد با قطعهسازان
کوچک طوری برخورد میکنند که پول قطعات یک سال بعد پرداخت
میشود.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر لزوم ورود دستگاههای نظارتی
به عملکرد شرکتهای خودروساز و قطعهساز ،گفت :روز گذشته
جهانگیری معاون رئیس جمهور در شرکت کروز حاضر شد و در
جلسهای مقرر شد که سایپا و ایران خودرو هرکدام  150میلیارد تومان
به شرکت کروز بپردازند تا آسیب ناشی از آتشسوزی جبران شود.
*واردات بوق و بلندگو توسط خودروسازانی که ادعای جهانی شدن
دارند
وی با بیان اینکه آتشسوزی در انبار دستهسیم کروز اتفاق افتاده است،
گفت :این شرکت تنها تأمین کننده  ECUخودروهای سایپا و
ایران خودرو است که با آتش گرفتن انبار کروز ،تأمین این قطعه برای
خودروسازان با مشکل روبرو شده است و این مسئله برای خودروسازانی
که میخواهند جهانی شوند ،به صالح نیست.
وی تأکید کرد :خودروسازان ایرانی در حال ادعای جهانی شدن دارند
که هنوز یکسری قطعات پراید بعد از سالها تولید این خودرو از طریق
واردات تأمین میشود که میتوان به بوق ،بلندگو و رادیوپخش اشاره
کرد.
*هدرروی  2میلیارد و  250میلیون لیتر بنزین به دلیل کالیبره نبودن
ECUها
وی در عین حال با بیان اینکه  ECUهای وارداتی که روی
خودروهای داخلی نصب میشوند استاندارد نیستند ،گفت :بررسی
دقیقی بر روی این قطعات صورت نگرفته و همین مسئله باعث شده تا
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میزان سوخت مصرفی به درستی محاسبه نشود ،به طوری که مثالً اگر
مصرف سوخت در هر  100کیلومتر  7لیتر عنوان میشود ،با بررسی
دقیق مشخص میشود که میزان مصرف سوخت بین  10تا  14لیتر
است.
آباد ادامه داد :این مسئله باعث شده تا ساالنه  2میلیارد و  250میلیون
لیتر اضافه مصرف سوخت در کشور داشته باشیم که دلیل آن عدم
تنظیم و استاندارد بودن  ECUخودروها است که  2هزار و 250
میلیارد تومان هدر رفت سرمایههای کشور را در هر سال به همراه
دارد.

وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی بزرگترین فسادها و زد و
بندها وجود دارد ،گفت :اگر فساد اقتصادی صنعت خودروسازی بررسی
شود ،مشخص میشود که بزرگترین فساد اقتصادی از ابتدای انقالب
تاکنون در این صنعت اتفاق افتاده است.
آباد در ادامه با اشاره به از کار افتادن برخی تجهیزات تولید قطعات در
شرکت کروز ،گفت :تجهیزات آتش نگرفته اما به دلیل دود ناشی از
آتش گرفتن دسته سیمها از کار افتادهاند که راهاندازی آنها زمانبر
است.
وی با انتقاد از عدم توجه دولت به موضوع تک منبع بودن تأمین برخی
قطعات خودروها ،گفت :در تأمین هر قطعه حداقل  2سازنده باید وجود
داشته باشد اما به دلیل فسادهای موجود در صنعت خودرو و مافیا ،این
مسئله رعایت نمیشود و در نتیجه شاهد بروز برخی مشکالت در
تأمین قطعات و همچنین باال بودن قیمت قطعات هستیم.
*چشمپوشی از آزمون برخی قطعات
وی توضیح داد :در مورد برخی تستهای قطعه گاهی ممکن است یک
تست در گرمای صحرای آریزونای آمریکا صورت گیرد اما با پرداختی
که برخی قطعهسازان بزرگ انجام میدهند ،این تست غیر قابل انجام
تلقی شده و این قطعهساز میتواند نسبت به تولید آن اقدام کند اما
برای قطعهسازان دیگر الزام به انجام تست در نظر گرفته میشود.
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این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال گفت :در شرایط فعلی تولیدکنندگان
واقعی به خاک سیاه نشستهاند و مورد بیتوجهی دولت قرار دارند.
وی ادامه داد :پس از آتشسوزی کروز ،خودروسازان به سراغ برخی
قطعه سازان کوچک رفتند ،این در حالی است که به محض رفع مشکل
کروز دیگر حتی جواب سالم قطعهسازان کوچک را هم نخواهند داد و
به سراغ همان شرکت تک سورس خواهند رفت.
وی با اشاره به بازدید سال گذشته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
از شرکت کروز ،گفت :چرا مسئوالن بین شرکتها تفاوت قائل
میشوند؟ دستگاههای نظارتی باید بر این مسئله نظارت داشته باشند.
به گفته وی ،در دستگاههای نظارتی پروندههای زیادی وجود دارد که
هیچ برخوردی با آنها نمیشود ،وگرنه بزرگترین فساد مالی در صنعت
خودرو کشف میشد( .بازگشت به فهرست)

میکنند اما فقط مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان بود که به
تولید محصوالت داخلی اقدام میکرد.
خادم منصوری با اشاره به اینکه این واحد تولیدی متأسفانه هم اکنون
تعطیل شده است ،گفت :سالیانه دو میلیون دستگاه دوچرخه وارد
کشور میشود این درحالی است که نیاز داخلی ما یک میلیون و 500
هزار دستگاه است .در این شرایط به طور حتم تولیدکننده داخلی
نمیتواند سهمی از بازار دوچرخه کشور را داشته باشد.
به گزارش تسنیم ،برای بررسی چند و چون تعطیلی این کارخانه و
گفت وگو با مدیرعامل آن ،خبرنگار تسنیم تماس های متعددی با
دفتر مرکزی مجتمع صنعتی دوچرخه سازی آساک در مشهد گرفت
اما در پاسخ به این تماس ها اپراتور اعالم کرد که این شماره موقتاً
مسدود می باشد.

بزرگترین کارخانه دوچرخه سازی ایران تعطیل شد
(خبرگزاری تسنیم  28فروردین  96شناسه خبر )1381979

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به اینکه
ساالنه دو میلیون دستگاه دوچرخه وارد کشور میشود ،گفت :هزینه
های باال ی تولید و افزایش واردات باعث شده تا "آساک ،تنها کارخانه
تولیدکننده دوچرخه ایرانی در کشور تعطیل شود.
محمد خادم منصوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،در رابطه با تعطیلی کارخانه دوچرخه سازی آساک قوچان به
ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت :این واحد تولیدی قدمتی بیش
از  35سال دارد که حدود  10سال پیش به دلیل مشکالت متعدد
تعطیل شده بود .اما در دو سال گذشته مدیریت این شرکت اقدام به
راه اندازی مجدد این واحد تولیدی کرده بود.
وی با اشاره به اینکه هزینههای باالی تولید به همراه واردات گسترده
دوچرخه از چین باعث شد تا تولید محصول برای این کارخانه توجیه
اقتصادی نداشته باشد افزود :این واحد تولیدی تنها کارخانه
تولیدکننده دوچرخه سازی کشور محسوب میشد که با تعطیلی آن
باید تدبیر جدی برای صنعت دوچرخه سازی کشور گرفته شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تصریح کرد :در
حال حاضر برخی از کارخانجات اقدام به واردات و مونتاژ دوچرخه
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(بازگشت به فهرست)

دام
تولید بیش از یک ملیون تن انواع آبزیان در سال 95
(خبرگزاری مهر  1فروردین  96شناسه خبر )3936789

رئیس سازمان شیالت ایران گفت :بیش از یک میلیون و  50هزارتن
انواع آبزیان در سال  95به شیوه های صید و آبزی پروری در کشور
تولید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،حسن صالحی
با بیان این که بیش از یک میلیون و  50هزارتن انواع آبزیان در سال  95به
شیوه های صید و آبزی پروری در کشور تولید شد ،خاطرنشان کرد :از این
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میزان  4500هزارتن محصوالت شیالتی به شیوه آبزی پروری تولید شده
است.
وی تصریح کرد :براساس تفاهمی که با معاونت آب و خاک وزارت جهاد
کشاورزی ،تمهید شده تا از ظرفیت طرح های آب و خاک برای آبزی
پروری استفاده شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:آبزی پروری در مناطقی که
کشاوزی با تهدید مواجه بوده توانسته به عنوان اشتغال جایگزین برای
درآمدزایی و حفظ معیشت و تثبیت جمعیت روستایی ایفای نقش کند.
رئیس سازمان شیالت ایران اضافه کرد:با بکارگیری روش ها و فناوری های
جدیی در استخرها و واحدهای  100متر مربعی ،آبزی پروری درآمد و سود
بیشتری نسبت به کشاورزی خرد دارد.
صالحی گفت :برگزاری جشنواره های غذاهای دریایی برای افزایش سرانه
مصرف ابزیان همزمان با افزایش تولید در دستور کار سازمان شیالت قرار
دارد( .بازگشت به فهرست)

صادرات  850هزار تن لبنیات در سال  / 95روس ها
مشتری ثابت لبنیات ایرانی شدند
(خبرگزاری فارس  8فروردین )96

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد :با تمام این موارد
معتقدیم باید حمایت جدیتری از تولیدکنندگان شیر در کشور به
عمل آید ،چرا که متوسط سرانه تولید شیر در کشور ما باالی 100
کیلوگرم است و با استاندارد جهانی تطابق دارد ،اما سرانه مصرف
لبنیات در کشور ما  10کیلو پایینتر از استاندارد جهانی است و این
رقم باید در انتهای برنامه اقتصاد مقاومتی به  150تا  160کیلوگرم
برسد.
وی اظهار امیدواری کرد ،در حوزه لبنیات شاهد بهبود وضعیت تولید و
صادرات آن باشیم ،چرا که در سال  95رکورد صادرات محصوالت لبنی
شکسته شده است.
به گزارش فارس ،طی چند سال گذشته با افزایش تولید شیر و مواد
لبنی در کشور یافتن بازارهای صادراتی جدید برای صادرات شیر و
محصوالت مازاد یکی از دغدغه های صنایع لبنی بود ،چرا که انبار
کارخانه مملو از شیرخشکهایی شده بود که شیر مازاد را تبدیل به
شیرخشک کرده بودند.
از دوسال پیش با قطع واردات روسیه از اروپا شرکتهای لبنی ایرانی
به تازگی توانستهاند ،به این بازار بزرگ راه یابند ،چرا که روسها
پروتکلهای سختگیرانهای را برای واردات مواد لبنی به کشورشان
اعمال میکنند( .بازگشت به فهرست)

اعمال ضوابط دشوار برای واردات گوشت به کشور
(خبرگزاری مهر  16فروردین  96شناسه خبر )3945319

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت :صادرات مواد لبنی در
سال  95با جهش از  600هزار تن به  850هزار تن رسید و روسیه هم
به جمع مشتریان صادرات ایران اضافه شده است.
حسن رکنی در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در
مورد وضعیت لبنیات در کشور اظهار داشت :واحدهای تولیدی شیر
برای افزایش تولید اقدامات خوبی انجام دادهاند و تولید شیر در سال
 95به  9میلیون و  600هزار تن رسید.
وی از افزایش صادرات محصوالت لبنی در سال  95به ویژه به کشور
روسیه خبر داد و افزود :در  11ماهه سال  850 ،95هزار تن صادرات
مواد لبنی داشتهایم که در مقایسه با سال  94که  600هزار تن بوده
افزایش چشمگیری داشتهایم.
رکنی با اشاره به توسعه بازارهای صادراتی لبنیات کشور خاطرنشان
کرد :طی این چند ماه بیش از  3700تن شیرخشک به روسیه صادر
کردهایم و اخیراً نیز روسها درخواست یک هزار تن شیرخشک
کردهاند.
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مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور
گفت :ناظرین بهداشتی این سازمان بر تمامی مراحل تولید گوشت
قرمز در کشور برزیل نظارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی ،مسعود محمدیان
در رابطه با موضوع نظارت بهداشتی بر واردات گوشت از کشور برزیل اعالم
کرد :طبق قانون سازمان دامپزشکی و آیین نامههای اجرایی آن ،در صدور
مجوز بهداشتی واردات گوشت؛ مطالعه کتابخانهای از کشور مبداء واردات به
عمل آمده و در صورت تأیید موضوع ،بررسی میدانی از آن کشور توسط
کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور صورت میگیرد.
وی اضافه کرد:نتیجه بازدید میدانی در کمسیون واردات بررسی میشود و
در صورت مثبت بودن شرایط ،الزامات بهداشتی واردات جهت تأیید به
مرجع ذیصالح دامپزشکی کشور مبداء واردات ،ارسال میگردد.
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محمدیان افزود :پس از تأیید این الزامات ،مجوز بهداشتی واردات ارائه
میشود و شروع تولید منوط به حضور مستمر ناظربهداشتی دولتی وناظر
ذبح شرعی در کشتارگاههای مورد تأیید است ضمن اینکه ناظر بهداشتی بر
تمام مراحل تولید (اعم از بازرسی قبل از کشتار ،حین کشتار ،بعد از کشتار
و بارگیری) نظارت دارد.
مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره
به کشورهایی که به ایران صادرات گوشت قرمز دارند ،عنوان کرد :در حال
حاضر از  21کشور مبداء واردات مطالعه کتابخانهای به عمل آمده و این
کشورها برای صادرات گوشت قرمز (گوشت گوساله یا گوسفند) به ایران
تأیید شدهاند ضمن اینکه از بین این کشورها برای  11کشور مجوز
بهداشتی صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد :از محمولههای وارده به کشور در مرزهای
ورودی پس از کنترل مدارک ،آزمایشات الزم به عمل آمده و در صورت
انطباق با دستورالعملهای اعالمی این محمولهها ترخیص میشوند.
محمدیان اضافه کرد:در کشور برزیل نیز مثل سایر کشورها روند واردات با
حضور ناظرین مستقر بهداشتی و شرعی صورت میگیرد و به تمام مراحل
تولید مطابق دستوالعملها و ضوابط نظارت دارند؛ با توجه به اینکه
جمهوری اسالمی ایران بر خالف سایر کشورها در کشتارگاه های خارج از
کشور ناظرین بهداشتی مستقر دارد ،گوشتهای وارداتی به کشور به جهت
نظارتهای بهداشتی الزم توسط ناظرین بهداشتی سازمان دامپزشکی
کشور مورد تأیید است( .بازگشت به فهرست)

از کابینت سازی تا گاوداری با رآمد ماهانه  15میلیون
تومان
(خبرگزاری فارس  19فروردین )96

یک کارآفرین با استفاده از تسهیالت اشتغالزایی بسیج سازندگی با 2
راس گاو از شغل کابینت سازی به گاوداری روی آورد و اکنون ماهانه
 15میلیون تومان درآمد دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بسیج سازندگی ،طبق
آیه  21سوره شریفه مومنون «وإن لکم فی األنعام لعبرة نسقیکم مما
فی بطونها ولکم فیها منافع کثیرة ومنها تأکلون وعلیها وعلى
الفلک تحملون» پرورش انعام (گاو ،گوسفند و شتر که مصداق زکات
هستند) دارای منافع زیاد است.
در حال حاضر ،حدود یک میلیون و  600هزار واحد دامداری زیر نظر
اتحادیه دامداران ایران مشغول به فعالیت هستند که وظیفه تامین
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گوشت و شیر کشور را به عهده دارند .بر اساس آمارهای اعالم شده
توسط وزارت کشاورزی ،در حال حاضر  3میلیون نفر در امور
دامپروری کشور در قالب واحدهای صنعتی ،سنتی ،دامی کوچک و
بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه آنان در زیربخش دام
و طیور بیش از  209هزار میلیارد ریال است .این مساله نشانگر اهمیت
بسیار باالی صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور است
شروع کار با  2گاو بود
قادر دشتی که  46بهار از عمرش می گذرد ،هم اکنون ساکن دهلران
است .او دارای  4فرزند پسر است که هر  4فرزندش در فعالیتها به او
کمک می کنند .او که فردی با انگیزه و بانشاط است درباره ورودش به
عرصه پرورش گاو شیرده این چنین می گوید«:شغل پدرم گاوداری
بود .من همیشه بعد از تعطیل شدن مدرسه به سوله گاوداری می آمدم
و هم بازی می کردم و هم به پدرم کمک می کردم .کم کم به این
شغل عالقمند شدم .درنظرم بود که وقتی بزرگتر شدم شغل پدرم را
ادامه دهم .زمان گذشت و من بزرگتر شدم .تحصیالتم را نتوانستم تا
دانشگاه ادامه دهم .از طریق یکی از دوستانم با حرفه کابینت سازی
آشنا شدم .کار کابینت کار هنری بود و از انجام آن رضایت داشتم
درآمدش هم بد نبود .حرفه کابینت سازی را تا مدتی ادامه دادم در
کنارش دست و پا شکسته پرورش گاو شیری را هم انجام می دادم .اما
بعد از مدتی کار و کاسبی چوب و کابینت سازی به دلیل رکود مسکن
کساد شد و ه مچنین دست هم زیاد شده بود .این شد که خیلی زود
تغییر رویه دادم به صورت جدی تر وارد شغل پرورش گاو شیری
شدم».
او می افزاید« :سوله پدری که در اختیارم بود ،فقط باید یک برنامه
ریزی مدون انجام می دادم تا گاوداری از نو راه بیفتد .شروع کارم فقط
با  2راس گاو بود .هم کار کابینت می کردم و هم کار گاوداری .اما با
توسعه کارم در گاوداری و افزایش تعداد گاوها از  4فرزند پسرم هم
کمک گرفتم .االن با هم کار پرورش گاو شیری را انجام می دهیم .این
شغل در دهلران به دلیل آب و هوای خوب و دشت های فراوان،
درآمدزایی خوبی دارد .وقتی هوا خوب باشد گاوها را به دشت می بریم
و وقتی هوا مساعد نباشد در سوله به گاو ها علوفه می دهیم .هزینه
علوفه گاو ها خیلی باالست و به صرفه نیست که همواره علوفه بدهیم.
برای  6نفر اشتغالزایی داشته ام .از درآمدم راضی هستم .با درآمد این
شغل یکی از پسرهایم داماد شده است».
گاوداری شغل پربرکتی است
این پرورش دهنده گاو شیری خاطرنشان می کند« :در حال حاضر 20
عدد گاو شیری دارم که از فروش شیرهای این گاوها کسب درآمد می
کنم .اول هر سال تعدادی تلیسه ( گوساله جوان ماده نزاییده) نیز
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خریداری می کنم تا بزرگ شوند .تلیسه ها معموال  8ماهه هستند.
زمان باردار شدن این تلیسه ها در  16تا  18ماهگی آنها است .یعنی
نزدیک به  8الی  10ماه از آنها مراقبت می کنیم تا به زمان استاندارد
باروری برسند .وقتی  18ماهه شدند از طریق لقاح مصنوعی آنها را
بارور می کنیم .از هر گاو تلیسه  10بچه در  10سال متوالی می شود
گرفت .بعد از مدتی وقتی این گاوهای شیری پیرتر شدند آنها را به
کشتارگاه تحویل می دهیم .این چرخه هر سال تکرار می شود .بعضی
گوساله ها را هم می فروشیم .یعنی درآمدم هم از فروش شیر و هم از
فروش گوساله و هم از فروش گوشت است».
قادر دشتی اظهار می کند« :گاوداری واقعا شغل لذت بخشی است .من
می گویم این شغل شغل سود در سود است .ضرر ندارد .تماما برکت
است ..تولید روزانه شیر در مزرعه ما به طور میانگین  25تا 20
کیلوگیرم از هر گاو است .هر گاو با توجه به نژادش شیردهی متفاوتی
دارد .شیرها را به قیمت هر کیلو  2هزارتومان می فروشیم .برای فروش
شیر مشکلی نداریم حتی شرمنده اقوام می شویم .شیر زود به فروش
می رسد .بستنی فروش ها ،لبنیاتی ها و فروشگاه ها مشتری دائم ما
هستند .میانگین درآمد ماهانه مزرعه پرورش گاو شیری با کسر هزینه
های جاری ماهانه  15میلیون تومان است .با توجه به تجربه ای که از
پدرم در نگهداری از گاوها به یادگار دارم دامپزشک گاو ها خودم
هستم و درمان گاوها و واکسن زدن آنها با خودم است .البته
دامپزشکی را به پسر بزرگم هم یاد دادم».
لقاح مصنوعی انجام میدهیم
او می افزاید« :مروزه دورانی که دامداران به انتظار لطف طبیعت ،زاد و
ولد دامهای خود را تسلیم سرنوشت می کردند سپری شده است .علم
و دانش به کمک بشر آمده و میزان زاد و ولد را در دامها به مقدار
زیادی باال برده است .برای موفقیت در کار دامداری همراه شدن با
پیشرفتهای علمی ضروری به نظر می رسد .متخصصان علوم دامپروری
عقیده دارند تلقیح مصنوعی یکی از پیشرفتهایی است که درعصر
حاضر می تواند کمک زیادی به دامداران کند .استفاده از گاوهای
ممتاز برای افزایش انتقال توان تولید ،کنترل امراض ومهمتر از همه
اصالح تعداد بیشماری دام همگی مدیون تلقیح مصنوعی است.
استفاده از این روش بسیار مفید فایده و به صرفه است .در این روش
اسپرم گاو نر را با سوزن به رحم گاو ماده انتقال می دهند بعد از
گذشت  9ماه و  9روز گوساله بدنیا می آید .از زمان باروری تا  8ماه
گاو ماده شیر می دهد .در  40روز آخر ،شیر مادر قطع می شود تا گاو
ماده آماده بدنیا آوردن گوساله شود .بعد از بدنیا آمدن گوساله بعد از
 40روز دوباره به گاو ماده سوزن می زنیم تا بارور شود .معموال گاو
ماده با این روش ظرفیت باروری برای  10گوساله را دارد .هزینه هر
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سوزن بین  50تا  200هزارتومان است که با توجه به نژاد گاو قیمت
ها متفاوت است».
هزینه های مختلف در یک گاوداری
این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می کند« :بیشترین هزینه مربوط
به تغذیه است که این هزینه در ایران متجاوز از  60درصد است .پس
خرید به موقع علوفه و خوراک و کاهش ضایعات آن در کاهش هزینه
تغذیه موثر است .یک دامپرور آگاه ،موقع فراوانی محصول یا سر فصل،
خوراک دام خود را تهیه می نماید .تولید شیر و گرفتن گوساله هدف
نهایی و بازدهی یک گاوداری شیری است و گاوی که آبستن نشود یا
تولید پائینی داشته باشد ،نگه داری اش اقتصادی نیست .معموال هر
گاو به ازای هر کیلو شیر  2تا  5برابر علوفه مصرف می کند .گاوداری
مانند هر سازمانی نیازمند اداره و مدیریت صحیح است .هیچ کس نمی
تواند با اتکای به سرمایه خود در کار گاوداری موفق شود بدون آنکه
اصول مدیریت را رعایت کند .دامپرور با موجود زنده سر و کار دارد که
تعطیل بردار نیست و مراقبت دایمی و شبانه روزی میخواهد .تنها
داشتن گاو اصیل کافی نیست ،مدیریت باید عالی باشد».
با دو راس گاو هم می توان شروع کرد
قادر دشتی می گوید« :من انتظاری از دولت ندارم .فقط باید به این
جوانها کمک کرد .باید برای جوانان اشتغالزایی کرد .باید برای جوانان
امید و انگیزه ایجاد کرد .جوانان با خیلی از مشاغل آشنایی ندارند .باید
به جوانها آموزش داد که با  2راس گاو هم می شود شروع کرد .جوانها
باید بدانند که باید از کم شروع کرد تا به قله موفقیت رسید .مثال 2
راس گاو اگر در روز  50کیلو شیر بدهد و کیلویی  2هزار تومان هم که
این شیرها را بفروشند می شود  100هزار تومان .با یک حساب
سرانگشتی می بینیم که می شود حتی با  2راس گاو هم پیشرفت
کرد .زندگی یک زن و شوهر با ماهی  3میلیون تومان در ماه نمی
چرخد؟ در سال اول  2راس است و از سالهای بعد گاو ماده بارور می
شود و تعداد گاوها افزایش می یابد .تعجب می کنم از این جوان هایی
که در روستا با وجود این همه پتانسل و ظرفیت ،باز هم برای کار به
شهر می روند و متاسفانه اکثرا در شهر هم به دلیل ناشی بودن یا
سرگرم شدن با شغل های کاذب شکست میخورند»( .بازگشت به
فهرست)
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صید ماهی شوریده در آب های خوزستان و بوشهر
آزاد شد
(خبرگزاری مهر  23فروردین  96شناسه خبر )3950958

صید ماهی شوریده تا اطالع بعدی در صیدگاههای خوزستان و بوشهر
آزاد اعالم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ،پژوهشکده آبزی پروری
جنوب کشور اعالم کرد  :صید ماهی شوریده از 20اسفند پارسال به علت
فصل تخم گذاری و جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان
خلیج فارس به مدت یک ماه در آبهای خوزستان و بوشهر ممنوع شده بود.
براین اساس ،صیادان مجاز دو استان بوشهر و خوزستان میتوانند با رعایت
قوانین و مقررات صید و استفاده از ادوات صیادی مجاز برای دریافت مجوز
و صید ماهی شوریده اقدام کنند.
براساس این گزارش ،صید ماهی شوریده در سالهای اخیر به دلیل صید
بی رویه ،غیرقانونی و صید در دوره ممنوعیت و به تبع آن کاهش ذخایر
آن ،با روندی کاهشی رو به رو بوده است.
پارسال  44هزار تن ماهی و میگو در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس
صید شد که در مقایسه با سال  93حدود چهار هزار تن کاهش نشان
میدهد( .بازگشت به فهرست)

خدمات
بانک مرکزی انگلیس حاضر به گشایش حساب تسویه
برای بانکهای ایرانی نشد
(خبرگزاری تسنیم  13فروردین  96شناسه خبر )1368361

ظاهراً درخواست ایران از بانک مرکزی انگلیس برای ایجاد حسابهای
ویژه تسویه برای بانکهای ایرانی نزد این بانک پیشرفت چندانی
نداشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،منابع آگاه گفتند ،بانک
مرکزی انگلیس ظاهراً در حال حاضر و بهرغم گذشت بیش از یک
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سال از زمان لغو تحریمها ،عالقهای به حل بنبستی که مانع از حضور
بانکهای ایرانی در لندن شده ،ندارد.
ناکامی ایران در متقاعد کردن بانکهای غربی برای همکاری با سیستم
بانکی این کشور ،یکی از موانع عمدهای است که مانع از پیوستن مجدد
ایران به تجارت جهانی میشود.
ایجاد حسابهای تسویه بانک مرکزی انگلیس برای بانک مرکزی ایران
یا شعب بانکهای ایرانی در انگلیس ،این اجازه را به بانکهای ایرانی
میدهد که دریافت و پرداختهای خود را به استرلینگ انجام دهند.
یک منبع غربی گفت« :این اقدام یک پیام بزرگ به بازار ارسال خواهد
کرد؛ کدام بانک تجاری عمالً تمایل دارد پرداختهای بانک مرکزی
انگلیس متوقف شود؟ هیچ بانکی».
یک مقام ارشد بانکی ایران در این باره گفت« :بانک مرکزی انگلیس
هر چیز مرتبط با ایران را بهحالت تعلیق در آورده است ،حتی یک
برنامه دیدار نیز لغو شده است .همه چیز متوقف شده است».
هرچند تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه برنامه هستهای
ایران در ژانویه سال گذشته میالدی لغو شده ،اما دولت آمریکا
همچنان تحریمهایی را بهبهانه برنامه موشکی ایران اجرا میکند و
دولت ترامپ قول داده که موضع سختگیرانهای را در قبال ایران اتخاذ
کند.
بانکهای غربی که نگران از متهم شدن به نقض تحریمهای آمریکا
هستند ،در خصوص معامالت مرتبط با ایران بسیار محتاطانه عمل
میکنند.
حتی سفارت ایران در لندن هم تاکنون نتوانسته یک حساب بانکی
انگلیسی باز کند.
 3بانک ایرانی ملی ،سپه و بانک بین المللی پرشیا دارای شعبه در
انگلیس هستند( .بازگشت به فهرست)

بیکاری بیشتر شده ولی متاسفانه رئیس جمهور می
گوید "شرمنده نیستیم"
(خبرگزاری تسنیم  15فروردین  96شناسه خبر )1369550

یک اقتصاددان گفت :متأسفانه رئیسجمهور بهرغم نرخ بیکاری
12درصد و با وجود اینکه همهساله حدود یکمیلیون تا یکمیلیون و
200هزار نفر به جمعیت جویای کار اضافه میشود جملهای را بیان
کردند مبنی بر اینکه "شرمنده نیستیم".
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به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمد کهندل در برنامه
مناظره تلویزیونی در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت با اشاره به
اینکه در  29بهمن سال  92سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغ شده
است ،افزود :در مقدمه این سیاستها الگوی اقتصادی بومی و علمی
برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی بهعنوان تعریف از اقتصاد مقاومتی
ارائه شد و اقتصاد متکی به دانش و فناوری ،عدالتبنیان ،درونزا،
برونگرا و پیشرو از دیگر مشخصات اقتصاد مقاومتی در این
سیاستهای ابالغی است.
وی گفت :توقع این بود که دولت بر اساس این تعریف و با توجه به
موضوع الگوی توسعه اسالمی و ایرانی برنامهریزیهایی را تدوین کند
تا عملکرد دولت درباره تولید ملی و اشتغال پاسخگو باشد.
کهندل ادامه داد :متأسفانه رئیس جمهور بهرغم نرخ بیکاری  12درصد
و با وجود اینکه همهساله حدود یکمیلیون تا یکمیلیون و  200هزار
نفر به جمعیت جویای کار اضافه میشود جملهای را بیان کردند مبنی
بر اینکه "شرمنده نیستیم".
این اقتصاددان با ابراز "اکنون کارنامه مثبتی را از اقتصاد شاهد
نیستیم" ،گفت :دولت حتی اعتقادی به ارائه برنامه ششم توسعه به
مجلس شورای اسالمی نداشت.
وی ادامه داد :موضوع علم اقتصاد در کشور ایران اسالمی با کشورهای
دیگر فرق میکند.
کهندل با اعالم اینکه سهم دولت در اقتصاد ،زیاد است ،گفت :بودجه
سال  ،95سیصد هزار میلیارد تومان بود و میزان اعطای تسهیالتی که
کل بانکها پرداخت کردند 500 ،هزار میلیارد بود و بخش زیادی از
بانکها دولتی هستند.
وی با اظهار اینکه امکانات اقتصادی دولت و کشور زیاد بود ،گفت:
دولت باید برنامه ریزی و شرایطی را فراهم کند که مردم در جایی که
نیاز به سرمایه گذاری دارد سرمایه گذاری کنند اما این اتفاق نیفتاده
است.
کهندل اضافه کرد :در شرایط فعلی از منابع بهدرستی استفاده نشده،
بهرهوری کاهش یافته و نقدینگی بهسمت تولید نرفته است.
وی گفت :شاخصهای سه سال اخیر بهتر نشده و قاچاق کاال وضع
بهتری پیدا نکرده است و آمارها در این زمینه مثبت نیست .
کهندل گفت :فقیه ما عنوان میکند چیزی که اکنون (در بانکها)
وجود دارد خالف شرع است و سیاست اقتصادی را بیان نمیکند.
وی افزود :مسایل بانکی ما هم ناکارآمد است و هم مشکالت شرعی
دارد و نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد هدایت نمیشود( .بازگشت به
فهرست)
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جویایی کار به معنی امید مردم به اشتغال است! 500 /
هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شد
(خبرگزاری فارس  17فروردین )96

رئیس جمهور با بیان اینکه جویایی کار به معنی امید مردم به اشتغال
است ،گفت 500 :هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس استان سمنان ،حسن
روحانی دقایقی قبل پس از بهرهبرداری از طرحهای عمرانی و
اقتصادی در نقاط مختلف استان سمنان به طور همزمان در سالن
یادگار امام استانداری سمنان اظهار داشت :حرکتهای خوبی در تمام
استانهای کشور آغاز شده است تا کشور توسعه یابد.
وی تصریح کرد :امروز به هر استانی وارد میشویم ،مشاهده میشود که
شور و شوق و حرکت مردم برای توسعه استانشان بیشتر از گذشته
شده است.
رئیسجمهوری گفت :اشتغال خوبی در سالهای اخیر ایجاد شده؛ اما
وقتی با نیاز کشور مقایسه میکنیم ،باز خیلی کم است.
روحانی بیان داشت :یک میلیون و  200هزار نفر در سال گذشته
جویای کار بودند و این از یک طرف نشاندهنده امید مردم است؛ چون
اگر مردم امید نداشته باشند ،جویای کار نمیشوند.
وی تصریح کرد :خود جویایی کار به معنی امید مردم به اشتغال است؛
اینکه ما توانستیم از این یک میلیون و  200هزار نفر 700 ،هزار نفر را
مشغول به کار کنیم ،قدم بسیار مهمی محسوب میشود که برداشته
شده است.
رئیسجمهوری افزود 500 :هزار نفر هم به بیکاران کشور اضافه شده
است؛ امروز گام بسیار مهمی باید در بحث اشتغال برداریم و اینکه مقام
معظم رهبری امسال بر امر اشتغال تأکید کردند ،یک فرصت بزرگ
برای همه ما و کارآفرینان است.
روحانی بیان کرد :یک واحد صنعتی بزرگ در سمنان امروز فعال شد و
می بینیم این واحد صنعتی به همت بخش خصوصی ایجاد شده است؛
همین واحد  150نفر جوان را مشغول به کار کرده است؛ پس میتوانیم
با حرکت و تالشمان جوانهایمان را مشغول به کار کنیم و امسال
شرایط بسیار خوبی پیش روی ماست.
وی تصریح کرد :همه باید به میدان بیایند و اگر توقع این باشد که
دولت بتواند همه این کارها را انجام بدهد ،البته که قادر نیست؛ اما اگر
همه مردم و قوا به صحنه بیایند و مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه
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کمک کنند و همه نیروهای مسلح با همه توان به صحنه بیایند ،شاهد
رشد خواهیم بود.
رئیسجمهوری افزود :دولت میتواند طبق قانون اساسی در زمان صلح،
نیروی انسانی نیروهای مسلح و تجهیزات آنها را برای امور امدادی،
آموزشی و تولیدی به کار بگیرد.
روحانی بیان کرد :امروز سپاه و بسیج باید به صحنه بیایند و دولت هم
وظیفه دارد از توان آنها طبق قانون اساسی استفاده و بهرهبرداری کند؛
همه باید دست به دست هم دهیم و دستور رهبری را عملیاتی سازیم.
وی تصریح کرد :مسأله اشتغال بسیار مهم است؛ وقتی یک جوان در
خانه بیکار است ،وقتی بهصورت پدر و مادر نگاه میکند ،خوشحال
نیست و پدر و مادر هم بهصورت این جوان نگاه میکنند ،نگران،
ناراحت و غمزده میشوند و نشاط خانواده خیلی مهم است.
رئیسجمهوری گفت :زندگی جوانها ،ازدواج و تشکیل زندگی آنها
وابسته به شغل و کار است؛ وقتی جوانی بتواند شغل و حقوق پیدا
کند ،میتواند ازدواج کند.
روحانی اضافه کرد :باید حرکت بسیار بزرگی را در کشور به وجود
بیاوریم و این کار شدنی است؛ وقتی آمار و ارقام را کنار هم نگاه
میکنیم ،میبینیم امکان ایجاد اشتغال وجود دارد.
وی تصریح کرد :در زمینه آبیاری نوین و ایجاد سامانههای جدید
تحرک خوبی انجام شده است و در بخش خدمات سالمت ،فعالیت
هالل احمر خوب بوده است؛ در زمینه صنعت و در بخشهای مختلف
حرکتهای مناسبی صورت گرفته است.
رئیس جمهوری گفت :در شورای عالی انقالب فرهنگی در بحث اشتغال
در جمع بندی مباحث به این نتیجه رسیدیم که کار بزرگی باید انجام
شود و در دبیرستانها ،مدارس و دانشگاهها مسأله مهارتآموزی مورد
توجه قرار گیرد.
روحانی بیان داشت :جوانان دیپلمهای که مهارت و کار بلد هستند،
بهمحض اینکه دوران دبیرستانشان را تمام میکنند و حتی قبل از آن،
جذب بازار کار میشوند.
وی تصریح کرد :اگر نوجوانان و جوانان مهارت بیاموزند ،بیکار
نمیمانند؛ حتی در این شرایط سخت که امروز وجود دارد.
رئیسجمهوری افزود :عمدتاً آنهایی بیکار میمانند که درس
خواندهاند و مدرک هم دارند؛ اما مهارت ندارند .جوان امروز درس یاد
گرفته است؛ ولی نمیتواند وارد بازار کار شود.
روحانی بیان داشت :آنهایی که مهارت آموختهاند ،باید در تحولی که
در زمینه آموزش و پرورش و آموزش عالی ایجاد میکنیم ،وارد بازار
کار شوند و اگر بتوانیم مهارت را به جوانها یاد بدهیم ،در مشاغل
مختلف شغل هم ایجاد خواهد شد.
شماره  89بهمن 95

وی تصریح کرد :هتلهای فراوانی امروز در ایران افتتاح میشود که
نیروی کار به اندازه کافی ندارند و نیروی کاری که استخدام میکنند،
متخصص نبوده و اداره هتل و برخورد با مسافر را بلد نیستند و این
یک نمونه از الزامات مهارتآموزی و خیلی مهم است.
رئیسجمهوری افزود :مهارتهای بسیار پیچیده تا ساده و عادی را باید
در مدارس و دانشگاهها آموزش دهیم؛ همه تالش میکنند تا مدارج
عالی دانشگاهی را طی کنند و اصل این کار خوب است و در کشورهای
پیشرفته افرادی که وارد دانشگاه میشوند ،عدد معدودی هستند؛
چراکه همه شغل پیدا میکنند و مهارت دارند و حتی وقت ندارند وارد
دانشگاه شوند.
روحانی افزود :آنهایی که در این کشورها دانشگاه میروند و افرادی
که این راه را طی میکنند ،خیلی معدود هستند؛ در یک دانشگاه
بزرگ افرادی که در سطح دکتری درس میخوانند ،سه نفر و افرادی
که در سطح فوقلیسانس درس میخوانند 20 ،نفر هستند.
وی تصریح کرد :این در حالی است که در ایران همه دنبال این هستیم
که برویم لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری بگیریم؛ امروز باید به نسل
جوان مهارت یاد دهیم تا بتوانند فعال شوند و آنهایی که توان دارند،
درس هم بخوانند.
رئیس جمهوری گفت :علم خودش مقصود است و ابزار نیست؛ خودش
می تواند هدف باشد .باید از آموزش و پرورش آغاز کرده و شیوههای
استاد-شاگردی را احیا کنیم.
روحانی افزود :برای یک تحول بزرگ در زمینه اشتغال و تولید که
امسال مورد تأکید مقام معظم رهبری است و این ظرفیت در کشور ما
وجود دارد ،باید از این روشها استفاده کنیم.
وی تصریح کرد :در نخستین جلسه هیأت دولت ،مسأله اشتغال را در
دستور کار قرار دادیم و ستاد اقتصاد مقاومتی برای اشتغال برنامهریزی
انجام میدهد.
رئیسجمهوری افزود :سازمان برنامه و بودجه جزوهای را تهیه کرده که
خوب بود و طرحهای مناسبی را برای بحث اشتغال آماده کرده است.
روحانی بیان داشت :امسال باید اشتغالی ورای  700هزار نفر و بتوانیم
تحولی در کشور ایجاد کنیم و رشد و توسعه کشور را رقم بزنیم.
وی تصریح کرد :صادرات غیرنفتی در سال  95باز هم باالتر از واردات
ماست و این جای افتخار دارد؛  43میلیارد و  900میلیون دالر
صادرات و  43میلیارد و  600میلیون دالر واردات داشتهایم و صادرات
ما  300میلیون دالر سبقت دارد.
رئیسجمهوری افزود :امسال هم تالش الزم وجود دارد و اگر
می خواهید کشور پیشرفت پیدا کند ،باید گفتمان ما گفتمان توسعه،
تولید ملی و اشتغال شود.
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روحانی بیان کرد :اگر گفتمان ما دعواها ،مسائل سیاسی ،حزبی و
جناحی و ایرادگیریها به جای دستگیریها باشد ،به هیچ جا
نمیرسیم.
وی تصریح کرد :اگر از هم دستگیری کردیم ،پیشرفت میکنیم و اگر
دنبال مچ گیری باشیم ،همین شرایط و همین وضعی است که امروز
شاهد هستیم( .بازگشت به فهرست)

بر اساس آمارهای رسمی ،حجم مبادالت تجاری بین ایران و پاکستان
از  1.32میلیارد دالر در سال مالی  2008-09به رقم  30میلیون دالر
در سال  2015-16افت کرده است .در سال مالی گذشته میزان
صادرات پاکستان به ایران به  30.579میلیون دالر رسید ،در حالی که
واردات از ایران تنها  195هزار دالر بود( .بازگشت به فهرست)

متفرقه

ایران و پاکستان موافقتنامه بانکی منعقد کردند
(خبرگزاری تسنیم  27فروردین  96شناسه خبر )1380503

نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نقطه ضعف
دولت یازدهم است
(خبرگزاری تسنیم  5فروردین  96شناسه خبر )1363763

پاکستان یک موافقتنامه مهم با ایران امضا کرده که بر اساس آن
تراکنش های تجاری دوجانبه از طریق کانال های بانکی ،یک سال پس
از لغو تحریم های غرب علیه ایران برقرار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی نیوز پاکستان،
پاکستان یک موافقتنامه مهم با ایران امضا کرده که بر اساس آن
تراکنش های تجاری دوجانبه از طریق کانال های بانکی ،یک سال پس
از لغو تحریم های غرب علیه ایران برقرار خواهد شد.
بر اساس بیانیه ای که توسط بانک مرکزی پاکستان منتشر شده ،بانک
های مرکزی ایران و پاکستان موافقتنامه ترتیبات بانکی و پرداخت ها
را امضا کرده اند.
ریاض ریاض الدین ،معاون رئیس کل بانک مرکزی پاکستان و غالمعلی
کامیاب ،معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران این موافقتنامه را از سوی
بانک های مرکزی دو کشور به امضا رسانده اند.
بانک مرکزی پاکستان اعالم کرد ،هدف از امضای این موافقتنامه ارائه
یک مکانیزم تسویه پرداخت های تجاری برای گسترش مبادالت
تجاری بین ایران و پاکستان است.
در این بیانیه آمده است «:این مکانیزم برای پرداخت پول معامالت
تجاری انجام شده از طریق اعتبارات اسنادی و بر اساس قوانین و
مقررات بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت».
بر این اساس ،در گام بعدی ،بانک های مرکزی دو کشور از بانک های
ایرانی و پاکستانی دعوت خواهند کرد تا بر اساس این موافقتنامه انجام
تراکنش های تجاری بین دو کشور را بر عهده بگیرند« .جزئیات این
مکانیزم در زمان مقتضی توسط بانک مرکزی پاکستان منتشر خواهد
شد».
بانک مرکزی پاکستان همچنین گفته که این موافقتنامه به تقویت
ارتباطات تجاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.
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استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که نباید به بهانه
ارتباط با کشورهای دیگر بازارهای داخلی را تبدیل به محل فروش
کاالهای وارداتی کنیم گفت :حل مساله اشتغال و تولید در گرو مبارزه
با قاچاق و اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قدرتمند است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سال  1396توسط
مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال»
نامگذاری شده است  .در رابطه با دلیل نامگذاری سال  96به نام
اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ملی و چگونگی تحقق آن با دکتر
عبدالمحمد کاشیان،دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه امام صادق (ع)
گفت و گو کردیم:
* رشد اقتصادی صورت گرفته یک رشد اقتصادی بی کیفیت است
تسنیم :علت نامگذاری سال  96به «اقتصاد مقاومتی :تولید و اشتغال»
چه بوده و چرا مقام معظم رهبری مجددا بر اقتصاد مقاومتی تاکید
کردهاند؟
بررسی شاخصهای کالن اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور
در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد و اگر سیاستهای پیشین در
اقتصاد کشور استمرار یابد ،نمیتوان امید چندانی به بهبود شرایط
اقتصادی کشور داشت .علی رغم اینکه آمارها حاکی از رشد اقتصادی
باالی  8درصد در سال  95است ،اما بررسی جزئی این آمار نشان
میدهد که بخش عمده آن مربوط به رشد درآمدهای نفتی است و
بخشهایی مانند مسکن و معدن و حتی صنعت و کشاورزی ،در
شرایط مناسبی به سر نمیبرند .از طرفی نمیتوان در کنار این رشد
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اقتصادی ،افزایش بیکاری در سطح کشور و کاهش سطح سرمایهگذاری
به عنوان دو عامل مهم در اقتصاد را نادیده گرفت .خصوصا بیکاری
قشر تحصیلکرده جامعه که طبیعتا توقع باالیی از دولت برای ایجاد
اشتغال دارند .همه اینها نشان میدهد که رشد اقتصادی صورت گرفته
یک رشد اقتصادی بی کیفیت است و انتظار بهبود یا استمرار آن در
سال های آتی و با توجه به سیاست های فعلی انتظاری غیر قابل قبول
است .از آنجا که استمرار بیکاری و رکود در کشور میتواند به بحران
های اقتصادی و در نتیجه به بحرانهای اجتماعی تبدیل شود ،طبیعی
است مساله اقتصاد مقاومتی با اولویت مسائل مربوط به تولید و اشتغال
در اولویت سیاستهای سال  96قرار گرفته است.
* خصوصی کردن اقتصاد و اجرای سیاستهای اصل  44موضوعی
است که در صورت اجرایی شدن میتواند به یک انقالب اقتصادی
منجر شود
تسنیم :ارتباط تولید و اشتغال با سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟
به عبارتی چگونه میتوان از اقتصاد مقاومتی توقع ایجاد اشتغال و
تولید داشت؟
اقتصاد مقاومتی دارای مولفههایی است که بر اساس آن میتوان اقتصاد
مقاومتی را تعریف کرد .درونزا بودن اقتصاد ،دانشبنیان شدن اقتصاد،
بروننگر بودن اقتصاد ،توجه به خصوصی سازی اقتصاد و مردمی کردن
آن ،عدالت محور بودن برخی از مهمترین مولفههای این اقتصاد است.
تحقق هر یک از این مولفهها مستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد ثروت و
اشتغال نقش مهم و اساسی دارد .به عنوان مثال بخش مهمی از
نیروهای تحصیل کرده کشور امکان فعالیت در حوزه های مربوط به
اقتصاد دانش بنیان را دارند ،طبیعی است که حمایت از این شرکت ها
هم در جذب نیروی کار متخصص و هم در ایجاد تولید دانشبنیان
تاثیر قابل توجهی دارد.
خصوصی کردن اقتصاد و اجرای سیاستهای اصل  44موضوعی است
که در صورت اجرایی شدن میتواند به یک انقالب اقتصادی منجر
شود .بررسیهایی که بنده در خصوصی آلمان و ژاپن و چین داشتم
نشان از آن داشت که یکی از عوامل مهم انقالب اقتصادی این کشورها
توجه به خصوصی کردن اقتصاد بوده تا حدی که در مورد آلمان ژاپن
از آن به عنوان معجزه اقتصادی یاد کردهاند .همه این کشورها روزگاری
درگیر مسائل سخت اقتصادی و رکودهای عمیق بودهاند اما با این
رویکرد توانستهاند وضع خود را بهبود دهند .یا در حوزه فرهنگ
اقتصادی فرض کنید که مردم تصمیم به مصرف کاالی داخلی حتی
کاالی بی کیفیت داخلی بگیرند؛ کاری که مردم ژاپن نسبت به
کاالهای با کیفیت اروپایی انجام دادند و هرگز کاالی بی کیفیت ژاپنی
را با کاالی باکیفیت اروپایی عوض نکردند و اینگونه از تولید داخلی
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حمایت کردند و بعدها متوجه بهبود کیفیت کاالی خود شدند و خود
را در صدر برترینهای دنیا قرار دادند .در چنین شرایطی طبیعی است
سیاستهای اینگونه منجر به رشد تولید اشتغال می شود .به همین
صورت مسائلی مانند تکیه بر نیروهای داخلی و باور داشتن
توانمندیهای داخلی و برونگری در اقتصاد و امثال آن همگی حاکی از
آن است که اقتصاد مقاومتی توانایی بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی
کشور را دارد و صرف تجه به این سیاست هاست که میتواند اقتصاد را
به سمت مطلوب حرکت دهد.
* نگاه حاکم بر حل مشکالت اقتصادی و همچنین بسترهای اقتصادی
کشور در مسیر اصلی خود حرکت نمیکنند
تسنیم :در صحبتهای خود اشاره کردید که با استمرار سیاستهای
پیشین نمیتوان امیدی به بهبود شرایط داشت؟ این سیاستها چه
ویژگی داشته اند که در مورد آن ها اینطور فکر میکنید؟
ببینید سیاستهای اقتصادی زمانی کاربرد صحیح و منطقی خواهند
داشت که بستر اجرای آن سیاستها نیز بستر مناسبی باشد .تازمانی
که موضوعات مربوط به زیر ساختها و بسترهای اقتصادی به درستی
اصالح نگردند ،هر گونه سیاستهای حمایتی کمفایده خواهد بود .در
حال حاضر سیستم اقتصادی کشور هم دچار نقصان در برخی از
سیاست هاست و هم در بسترهای اقتصادی اشکاالت فراوانی داریم .به
عنوان مثال تلقی بسیاری از سیاستگذاران این است که مشکل اصلی
بنگاههای اقتصادی تامین نقدینگی است و اگر حمایتهای مالی
مناسبی از آن ها صورت گیرد ،مسائل مربوط به آنها حل میشود .اما
واقعیت موضوع این است که با بستر فعلی نه تنها با پرداخت وام
مسائل آنها حل نمیشود بلکه این شرکت ها در بازپرداخت وامها نیز
دچار مشکل میشوند و اساسا مشکلی به مشکالت دیگر آنها اضافه
می شود .چرا که اساسا مشکل نقدینگی یکی از مشکالت این شرکتها
است .یا در حوزه مسکن که دولت محترم در چند مرحله با افزایش وام
های مسکن سعی داشت در بخش مسکن تحرکی ایجاد کند اما این
سیاستها موثر نبود .همه اینها حاکی از آن است که نگاه حاکم بر
حل مشکالت اقتصادی و همچنین بسترهای اقتصادی کشور در مسیر
اصلی خود حرکت نمیکنند .مسائلی مانند دولتی بودن اقتصاد ،قاچاق
بیرویه کاالها و فضای کسب و کار ناکارآمد و نگاههای غیر صحیح به
حل مسائل اقتصادی بخشی از مشکالت است.
تسنیم :برای حل مساله اشتغال و افزایش تولید چه باید کرد؟
خاصیت مسائل اقتصادی این است که حل یک مسله دارای پیچیدگی
های خاصی است و نمیتوان با یک نگاه خطی به اقتصاد انتظار رفع
مشکالت را داشت .معموال حل مسائل اقتصادی به مثابه چیدن قطعات
یک پازل است و زمانی کار به اتمام میرسد که همه قطعات پازل در
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کنار هم چیده شوند و طبیعتا هر قطعه از این پازل مربوط به بخش
خاصی از اقتصاد است و بخشی از کار را بر دوش میکشد .در مورد
تولید که طبیعتا ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارد ،بخش عمده
مشکالت شرکتهای تولیدی نیافتن بازارهایی برای فروش کاالهای
تولیدی بوده است که رکود بخشهای مادر اقتصادی مانند مسکن و
خودرو در ایران به این وضع دامن زده است .نمیتوان مشکل نقدینگی
یک شرکت را حل کرد اما نسبت به ورود کاالهای مشابه قاچاق بی
تفاوت بود .مجموعه مسائل مختلفی وجود دارد که در کنار هم
میتوانند به حل این مساله کمک کنند.
اولین آنها جلوگیری از قاچاق کاال و واردات کاالهای مشابه داخلی
است که اگر این موضوع حل نشود هر تالشی برای احیای تولید داخلی
کم فایده است .قاچاق بیش از 60هزار میلیارد تومان محصوالت
خارجی به داخل کشور رقم کمی نیست .طبیعی است که برای حل
این مساله باید زیرساختهای مورد نیاز مقابله با قاچاق ایجاد شود .از
طرفی ورود کاالهای مصرفی که تولید مشابه داخلی دارند نیز باعث
تاسف است.آماری که در روزهای اخیر مبنی بر ورود  3کانتینر لباس
در هر ساعت از کشور ترکیه منتشر شد سبب ایجاد نگرانیهایی
میشود .نمیتوان و نباید به بهانه دیپلماسی خارجی و ارتباط با
کشورهای دیگر ،بازارهای داخلی را تبدیل به محل فروش کاالهای
وارداتی کنیم .خوشبختانه ابزارهای دولت برای حل این مسائل
ابزارهای بسیار قدرتمندی ست که میتوان در مورد آن ها بیشتر فکر
کرد.
دومین مساله نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند در بازاریابی
خارجی سبب شده که مقصد عمده صادراتی کشور از  5یا  6کشور
تجاوز نکند .طبیعتا برای تولید کنندگان داخلی یافتن بازارهای
خارجی بسیار پر هزینه است ،اما فراهم آوردن بسترهای صادراتی از
طریق دیلماسی اقتصادی و ورود واسطههای صادراتی بزرگ بسیار موثر
و کم هزینه است .وزارت امور خارجه با همکاری وزارت خانههای
اقتصادی الزم است که در این بخش فعال شوند .سیاست های چین
نمونه بسیار موفقی از این سیاستهاست.
سومین موضوع شناسایی نیازهای کشور و جهت دهی به مساله تولید
است .مشکل بسیاری از تولیدکنندگان این است که بدون نیازشناسی و
بازارشناسی اقدام به تولید کردهاند و بعد از مدتی ورشکست شدهاند.
طبیعی است سیاستگذاران اقتصادی باید اولویت های تولیدی در هر
استان را متناسب با تواناییهای استان ها از طریق استانداری ها ابالغ
کنند و تضمین خوبی برای آن اعالم نمایند.
به همین صورت مسائل مرتبط به فرهنگ اقتصادی (خصوصا تروجی
مصرف کاالی داخلی) ،حل مسائل مربط به نظام بانکی که آمارها وضع
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خوبی از بانک ها نشان نمیدهند ،نظام توزیع حذف واسطهگریهایی
که جز افزایش قیمت کاری نمیکنند ،و نیز مسائل مربوط به مبارزه با
مفاسد اقتصادی و بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد ،مهمترین
اشکاالتی است که عدم توجه به آن ها سیاست های دولت در اقتصاد را
کم فایده میکند و هر کدام از اینها در جای خود میتواند محل بحث
و بررسی باشد .مدیریت اقتصادی زمانی موفق است که همه اینها را با
هم پیش برد و این همان پیچیدگی مسائل اقتصادی است(.بازگشت به
فهرست)

مسیر "اقتصاد مقاوتی ،تولید و اشتغال" از استخدام
های دولتی نمی گذرد
(خبرگزاری تسنیم  5فروردین  96شناسه خبر )1363780

یک مشاور کارآفرینی گفت :زمان آن رسیده تا نهادهای فرهنگی و
آموزشی تعریفهای مدرن اشتغال را در کشور ترویج دهند و عاقبت به
خیری جوانان را در جذب سازمانهای دولتی تعریف نکنند.
امیر راکبی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ،با بیان
مطلب فوق اظهار داشت :تحقق منویات رهبر معظم انقالب در نقشه
راه سال  96به معنای تالش مسئوالن در استخدام جوانان و جذب آنها
به دستگاهها و سازمانهای دولتی نیست و نباید برخی ساده ترین
روش را برای باال بردن آمار اشتغال انتخاب کنند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد درونزا با تشویق نیروی انسانی در
کار آفرینی محقق خواهد شد ،افزود :پویایی اقتصاد کشور و توسعه
مشاغل پایدار در تربیت جوانانی با رویکرد انعطاف پذیری ،فرصت
سازی ،مولد بودن ،درونزا و برون گرا بودن است و در بازار رقابتی
مدرن نیز مشاغلی پایدار خواهند بود که بتوانند این پارامترها را همواره
مورد نظر داشته باشند.
راکبی تصریح کرد :تاکید رهبر انقالب به موضوع تولید و اشتغال
درحالی مطرح میشود که امروزه مدلهای "ریاضت اقتصادی" در
کشورهای توسعه یافته به بن بست رسیده و عالوه بر ناکارآمد بودن،
باعث نارضایتی گسترده مردم اروپا و آمریکا شده است ،در حالیکه
مدل "اقتصاد مقاومتی" و تاکید به درونزا بودن آن ،امروز به جایی
رسیده که دغدغه واردات جای خود را به انتخابهای صادراتی داده
است.
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این مشاور کارآفرین ادامه داد :اگر برای اشتغال زایی ،آموزش نیروی
انسانی جای خود را به استخدامهای دولتی دهد بی شک بحث
آسیبپذیری اقتصاد ایران از مخاطرات جهانی به کمترین تاثیر خواهد
رسید ،چرا که سرمایههای نیروی انسانی و البته جوان کشور به جای
پشت میز نشینی و انتظار حقوق پایان ماه ،به دنبال مولد بودن و نقش
آفرینی مستقیم در جریانات اقتصادی خواهد بود.
راکبی اضافه کرد :در حال حاضر وضعیت موجود اقتصادی ایران درون
گرای برونزاست که نامگذاری سال جدید به عنوان"اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال" نشان میدهد ،هدف اقتصاد مقاومتی باید درونزا و
برون گرا باشد در واقع برونزا نوساناتی است که در رشد اقتصادی
وجود دارد یعنی با هر افزایش و کاهش میزان درآمد نفتی ،رشد
اقتصادی کاهش و افزایش مییابد که هدف اقتصاد مقاومتی رسیدن به
رشد پایدار در سایه بهره گیری از فرصتهای موجود داخلی با استفاده
از حداکثر بهرهبرداری از امکانات موجود در جهان خارج است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ربطی به دوران تحریم و غیر تحریم
ندارد ،افزود :اقتصاد ما به طور سنتی از دو چالش دولتی بودن و
مشارکت اندک مردم در اقتصاد و همچنین تکیه بر نفت رنج میبرد در
حالیکه سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی با این رویکرد تدوین و
ابالغ شد که مشکل دولتی بودن اقتصاد را درمان کند و زمینه را برای
مشارکت مردم ،بخش خصوصی و تعاونیها را در فعالیتهای اقتصادی
فراهم کند و حاال وقتی صحبت از تولید و اشتغال میشود میتوان
دریافت که نهادها باید فضای مشارکت مردمی در اقتصاد را بیش از
پیش فراهم کنند.
راکبی عنوان کرد :در سال "اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال"
آموزشهای مهارتی باید بر اساس دانش ،نگرش و مهارت ،سطوح
مختلف جامعه اعم از جوانان جویای کار ،صنوف و صنایع باشد چراکه
ارتقای این آموزشها ،بسیاری از موانع مهارت در تولید ملی را برطرف
میکند.
این مشاور کارآفرینی تاکید کرد :زمان آن رسیده تا نهادهای فرهنگی
و آموزشی تعریفهای مدرن اشتغال را در کشور ترویج دهند و عاقبت
به خیری جوان را در جذب به سازمانهای دولتی ندانند ،بلکه صدا و
سیما و سایر نهادهای مروج باید ارزش و توانمندی نیروی انسانی و
جوان را در مدلهایی نظیر خالقیت ،ریسک پذیری ،مدیریت و تالش
تعریف و ترویج کند.
راکبی افزود :بی تردید تغییر ذائقه و نگرش جوانان جویای کار از
کارهای استخدامی به مشاغل پایدار و کارآفرینی نیازمند فرهنگ
سازی در الیههای مختلف جامعه است ولی در صورت اجرایی شدن آن
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میتوان امیدوار بود که گامی بلند و اثر بخش در حوزه اشتغال برداشته
شده چراکه هر جوان ،خود به عنوان یک نیروی مولد بدل شده است.
وی خاطرنشان کرد :امروزه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی کارآمد
برای رویارویی با مشکالت فراروی جوامع از جمله بیکاری و آثار و
تبعات سهمگین آن و نیز یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از
فضای بغرنج و پیچیده اقتصادی مورد اهتمام و عنایت ویژه جوامع و
افراد و مجامع علمی دانشگاهی واقع شده است و همین امر نشان
میدهد در سال جدید چه نوعی از اشتغال را باید مورد نظر داشته
باشیم.

(بازگشت به فهرست)

اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال
(خبرگزاری تسنیم  12فروردین  96شناسه خبر )1367563

دشمن هنوز دست از دشمنی در این عرصه بر نداشته است و هنوز به
دنبال ایجاد مشکالت اقتصادی در زندگی مردم ایران است .تالش
جدی دشمن در ایجاد مشکالت اقتصادی برای مردم ایران یکی از علل
تکرار شعار سال است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رهبر معظم انقالب اسالمی از ابتدای
رهبری خویش هر سال را با تاکید بر یک شعار محوری و یک تذکر
خاص به همه مردم و مسئوالن آغاز نمودهاند .در سالهای اولیه یعنی از
سال  1369تا  1377عنوان دقیق شعار سال و نامگذاری سال صورت
نمیگرفت اما رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر یک عنوان خاص
و توجه دادن مردم به آن عنوان تالش میکنند تا در هر سال مهمترین
نیازهای کشور مورد توجه مردم قرار گیرد و از سال  1378این کار به
صورت تعیین شعار دقیق برای سال انجام شده است .شعار سال 1396
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که اکنون در روزهای آغازین آن قرار داریم «اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال» تعیین شده است .نگاهی به فهرست کامل شعارهای سال
تعیین شده در طول این دوران نشان دهندهی آن است که رهبر معظم
انقالب در هر سال نیاز اصلی کشور را مورد توجه قرار دادهاند و نکته
قابل توجه دیگر این است که در طول دههی اخیر رنگ غالب بر
شعارهای سال اقتصادی بوده است .البته شعارهای سالهای اخیر از
مباحث سیاسی و فرهنگی و .. .خالی نبوده ولی به خصوص از سال
 1388به بعد غالب شعارهای سال و بخش عمدهی محتوای آنها
اقتصادی بوده است .در مورد شعار سال جاری عالوه بر توجه به
مضمون و محتوای آن باید به این سؤال جواب داد که چرا رهبر معظم
انقالب اسالمی در سال  1396تقریبا همان شعار سال  1395را با
تاکید بر یک بخش خاص از اقتصاد مقاومتی انتخاب کردهاند.
*سنت حسنهی تعیین شعار سال
تعیین شعار سال در ایران اسالمی از سوی رهبران انقالب سابقهای
طوالنی ندارد .اگر بخواهیم اولین بار و تقریبا تنها موردی که امام راحل
عظیم الشان ملت ایران سالی را به تلویح نامگذاری کردهاند پیدا کنیم
به سال  1360هجری شمسی میرسیم که در این سال امام به تلویح و
با توجه به نیازهای شدیدی که در ابتدای همان سال تشخیص داده
بودند سال  1360را سال حاکمیت قانون و لزوم پایبندی به قانون
نامیدند .البته این نام گذاری سال به صورت رسمی نبود اما با توجه به
قانون شکنیهای فراوان رئیس جمهور وقت که بنی صدر بود و با توجه
به این که کشور به سمت یک جنگ داخلی و درگیری شدید میان
نیروهای سیاسی و .. .پیش می رفت امام راحل در آخرین روزهای سال
 1359نیاز کشور را پایبندی کامل به قانون میدیدند و از همین رو در
اولین روز سال  1360در پیام نوروزی خویش بر حاکمیت قانون تاکید
کردند .این بخش از پیام نوروزی اما در صحیفهی ایشان به صورت زیر
آمده است:
*سال حاکمیت قانون
و من امیدوارم که خداوند این سال را سال رحمت ،سال برکت ،سال
صفا ،سال برادری ،سال برابری ،قرار بدهد؛ و تمام ملت و دولت و
دست اندرکارها تماماً مجتمع باشند و با هم این کشور را به سالمتی و
سعادت ،همه چیزهایی که احتیاج دارد تهیه کنند و کارسازی کنند و
از کارهای ناشایستی هم که در کشور واقع میشود ،و این الزمه یک
انقالب است ،جلوگیری کنند؛ و مملکت ما در سال آینده و در این
سال ،در همین سالی که هستیم ،مملکتی باشد که قانون فقط حکم
کند .هیچ کس غیر قانون حکم نکند و تمام مجری قانون باشند؛ و
کسی در حدود غیر قانونی عمل نکند ،و همه در حدود خودشان عمل
کنند( ».امام خمینی (ره)؛  01فروردین )1360
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سیر تحوالت سال  13600نشان داد که چقدر این تاکید امام به جا
بوده است و کشور در آن سال تا چه حد نیازمند پایبندی به قانون
بوده است .در آن سال حرکتهای غیر قانونی بنی صدر در نهایت
منجر به جنگ داخلیای شد که از  14اسفند  1359بخشهایی از ان
آغاز شده بود و در نهایت بنیصدر در خرداد همان سال بر کنار شد.
موجی از ترور در اثر حرکتهای غیرقانونی گروهکها کشور را فرا
گرفت و در نهایت منجر به ترور آیت اهلل خامنهای در  6تیر ،شهادت
آیت اهلل بهشتی و یارانش در  7تیر ،ترور رجایی و باهنر در  8شهریور و
صدها ترور دیگر در کشور شد .همهی اینها البته در عمل نکردن به
نکته ای که امام خمینی مطرح کرده بودند و عدم پایبندی به قانون
صورت گرفت.
* آغاز نام گذاری مستمر سالها
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنهای ،از ابتدای رهبری
خویش هر سال را با تاکید بر یک شعار محوری و یک تذکر خاص به
همه مردم و مسئوالن آغاز نمودهاند .در حالی که امام راحل حتی در
برخی از سالهای اول انقالب حتی پیام نوروزی نیز نداده بودند و فقط
سال  1360را با یک شعال و عنوان خاص تلویحا تعیین کرده بودند.
اما مقام معظم رهبری از اولین نوروزی که در جایگاه رهبری نظام
اسالمی قرار گرفتند به این کار اقدام جدی کردند .در سالهای اولیه
یعنی از سال  1369تا  1377عنوان دقیق شعار سال و نامگذاری سال
صورت نمیگرفت اما رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر یک عنوان
خاص و توجه دادن مردم به آن عنوان تالش میکنند تا در هر سال
مهمترین نیازهای کشور مورد توجه مردم قرار گیرد و از سال 1378
این کار به صورت تعیین شعار دقیق برای سال انجام شده است.
فهرست زیر عناوین و شعارهای سال در دوران رهبری مقام معظم
رهبری (ادام اهلل ظله) را نشان میدهد:
1369تاکید بر «تحول درونی و اصالح امور»
1370تاکید بر «صبح روشنی»
1371تاکید بر «تحکیم معنویت»
1372تاکید بر «عدالت اجتماعی»
1373تاکید بر «صرفهجویی»
1374تاکید بر «وجدان کاری ،انضباط اجتماعی ،انضباط اقتصادی»
1375تاکید بر «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی
کشور»
1376تاکید بر «توجه به معنویات و فضایل اخالقی»
1377تاکید بر «صرفه جویی و پرهیز از اسراف ،قناعت و پایداری بر
مواضع اسالمی و انقالبی»
1378امام خمینی (ره)
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1379امام علی(ع)
1380اقتدارملی و اشتغالآفرینی
1381سال عزت و افتخار حسینی
1382خدمتگزاری
1383پاسخگویی
1384سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی
1385پیامبر اعظم (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
1386اتحاد ملی ،انسجام اسالمی
1387نوآوری و شکوفایی
1388حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف
1389همت مضاعف ،کار مضاعف
1390جهاد اقتصادی
1391تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى
1392حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی
1393اقتصاد و فرهنگ ،با عزم ملی و مدیریت جهادی
1394دولت و ملت ،همدلی و همزبانی
1395اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
1396اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
*توجه رهبری به نیازهای اصلی کشور
نگاهی به فهرست کامل شعارهای سال تعیین شده در طول این
دوران نشان دهندهی آن است که رهبر معظم انقالب در هر سال نیاز
اصلی کشور را مورد توجه قرار دادهاند و با دوراندیشی یک رهبر فرزانه
نیازهای اصلی کشور را محور شعار خود قرار داده و مردم و مسئوالن را
به آن متوجه کردهاند .به عنوان مثال در اوج دوران سازندگی وقتی
خطر فراموشی عدالت اجتماعی وجود داشته است ایشان سال 1372
را تاکید بر عدالت اجتماعی قرار دادهاند و در اوج دوران حمله به
میراث امام خمینی و وقتی که افرادی میخواستند امام خمینی و
اندیشه و آرمانهای ایشان را به موزه بفرستند رهبر معظم انقالب
اسالمی با دوراندیشی سال  1378را سال امام خمینی رحمت اهلل علیه
نام گذاری کردند .درهمین رابطه مشاهده میکنیم که در طول دههی
اخیر رنگ غالب بر شعارهای سال اقتصادی بوده است .البته شعارهای
سالهای اخیر از مباحث سیاسی و فرهنگی و .. .خالی نبوده است ولی
به خصوص از سال  1388به بعد غالب شعارهای سال و بخش عمدهی
محتوای آنها اقتصادی بوده است.
*چرا شعار سال  1396به سال قبل نزدیک است؟
در مورد شعار سال جاری عالوه بر توجه به مضمون و محتوای آن باید
به این سؤال جواب داد که چرا رهبر معظم انقالب اسالمی در سال
 1396تقریبا همان شعار سال  1395را با تاکید بر یک بخش خاص از
شماره  89بهمن 95

اقتصاد مقاومتی انتخاب کردهاند .چنان که میدانیم شعار سال گذشته
نیز «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» بود و شعار امسال نیز «اقتصاد
مقاومتی تولید و اشتغال» نام گذاری شده است و رهبر معظم انقالب
نیز در این مورد فرمودند« :من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی :تولید
 اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است ،بعدتولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن
متمرکز بشوند .مطالبهی من و مطالبهی مردم از مسئولین عزیز و
محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با
برنامهریزی انجام بدهند و انشاءاهلل در پایان سال نتایج آن را بتوانند
به مردم گزارش کنند» .در جواب به این سؤال بسیاری در همین چند
روز گذشته بر این نکته تاکید کردهاند که این امر نشان میدهد که در
تحقق شعار سال گذشته کوتاهی صورت گرفته است و اهداف مورد
نظر از آن شعار سال محقق نشده است .این سخن البته تا حدی
بیانگر واقعیت است .یعنی در انجام شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
الزم و مورد نظر صورت نگرفته است و آنگونه که باید اهداف مورد
نظر محقق نشده است .البته این بدان معنی نیست که هیچ اقدام
مثبتی نیز صورت نگرفته و باید آن اقدامات مثبت صورت گرفته را نیز
مطرح کرد و دید .اما در مجموع شعار سال  1395آنگونه که باید به
سرانجام نرسیده است .رهبر معظم انقالب اسالمی در بیان همین نکته
در پیام نوروزی نکاتی را متذکر شدند« :رهبر انقالب اسالمی با اشاره
به تأکید بر «اقدام و عمل» در نامگذاری سال  95و انجام کارهای
خوبی که مسئولین گزارش آن را دادهاند ،گفتند :البته فاصله زیادی
میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و
آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده کرد .ایشان ،توجه
به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص
راه حل و عالج وضع کنونی ،افزودند :عالج ،در تقسیم کردن اقتصاد
مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم
بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و
اشتغال بویژه اشتغال جوانان».
نکته دیگری که شاید در تکرار بخشی از شعار سال دخیل بوده باشد
این است که دشمن هنوز دست از دشمنی در این عرصه بر نداشته
است و هنوز به دنبال ایجاد مشکالت اقتصادی در زندگی مردم ایران
است .تالش جدی دشمن در ایجاد مشکالت اقتصادی برای مردم ایران
نیز یکی از علل تکرار شعار سال است.
امید است که مسئوالن کشور شعار امسال را به بهترین وجهی
سرلوحه کار خویش قرار دهند و بر اساس آن عمل کنند .ان شاء اهلل.
(بازگشت به فهرست)
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