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 مقاله
ابر  6ل قبول تا از رشد قاب ران؛یاقتصاد ا یبایزشت و ز

 چالش اقتصاد
 (۹۶مهر  ۴ خبرگزاری فارس)  

 
و همزمان چهره نگران  بایچهره ز کی رانیاقتصاد ا ،یلیبه گفته ن

قابل قبول، تورم تک رقم و  یاز منظر رشد اقتصاد بایکننده دارد، ز

 بانیابرچالش که گر ۶نسبتاً باال و نگران کننده از منظر  ییزا اشتغال

 .فشارد یم یرا به سخت اقتصاد کشور

جمهور  سیرئ ژهیو اریدست یلیفارس، مسعود ن یگزارش خبرگزار به

 یاسیاقتصاد س میپارادا رییدر ضرورت تغ یبا عنوان گفتار یدر سخنران

 از جمله اتاق یدولت ریغ ینهادها یاساس هایاز رسالت یکیگفت: 

 ،یل اقتصادمستق های اقتصاددانان و رسانه نیو همچن یبازرگان های

در توقف  تواند می که است هادولت هایاستیبر س یاثر گذار

که در دستور کار  دیجد هایاستیس ینادرست، اجرا هایاستیس

 دایپ تیدر دست اجرا موضوع هایاستیاصالح س ای ستیدولت ن

 .کند

 ،یاستگذاریس یکردهایرو یدر هر زمان به اقتضا یعیطور طب به

 شود، یم رییدستخوش تغ زین یدولت ریغ یامطالبات نهاده یمحتوا

مثل اتاق سوال شود که  یاست که اگر امروز از نهاد نیسوال ا نکیا

 ست؟یپاسخ شما چ د،یکن انیرا ب استگذاریمطالبه از س نیمهمتر

 یشنهادیپاسخ پ کی شود، یگفتار به آن پرداخته م نیکه در ا یمطلب

وفاق و به دنبال آن  ادجیکه در صورت ا یسوال است. موضوع نیبه ا

در دستور کار قرار  تواند یکالن کشور م هایاستیس یرو یاثرگذار

 .باشد کارساز هاو در مهار چالش ردیگ

حاضر دشوار  طیسوال در شرا نیا یپاسخ مورد توافق برا کی ارائه

است که  ای چهره دوگانه لیبه دل زیاز هر چ شیب یدشوار نیاست و ا

 کیو همزمان  بایچهره ز کیاکنون  رانید. اقتصاد ادار رانیاقتصاد ا

قابل قبول،  یاز منظر تحقق رشد اقتصاد بایچهره نگران کننده دارد. ز

نسبتاً باال و نگران کننده از منظر شش  ییزا و اشتغال یرقمتورم تک 

 فشارد؛ یم یاقتصاد کشور را به سخت بانیکه اکنون گر یابرچالش

بودجه،  ،یبازنشستگ هایصندوق ،یکاریب، بمسائل مربوط به منابع آ

از  تری یفهرست طوالن توان ی. هر چند مستزیطیو مح ینظام بانک

 ییبه سزا تیخود اهم یدر جا کیکه هر  رد،برشم یمشکالت اقتصاد

 گریاز د زیجهت متما نیشده از ا ادیشش ابرچالش  کنیدارند، ول

 لیپتانس نیا یدارا کی هر که اند گرفته قرار توجه مورد هاچالش

کنند؛ چرا که عمدتاً وجه  جادیدر اداره کشور ا یهستند، تا اختالل جد

و در صورت استمرار ابعاد گسترده  دان اقتصاد را در بر گرفته یاجتماع

 .افتیخواهند  ایو البته نگران کننده 

 متفاوت اما سازگار یرو دو

تر  دهیچیرا پدرک مساله  ندیدو چهرة متفاوت، فرا نیا وجود

عموماً  ،یکارشناس یکردهایو به دور از رو یاسیس ی. در فضاکند یم

وجود دارد.  رانیدو چهره متفاوت اقتصاد ا نیدو نوع واکنش به ا

و  نگرند یم وانیپر ل مهیبا شوق مفرط تنها به ن ونیاسیاز س ایدسته

 و دهکر تیابراز رضا یجار تیمثبت، از وضع هایخصبر شا دیبا تاک

در اقتصاد ندارند. درست در نقطه مقابل هم  یدگرگون جادیبر ا یدتاکی

 هایینارسا انیمتفاوت، صرفاً بر ب یهستند که با هدف گرید یگروه

اقتصاد را انکار  یبایو دستاوردها و چهره ز شوند یمتمرکز م

 .کنند یم

سال فصل اول  انیبازار کار، تا پا یعنوان نمونه، براساس آمار ها به

هزار  ۶۷۵، ساالنه حدود ۱۳۹۳نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۳۹۶

 تعداد هاسال نیاست که ظرف ا یدر حال نیشده و ا جادیشغل ا

 دیتوان یاست. شما م افتهی یشتریب شیفعال، به مراتب افزا تیجمع

 یلیشده که خ جادیهزار شغل در سال ا ۶۷۵ صادکه در اقت دیکن انیب

که  کارانیتعداد ب یادآوریبا  دتوانی یدر مقابل ماست، و  یآمار مثبت

قبول  رقابلینفر است، عملکرد اقتصاد کشور را غ ونیلیم ۳از  شیب

 یاسیمنازعات س یبرا یکه به محل ی. اختالف نظردکنی یابیارز

. اما حق با دگشای یمشکالت نم زا ایو عمالً گره  شود یم لیتبد

مورد قبول  یبه نوع دگاهیهر دو د یسکدام گروه است؟ از منظر کارشنا

 توان یهستند و نه م پوشی است؛ نه دستاوردها قابل چشم

 .گرفت دهنادی را هاابرچالش

آن  تیدو نگرش وجود دارد، نکته حائز اهم نیکه در ا یرغم تضاد به

سازگار و قابل جمع با هم  گر،یکدیمتفاوت با  کردِیدو رو نیاست که ا

دو نگاه  نیا عیکه تجم شود یسش مطرح مپر نیهستند. حال ا

امروز  یاست که بهبود نسب نیا تیاست؟ واقع رپذیچگونه امکان

 یریقبول و ارزشمند و حاصل بکارگ ابلق یاقتصاد کشور بهبود

ساختار موجود »در چارچوب  ،ییو خِردگرا تیاز عقالن یدرجات

 .است« اقتصاد

کند، امّا  دایادامه پ یممکن است رشد تا حدود یحت طیشرا نیا در

 یریروند بهبود، تنها در صورت بکارگ شتریتوجه داشت تداوم ب دیبا
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 قتی. در حقشود یمحقق م« ساختار اصالح شده اقتصاد»در  تیعقالن

الزم را به منظور حصول رشد  طیشرا تواند ینم گریساختار موجود د

داشت رشد انتظار  توان ینم ناًیقیاساس  نی. بر ادکن نیمستمر تام

 هایدر سال افتهیتحقق  ۱۳۹۵که در سال  یقابل توجه یاقتصاد

قابل  یبه رشد اقتصاد یابیتکرار شود. در واقع به منظور دست ندهیآ

جز اصالح  ایچاره  نده،یآ هایسال طی زا قبول و البته اشتغال

 دیاصالح ساختار، با یچگونگ حیتوضاز  شیساختار وجود ندارد. اما پ

 .حاصل شود« ساختار» دواژهیاز کل یرکدرک مشت

 منابع و مصارف تیریاز اصل تعادل در مد غفلت

از نظر من عبارت است از قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که  ساختار

اقتصاد اثرگذار است. به عنوان نمونه منظور از  گرانیباز زهیانگ یرو

 کند یم نییاست که تع یساختار اقتصاد در حوزه آب، مشخصاً قواعد

 دیرا در مصرف دنبال کند و از آن سو تول یمصرف کننده چه رفتار

موجود  طیچگونه عمل کند. با توجه به شرا دیتول نةیزم در زیکننده ن

 نیباب چند نیدر ا توان یکشور، م یآب ریدر منابع و مصارف ذخا

 نیا ریاخ های دهه یقواعد حاکم بر بازار آب ط ایسوال مطرح کرد؛ آ

 یمنابع آب قهیر را به مصرف کنندگان داده است که کشور با مضهشدا

 نیکنندگان ا دیتول ایآ ست؟یدور از انتظار ن رانمواجه بوده و وقوع بح

 و اند؟داشته  تیجهت و با مالحظه کمبود منابع فعال نیبخش در ا

رفتار حاکم بر منابع آب در  رسد یاست که به نظر م یدر حال نای

 .است کرده عمل آب بازار در تعادل عدم ردنک ترجهت بزرگ

 نیکه قواعد حاکم بر ا یهنگام یبازنشستگ هایدر صندوق ای

 انیتعادل م یمالک برقرار چگاهیه ایآ شد، می وضع هاصندوق

 یبه موضوع بازنشستگ نکهیا ای بوده مطرح هامصارف و منابع صندوق

 جینتا چگاهیه ایتوجه شده است؟ آ یمقوله رفاه کیتنها به عنوان 

 هتجزی مورد هامنابع و مصارف صندوق عادلدر ت میپارادا نیا یاحتمال

چند دهه گذشته متوسط سن  یقرار گرفته است؟ ط لیو تحل

 ۴۵به  ۶۰زنان از  یسال و برا ۵۰به  ۶۵مردان از  یبرا یبازنشستگ

اقدام، لزوم تعادل  نیاز ا شیپ ایسال کاهش داده شده است. اما آ

محل جبران آن  ایمورد توجه قرار گرفته بود؟  یبازنشستگ یها صندوق

 ۱۳۸۴در سال  است،یس نیا جهیشده است؟ در نت دهیتنها در بودجه د

پرداخت به  یبرا یتومان منابع در بودجه عموم اردیلیم ۱۵۰۰حدود 

به  زانیم نیا ۱۳۹۶و امروز و در سال  شد یبازنشستگان منظور م

که اگر به اصل  یاست. در حال دهیتومان رس داریلیهزار م ۴۰از  شیب

به صرف  یازین گرفت، می صورت الزم توجه هاتعادل در صندوق

 شتریامکان وجود داشت تا منابع ب نیاندازه نبود و ا نیتا ا ای بودجه

 آموزش پرورش، و آموزش همچون ترمهم هایرساختیدر جهت ز

 .و بهداشت و درمان صرف شود عالی

از نظر  ایبرقرار است؛ آ یمشابه طیشرا زیبودجه کشور ن نیوانمورد ق در

 یزری بودجه یبرا مندیتا به حال ساختار قاعده  استمداران،یس

در نظر  تیمحدود کیوجود داشته که در آن تراز بودجه به عنوان 

ما  یزری آنچه از گذشته بر نظام بودجه ر؟یخ  ایگرفته شده باشد 

 زنی درآمدها بخش و محور، رسالت ها، هنیحاکم بوده در بخش هز

. به عبارت مایها عمل کرده  نهیتوجه به بخش هز یآرمان محور و ب

شناخته  تیبه رسم یجد دیق کیتعادل و تراز بودجه به عنوان  گرید

 گذار، سپرده انیم زین یمشابه در نظام بانک طیشرا نینشده است. ا

سه راس  نیا ایمشاهده است. آقابل   نکو با التیکننده تسه افتدری

 و منابع تعادل که اند رفتار کرده ایمثلث در بلند مدت به گونه 

سه عنصر در  نیا نکهیا ایکشور برقرار شود،  بانکی نظام در مصارف

 اند؟رفته  شپی هابزرگتر کردن عدم تعادل ریمس

 اشتباهات گذشته رشیاول؛ پذ گام

آن است که ابر  دیمو هاتیواقع نیدر مورد ا شتریب کنکاش

شده و  دهیکشور زائ یشده از درون ساختار اقتصاد ادی هایچالش

 هاابرچالش نیا تمامی واقع در. اندنشده  لیتحم رونیکدام از ب چیه

و به  میا اتخاذ کرده یمتماد هایبوده که ظرف سال یماتتصمی حاصل

توجه  دیبا .میاشتباهات باش نیا یتمام یرایذپ دیعنوان گام اول با

منابع و مصارف مورد قبول واقع نشود،  تیریاشتباه در مد نیداشت تا ا

ببرد و اساساً معطوف به  ییراه به جا تواند ینم یشنهادیراه کار پ چیه

چنانچه بدون  گرید یانبی به. بود نخواهند هاچالش های شهیر

طالح رفتن اشتباهات گذشته سراغِ به اصیشناسانه و پذ بیآس یابیارز

مجدداً تکرار  یراهبرد یخطاها م،یحل مشکالت برو یبرا« راهکار»

 .خواهند شد

 کی در اما هاشده، آن ادیمتفاوت شش ابر چالش  تیرغم ماه به

 و آورده وجود به را هااست که آن ایمشترکند و آن انگاره  یژگیو

جز رفاه  ستین یزچی آن و هاست؛ابرچالش نای بر حاکم قواعد اساس

دهه  یط گری. به عبارت دیو مال یعیبر هدررفت منابع طب یتنمب

کشور، منابع در دسترس اعم از منابع  مداراناستیگذشته س های

 هایدر صندوق یمنابع مال نیو ... و همچن یآب، انرژ رینظ یعیطب

مردم رفاه، و  برای تا اند رسانده صرف به را هاو بانک یبازنشستگ

 جادیاز رفاه ا یند. در واقع بخش قابل توجهبخر تیخود محبوب یبرا

مردم چند  دیو شا ندهیآ یهاشده در گذشته و حال، متعلق به نسل

 .اقتصاد یجار یاست و نه رفاه حاصل از درآمدها ندهیآ کیسال نزد

 مداراناستیدسته از س نیبه ا یشتریمردم اقبال ب زیگذشته ن در

 یادعا م مداریاستیاگر س. چنانکه به عنوان مثال دادندینشان م

 هایتعادل منابع و مصارف صندوق تیریمد یکرد در راستا

دهد، و  شیافزا ایراه حفظ کند  یقصد دارد سن بازنشستگ یبازنشستگ
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که وعده  یمدار استیدر مقابل س دهد،را کاهش  یپاداش بازنشستگ

 یعمالً شانس داد،می را هاپاداش شیو افزا یکاهش سن بازنشستگ

بود که به دنبال کاهش سن  یاقبال مردم به فرد ناًیقیاشت؛ چرا که ند

 رینگرش در مورد سا نیاست. ا یپاداش بازنشستگ شیو افزا

وجود  زین ت،بوده اس گریابرچالش د یرگیکه بستر شکل هاییحوزه

 داد یبه مردم هشدار م یاستگزاریمثال، اگر در گذشته س یدارد. برا

ضرورت وجود  نیکمبود آب مواجه خواهد شد و ابا  ندهیکه کشور در آ

منابع آب  تیریو مد یمربوط به کشاورز هایاستیدارد که در س

 کند یرا صادر م امیپ نیکه ا یدر مقابل فرد رد،ینظر صورت گ دیتجد

 تیمحدود جادیآب متعلق به همه است و مخالفت خود را در قبال ا هک

 ینشان م شیگذار گرا استیسدر مصرف آب اعالم کند، مردم به کدام 

که در  هاییکه کمبود منابع و بحران یکردیرو قتحقی در دادند؟

 شیکشور را مورد پ یو منابع مال یعیسوء مصرف منابع طب جهینت

 یاست و کسان استیمحبوب در س ریغ میپارادا دهد، یقرار م ینیب

قرار  کنند، معموال مورد استقبال عموم یموارد را مطرح م نیکه ا

 نیهم زیاقتصاددانان ن تیعدم محبوب یاصل لیدل دی. شارندگی ینم

 .باشد

 کدام است؟ حیصح میپارادا

به رغم تنوع و تفاوت  ادشدهیگونه که اشاره شد شش ابرچالش  همان

بر هدر رفت منابع  یرفاه مبتن جادیکه دارند، از دل انگاره واحد ا ییها

 یمیمساله که دولت رفاه، پارادا نای مورد در. اندآمده  رونیکشور ب

 یوجود دارد. اما در کشورها ینادرست است، نظرات مختلف ای حیصح

رفاه شناخته  هایآنها به عنوان دولت یکه دولتها یناویسکاندحوزه ا

 شیو متعاقب آن، افزا اتیبر اخذ مال یدولت رفاه مبتن شوند،یم

اق افتاده فراهم کردن دولت است. اما آنچه در کشور ما اتف یها نهیهز

بلکه بر اساس  ،یستان اتیبر مال یدولت امّا نه مبتن لهیرفاه به وس

 ینظام بانک ،یکشور و نه فقط نفت، بلکه منابع آب یمال و یعیمنابع طب

 هایسال یبوده است. در واقع، ط زین یبازنشستگ هایو صندوق

ما به  استمدارانیوجود داشته، س یکه منابع یگذشته، در هر بخش

جلب  یبرا ای لهیقرار داده و آن را به وس ییسرعت آن را مورد شناسا

منابع، صرف شده و  نیآنکه، ا جهینت. اندکرده  لیتبد تیمحبوب

مورد اشاره که  یساختار اقتصاد نیمعموالً، به هدر رفته است. بنابرا

رسد، به طور  یو اصالح آن دو چندان به نظر م رییضرورت تغ

بر مصرف منابع است؛  یمبتن یاسیاقتصاد س کردیرو کیمشخص 

 نیا ییندارد و گو یتوجه نیمنابع کمتر یکه اساساً به ورود یمصرف

 زانیمخزن، م کیسپرده شده که اگر در  یاصل ساده به فراموش

. رسدیآن به اتمام م ریزود ذخا ای ریباشد، د یاز ورود شیب یخروج

منابع چندان مورد  یورود تیوضع یحتّ ،یمیپارادا نیحال آنکه در چن

 .ردیگ یتوجه قرار نم

شود  یمخزن گاز شناخته م کیبه عنوان  ،یمثال، پارس جنوب یبرا

گذشته،  هایسال در هرچند. شود یکه گاز به آن اضافه نم

گاز  در  دیتول تیظرف شیافزا یبرا یاریبس ریقابل تقد هایتالش

شدت  نیمصرف گاز با ا رسد، یکشور صورت گرفته اما به نظر م

تکرار کند. آن هم  زیگاز ن یرا برا بتواند سرنوشت منابع آ یم ،یفعل

درصد است و  ۷۰آن،  یکه سهم گاز در سبد انرژ یکشور یبرا

خود را در سبد گاز قرار داده است.  هایاصطالحاً همه تخم مرغ

منابع بودجه  ،ینظام بانک ،یبازنشستگ هایصندوق یروند برا نیهم

 .شده است یط م،یکن یکه تنفس م ییهوا یو حت ای

 ایاست که آ نای شود، می مطرح ها گزاره نیکه در مقابل ا یپرسش

وجود دارد؟ پاسخ آن  حلی راه هاابرچالش نیعبور از ا یتوان برا یم

 میوجود دارد، اگر و فقط اگر پارادا هاییهنوز راه حل ناًیقیاست که 

کند.  رییبر رفاه منبع محور در کشور تغ یتنحاکم مب یاسیاقتصاد س

که منجر به  یواحد میاکنون و در حال حاضر، الزم است در مورد پارادا

نه راجع به  رد،یابر چالش شده، بحث و تبادل نظر صورت گ ۶ نیا

 واقع، در. است آورده وجود به را هاابر چالش نیکه ا هاییشاخه 

بحران  ایکمبود آب  رینظ هاییشدر مورد چال یفن هایحل راه ارائه

 .کارگر نخواهد بود ،یتگبازنشس هایصندوق

عنوان نمونه اگر تنها به سمت عرضه آب توجه شود و تقاضا مورد  به

مشکل با شدت  نیباز هم ا یآت هایسال یط رد،یقرار نگ تیریمد

اگر  یبازنشستگ هایدر مساله صندوق ای. افتیادامه خواهد  یشتریب

و از  ردیقرار گ استگذاریاز بودجه مدنظر س ازیمنابع مورد ن نیتنها تام

 فشار شود، اجتناب هااصالح قواعد حاکم بر صندوق ونهمچ یموارد

 .باز نخواهد شد ای و عمالً گره دیآ یبر بودجه وارد م یشتربی

به مردم  یاستمداریانتظار داشت س توانیم  ایآ ،یطیشرا نیچن در

اصالحات  ،یبازنشستگ هایعبور از بحران صندوقاعالم کند، راه حل 

 زدیدر برابر او برنخ یبیاست و رق یسن بازنشستگ شیافزا رینظ یاساس

بحران در نظر دارد و  نیحل ا یبرا یگرید یکه راه کارها دیو نگو

 ست؟یاصالحات ن نیبه ا یازین

 ۱۵۰۰ یکند، سهم بودجه ا دایگذشته ادامه پ طیآنکه اگر شرا حال

هزار  ۴۰بازنشستگان که اکنون به  یبرا ۱۳۸۴تومان سال  اردیلیم

 اردیلیهزار م ۸۰به  گریتا چند سال د افته،ی شیتومان افزا اردیلیم

از علل عمده رشد بودجه  یکی. افتیخواهد  شیافزا شتریتومان و ب

مساله است. در حال حاضر  نیمتوجه هم زین ریاخ هایسال یط

 نیدر بودجه تأم یتومان بابت بازنشستگ اردیلیهزار م ۴۰دولت حدود 

 ینقد ارانهیتومان  اردیلیهزار م ۴۲ زانیبه م نیکند و همچن یم
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شود که نظام  یمصرف م یمنابع در حال نای. کند یپرداخت م

در مناطق  ژهیبه و یا دهیعد یآموزش و پرورش کشور با مشکالت مال

 د؛یگو یسخن نم کس از اصالح ساختار چیمحروم مواجه است. اما ه

 گرید ایمشکالت، کاستن از رفاه عده  نیچراکه الزمه برطرف کردن ا

 .کنند یما از آن استقبال نم مداراناستیکه س یاست. امر

 استگذاریس یبرا ای هیتوص

و آن را  گردمیگفتار مطرح شد باز م نیا یکه در ابتدا یپرسش به

 ییوجود دارد که نهادها ایهیچه توص طیشرا نیدر ا کنم؛یتکرار م

آن متمرکز  روی اجماع با هااقتصاددانان و رسانه ،یمانند اتاق بازرگان

 نیا تیآن را در دستور کار خود قرار دهد؟ واقع استگزاریشوند تا س

که ذکر شد  یبه شرح یاسیاقتصاد س میپارادا رییاست که بدون تغ

. به عنوان مثال، مسائل ارائه کرد نیحل ا یبرا یراه حل فن توانینم

 یکل هایاستیس یاشاره کرد. وقت یساز یبه تجربة خصوص توانیم

 یحاصل شد که چارچوب یدواریام نیابالغ و ا یقانون اساس ۴۴اصل 

 یخصوص ریحرکت در مس یبرا کشور یمقامات عال رشیمورد پذ

. اما امروز میخرسند شد اریشده است؛ همه ما بس نیتدو یساز

انجام شده  یساز یآنچه تحت عنوان خصوص مکنی یمشاهده م

 دییبر آن مهر تا ستیحاضر ن چکسیقابل قبول است که ه ریآنچنان غ

 هایحامل متیتوان در موضوع اصالح ق یرا م نیبه هم هیبزند. شب

به  ازیدر کشور ن یبازار انرژ میگفت یمشاهده کرد. همه ما م ینرژا

 یو مطلب م میکرد یم صحبت آن به راجع هااصالح دارد و سال

بازار  کیکه مساله  میدیاجرا شد د یطرح هدفمند ی. اما وقتمینوشت

 .شد لیمشکل بزرگتر اقتصاد کالن تبد کیچگونه به 

بر مصرف منابع سر  یمبتن یاسیاقتصاد س میکه پارادا لیدل نیا به

معکوس، به  جهیبا نت یو حت دیخود بود، کار به سرانجام نرس یجا

کشور و  یمال استیکرد. چنانکه س تیسرا زین یزه انرژخارج از حو

کننده  دیتول هایخود قرار داد و شرکت ریبودجه دولت را تحت تاث

که  یمادام گریکرد. به عبارت د یجد هایبیآسدچار  زیرا ن یانرژ

در کشور حاکم است،  ریناپذ دیبر منابع تجد یرفاه مبتن نیتأم میپارادا

کارساز  کی چهی و گذارند یمعکوس ماثر  یاصالح هایاستیس

 .نخواهد بود

 یاسیاقتصاد س میکه پارادا نستیو آن ا میمواجه تیواقع کیبا  نکیا

 یامکان عمل گریدر اقتصاد ما د یعیو طب یبر مصرف منابع مال یمبتن

که هر دو گروه منبع به مرز هشدار  نستیتداوم ندارد و علت آن هم ا

 اجرا است ها رفاه که دهه نید تامشکل موجو نکهیاست. ا دهیرس

ابتدا در  دیمهم است که با یتیواقع ست،یقابل تداوم ن گریشود د می

 یبیمناسب و ترت یشود و بعد با زبان رفتهینخبگان درک و پذ انیم

 یمدبرانه به جامعه منتقل شود. در واقع فارغ از منظر کارشناس

 رشیحور پذحول م یوفاق مل کی یرگیبه شکل  ازیموضوع، ن

 ی. وفاقمایشده  مرتکبگذشته  هایدهه  یاست که ط یاشتباهات

 .ردیشکل گ یو منازعات حزب یاسیس جاناتیبه دور از ه دیکه با

موجود  طیشرا یرگیدر شکل شبی و کم احزاب، و هاجناح یتمام

 نیبر هم یدر کشور ما مبتن ورزیاستسی اصوال و اندنقش داشته

 یاسیس هایبندیجناح کیبوده است. تفک یاسیاقتصاد س میپارادا

آنها است  یاسیس یکردهایبر رو یمبتن زیدر درجه اول و قبل از هر چ

اتفاق نظر  ریناپذ دیبر مصرف منابع تجد ینبر رفاه مبت یوگرنه همگ

و لذا همانطور  ستین نیقابل تام گریشکل از رفاه د نیداشته و دارند. ا

 زنی «همه» اند،نقش داشته طیشرا نیدر به وجود آمدن ا« همه»که 

بتوان گفت تنها  دیدر اصالح آن مشارکت کنند. اکنون اما شا دیبا

 یرفاه مبتن نیتام نیدارد هم ودوج یکه در مورد آن وفاق مل یزیچ

تلخ  هایتیما درست در نقطه مقابل واقع یعنیاست.  داریبر منابع ناپا

که منجر به  هاییستایس یوفاق رو یعنی. میقرار دار یاقتصاد

 دگوییبه ما م هاتیواقع کهیشده، وجود دارد در حال یساختار فعل

ابر  نیکه ا یکردهائیرو ریی. چرا که بدون تغستین رییجز تغ ایچاره

 چیبرد و ه شیاز پ کاری توان نمی اند، آمده رونیچالشها از دل آن ب

 یاسیاقتصاد س میپارادا رییموجود بدون تغ یابرچالشها یبرا یراه حل

مورد  دیکه امروز با یکردیرو رییتغ انی. بستیذکر شده واقعاً متصور ن

منابع امروز ما  هاست ک نیروشن است و معطوف به ا ردیتوجه قرار گ

که  یا وهشی به و دهد یشکل از اداره کشور را نم نیکفاف ا گرید

 نیا انی. بمیادامه ده متوانی ینم گرید م،ایتاکنون مصرف کرده 

 کیدشوار. راجع به  اریآن بس یاجتماع رشیموضوع ساده است، اما پذ

هم به  یلیخ تواندیکه نم میکن یصحبت م یبزرگ و اساس رییتغ

 زنی هاجلسات و صدور بخشنامه  یبا برگزار یو از طرف فتدیب قیتعو

 میعظ یاجتماع هیسرما کیبزرگ به  رییتغ نی. انجام اشودیمحقق نم

 یاسیس هیدارم همه سرما دیرو است که تاک نیو از هم دارد ازین

حضور همه جانبه و موثر خود  ینشده آمادگ ریتا د دیموجود کشور با

 )بازگشت به فهرست( تحول بزرگ داشته باشد. نیرا در ا

 هیرو یدر کشور/ واردات ب یکاریب دکنندهیعامل تشد 5

 است هدیرا کش ییترمز اشتغالزا
 (۱۵۴۳۸۱۳شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۲ )خبرگزاری تسنیم 
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غفلت  ه،یرو یاستاد اقتصاد دانشگاه گفت: صادرات مواد خام، واردات ب

دانش  یعدم توجه به شرکت ها سم،یصنعت تور ییاشتغالزا لیاز پتانس

فعال به  یبنگاه ها یا مهیو ب یاتیو عدم توجه به مشکالت مال ان،یبن

 در کشور دامن زده است. یکاریب شیافزا

وگو با خبرنگار  استاد اقتصاد دانشگاه در گفت فرد، انیحاج آرمان

گفت:با توجه به  ییاشتغالزا تیدرباره وضع م،یتسن یخبرگزار یاقتصاد

 نیو همچن یاقتصاد یدولت در حوزه ها یانقباض یها استیس

لت دو ییو اشتغالزا ینیکارآفر یها استیو هم سو نبودن س ییواگرا

فعال هم  یشود بلکه بنگاه ها یکاسته نم یکارینرخ ب نکهی،عالوه برا

خواهد  یکاریب شیروند خود موجب افزا نیروند و ا یم یرو به خاموش

 شد.

است  دهیبه مرز بحران رس یکاریدر کشور ب نکهیا انیبا ب یو

غفلت از  ،یمنطق ریوغ هیرو یگفت:صادارات مواد خام ،واردات ب

دانش  یعدم توجه به شرکت ها سمیصنعت تور ییلزااشتغا لیپتانس

بنگاه  یا مهیو ب یاتیو استارت آپ ها،عدم توجه به مشکالت مال انیبن

 یکاریب شیاست که در کشور به افزا یائلاز جمله مس زیفعال،ن یها

 جادیاست که دولت موفق به ا دیموانع باشند بع نیکند. تا ا یکمک م

درصد  ۱۱.۷به  یکاریاهش نرخ بسال و ک کیهزار شغل در  ۹۰۰

 شود.

نظر دولت است  ریمجموعه مرکز آمار ز نکهیا انیفرد با ب انیحاج

 دیشود با ینظر دولت اداره م ریمجموعه ز نیا نکهیگفت: با توجه به ا

اصطالحات و  فیبه تعار ستیبا یکند و م نیمطلوب دولت را تأم

مار منتشره موجب تا آ ستیاطالعات منتشر شده آن مرکز با دقت نگر

 نشود . یگمراه

بلکه  ستیشاغل بودن مهم ن یافراد برا تیفعال زانیافزود: م  یو

 فیمالک تعر ستیبا یم شتیمع نهیبا هز یافتیتناسب حقوق در

ساعت  کیشاغل ،  یشده برا انیب فی. اگر در تعاردیشاغل به حساب آ

 کیدرآمد  شود؟ یواقعاً شغل حساب م ایآ کند،یم تیکار در هفته کفا

 دهد؟ یرا م یزندگ فساعت کار در هفته کفا

که از شاغالن مرکز آمار ارائه  یاستاد دانشگاه اظهار داشت:در آمار نیا

 یو خانه دارها هم شاغل محسوب م انیکند، سرباز ها ، دانشجو یم

 .ستین کسانیجامعه  تیموضوع با واقع نیشوند که ا

در زمان رکود نرخ رشد  دیبا یدر اصول اقتصاد نکهیبا اشاره به ا یو

 گرید یافزود:در کشورها ابدیکمک به بنگاه ها کاهش  یبرا یاتیمال

از افراد  اتیمال افتیاست در نییپا یکه نرخ رشد اقتصاد یزمان

 نی. آمارها از استین نیچن رانیدهند. اما در ا یرا کاهش م یحقوق

نرخ رشد  ۹۵که در سال  یطیدر شرا ل،یجدول ذ قدارد طب تیحکا

روند  یاتیدهم درصد بوده است نرخ رشد مال ۳و  ۱ یمنف یاقتصاد

 استیموضوع با س نیاست و ا دهیرس۱۰.۴داشته و به عدد یصعود

 ندارد. یدولت همخوان یاشتغال از سو جادیا یها

الفر  یفرض یالفر در اقتصاد اشاره کرد و گفت: منحن یبه منحن یو

صفر  زین یاتیصفر است، درآمد مال اتینرخ مال یکه وقت دهد ینشان م

 یتا زمان ابد،ی یم شیافزا یاتیدرآمد مال ات،ینرخ مال شیاست و با افزا

 .ابدی شیافزا یناخالص مل دیبه سطح باال برسد و تول اتیکه نرخ مال

است که با  قتیحق نیا یالفر حاک یکرد:منحن انیفرد ب انیحاج

 شیافزا اتیمال یآور عدرآمد دولت از محل جم یاتینرخ مال شیافزا

است و چنانچه  یتیمحدود یدرآمد دارا شیافزا نی. هرچند اابدی یم

( Tنقطه * نجایتجاوز کنند )در ا یاز نقطه خاص یاتیمال یها نرخ

 یاتیمال یها تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ یاتیمال یدرآمدها

 کار کردن را از دست خواهند داد. زهیباال مردم انگ

 
 یمسئله کاف یساز روشن یبرا یمنحن انیدو نقطه شروع و پا یرسبر

 یدرصد )منته ۱۰۰به  یاتینرخ مال شیمثال در صورت افزا یاست. برا

تمام درآمد خود را به  دیکه فرد با قتیحق نیاز ا یراست( و آگاه هیال

و درآمد  دهیدست از کار کش یاست که و یهیبپردازد، بد اتیاداره مال

 .خواهد رفت نیاز ب زین لتدو یاتیمال

با توجه به  ریبا اشاره به واردات قاچاق کاال گفت:در دوسال اخ یو

شده  شتریواردات ب زانیصادرات کاال در کشور نسبت به م زانیم نکهیا

کشور مثبت شده است، اما در حال  یتراز تجار لیدل نیاست به هم

 ی صورت مقاچاق کاال قیچهارم واردات کشور از طر کیحاضر حدود 

و  ابدیواردات کاهش  دیکار دارد. با یاست و جا ییاالرقم ب نی. اردیگ

تواند  یمشخص کند که م یخود را در تجارت جهان تیوضع دیدولت با

 ر؟یخ ایوصل شود  یبه تجارت جهان
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کشور  یاشتغال متاثر از رشد اقتصاد نکهیبر ا دیفرد با تأک انیحاج

که نرخ رشد  یاست.تا زمان یتصاداست گفت: اشتغال تابع رشد اق

انتظار  دینبا ردیرا به خود نگ یروند مثبت و صعود کی یاقتصاد

اشتغال در دستور  شیافزا یها استیداشت، هر چند س ییاشتغالزا

 .ها باشد دولت

کشوربا اشاره به بانک محور بودن اقتصاد  یکارشناس اقتصاد نیا

 یگذاران اصل استیس مختلف را یکشور، سهام داران ارشد بانک ها

از  یکیاز بانک ها به  یکی ۹۴اقتصاد کشور دانست و گفت:در سال 

 التیخود، تسه هیبرابرسرما۱۰سهام دار ارشد خود ،  یپروژه ها

است. رقابت بانک ها  یموضوع معنا دار یلیخ نیپرداخت کرده است. ا

 بر سر بقا و شتریسپرده گذاران ب یدر جهت جذب سپرده و منابع مال

کشور است و سهامداران ارشد بانکها، بانک  یو مال یماندن درنظام پول

تمام شده پول  نهیهز شیو افزا متیها را مجبور به جذب منابع گران ق

در خصوص  یانیاقدامات شا یبانک مرکز رایکه اخ کنندیم یبا هر نرخ

 .بانکها انجام داده است یسامانده

فروش نفت درکشور حدود درآمد حاصل از ۹۵کرد:در سال  انیب یو

که در همان سال درآمد ما از  یدالر بوده است، در صورت اردیلیم۴۱

بهتر است به  نی.بنابر امیدالردرآمد داشت اردیلیم ۸ سمیصنعت تور

 نیکارآفر اریکه بس میتوجه کن سمیفروش نفت به صنعت تور یجا

 سمیج فارس با استفاده از صنعت توریخل هیحاش یاست. کشورها

 "یدب "دهند.  یاز اقتصاد کشورشان را رونق م یمیش عظبخ

 هینشان دهنده توجه و سرما نیرا در جهان دارد. ا سمیتور نیشتریب

مغفول  یقسمت است. اما در کشور ما گردشگر نیآنها در ا یگذار

 .مانده است

گفت:با  میکن ینگر ندهیاشتغال آ جادیا یبرا نکهیا انیفرد با ب انیحاج

 ستیبا یدانند م یرا قرن اطالعات م کمیو  ستیقرن ب کهنیتوجه به ا

 جادیرا ا ITصنعت  یو ارتقا یتکنولوژ دیتول یدر حال حاضر بسترها

 نیدرا یگذار هیبا سرما یالدیم۹۰دهه  ی.به طور مثال هند طمیکن

 اینو ظهور دن یشدن اقتصاد هند جز اقتصاد ها لیتبد ثصنعت باع

 یکشورها یباالتر از رشد اقتصاد آن یاست و رشد اقتصاد دهیگرد

 یعلم و تکنولوژ دیاست. و ضمن سوق دانشگاهها به سمت تول ایدن

و  انیدانش بن یشرکت ها تیگسترش فعال یالزم برا یبستر ها دی،با

بر اشتغال  یشگرف راتیتاث مطمئناًکرد که  جادیاستارت آپ ها ،را ا

 )بازگشت به فهرست(  کشور خواهد داشت. یواقع

 سرمایه گذاری
از صندوق  التیدالر تسه اردیلیم 70پرداخت  اتیجزئ

 دالر است اردیلیم 12صندوق  ی/ موجودیتوسعه مل
 (۹۶مهر  ۲فارس )خبرگزاری  

 
 اردیلیم ۷۰پرداخت  اتیجزئ یعامل صندوق توسعه مل أتیه سیرئ

 .کرد حیصندوق را تشر نیاز ا التیدالر تسه

 یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت ینیوست حسد احمد

ها، اظهار  در بانک یصندوق توسعه مل یگذار فارس، با اشاره به سپرده

انجام  دیجد یگذار هیدر گردش و سرما هیسرما یمنابع برا نیداشت: ا

پروژه  یبرا یارز یگذار دالر سپرده اردیلیم ۶.۲راستا  نیو در ا شود یم

 .ت گرفته استصور یلما نیتأم

 اردیلیم ۶معادل  نکهیا انیبا ب ،یعامل صندوق توسعه مل أتیه سیرئ

ها انجام  در بانک یالیر یگذار تومان سپرده اردیلیهزار م ۱۴ ایدالر 

بوده  تیبه شکل عامل یکه بخش یالیشده است، گفت: مجموع منابع ر

د بوده، حدو یگذار تاکنون به صورت سپرده ۹۴از سال  زین یو بخش

 .تومان است اردیلیهزار م ۱۴

 یمسدود یمتعدد یها پروژه یبرا نکهیمقام مسئول با اشاره به ا نیا

و بنا به دوره  جیها به تدر طرح نیداشت: ا انیصورت گرفته است، ب

 .بازپرداخت خواهند کرد  ،یبردار ساخت و بهره

عنوان کرد:  یصندوق توسعه مل یدر مورد موجود ینیحس دوست

 یمنابع صندوق در بانک مرکز ۹۵سال  انیدارد و تا پا اریعم یموجود

 ۳۳ یمسدود نیدالر بوده و همچن اردیلیم ۱۲که تعهد نشده بالغ بر 

 .شود یمحاسبه م یجزء موجود زین یدالر اردیلیم

دالر با منابع موجود قرار داد  اردیلیم ۱۳.۵اساس  نیافزود: بر ا یو

 .بدهند التیها تسهها به طرح بانک میمنعقد و تعهد کرد
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گردش  لیکرد: به دل دیتأک یعامل صندوق توسعه مل أتیه سیرئ

منعقد  تیقرارداد عامل یاز موجود شیندارد که ب یداشتن منابع، اشکال

 .بر است زمان یمجوزها و امور ادار افتیدر ب،یتصو ندیشود چون فرآ

شد، صندوق بالاستفاده با یموجود دینبا نکهیا انیبا ب ینیحس دوست

پول صندوق  نکهیندارد و به محض ا رهیشد: صندوق منابع ذخ ادآوری

 .شود یها منعقد م بازگردد، مجدداً قرارداد با بانک

که  ییها طرح یاجرا یبرا یخاطرنشان کرد: صندوق توسعه مل یو

 .ندارند تیرا بازگردانند محدود التیتسه توانند یخودگردان بوده و م

 افتیدر نیدر مورد تضام یسعه ملعامل صندوق تو أتیه سیرئ

 نیخود پروژه به تضم نکیها عالوه بر ا طرح یگفت: برخ التیتسه

 تیمسئول نیشود که ا افتیدر زین گرید نیتضام دیبا شود، یگرفته م

 .برعهده بانک است

الناس است  و حق یالنسل نیکرد: منابع صندوق ب دیتأک ینیحس دوست

شود. امروز حدود  انتیا از آن صت خواهد یم یو توجه و دقت مضاعف

 یا به گونه دیداده شده، با التیدالر منابع صندوق تسه اردیلیم ۷۰

 .باشد که ارزش منابع حفظ شود

دالر  اردیلیم ۶آب و خاک،  یدالر برا اردیلیم ۱۱ادامه داد: تاکنون  یو

 اردیلیم ۳۳ ال،یبه ر لیدالر تبد اردیلیم ۶نفت و گاز،  یسپرده برا

مباحث جزء  ریو سا  دالر به سپرده اردیلیم ۶ها و  طرح یمسدود

 )بازگشت به فهرست( .شوند یصندوق محسوب م یها ییدارا

 میهست ها نانسینگران محل مصرف فا

 (۱۵۲۹۵۵۵شناسه خبر  ۹۶مهر  ۳تسنیم )خبرگزاری  

 
است  یکت خوبها حر نانسیگفت: انعقاد قرارداد فا یفعال اقتصاد کی

محل مصرف آنها، تنها  ینگران آن هستم که با انحراف هدفگذار یول

 .دولت باشد یبده شیآن افزا جهینت

 یخبرگزار یبرخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد نیحس محمد

اظهار  یخارج نانسیضمن اشاره به فراهم شدن امکان فا م،یتسن

 یسازمان ها ییو هم نوا یاقتصاد یپلماسید یشتازیبا پ نکهیداشت: ا

دستگاه ها،  ریوزارت اقتصاد و سا ،یبانک مرکز ریمختلف نظ

 یقدردان یمنعقد شود، جا یخارج یابا بانک ه نانسیفا یقراردادها

به  دیموضوع وجود دارد که با نیبه دنبال ا زین ییها ینگران یدارد ول

 .ردیصورت گ ژهیآن توجه و

قراردادها  نیها در ا یعمده نگران نکهیبا اشاره به ا یفعال اقتصاد نیا

کند که  یکرد: اصول اقتصاد حکم م حیمحل مصارف آنها است، تصر

 نیا یصرف شود ول یدیو تول یعمران یدر حوزه ها دیها با نانسیفا

را صرف  ها نانسیوجود دارد که دولت، پول فا یبه صورت جد ینگران

 .کند دخو یها پروژه

ها سوق  رساختیز جادیبه سمت ا دیبالغ بام نیاضافه کرد:ا برخوردار

  نکهیصنعت را بهبود بخشد، نه ا تیکه بتواند وضع یکند، به طور دایپ

بر علت شده و  به حجم  دیدولت، مز یباال یها یبا توجه به بده

 .دیافزایب ها یبده

با  یدالر اردیلیچند م یها نانسیگفته برخوردار، انعقاد قرارداد فا به

است  یحرکت خوب و ارزنده ا ،ییاروپا یو کشورها نیچ ،یکره جنوب

محل مصرف آنها،  یوجود دارد که با انحراف هدفگذار ینگران نیا یول

دولت  یها یبده شیاقتصاد کشور شود، افزا دیکه عا یا جهیتنها نت

 باشد

 نکهیتهران اضافه کرد: ضمن ا یاتاق بازرگان رهیمد اتیسابق ه عضو

و  یها لحاظ شود که  هم بخش دولت نانسیفا نیا یبرا یطیشرا دیبا

 .استفاده کنند یخط اعتبار نیهر دو بتوانند از ا ،یبخش خصوص

به  دیبا ها نانسیفا نهیها اظهار داشت: هز نانسیفا نهیبا اشاره به هز یو

 یبرا نانسیکه استفاده از فا ردیدر مذاکرات مورد توجه قرار گ یگونه ا

 .باشدمقرون به صرفه  ،یبخش خصوص

ها که  ینگران نیاز مهمتر گرید یکیکرد:  حیتصر انیدر پا برخوردار

ممکن است  دیاز تول تیو حما یاتفاقا در نقاب اقتصاد مقاومت

 دیخطوط تول دیخر ریاست که از مس یبیاقتصاد باشد، آس ریبانگیگر

 هرست()بازگشت به ف شود. لیمصرف گذشته به کشور تحم خیتار

در بخش  یگذار هیسرما یبرا رانیدعوت افغانستان از ا

 کشور نیمعادن ا
 (۹۶مهر  ۵فارس )خبرگزاری  

 
ها  و افغانستان گفت: افغان رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سیرئ

کشور  نیآهن و مس ا یدر بخش معادن غن رانیعالقمندند که ا

کشور مانع  نیا یادار دیشد یکه بروکراس یکند در حال یگذار هیسرما

 .بخش است نیدر ا یگذار هیسرما یجد

فارس در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان در گفت یمیسل نیحس

زبان مشترک و  رغمیبه افغانستان گفت: عل رانیمورد صادرات ا
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 نیدو کشور متاسفانه حجم تجارت ب نیمشترک ب یفرهنگ یها یژگیو

  .است زیناچ اریدو کشور بس

 

 نکهیا انیو افغانستان با ب رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سیرئ بینا

دالر  اردیلیم کیبه افغانستان حدود  رانیا یصادرات یارزش کاالها

 اردیلیم ۵ تیظرف رانیاست که ا یدر حال نیافزود: ا شود، یبرآورد م

  .کشور را دارد نیدالر صادرات به ا

 قیبه افغانستان از طر ما یصادرات یاز کاالها یبخش نکهیا انیبا ب یو

حجم  نیاظهار داشت: ا شود، یانجام م نانیمرزها و توسط مرزنش

  .شود یثبت و ضبط نم ییدر جا نانیمرزنش قیصادرات از طر

 ییمواد غذا یو صادرات تمام دیتوان تول رانیداشت: ا انیب یمیسل

 عدم توافقات از جمله یبرخ لیافغانستان را دارد اما به دل ازیمورد ن

 یاز کاالها یدو کشور، بخش قابل توجه نیکاهش تعرفه واردات ب

  .شود یم نیتأم هیپاکستان و ترک قیکشور از طر نیبه ا یواردات

و افغانستان در  رانیا یاتاق بازرگان سیتأس رغمیعل نکهیا انیبا ب یو

 سیدر افغانستان تأس رانیافغانستان و ا یکشورمان هنوز اتاق بازرگان

در  یمختلف تجار یها افغان پروژه گذاران هیگفت: سرمانشده است، 

ها  افغان یهم از سو نهیزم نیاند و خوشبختانه در ا افتتاح کرده رانیا

  .وجود دارد یخوب اریبس لیمات

در  نکهیا انیو افغانستان با ب رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سیرئ بینا

 رانیرا در ا ینیفرش ماش دیها چند کارخانه تول حال حاضر افغان

شده و  سیها در مشهد تاس کارخانه نیاند، گفت: اکثر ا کرده یانداز راه

خود را به   یدیافغان است که محصوالت تول کننده دیو تول گذار هیسرما

  .کنند یصادر م فغانستانا

پوست و  یکوچک بر رو عیصنا نهیدر زم نیداشت: همچن انیب یمیسل

در  ییها یگذار هیسرما ییو مواد غذاچرم  دیتول یها برا روده افغان

  .اند انجام داده  رانیا

ها در  توسط افغان یگذار هیپروژه سرما ۳۰حدود  یگفت: بطورکل یو

 یها ها مربوط به ساخت هتل پروژه نیاز ا یانجام شده که برخ رانیا

  .افغان در مشهد مقدس است نیاز زائر ییرایپذ یکوچک برا

 یکی نکهیا انیو افغانستان با ب رانیا یاتاق بازرگان سیرئ بینا

است، گفت: به  یا دو کشور، حمل و نقل جاده نیازمشکالت تجارت ب

حمل بار افغان اجازه  یها ونیاز قاچاق مواد مخدر، کام یریجلوگ لیدل

اجازه ورود به  رانیحمل بار ا یها ونیکام نیو همچن رانیورود به ا

و به  هیتخل دیدر مرز با ها ونیکام نیندارند که بار ا اافغانستان ر

 شیحمل و نقل و صادرات را افزا نهیمنتقل شود که هز یگرید ونیکام

  .دهد یم

و  ستانیس مانیکارخانه س داتیدرصد تول ۶۰اظهار داشت:  یمیسل

 .شود یبلوچستان به افغانستان صادر م

 لیاظهار داشت: به دل یو مهندس یدر مورد صادرات خدمات فن یو

 یها در سال یو مهندس یما در بخش خدمات فن مانکارانیپ نکهیا

بخش  نیصادرات در ا ابند،یگذشته نتوانستند به مطالباتشان دست 

  .متوقف شده است

 ران،یبه ا یگذار هیسرما یافغانستان برا شنهادیپ نکهیا انیبا ب یو

آهن و مس است، گفت:  یدر بخش معادن غن یگذار هیسرما

 نیدر ا ادیز اریبس یادار یبروکراس لیبه دل یرانیا گذاران هیسرما

)بازگشت به  .ستندیدر افغانستان ن یگذار هیکشور، حاضر به سرما

 فهرست(

شده  یگذار هیکسب و کار مانع رونق سرما یفساد در فضا

 است
 (۱۵۳۴۸۰۹شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۰ تسنیم )خبرگزاری 

 

کسب و  یکشور اذعان کرد: وجود فساد در فضا یاسبق بازرگان ریوز

 ،یگذار هیسرما یکشور در حوزه  یباال لیوجود پتانس رغمیکار، عل

 .را سلب کرده است یگذار هیامکان هر گونه تحول و سرما

 یاسبق بازرگان ریآل اسحاق، وز ییحی م،یتسن یگزارش خبرگزار به

 هیسرما ی ندهیآ یموضوع بررس رامونیپ ویکشور در مصاحبه با راد

و  یاقتصاد یتوسعه  نیب نکهیا حیبا تصر رانیدر ا یخارج یگذار

 یوجود دارد اظهار داشت: هر اقتصاد میمستق یرابطه ا یگذار هیسرما

 ینسبت جادیبه ا ریبماند ناگز یو فعال باق داگر بخواهد فعال شو

 ی( میخارج ای یخود )اعم از داخل یها یگذار هیمتناسب در سرما

 .باشد

ها در  یگذار هیسرما دنیبه حداقل رس یمسئله  یفعال اقتصاد نیا

اقتصاد عنوان و خاطر  یحوزه  یچالش ها نیتر یاز اصل یکیرا  رانیا

صورت گرفت و  ریرکبیدر دانشگاه ام رایکه اخ یقینشان کرد: طبق تحق

 یتوسعه  نیب یتنگاتنگ یبنده در مقام مشاور آن بودم رابطه 

 یاگر فضا گریو کار وجود دارد و به عبارت د بکس یو فضا یاقتصاد

نامناسب باشد  یتیخاص در وضع ینهاد ایکشور  کیکسب و کار 

 تیو موقع یانسان یروین ه،یسرما رینظ ییوجود آورده ها رغمیعل

 .محقّق نخواهد شد یاقتصاد یتوسعه  ،ییایجغراف
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صاد با اقت یمطلب که حوزه  نیا حیکشور با تصر یاسبق بازرگان ریوز

ها سر و کار دارد و نه تعارفات اذعان کرد: آنچه که روشن است  تیواقع

 یو خارج یداخل یگذار هیسرما یدر حوزه  میعظ یلیوجود پتانس

رود که  یم ییجا هیبرد که سرما ادینکته را از  نیا دیاست اما نبا

 یوجود داشته باشد لذا ب ندهیبه آ دیام زیو ن یاقتصاد تو ثبا تیامن

و  نفعیذ یاقتصاد کشورمان افراد یگفت که در عرصه  دیده باپر

موجود که  یاقتصاد یفضا رییبه تغ یلیانحصار گر وجود دارند که تما

 .آنها کمال مطلوب است ندارند یبرا

 زیو ن یکرد: وجود فساد در مجموع روابط اقتصاد حیاسحاق تصر آل

 هیسرما زیو نو تحول  رییکسب و کار کشور امکان هر گونه تغ یفضا

گروه  نیرا سلب کرده است لذا دولت محترم موظف است با ا یگذار

 نیکشور قاطعانه برخورد کند که اگر چن یاقتصاد یدر فضا نفعیذ

و  یاقتصاد یتوسعه  یدر راستا شکالتاز م یکند قسمت عمده ا

 .حل خواهد شد یخارج یگذار هیسرما

ه که در خصوص آنچ نیاست ب نیا تیخاطر نشان کرد: واقع یو

به  دیپنجم و ششم توسعه با یبر اساس برنامه  یخارج یگذار هیسرما

شکاف  میبا آنچه که در حال حاضر شاهد آن هست میافتی یآن دست م

از  یشکاف مجموعه ا نیا جادیوجود دارد که در ا قیعم یو فاصله ا

 .هستند لیعوامل متعدد دخ

 سیرئ ی نهیان سرشار از ککشور با اشاره به سخن یاسبق بازرگان ریوز

 یاسیارتباطات س ن،یطرف یخطاب به کشورمان، بدعهد کایجمهور آمر

 یعوامل گریها را از د یسطح استاندارد همکار زیکشور و ن ییو اجرا

 .را از کشور سلب کرده است یخارج یگذار هیسرما یخواند که اجازه 

اصالح  سخنان خود دولت را به تالش در جهت انیاسحاق در پا آل

کسب و کار کشور فراخواند  یفساد در فضا یو حل مسئله  ینظام بانک

 ی دهیکند با اظهارات نسنج یکه ترامپ تالش م یو افزود: در حال

 نیخود بکشاند مسئول یرا به سمت حرفها یجهان یخود مهندس

 نیب گاهیجا یاریو هوش تیبا درا بتوانند دیبا زیما ن یوزارت خارجه 

 )بازگشت به فهرست(  .ندیحفظ نما شیاز پ شیرا ب رانیا یالملل

 یخارج یگذار هیدالر طرح سرما اردیلیم 2.4 بیتصو
 (۹۶مهر  ۱۳فارس )خبرگزاری  

 

دالر طرح  اردیلیم ۲.۴ بیاز تصو یخارج یگذار هیسازمان سرما

 .خبر داد یخارج یگذار هیسرما

 یها یگذار هینقل از سازمان سرما فارس به یگزارش خبرگزار به

جلسه  نیو نوزدهم ستیدو ،یو اقتصاد یفن یها و کمک یخارج

در  ۴/۷/۱۳۹۶صبح روز سه شنبه مورخ  یخارج یگذار هیسرما اتیه

 یگذار هیسرما اتیه یبا حضور اعضا یگذار هیمحل سازمان سرما

 .برگزار شد یخارج

 یخارج یگذار هیطرح سرما ۲۵جلسه جمعا  نیاساس در ا نیبرا

 هیسرما یفرع یمرتبط به طرحها گریمورد د ۱۹و  دیطرح جد ۷شامل 

دالر  ونیلیو چهارصد و هشتاد م اردیلیمعادل دو م ،یخارج یگذار

 فهرست( )بازگشت به  . دیرس اتیه یاعضا بیبه تصو کایآمر

کج و معوج  یخارج یگذار هیسرما یراهبرد دولت برا

 دیآ یتنها با پهن کردن فرش قرمز نم هیست/ سرماا
 (۹۶مهر  ۱۷فارس )خبرگزاری  

 

جذب  یراهبرد دولت برا ،یمال نیو تام الملل نیکارشناس اقتصاد ب

با پهن کردن فرش   را کج و معوج دانست و گفت: یخارج یها هیسرما

 نیبنابرا شود، یجذب نم هیسرما یخارج یها أتیقرمز و رفت آمد ه

 .میس غلط ندهآدر

 میمستق یگذار هیفارس، سرما یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

از جمله اهداف برنامه ششم توسعه  یخارج یمنابع مال نیو تام یخارج

گذشته و حال کشور است. در  یها استیها و س حال برنامه نیو در ع

 نیتامبه  ازیو رکود حاکم بر اقتصاد، ن ها میتحر لیبه دل ریاخ یها سال

 شیاز پ شیب یمنابع داخل  تیمحدود لیبه دل یخارج یالمنابع م

دولت  یکردهایاز رو یکیپس از برجام  نیبنابرا شود، یاحساس م

 یها اتیراستا ه نیموضوع استوار بوده و در ا نیو دوازدهم بر ا ازدهمی

رفت و آمد کردند که  رانیبه ا ریدر سه سال اخ یادیمتنوع و ز یخارج

 .بوده است چیه بایتقر ااحصل اکثر آنهالبته م

مسئوالن در  کردیاقتصاد کشور و رو طیشرا یابیو ارز یبررس یبرا

 یریشیشناسانه با حضور بهروز عل بیمنابع با نگاه آس نیجذب ا

 .میوگو نشست به گفت یمال نیو تام الملل نیکارشناس مسائل اقتصاد ب

 ین فرش قرمز برادعوت و پهن کرد یمعتقد است، صرف استراتژ یو

 یبرا طیشرا یتمام دیو با ستیجذب منابع ن یگو پاسخ ها یخارج

 .ستیباشد که اکنون ن ایمه دانیدونده استقامت در م کیرقابت مانند 

 :است ریوگو به شرح ز گفت نیاول ا قسمت
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 یمنابع مال نیتأم یقراردادها شی: در پسابرجام شاهد روند افزافارس

و برنامه ششم  یاقتصاد مقاومت یها استیق س. طبمی( هستنانسی)فا

منابع امکان  نیاز ا زانیاست، چه م ازیکشور ن یبرا یمنابع خارج

معطوف باشد کار  نانسینگاه مسئوالن فقط به فا نکهیجذب دارد و ا

 .باشد هیمحور جذب سرما دیبا میمستق یگذار هیرماس ایاست  یدرست

 یایمزا لیبه دل میمستق یگذار هی: به طور قطع جذب سرمایریشیعل

توجه  دیباشد. اما با تیدر اولو دیبا نانسیبا فا اسیمطلق ان در ق

جذب آن هم  یروش، رقابت برا نیا یباال یایداشت که به موازات مزا

و  یمساع کیاقدام تشر نیا یشرط ها شیاز پ یکیباال است. 

 .است یدر اقتصاد مل وجودم یمشارکت همه نهاد ها

بودم،  یخارج یگذار هیکه مسئول سرما یهنگام دیداربه خاطر  شما

که جذب  کردم یمطرح م یموضوع را بارها و در قالب نگاه انتقاد نیا

خواهد.  اگر  یهم م یکار جمع ،یدر کنار خرد جمع یگذار هیسرما

،  دیتوان یگزارشات ان دوران م ایحتما در متن اخبار  دیجستجو کن

آنکتاد   یگذار هیسرما انهیارشات سالکه گز یهنگام ژهی. به ودیابیب

از ان  ییرونما یها  و کنفرانس ها شیشد، ما در قالب هما یمنتشر م

گزارشها که با حضور مسئوالن رده اول و ارشد کشور و با حضور 

اگر ما  میگفت یآشکارا م م،یکرد یبرگزار م یالملل نیو ب یخبرنگاران مل

ها و  در کدام بخش م،یب کردجذ یخارج هیادالر سرم اردیلیمثال م ۵

بودند و عملکرد  فیها ضع  بوده است و کدام بخش یاقتصاد یها قسمت

 .نداشتند یخوب

 یگذار هیبخش خاموش جذب سرما» دیزد تریخاطر دارم که از من ت به

 تریت نیکردم که ا یموضوع خوشم آمد، چون تصور م نیاز ا ،«یخارج

 یدسته از دستگاه ها نیا یرا برا یبتواند محرک دیدرست شما شا

 !خاموش فراهم کند

 مربوط به نفت است یخارج یگذار هیعمده سرما*

 یگذار هیدرصد جذب سرما ۶۵مشابه امروز  بایآن دوران ها تقر در

درصد به  ۳۰تا  ۲۵مربوط به حوزه نفت بود. حدود  یخارج میمستق

کوچک و متوسط بودند.  یها بخش صنعت مرتبط بود که شامل بنگاه

جذب  اتییرا با جز شرویپ یکه بخش ها اقتصاد نیا نکهیما عالوه بر ا

حوزه را هم  نیحال دستگاه ها برتر در ا نیدر ع م،یکرد یانها اعالم م

که در  رانیا رانیمثال سف ی. برامیداد یهم م زهیو جا میکرد یم یمعرف

موفق عمل کرده بودند  یخارج یگذار هیجذب سرما یپلماسیعرصه د

 یرا معرف یاستان ربطیذ رانیموفق و استانداران برتر و مد ین ها، استا

تحرک، در خود  بود که بخش کم نیا تحرک نیا امی. پمیکرد یم

 .کند جادیا شتریب تیفعال یآمادگ

 دهد یجواب نم یخارج هیجذب سرما یدعوت برا یاستراتژ*

 احساسم یخارج یگذار هیمورد رفتار امروز ما نسبت به جذب سرما در

دولت  یعموم افتیکه نگاه و ره کنم یم دییمثل شما است و آن را تأ

 نیجمهور در اول سیشده است. رئ تر یقو یخارج یگذار هیبه سرما

صحبت کرد و از آنها  یگذار هیدر منقبت سرما سییسفر به داووس سو

و  یکشور چیدر ه شانیندارم که ا ادی. ندیایب رانیدعوت کرد که به ا

 یخارج یگذار هیکرده باشد؛ اما در مورد سرما یسخنران یاجالس مل ای

 یگذار هیتوجه داشت که جذب سرما دیبا کنیاظهارنظر نکرده باشد. ل

خود را  یضرور یها ازین شیپروتکل ها و پ است،یآداب، س یخارج

کشور  دییو بگو دیدعوت استفاده کن یتژفقط از استرا نکهی. اخواهد یم

با  نکهی. استین یاست، کاف یخارج یگذار هیسرما رشیآماده پذ

 .دهد یجواب نم دیدعوت فرش قرمز پهن کن یاستراتژ

 ستیدارد و مشوق ن یادیز یها ضعف یگذار هیقانون سرما *

 یفراوان برا التیتسه ،یگذار هی: قانون و مشوق سرمافارس

 فراهم  کرده است؟ یگذار هیسرما

ودش را با تحوالت خ دیما با یخارج یگذار هی: قانون سرمایریشیعل

که در مورد  یریدهد. در مطالعه اخ قیتطب یحوزه رقابت نیدر ا دیجد

ضعف و  ی، نشان داده شد که قانون موجود دارا میقانون انجام داد نیا

حال هم ما در  نیاصالح شود. در ع دیاست که با یادیز یها یکاست

از ان  به  میکه بخواه میده ینم یا ژهیکشور ها مشوق و ریابا س سهیمقا

 میتوان یدر ادامه م دیدی. اگر الزم دمیکن ادی یرقابت تیمز کیعنوان 

 .میمورد در بحث متمرکز شو نیا یرو

 دنبال فروش کاال هستند یخارج یها اتیه *

آنها  جیآمدند. نتا رانیبه ا یخارج أتیه ۲۰۰از  شی: گفته شد بفارس

 چه بود؟

 ابی قتیحق یها اتین انها ه: بله، فراوان بودند. از نظر میریشیعل

 هیبود نه سرما رانیاقتصاد ا هیاول یفضا یابیبودند که هدفشان ارز

شکل مناسبات  نیتر حالت آنها بدنبال ساده نی! در بهتریگذار

خود رفتند. شرکت  یو فروش کاال ها یرابطه تجار یعنی یاقتصاد

 یندگیخود را انتخاب و دفتر نما یتجار فشده و طر رانیوارد ا

 یخارج یچقدر برندها دی. نگاه کنمیگرفتند و ما بازار فروش آنها شد

هم  یدر جدول تراز تجار توان یشد. حجم آن را م ادیز تشانیفعال

 .مالحظه کرد

 عمق ندارد رانیبا ا ها یخارج یمراودات کنون *

 .آمدند رانیقالب به ا نی: مشخص شده که چه تعداد برند در افارس

که عمدتاً طرف  ی. دوستان در اتاق بازرگانمید: کار نکریریشیعل

فروش  یبرا یمراوده بودند آنها هم انتقاد کردند که خارج

کار بود و  یعیروند طب نیاند. به نظر من ا آمده رانیمحصوالتشان به ا

نوع رابطه است  نیتر بود. چون ساده یالیاز انها خوش خ شتریانتظار ب
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 یو مهندس یر حوزه خدمات فند تر قیعم هیک الیهم باشد.  دیبا

 یا کار پروژه ایمختلف دن یدر جاها یرانیا یها شرکت یعنیاست. 

و  EPC با ما در قالب مانیپ یدر قراردادها ندیایب ها یخارج ای رندیبگ

 یخارج یگذار هیکار را در سطح سرما نیکنند.  ا تیان فعال رینظا

هم وارد کشور  هیاست که اتفاقاً سرما یمانکاریو کار پ مینیب ینم

چند جانبه مربوط به  ایدو  یروابط اقتصاد تر قی. اما سطح عمکند یم

تر  قیعم هیال نیاست. رسوخ به ا یخارج میمستق یگذار هیسرما

 .کند یخاص خود را طلب م اتیمقتض

 میآدرس غلط نده یخارج یها اتیبا آمدن ه *

 یرهایاز متغ یمیبخش عظ نکهیا یعنی یاقتصاد قیعم روابط

 یتیکسب و کار و امن ،یتیریمد ،یقانون ،ینهاد تیاعم از ظرف یاقتصاد

 ی. تا زماندیبرس یاقتصاد قیشود، تا به مناسبات عم به خدمت گرفته 

کشور وجود نداشته  یاقتصاد یبخش ها یتوسعه برا یکه استراتژ

انتظار  دیلذا نبا د؟یجذب کن یخارج هیسرما دیتوان یباشد مگر شما م

 هی. اصال انجام سرمافتدیمعجزه اتفاق ب اتیبا امدن چند ه میشداشته با

 دیافتد! ما هم نبا یبزرگ اتفاق نم یها اتیدر قالب ه یخارج یگذار

 .میادرس غلط بده

 طنز است هیشب ها یانتظار اوردن ارز از خارج *

 یصورت نم یخارج یگذار هیها سرما اتیه نیدر قالب ا یعنی: فارس

 شد؟ یم غیهمه تبل نیار داشت، پس چرا اانتظ دیو نبا ردیگ

 اسیکوچک مق یحت ؛یگذار هیپروژه سرما کیانجام  ی: برایریشیعل

 یقاعدتا او برا وه؛یآبم دیکارخانه تول کیگذار؛ مثال  هیسرما کیتوسط 

بازار، شناخت  طیشرا یابیطرح خود، ارز یانجام مطالعه امکان سنج

که  نیدارد، لذا ا ازیبه زمان ن ان ریو نظا یحقوق طیمح یابیرقبا، ارز

 یارز برا سهیبا خودشان ک یخارج یها اتیه میانتظار داشته باش

 .است هیاورده اند، به طنز شب یگذار هیسرما

مدت  کیاضافه کرد مثالً  توان یها را هم م دولت کردیرو ریی: تغفارس

 .شود یم یگریو بعد از آن نوبت د شود یم تیاز حوزه خاص حما

در باال  یحیاست که تلو یزیخطرناک است. چ یلیخ نی: ایریشیعل

 یاستراتژ نیا هیاست. شما بر پا یو بخش یاشاره کردم، راهبرد صنعت

مطلوب منابع  صیو تخص تیری. علم اقتصاد مددیده یبه بازار عالمت م

شکل آن را به  نیاست که به بهتر نیو هنر ا ستین ادیاست که ز دیتول

کدام بخش  دیگو یبه ما م یراهبرد توسعه صنعت. دیکن تیهدا دیتول

در سال  رلندی. امیرا ندار یاستراتژ نیدارد، چرا؟ ا تیکشور اولو یبرا

سال است  ۶۰از کشورها  یلیکرد و خ فیرا تعر یاستراتژ نیا ۱۹۵۰

دادند. کدام  رییدهه تغ کیکردند و بعد از  فیراهبردها  را تعر نیکه ا

 ،یمیپتروش ایدارد  تیفوالد اهم رهی؟ زنجچرا د،دار تیها اولو بخش

 تیما مز یکه چرا برا میدفاع کن دی. باگرید زیچ ای کیسرام ،یکاش

ها و  تیاولو قیو تزر یتوسعه بخش یدارد. بدون داشتن راهبرد ها

 .است یمشوق ها به انها، آغاز سردرگم

 کج و معوج است یبخش خصوص یبرا یگذار هیسرما یراهبردها *

وجود دارد. قرار بود نقشه راه  یمباحث مدت انیم یها برنامه : درفارس

 .شود نیتدو یگذار هیسرما

. سند اقتصاد دهد یافق درازمدت م کیانداز،  : سند چشمیریشیعل

راهبرد توسعه  نی. بنابرادیبه کدام جهت برو دیبا دیگو یم یمقاومت

 یز براامرو شود یشود. مگر م میاسناد تنظ نیا هیبر پا دیبا یبخش 

سال بعد  ۴بگذارد،  یستمیس کی یتوسعه اشتغال دولت یها استیس

و  یانسان یرویندارم. معلوم است منابع، ن قبول دیبگو یگریدولت د

منسجم به بازار  ریپراکنده و غ یها استی. لذا سرود یهدر م یانرژ

 نیقبول ندارم بازار ا دیگو یو م زند یم ریکه وز ی. حرفدهد یعالمت م

هم چند سال  دیجد استیس نیا ستیکه معلوم ن کند یفکر مگونه 

 طیشرا نیدر ا نین وجود دارد. بنابرا آ رییتغ نهیبعد ماندگار باشد و زم

در بازار  توان یکرد. نم یگذار هیبازار سرما نیدر ا توان یچگونه م

 ی. مثل شعر مولودیکرد اگر راهبرد نداشته باش یگذار هیمسکن سرما

 «شد یو مج م شد یکج م یزن ... ه بربط  یآن لول» دیگو یاست که م

 یبخش خصوص ،یگذار هیاسرم یکج و مج شدن راهبردها یدر فضا

سال گذشته  ۵۰-۴۰در  رانیاقتصاد ا خی. تاردیآ یاست و نم اریهوش

 چیه رایدولت است . ز یبه رفتارها یبخش خصوص ینیسرشار از بدب

فردا بحث  ریتدب کی. امروز ان اجماع کنند یکه همه رو میندار یسند

 .دیکن یم اطیلذا شما هم احت ؛یگرید

دارد، لذا  تیآن اهم یلیتکم دیتول یها رهیو زنج یمیپتروش عیصنا اگر

صورت  نیکند. در ا یم یآن را هدف گذار یو پول یمال یمشوق ها

را  اتیمال یگذار هیهمه کاالها در سرما یبرا دیبگو تواند یدولت نم

دار متمرکز شود.  تیاولو یبخش ها یرو دیبلکه با ، کنم یصفر م

 تیمز یکند که دارا یگذار تیرا اولو یراهبرد بخشچند  دیدولت با

 یکاالها ۱۵تا  ۱۰کند و سپس تا  یساز تیمز ایهستند  ینسب

 .کند ییهر بخش شناسا یبرا یراهبرد

 رییتغ ها استیو با س ندهیسال آ ۱۰ یها ط تیاولو نیصورت ا نیا در

خسارت  یعنی کنم، یکرد دولت جبران م رییتغ یخواهد کرد. اگر روزن

نسل  ۲بعد از  ها یرلندیان را خواهد پرداخت. ا یو معنو یماد

در دستور کار قرار  یالدیم ۱۹۸۰را در  IT توسعه، توسعه یاستراتژ

شد. مناطق  بیتصو رانیا یهمزمان با انقالب اسالم ردراهب نیدادند. ا

 نیتأم ،یاتیمال یها و مشوق فیاطلس تعر انوسیکنار اقرا در  یا ژهیو

تمام  ایبزرگ دن یها را ارائه کردند. عمده شرکت ریو سا نیزم ،یمال

سال  ازدهیصفر بود  IT که در حوزه یرلندیخود را آوردند. ا عیصنا

 نیشد؛ ا لیتبد IT در حوزه کی، به ببر سلت۱۹۹۱در سال  یعنیبعد ؛ 
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 ،یها، نهادها و مراکز علم دانشگاه یو پول یالراهبرد است. موسسات م

از  یکی رلندیکردند؛ و امروز ا تیبخش حما نیو همه از ا یفرهنگ

 .است ایدن IT عیصنا دیمراکز بزرگ تول

 وکار کسب طیضرورت اصالح مح *

 انجام شود؟ یاقدام در سطح مل نیتا ا دی: شما چقدر تالش کردفارس

و  یفضا ساز یان دوران بر کارها : تمرکز اقدامات ما دریریشیعل

 نیتر بود. در سخت رانیاقتصاد ا یفرصت مطلوب برا نیا یمعرف

به متن  هیرا از حاش یخارج یگذار هیموضوع سرما م،یتحر طیشرا

ارشد در مورد  ییمقامات اجرا ایجمهور  سیرئ نکهیا ی. به جامیآورد

بنگاه ها و  و یاتیما ان را در سطوح عمل ،حرف بزنند یگذار هیسرما

. میکرد لیو به موضوع اول انها تبد میطرح بحث کرد ییاجرا ینهاد ها

به  م،یبه باال مطرح کرد نییآن را پا ۹۱تا  ۸۹ یما در خالل سال ها

 نیتأم یراهبرد برا کیآرام به  باشد، و آرام  نییاز باال به پا نکهیا یجا

در همان  شد. لیتبد سکیو کم ر متیق زانمطلوب، ار یمنابع مال

کسب و کار شروع  یاتفاق را در مورد فضا نیا ۸۸و  ۸۷ یسال ها

کسب و کار آشنا نبود و  یبا مفهوم فن یکس چیها ه . آن سالمیکرد

شد.  لیتبد یمل یها پروژه نیاز بزرگتر یکیموضوع  به  نیا جیبتدر

همه  یو محور یدیکلاز موضوعات  یکی ۸۸در سال  دیشما بخاطر دار

کسب و کار معطوف  طیبه بهبود مح یجمهور استیر یداهایکاند

 .شده بود

 جنگ است دانیم یخارج یگذار هیجذب سرما دانیم *

 مناسب است؟ یگذار هیسرما یقانون یها تی: ظرففارس

 دیو مطالعات آنکتاد نگاه کن ی: اگر به تحوالت قانون گذاریریشیعل

در  یگذار هیرماو مقررات س نیاز اتفاقات مهم، اصالح مداوم قوان یکی

صد متر است. عطش  یدو یمسابقات سرعت هیسطح جهان است. شب

. در حوزه دیکن یاست و رقابت کامل را حس م ادیدو صد متر ز دنیدو

 .دیکن یو مقررات ان رقابت را روزمره احساس م یجخار یگذار هیسرما

 یگذار هیدر جذب سرما»نوشته بود که  میبرا یرا فرد یا جمله

با هم  یطیهر شرا یو برا یما در هر موضوع یرجخا میمستق

از  یکی. دییکه به شما تعارف کنند، بفرما ستیگونه ن نی. ا«میجنگ یم

 یها نامه نییجنگ در حوزه اصالح قانون و آ نیمهم ا یها عالمت

 یدر هر فصل دی. جالب است بدانشود یانجام م یخارج یگذار هیسرما

اصالح در  ۲۰۰به  بیقر شود، یمنتشر م یالملل نیب یکه گزارش ها

 ستیپ نیتا بتوانند در ا رد،یگ یصورت م ها نامه نییو آ نیحوزه قوان

است که عمده اصالحات  نیبدوند. نکته جالب ا یگذار هیسرما یرقابت

 یساده تر و شفاف تر نیاناست که قو افتهی توسعه یمربوط به کشورها

 .دارند

 کنند یاصالحات، دالر خرج م یکشورها برا *

 هیقانون سرما رییتغ یکه احساس جد ۸۰دهه  یسال ها یابتدا در

 یها تیشد و از ظرف لیتشک میت کی. خورد یبه چشم م یگذار

هم استفاده شد، و قانون  یخارج یفن یها موسسات و شرکت

است در  یکه قانون ابد میکرد یفکر م دینوشته شد. شا یگذار هیسرما

دارد. امروز قانون  لیتسه واصالح به  ازیکه روز به روز ن یحال

هم  ریبلکه دست و پاگ ست،ین گر لیما نه تنها تسه یگذار هیسرما

 .است

 نیدر ا یدر ستاد پسابرجام در اتاق بازرگان یپروژه مطالعات کی رایاخ

و  نیتر قیانجام شد، و به عنوان مسئول پروژه معتقدم عم نهیزم

در سطح جهان را انجام  یارگذ هیقانون سرما یقیحوزه تطب نیتر جامع

به  هیانوسیو اق ایاروپا، آس ن،یالت یکایاعم از آمر ایمنطقه دن ۴. میداد

کشور برتر را  ۲۰و  میرا در نظر گرفت یگذار هیسرما یکل کردیرو راههم

 .میقرار داد قیو تطب یدر انها  مورد بررس

 ل،یبرز ا،یآن، استرال آسه یکشورها ه،یروس ن،یهند، چ یکشورها

 یاسی. مقشود یعربستان را شامل م ت،یعمان، کو ه،یچک، ترک ،یلیش

 .میرا وزن کرد مان یخارج یگذار هیو با آن قانون سرما میساخت

 است ازین یخارج یگذار هیسرما یکه برا ییها شاخص *

 : مربوط به گذشته است؟فارس

 نیماه قبل است. در ا ۳ ی: نه؛ تازه است و مطالعه برایریشیعل

جهش بزرگ آماده  یعربستان خود را برا میات متوجه شدمطالع

. برعکس معتقدم همه افتد ینم یاتفاق کنند یفکر م یکه برخ کند یم

دالر  اردیلیم ۲عربستان هدفمند است.  یاقتصاد ،یاسیس یرفتارها

گذاشتند، با هدف  یو مقررات حقوق نیدر همه قوان یبازنگر یبرا

 یگذار هیو جذب سرما یهانکامل به سازمان تجارت ج یدسترس

 یخارج یگذار هیجذب سرما یمنطقه خاص را برا ۵ما  بی. رقیخارج

 .در نظر گرفته است

 هیو مقررت سرما نیاصالحات در قوان یفاز نخست به روند و محتو در

نقطه نظرات  نی. آخرمیدر سطح جهان پرداخت یخارج یگذار

که توسط انکتاد  یروبیدر در نا ریاخ یکارشناسان در اجالس جهان

کشورها  ی. فاز دوم مطالعه به حوزه هامیبرگزار شد را مد نظر قرار داد

. میکرد سهیرا با آن مقا رانیو مناطق موفق اختصاص داشت. فاز سوم ا

که انجام شده  یاتیو عمل یبه لحاظ نظر میکن یخاطر فکر م نیبه ا

 .باشد دیمف تواند یکشور م یبرا تواند یمطالعه م نیا

 یگذار هیو مقررات سرما نیقوان یدر بررس دهد یمطالعه نشان م نیا 

شامل  رشیشاخص مهم است؛ نظام پذ ۴  یبرا یدر سطوح مل یخارج

تا  شود یوارد کشور م گذار هیسرما کیکه  شود یم یفعل و انفعاالت

. شاخص دوم رسد یم یمرحله شروع به کار و بعد به سازمان متول
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 نیمالک زم گذار هیسرما ایاست. آ نیزم در ژهیبه و تیشاخص مالک

 شود؟ یم

 میعقب هست ایدن یگذار هینظامات سرما یها از شاخص*

سازمان بودم با کمک وزارت خارجه با  سیکه رئ یآن زمان دیآ یم ادمی

کار کنند؛ که  رانیا یدر حوزه کشاورز میصحبت کرد ها یقطر

 شان ستمیس و یگذار هیزد که سازمان سرما یفارس خبر یخبرگزار

 شود یها را بردند. مگر م خاک فروشند؛ یرا م ها نیدارند زم

شاخص نظام حل و فصل اختالفات است  نیکرد؟ سوم یفروش نیزم

کرد چگونه حل و فصل  دایبا دولت پ یاگر اختالف گذار هیسرما یعنی

. ریخ ایمراجعه کند  یالملل نیخواهد شد؟ اجازه دارد به مراجع ب

اگر بعد از چند سال پروژه  یعنیبود.  هینتقاالت سرماچهارم، نقل و ا

. مطالعات نشان داد ردپول خود را بب دیبا یارز یسود کرد با چه مبنا

و به  میتر هست عقب ایچهار شاخص از نظامات موجود دن نیکه در ا

در حوزه جذب  یحرکت رقابت یبرا ستیما را در لبه پ لیدل نیهم

را  یورود یما رکوردها نیبنابرا دهند یقرار نم یخارج یگذار هیسرما

حل و فصل اختالفات و نظام  ت،یمالک ،یسازمان متول رش،یدر نظام پذ

 .میندار هینقل و انتقاالت سرما

 : در بخش صدور مجوزها چطور؟فارس

اصالً مجوز  ایدن یدرصد از کشورها ۹۵از  شی: جالب است بیریشیعل

و ابتدا از  اوردیطرح ب گذار هیاسرم نکهیندارند. ا یخارج یگذار هیسرما

 یخارج یگذار هیو بعد به سازمان سرما ردیدستگاه مربوطه مجوز بگ

دهه قبل  ۳مربوط به  رد،یبگ یخارج یگذار هیبدهد و مجوز سرما

 .است

مباحث  نیدهه قبل است زمان شما هم که ا ۳: اگر مربوط به فارس

 وجود داشت چرا رفع نشد؟

که کشورها در نسل اول  م،یکرد یهم مطرح م: بله، آن زمان یریشیعل

داشتند. بدان معنا  یگذار هیمثبت سرما ستیخود، ل یگذار استیس

 یکه اعالم م ییها در حوزه دیایب خواست یکه م یگذار هیکه هر سرما

ورود  توانست یها نم حوزه هیکند و به بق یگذار هیتوانست سرما یشد م

 ادمیشده بود .  نیمع ین خارجگذارا هیورود سرما حوزه یعنیکنند. 

و فروش  دیدر حوزه خر ها یچرا خارج گفت یم یکارشناس کی دیآ یم

 .کنند یورود م پراستاریمثل ها

دعوت است که عمق  ی. همان استراتژیدر اقالم مصرف یعنی: فارس

 .ندارد

 نیرو در ا شیپ یکشورها لهیبه وس یگذار استیس نی: ایریشیعل

 ۲۰۰۰از سال  افتیره نیرفت. ا یمنف ستیل به سمت جیحوزه به تدر

 یشد و امروز غالب شده است. همه کشورها حوزه ها جادیا ۲۰۱۰تا 

 یو بخش ها یدفاع یها پروژه ،ینظام ،یاتم یمثل حوزه انرژ یخاص

 یگذار هیاند که  سرما دهیگنجان یففهرست من نیرا در ا یخاص

ها آزادند.  حوزه هیدر بق یاجازه ورود به ان حوزه ها را ندارد، ول یخارج

شد.  جادیمحدود ا  ستیدو ل نیدر کنار ا ۲۰۰۸پس از بحران سال 

 یها تیبانک محدو ای مهیها مثال در حوزه ب بخش یمثالً در برخ

 گری. بعبارت دشود یم لاعما یگذاران خارج هیتوسط سرما یسهامدار

 یه هاحوز نیدرصد سهم را در ا ۵۰تا  ۴۰از  شیتوانند ب یانها نم

و  میبه نام صدور مجوز ندار یزیخاص داشته باشند. لذا امروز چ

و توان سازمان  یو اتالف انرژ گذار هیسرما یبرا نهیو هز ریگ وقت

 .مسئول آن است

 ستین یصرف آمدن پژو، رنو و توتال کاف *

بود که با توجه به  نیو دوازدهم ا ازدهمیدولت  ی: استراتژفارس

 أتی. به قول شما همیجذب کن یخارج هیمنابع، سرما تیمحدود

 کند یقراردادها مانور م یکسری یآمدند و رفتند. دولت رو یتجار

 ایو نفت و گاز با توتال، آ مایهواپ دیخر ،یخودروساز یقراردادها

 هستند؟ یخارج یگذار هیسرما ادقرارد نهایگفت ا توان یم

ندارد  یاشکالندارم.  یموضوعات قرارداد نیبه ا ی: نگاه منفیریشیعل

وجود دارد. چند بخش مهم  IPC ایکه قرارداد رنو و پژو منعقد شد 

 باتیبه آن توجه شود؛ اول: ترت شتریقرارداد ها ب نیدر ا دیاست که با

 کی. پژو در ستین یکاف میآنها را آورد نکهیا ست؟یآنها چ یقرارداد

ه راجع ب ها میدر دوره تحر یبود و رفت. وقت رانیدر ا یا دوره

به شما  گفتم یکردم آن موقع م یمذاکره م یخارج یگذار هیسرما

 هیچون بدون توج د،یبازگرد رانیبه اقتصاد ا یبه سادگ میده یاجازه نم

 .کرد یمن تفاوت م یرا ترک کردند. برا رانیاقتصاد ا کبارهیو 

 خطرناک است ها یگرفتن رفتار نامناسب گذشته خارج دهیناد *

در تهران داشت و بدون اطالع به بهانه  یندگیماکه دفتر ن یبانک نیب

ارشد و  ریداشت و مد یندگیکه دفتر نما یگریرفت و بانک د ها میتحر

 لمانیم رغم یدادند که عل حیساعت توض کیآن کشور آمدند و  ریسف

دو  نی. امیبرو دیتحت فشار با ریکه ناگز دیببخش یلیخ م؛یرو یم میدار

 نیو ا ندیب یکس نم چیآن روز را ه ی. رفتارهاکند یم رقرفتار ف

 هیتنب شیبرا دیاگر پژو آمد و رفت امروز با یعنیخطرناک است. 

 ینینش اگر عقب ایگذاشته شود و قرارداد سخت و سفت بسته شود 

 .کرد برخورد قاطع شود

 یرخ دهد انها چه م یمشابه طیشرا ایکه رفتار  یدر موارد نکهیا دوم

اند که  سپرده یخواهند کرد؟ چه تعهد کنند و چگونه جبران خسارت

چگونه  نکهیرا تکرار نکنند. سوم ا نیشیپ کجانبهی یدوباره رفتارها

بدهند. ما بخش  یرانیبه طرف ا یاند که انتقال تکنولوژ متعهد شده

 دیو خالصه با میانها قرار داده ا اریرا در اخت رانیخودرو ا زاراز با یبزرگ

کار را خودمان انجام  نیصفر تا صد ا از یروز یهمکار نیا قیاز طر
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چگونه خواهد بود و  ی. نظام حل و فصل اختالفات احتمالمیده

 .ها نیا رینظ یسواالت

 !قرارداد خودروسازان محرمانه باشد شود یمگر م *

 .اتفاق رخ داده؟ قراردادها که محرمانه است نیا ای: آفارس

رنو و  یقرارداد باتیرتقرارداد محرمانه باشد؟! ت شود ی: مگر میریشیعل

اند مهم است.  را گرفته یداخل یاز بازار خودرو یپژو که سهم بزرگ

خواهند گرفت. اگر  اریبازار را در اخت دیدرصد تول ۷۰تا  ۶۰از  شیب

 .خواهند داشت یرخ داد چه رفتار  میمجددا تحر

قرار  ربطیذ نیمسئول اریعالوه بر انکه در اخت دیقرارداد ها با نیا متن

. بحث ردیهم قرار بگ یو حقوق یمال ،یکارشناسان فن اریدر اخت ردیبگ

 دیجد یقرارداد ها یرا برا یمناسب رفتار یها شوند و الگو یو بررس

  .فراهم کنند

 ایگنجاند  یگذار هیقراردادها را در حوزه سرما نیا توان ی: مفارس

 است؟ یمانکاریو پ یمهندس ،یخدمات فن

 نیدانست. تنها تفاوت مهم ا یگذار هیزه سرمادر حو شود ی: میریشیعل

بلکه بنگاه است. لذا  ست،یبه عهده دولت ن یگذار هیسرما سکیاست ر

در  شود یم یتلق یمانکاری( که با تسامح گفتم در بخش پIPCهمان )

 ریو سا یصنعت خودروساز یها است. حوزه یگذار هیسرما فیرد

هستند که  ییها ف آنها بنگاهطر رایباشد ز یشتریب تبا دق دیها با حوزه

حل و فصل اختالفات، سهم  ،یمال نیدولت است. شروط تأم یا به گونه

نرفت،  رانیشرکت رنو از ا ها میما چگونه است. در دوره تحر یتیریمد

)بازگشت  .داد یرا از دست م رانیبود که بازار ا یا به گونه باتیترت رایز

 به فهرست(

 ها یرانیا یگذار هیسرما یرا برا دار تیمحور اولو 5عراق 

 اعالم کرد
 (۱۵۴۶۰۹۵شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۳ تسنیم)خبرگزاری  

 
 لویس ،یکشاورز ع،یصنا یها عراق گفت: در بخش یبازرگان ریمعاون وز

 یبرا یفراوان ازین یمسکون یها و ساخت مجتمع یساز و ساختمان

 .میدار یرانیا یها با شرکت یهمکار

 یموسو بیطب یول م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

و عراق در  رانیا یبزرگ تجار شیعراق در هما یبازرگان ریمعاون وز

در عراق  یگذار هیسرما ازمندیسالن اجالس سران اظهار کرد: ما ن

 .ردیصورت گ رانیتوسط ا یگذار هیسرما نیچه بهتر که ا میهست

که  میکن یفعال کردن اقتصاد کشورمان استقبال م یافزود: برا یو

 ابندیدر عراق حضور  یرانیا یها شرکت ژهیکشورها بو گرید یها شرکت

 دیروابط با نیتوسعه ا یبرا ندیگو یم یرانیاما همانطور که مقامات ا

 .حل شود یمنطق یبه صورت یمشکالت بانک

در کنار بهبود  مینبتوا میدواریعراق ادامه داد: ام یبازرگان ریوز معاون

و عراق  رانیدو کشور ا یهایهمکار شیافزا یبه روابط بانک دنیبخش

کشور حضور  نیدر ا یشتریب یرانیا یها و شرکت ردیبگ یشتریشتاب ب

 .ابندی

دارد و به  یا گسترده یاقتصاد یها تیکرد: عراق فعال حیتصر یموسو

 یشتریجه بدنبال آن است که به صادرات و واردات خود اهتمام و تو

 .کند

در کشور عراق اکنون که به طور کامل  یستیترور اتیگفت: عمل یو

و  لویس ،یکشاورز ع،یصنا یها برداشته شده است در بخش

که  میدار یفراوان ازین یمسکون یها و ساخت مجتمع یساز ساختمان

 .میخواه یکمک م یرانیا یها ارتباط از شرکت نیدر ا

 نکهیخود با اشاره به ا یها صحبت انیر پاعراق د یبازرگان ریوز معاون

 نیگفت: ا ست،ین یو عراق همسنگ روابط اقتصاد رانیا یروابط تجار

داشته  یخوب شرفتیکه پ دهیدالر رس اردیلیم ۶روابط امروز به سطح 

 یموجود در عراق رقم کم یدالر روابط تجار اردیلیم ۲۰۰اما در مقابل 

 )بازگشت به فهرست(  .دیآ یم ببه حسا

 بازرگانی
 وارد کرد رانیدالر کاال از ا اردیلیم 2عراق 

 (۱۵۳۰۳۵۱شناسه خبر  ۹۶مهر  ۴تسنیم )خبرگزاری  

 

در  رانیدالر واردات از ا اردیلیم ۲آمارها، عراق با  نیبر اساس آخر

 یرانیا یکاالها یمقصد صادرات نیدوم ،ینخست سال جار ةچهار ماه

 .دیآ یار مبه شم

سازمان توسعه  یعموم به نقل از روابط میتسن یگزارش خبرگزار به

در عراق با اشاره به  رانیا یبازرگان زنیناصر بهزاد، را ران،یتجارت ا

به عراق در شش  رانیدر ارزش صادرات ا یدرصد ۸  شیافزا ینیب شیپ

ر شش به عراق د رانیدالر صادرات ا اردیلیم ۳گفت: بالغ بر  ریاخ ةماه

 ییاز صدور کاالها شیافزا نیکه ا شود یم ینیب شیسال پ خستن ةماه
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 یادوات برق ،یکیمکان لیو وسا آالت نیماش ،یچون محصوالت کشاورز

و آرد،  یمانند رب، ماکاران ییمواد غذا نیو همچن شود یم یو دارو ناش

 زین یصنعت یها کننده و روان یمحصوالت پتروشم ،یلبن یها فرآورده

 .به کشور عراق قرار دارد یمحصوالت پر رونق صادرات ةمردر ز

عراق افزود: واردات عراق از  یدر خصوص آمار تجارت خارج بهزاد

 نیچ ک،یدالر است و به تفک اردیلیم ۳۰مختلف، ساالنه  یکشورها

 یاول تا سوم کشورها گاهی% در جا۲۴ رانی% و ا۲۷ هی%، ترک۲۸

و  یاگر صادرات خدمات فن که اند ستادهیصادرکننده به عراق ا

 یبرابر هیبا ترک رانیشود، سهم ا اضافهبه آن  یگاز عاناتیو م یمهندس

بار صادرات گاز به عراق را با  نیاول یخواهد کرد همچنانکه امسال برا

 .میمترمکعب آغاز کرد ونیلیم ۱۲روزانه 

به عراق  رانیا یصادرات یهر تن کاال ةسران متیدر ادامه گفت: ق یو

 ران،یکل صادرات ا ةدالر سران ۳۵۰با  سهیدالر است که در مقا ۵۰۰

 .دهد یرا نشان م یارزش باالتر

عراق  یبازرگان یالملل نیب شگاهینما نیدر خصوص چهل و چهارم بهزاد

عراق  یبازرگان دادیرو نیتر به عنوان مهم شگاهینما نیاظهار داشت: ا

 ن،یکره، اوکرا ران،یا ،کایچون آلمان، آمر ایکشور دن ۲۰قلمداد شده و 

و .... در آن حضور خواهند داشت و در  هیقطر، فرانسه، لبنان، سور

 ،یدار صنعت ساختمان، هتل ،یلوازم بهداشت ،یانرژ یها نهیزم

و ..... محصوالت و  ،یو مهندس یخدمات فن ،یپوشاک، خودرو، کشاورز

 .گذارند یم شیخدمات خود را به نما

به منظور حضور  یزیر ر عراق با اشاره به برنامهد رانیا یبازرگان زنیرا

 ییداشتن فضا اریبا در اخت رانیگفت: ا شگاه،ینما نیدر ا رانیقدرتمند ا

ها در  شرکت نیو معتبرتر نیمتر و با دعوت از بهتر ۱۲۰۰به وسعت 

 .خواهد داشت دادیرو نیدر ا یا ستهیمختلف حضور شا یها نهیزم

 یمعرف یبرا یعراق را فرصت خوب یازرگانب یالملل نیب شگاهینما بهزاد

ها و  انجام انواع مذاکرات با شرکت ،یرانیا یها شرکت  تیظرف

کشورها عنوان کرد و افزود: با اصالح و  گریو د یعراق یها سازمان

محل  تواند یم شگاهینما نیا ،یگذار هیسرما یها نظر در مدل دیتجد

و  انیبن موفق دانش یاماندگار واحده تیو فعال یعرفم یبرا یمناسب

 .باشد یصنعت-یدیتول

 یالملل نیب شگاهیحضور در نما یعربستان برا یها با اشاره به برنامه یو

 ۲صادرات عربستان به عراق کمتر از  نکهیعراق، گفت: با ا یبازرگان

 یکشور برا نیا ةدوبار زیدر نظر داشت که خ دیدرصد است اما با

 ةو همه جانب داریا با حضور مؤثر، پابا عراق تنه یگسترش روابط تجار

 .اثر خواهد ماند یب یرانیا یها شرکت

عراق از  یبازرگان یالملل نیب شگاهینما نیاست، چهل و چهارم یگفتن

 )بازگشت به فهرست(  .آبان در بغداد برگزار خواهد شد ۸مهر تا  ۲۹

WTO را  یرانیا دکنندگانیبرانداز تول خانمان لِیانند سم

 کند ینابود م
 (۱۵۳۱۳۲۹شناسه خبر  ۹۶مهر  ۵تسنیم )خبرگزاری  

 

 وستنیشدن و پ یگفت: با جهان یرقابت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

 یلیمانند س انیجر نیا (WTO) یبه سازمان تجارت جهان رانیا

و نابود  برد یرا با خود م یاقتصاد نیلو فعا دکنندگانیبرانداز تول خانمان

 .کند یم

درباره  م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان راهدار در گفت لدای

 یبه سازمان تجارت جهان وستنیپ یبرا رانیا یآمادگ تیوضع

(WTO) الحاق به  یآمادگ یفعل طیاظهار کرد: کشور ما در شرا

 .را ندارد (WTO) یو سازمان تجارت جهان یجهان یبازارها

بلکه  ستیو مقررات ن نیبه خاطر قوان یعدم آمادگ نیافزود: ا یو

آن فضا آماده  یکشور خودشان را برا یاقتصاد نیو فعال دکنندگانیتول

 .را ندارند ازیالزم و مورد ن اتیاند و ادب نکرده

شدن و  یادامه داد: با جهان رانیا یرقابت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

مانند  انیجر نیا (WTO) یبه سازمان تجارت جهان رانیا وستنیپ

 برد یرا با خود م یاقتصاد نیو فعال دکنندگانیبرانداز تول خانمان یلیس

  .کند یو نابود م

موفق  یا منطقه یها در تجارت زیکرد: در حال حاضر ن حیتصر راهدار

از در بازار کشور عراق، را  یادیز یها بخش کهیبه طور میا عمل نکرده

 .رود یکشور نم نیما مانند گذشته به ا مانیو س میا دست داده

بود و ما  رانیاز بازار عراق دست ا یادیافزود: در گذشته سهم ز یو

 اریبازار را در اخت یرهبر ای میدان یرا نم یچون مناسبات جهان

کشورمان  یفعاالن اقتصاد انیدر م یو هنوز رقابت منف میریگ ینم

اتحاد  دیبا یجهان یکنترل بازارها یکه برا میا نگرفته ادیوجود دارد و 

 میا را که ساخته یبازار مناسب میدولت را ندار تیحما یداشت و از طرف

 .میده یاز دست م یبه راحت

از صاحبان  یاریگفت: بس رانیا یرقابت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

اشته به افغانستان صادرات د توانند ینم یکسب و کار کشورمان حت

  .باشند و تسلط الزم را ندارند

 یها ئتیه یبه آژانس مسافرت لیصادرات تبد تیریمد یها شرکت

 اند شده یتجار
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 تیریمد یرا برا ییها شرکت ران،یگفت: سازمان توسعه تجارت ا راهدار

 یبرا یها عموما تخصص شرکت نیاند اما ا صادرات در نظر گرفته

 .کرد دیهدف چه با یکشورهاکه در  دانند یصادرات ندارند و نم

به صادرات داشته  یکمک توانند یها نم شرکت نیاز ا یاریافزود: بس یو

است و  یتجار یها ئتیکارشان بردن و آوردن ه نیباشند و مهمتر

 .اند شده یمسافرت یها به آژانس لیتبد

 میبر یبه سر م تیهنوز در طفول یتجارت جهان در

وارد  یکه در عرصه جهان میدار یادیگفت: در حال حاضر عالقه ز یو

و  میالزم را ندار یکه آمادگ دهد یموجود نشان م طیاما شرا میشو

 WTO به سازمان میهموار شود تا بتوان ریکه مس یدر صورت یحت

تجارت  تیهنوز در طفول رایز ستین ندیما خوشا یبرا یلیخ میوندیبپ

 .میا دهینرس وغو به بل میهست یجهان

و سودآور  یونیلیم ۸۰اند که در بازار  عادت کرده یخلدا دکنندگانیتول

 کنند دیو بدون رقابت تول

 کی یاند که برا کشورمان عادت کرده یداخل دکنندگانیگفت: تول یو

 .کنند دیپرمصرف و سودآور بدون رقابت تول یونیلیم ۸۰بازار 

 

با  یرانیا یها شرکت یعدم همکار لیدرباره دال یبا ذکر مثال یو

مشترک کاال گفت: وزارت صنعت،  دیتول یخود برا یخارج نایهمتا

شرط را گذاشته که حتما  نیواردات پوشاک ا یمعدن و تجارت برا

 دکنندهیو با کمک تول رانیخود را در ا دیتول دیبا یخارج دکنندهیتول

 دکنندگانیتول یجهان یها انجام دهد اما با وجود عالقه شرکت یداخل

 .آنها باشند ازین یپاسخگو توانند یما نم

 سود خود بکاهند هیاز حاش ستندیحاضر ن دکنندگانیتول

 یپاسخگو توانند یبخش پوشاک کشور نم دکنندگانیافزود: تول راهدار

کرده و از  تیرا رعا تیفیباشند و طبق خواسته آنها ک ینظام جهان

 .سود خود بکاهند هیحاش

 یهمکار یبرا یرانیا دکنندگانیاز موارد تول یاریگفت: در بس یو

 نیاما ا روند یم یخارج دکنندگانیقرارداد با تول یمشترک تا پا

 یقرارداد زده و حاضر به همکار ریهستند که ز یرانیا دکنندگانیتول

 .شوند ینم

به سازمان  رانیا وستنیپ یالزم برا یها رساختیگفت: ز انیدر پا یو

موزش آ ازمندین اریو هنوز بس ستی( فراهم نWTO) یتجارت جهان

 )بازگشت به فهرست( .میهست

 

 

 

را به بازار اروپا  یرانیا یها نیاولف یپل یشرکت لهستان

 کند یصادر م
 (۱۵۳۳۰۲۵شناسه خبر  ۹۶مهر  ۷تسنیم خبرگزاری ) 

 
را  رانیا یها نیاولف یلهستان اعالم کرد، واردات و فروش پل چیگروه ک

 .آغاز کرده است

اس،  یآ یس یآ یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یارش خبرگزارگز به

را  رانیا یها نیاولف یلهستان اعالم کرد، واردات و فروش پل چیگروه ک

 .آغاز کرده است

کننده  دیتول ۳را از  لنیپروپ یو پل لنیات یشرکت محصوالت پل نیا

و  لنیپروپ یجم، شرکت جم پل یمیشرکت پتروش یبه نام ها یرانیا

 .کند یم یداریفارس خر جیخل یمیصنعت پتروش یت بازرگانشرک

 یاستراتژ»گفت:  چیشرکت ک رهیمد ئتیعضو ه ،یاوسوچووسک آرتور

 میخواه یاست. ما م ییایمیدر بازار مواد ش یجهان ریتاث کی جادیما ا

 یها تیاز فعال یکیدر بازار اروپا به  تیفیبا ک یها کیپالست عیتوز

 «.شود لیبدت چیک یشاخص گروه تجار

نوع  ۲۰۰گفته، در حال حاضر قادر به ارائه حدود  چیک یتجار گروه

شرکت نه تنها در  نیاست و محصوالت ارائه شده توسط ا کیپالست

ساخت و  ،یکشاورز ،یخودروساز عیبلکه در صنا یصنعت بسته بند

 .استفاده دارد زین کیالکترون عیساز و صنا

ما »گفت:  چیک یرگانفروش شرکت باز ریروس، مد اورسزوال

 نیاولف یکه پل یا ییاروپا انیاز مشتر یخوب یلیخ هیاول یبازخوردها

 «.میکرده اند داشته ا یداریما را خر یرانیا یها

از  یکیدر اروپا به  یرانیا یها نیاولف یپل عیبا اقدام به توز چ،یک گروه

ان اورلن لهستان و شرکت  یک یگروه پ یشرکت دولت یرقبا

 .شده است لیچک تبد یاز جمهور لپترویونی

کرد  ینیب شیامانپور کنسالت در آلمان پ یموسسه مشورت ،یماه م در

خود از  یمیمحصوالت پتروش دیتول تیظرف شیافزا ریدر مس رانیکه ا

قرار  ۲۰۲۰درصد تا سال  ۵۰ زانیبه م یتن فعل ونیلیم ۶۰حدود 

 .دارد

 ریذخا نیو چهارم یزبزرگ گا ریذخا نیبه لطف دارا بودن دوم رانیا

ها  یمیپتروش هیو ارزان خوراک اول میجهان، به منابع عظ یبزرگ نفت

 .دارد یدسترس
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از  کایخروج آمر یدولت ترامپ برا یاحتمال یها از تالش ها ینگران اما

افکنده  هیکشور سا نیا یمیصادرات محصوالت پتروش ندهیترامپ، بر آ

   زگشت به فهرست()با است.

 دالر گذشت اردیلیم 5از  هیبه ترک رانیصادرات ا
 (۱۵۳۳۸۱۱شناسه خبر  ۹۶ مهر ۹تسنیم )خبرگزاری  

 
با رشد  یالدیم یماهه نخست سال جار ۸در  هیبه ترک رانیصادرات ا

دالر عبور  اردیلیم ۵نسبت به مدت مشابه سال قبل از  یدرصد ۷۴

 .کرد

منتشر شده  یآمارها م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 هیو ترک رانیا یدهد مبادالت تجار ینشان م هیتوسط اداره آمار ترک

نسبت به  یدرصد ۱۴با رشد  یالدیم یماه نخست سال جار ۸در 

 .مدت مشابه سال قبل مواجه شده است

بالغ بر  ۲۰۱۶تا اوت  هیژانو یدو کشور که در ماه ها یتجار مبادالت

 ۷.۲۵ماهه نخست امسال به  ۸دالر گزارش شده بود در  اردیلیم ۶.۳۲

 .است افتهی شیدالر افزا اردیلیم

دوره مربوط به رشد واردات  نیدو کشور در ا یمبادالت تجار رشد

 یالدیتا اوت سال م هیژانو یدر ماه ها هیبوده است. ترک رانیاز ا هیترک

رقم با  نیه بود. اوارد کرد رانیدالر کاال از ا اردیلیم ۲.۹۶۲گذشته 

دالر  اردیلیم ۵.۱۵ماهه نخست امسال به  ۸در  یدرصد ۷۴رشد 

 .است دهیرس

 .هستند رانیاز ا هیترک یواردات یکاالها نیو گاز مهمتر نفت

ماهه نخست امسال با  افت  ۸در  رانیبه ا هیحال صادرات ترک نیع در

 ۲.۱نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به   یدرصد ۳۷

 ۳.۳۵۸ماهه نخست سال قبل  ۸در  هیاست. ترک دهیدالر رس اردیلیم

 . صادر کرده بود رانیدالر کاال به ا اردیلیم

کننده  نیتام نیو ششم هیترک یمقصد صادرات نیدوازدهم رانیا

 یالدیم یماهه نخست سال جار ۸کشور در  نیا ازیمورد ن یکاالها

 )بازگشت به فهرست( شناخته شده است.

 

 

 

 

 تهران در لندن افتتاح شد یدفتر اتاق بازرگان
 (۱۵۳۵۱۳۳شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۱تسنیم  )خبرگزاری 

 
 یاتاق بازرگان سییاتاق تهران در لندن با حضور ر یندگیدفتر نما

افتتاح و آغاز به کار کرد. هدف از  رانیو ا سیاتاق انگل سیتهران و رئ

 یخارج یها هیجذب سرما یبرا طیشرا لیسهدفتر ت نیا سیتاس

 .عنوان شده است

اتاق  یاطالع رسان گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 یندگیدر  جلسه افتتاح دفتر نما  ،یتهران، مسعود خوانسار یبازرگان

 اتیه ۲۰۰از  شیاتاق تهران در لندن اظهار کرد: بعد از برجام، ب

 دیبود. اما با اتیه ۶۰از  شیب زبانیاق تهران مآمد و ات رانیبه ا یتجار

به اندازه رفت و آمد  ییو اجرا یعمل قاتیکه تاکنون توف رداذعان ک

اروپا، حجم  ونیسیگزارش کم نینبوده است. اگرچه طبق آخر ها اتیه

به  کینزد یالدیسال م ییدوطرف در شش ماه ابتدا نیتجارت ب

 .هاست رقم نیز اا شیانتظار ما ب یدوبرابر شده است ول

 کیراه وجود دارد:  نیبرسر ا یدو مشکل جد عتایادامه داد: طب او

ترامپ، مشکالت و  یاست که بعد از آمدن آقا یمساله خارج

هم  یکرده است. مساله بعد جادیا یفعاالن اقتصاد یبرا یها ینگران

گذشته  یها تیریو سوءمد ها میتحر لیبه دل رانیا یمشکالت داخل

و اقتصاد  یبانک ستمیدر س یاشکاالت شدباعث  لیمسا نیا بوده است.

 .میکشور داشته باش

به عنوان  یروحان یکرد: بعد از انتخاب آقا دیتاک یخوانسار

 ۴۰از  رانیکرد. تورم ا دایپ یاقتصاد کشور ثبات نسب جمهور، سییر

 یگذار هیسرما یبرا یخوب یها نهیو زم دهیدرصد رس ۱۰ ریدرصد به ز

 .فراهم شد

از آنها قرارداد  یکیگفته او، چند قرارداد بزرگ منعقد شده است که  به

 یها هم با شرکت ییمدت قراردادها نیا یتوتال بوده است. ط

 .بسته شده است یخارج یخودروساز

بود که بتواند  نیادامه داد: اتاق تهران تمام تالشش ا یخوانسار

از دولت را  یگر البهکند و مط ییرا شناسا یخارج گذار هیسرما یازهاین

 یبه بخش خصوص یشتریدهد. خوشبختانه دولت هم توجه ب شیافزا

 میروابط در اتاق توانست نیهم یدر چهار سال گذشته داشته است. ط

وجود داشت  اتیو مال مهیکه در ارتباط با ب یبخش خصوص یمشکالت

 .میحل و فصل کن یرا تا حدود
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که در اتاق تهران  یگریام داتاق تهران، اقد سییر یها صحبت براساس

چنانچه اتاق  میبود. او گفت: ما معتقد یمرکز داور یانداز انجام شد، راه

کند، هم  یوکار را بررس صاحبان کسب نیبتواند اختالفات ب یبازرگان

 یکمتر نهیروند هز نیو هم ا شود یم یدگیبه اختالفات رس تر عیسر

 .قرارداد در بر خواهد داشت نیطرف یبرا

 یخارج یگذار هیمرکز جذب سرما یانداز راه ،یاضافه کرد: اقدام بعد او

اتاق تهران،  ندگانینما اتیعضو ع ،یمستوف الیبود که خانم فر

مرکز،  نیکار صورت گرفته در ا نیآن را برعهده دارند. اول تیمسئول

اقدام،  نیبود. دوم یخارج یگذار هیجذب سرما یقانون فعل یبررس

 یخارج یگذار هیسرما یآماده برا یداخل یها رحط و لیشناخت پتانس

 .بود

 یها در شاخص رانیا یبند به مشکل رتبه شیها در صحبت یخوانسار

 یالملل نیب یها در شاخص رانیا تیاشاره کرد و گفت: وضع یالملل نیب

 طیتورم، مح ،یو اقتصاد یفساد ادار ،یاقتصاد یدر ارتباط با آزاد

 ییها . خوشبختانه با دعوت از موسسهتسیوکار مطلوب نبوده و ن کسب

شکل آنها  نی. به امیمشکالت هست نیحل ا ریمس رد زریمانند فر

از  شتریکنند و با شناخت ب یرا بررس رانیا یساختار اقتصاد توانند یم

مشکالت موجود،  یانجام شده و ارائه راهکار برا یاصالحات اقتصاد

 .را هموار کنند رانیبهبود رتبه ا ریمس

 رانیا ریاخ یبه دستاوردها اش یاتاق تهران، در ادامه سخنران سییر

ارتباطات  ایمعروف دن یها مهیاز ب یادیاشاره کرد و گفت: با تعداد ز

با  یمختلف یها موافقتنامه میدار یسع نیچن . هممیا برقرار کرده یخوب

 اردیلیم ۳۰از  شیکه در ماه گذشته ب نی. ضمن امیآنها به امضا برسان

داده شد  رانیدانمارک به ا ن،یچ ش،یتوسط کره، اتر یخط اعتبار رالد

 .خواهد کرد دایپ شیافزا نیاز ا شیها ب و قطعا رقم

 رعاملیمد نفس، کین یفیشر یتفاهمنامه مهد نیا یاز امضا پس

 .خود پرداخت یها دگاهید انیبه ب رانیا یمیشرکت پتروش

به  سیو انگل رانیاتاق ا سیمراسم لرد المونت رئ نیدر ا نیهمچن

دو کشور  انیم یپرداخت و به ضرورت توسعه روابط اقتصاد یسخنران

 نیبه هم یسخنران یط زیدالتون ن چاردیاشاره کرد وپس از او سر ر

 .موضوعات اشاره کرد

با  زیاتاق تهران، ن یخارج یگذار هیمرکز سرما سیرئ ،یمستوف الیفر

ان اقدامات مشترک و خواه رانیا یاقتصاد یها لیاشاره به پتانس

در  یشد. به باور مستوف شتریب یها یهمکار یهدفمند هر دو طرف برا

 ران،یاقتصاد ا یمعرف یبرا ازیمورد ن یندهایکردن فرآ یصورت ط

 .خواهد شد ایمه شتریب یها یامکان همکار

لندن هم به  یمیشرکت پتروش رعاملیمد یخیمراسم مشا نیادامه ا در

شرکت  یرا با معرف شیها پرداخت. او صحبتخود  یها دگاهید انیب

است، آغاز  شده  سیتأس ۱۹۹۰است که در سال  یمیپتروش یبازرگان

 یبا تمام یتجار یبازو کیبه عنوان  یس یس یکرد. به گفته او، پ

شرکت  نیا تی. فعالکند یم یهمکار رانیا رد یمیپتروش یها مجموعه

 یمیپتروش یف تجارمختل یها آغاز شده و در بخش ۲۰۰۹از نوامبر 

 یالملل نیو ب یداخل یبازارها یبرا یمیمحصوالت پتروش دیتول رینظ

 رانیدر ا یساز یسو با خصوص را هم شیها تیشرکت فعال نیاست. ا بوده

به عنوان شرکت  یس یس یپ ت،شرک نیا رِیاست. به گفته مد برده شیپ

ف مختل یها نهیدر زم زین یداخل یها از شرکت یبا برخ نگیهلد

 .است کرده تیفعال

برگزار  یرانیا-سیاتاق انگل یگفت: جلسه امروز که با همراه یخیمشا

است. او  بوده  یخارج یگذار هیسرما یبرا طیشرا لیشد، در جهت تسه

کمک به  یبرا ییها زمیمکان جادِیشرکت ا نیکرد که نقش ا دیتاک

 .است یخارج یِاستفاده از منابع مال یبرا یرانیا یها شرکت

 یبردار بهره یبهتر برا یا ندهیخود نسبت به آ یها صحبت انیدر پا وا

 )بازگشت به فهرست( .کرد یدواریوکار ابراز ام کسب یها از فرصت

 یدرصد 15نخست سال/ رشد  مهیکاهش صادرات در ن

 کرد یرا منف یواردات تراز تجار
 (۹۶مهر  ۱۱فارس )خبرگزاری  

 
آمار گمرک صادرات در شش ماهه امسال با کاهش روبرو بوده و طبق 

 یمنف یمتوال یها ماه یرا برا یواردات تراز تجار یدرصد ۱۵رشد 

 .کرده است

فارس، کارنامه عملکرد تجارت  یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

اساس  نیمنتشر شد. بر ا یجار اول سال مسالیکشور در ن یخارج

 ۱۳۹و  اردیلیم ۴۴درصد رشد به  ۶با  رانیا یجمجموع تجارت خار

 .دیدالر رس ونیلیم

نسبت به  یجار ماه سال وریدر شهر رانیا یرنفتیصادرات غ ارزش

در  رانیو واردات کاال به ا افتهیصدم درصد بهبود  ۷۵و  کیمرداد ماه 

درصد کاهش  ۱/۱۲ماه از فصل تابستان نسبت به ماه دوم  نیسوم

 .داشته است

 یجار در سال رانیا یحجم تجارت خارج ران،یآمار گمرک ا براساس

تر  درصد بزرگ ۶مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل  یتا ابتدا

 یگمرک فاتیتشر یجار در شش ماهه اول سال نیشده است. همچن

هزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت  ۸۳۰و  ونیلیم ۷۵
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 نیش هوشمند انجام شده که از او با کنترل کامل به رو یکیالکترون

 ۶۳۵و  ونیلیم ۵۸هزار تن سهم واردات و  ۱۹۵و  ونیلیم ۱۷مقدار 

 .بود یرنفتیغ یصادرات یهزار تن سهم کاالها

 اردیلیم ۴۴به  ادشدهیدر مدت  رانیارزش صادرات و واردات ا مجموع

از مدت مشابه  شتریدرصد ب ۶رقم  نیکه ا دیدالر رس ونیلیم ۱۳۹و 

در شش ماهه نخست  رانیا یاست. مجموع تجارت خارج ۱۳۹۵سال 

 .دالر بود ونیلیم ۶۷۴و  اردیلیم ۴۱سال گذشته 

 ۲۳ زانیبه م یجار در شش ماهه اول سال د؛یافزا یگزارش م نیا

با  سهیدالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقا ونیلیم ۵۹۵و  اردیلیم

 .دهد ینشان م شیصدم درصد افزا ۳۷و  ۱۵مدت مشابه سال قبل 

 لیدال نیتر صدم درصد بود. عمده ۴۹و  ۱۶رقم در ماه گذشته  نیا

 یا هیسرما یواردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کاالها شیافزا

 ادشدهیدر مدت  نی. همچنشود یمربوط م یاساس یکاالها یو برخ

هزار و  کیهر تن به  یکشورمان به ازا یواردات یکاالها متیمتوسط ق

صدم درصد  ۸۵و  ۶با پارسال  سهیکه در مقا افتی شیدالر افزا ۳۷۲

 .داشته است شیافزا

 ۲۰به  یجار در شش ماهه اول سال رانیا یرنفتیصادرات غ مجموع

با مدت مشابه سال  سهیکه در مقا دیدالر رس ونیلیم ۵۴۴و  اردیلیم

رقم در ماه  نیصدم درصد کاهش داشته است.  ا ۲۰و  ۳ زانیقبل به م

صادرات  یجار ماه سال وریصدم درصد بود. در شهر ۹۵و  ۴ذشته گ

نسبت به شش ماهه سال گذشته  یشیافزا درون کیو با  یمیپتروش

 .شد یدالر اردیلیم ۷و  افتی شیصدم درصد افزا ۳۱و  کی

کاالها و  ریبا کاهش صادرات سا رانیا یحال تجارت خارج نیا با

کاالها گرچه شاهد  ریسا همراه بوده است. در بخش یگاز عاناتیم

صدم درصد نسبت  ۴۷و  ۵اما  م،یا بهبود نسبت به پنج ماهه قبل بوده

 ۳۰و  ۹رقم در مرداد ماه  نیبه سال گذشته کاهش داشت که البته ا

و  ۵هم شاهد افت  یگاز عاناتیصادرات م خشصدم درصد بود. در ب

 یهر تن کاال متیمتوسط ق نی. همچنمیا بوده یصدم درصد ۱۶

صدم  ۱۶و  کیکه  دیدالر رس ۳۵۰به  ادشدهیدر مدت  زین یادراتص

 .داشت شیدرصد افزا

نسبت به شش  یرنفتیدر بخش صادرات غ یبهتر تیمجموع وضع در

 یرانیا یکه صادرات کاالها یحاکم شده به نحو یجار ماهه اول سال

درصد  ۷در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته  نیبه چ

 ۵و رشد  میداشت یاست. در بازار عراق هم عملکرد بهتر افتهی شیافزا

 یبه کره جنوب رانیا یرنفتیغ دراتثبت شد. صا یصدم درصد ۴۷و 

 ۱۷همراه شد و تنها شاهد افت  یصدم درصد ۸۶و  ۱۲ شیهم با افزا

و  ۶و  یصادرات کشورمان به امارات متحده عرب یصدم درصد ۱۰و 

 .میا به هند بوده یصدم درصد ۵۲۱

 یصادرات یکاالها نیتر دهعم

شامل  بیبه ترت ادشدهیکشورمان در مدت  یعمده صادرات اقالم

 دیگر لنیات یدالر، پل ونیلیم ۵۲۱و  اردیلیم ۳به ارزش  یگاز عاناتیم

 ونیلیم ۶۸۶شده به ارزش  عیدالر، پروپان ما ونیلیم ۷۵۰با  لمیف

 ونیلیم ۶۳۸با  نیها به جز بنز سبک و فرآورده یها روغن ریدالر، سا

 .دالر بوده است ونیلیم ۵۹۳دالر و متانول با 

 یعمده واردات اقالم

شامل برنج  بیبه ترت زین یجار در شش ماهه سال یعمده واردات اقالم

 لیدالر، وسا ونیلیم ۷۹۹به ارزش  یدالر، ذرت دام ونیلیم ۹۹۶با 

 ۵۸۲به ارزش  یس یس ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰ لندریبا حجم س یموتور هینقل

 ۵۵۱با  یسوار یخودرو دیدالر، قطعات منفصله جهت تول ونیلیم

 .دالر بوده است ونیلیم ۴۵۶با  ایسو یایدالر و لوب ونیلیم

 یرانیا یکاالها دارانیخر نیتر عمده

 بیبه ترت یجار در شش ماهه سال یرانیا یکاالها دارانیخر نیتر عمده

 اردیلیم ۳با دالر، عراق  ونیلیم ۳۱۳و  اردیلیم ۴به ارزش  نیشامل چ

 ونیلیم ۹۵۳و  اردیلیم ۲با  یدالر، امارات متحده عرب ونیلیم ۱۸۰و 

 کیدالر و هند با  ونیلیم ۶۴و  اردیلیم ۲کره با  یدالر، جمهور

 .دالر بوده است ونیلیم ۳۳۷و  اردیلیم

 رانیعمده صادرکننده کاال به ا یکشورها

 بیبه ترت دهادشیدر مدت  رانیعمده صادرکننده کاال به ا یکشورها

دالر، امارات متحده  ونیلیم ۶۹۶و  اردیلیم ۵با  نیچ یشامل کشورها

 ۶۷۸و  اردیلیم کیبا  هیدالر، ترک ونیلیم ۸و  اردیلیم ۴با  یعرب

دالر، هند با  ونیلیم ۵۱۷و  اردیلیم کیکره با  یدالر، جمهور ونیلیم

 )بازگشت به فهرست( دالر بوده است. ونیلیم ۳۵۵و  اردیلیم کی

 رانیبرابر شد/ افت واردات از ا 3 رانیبه ا کایصادرات آمر

 پنجم کیبه 
 (۱۵۳۷۹۹۳شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
 ۳از  شیب یالدیم یماه سال جار نیدر هشتم رانیبه ا کایصادرات آمر

 .دیدالر رس ونیلیم ۳۴.۷برابر شد و به 

آمار منتشر  نیدتریجد م،یتسن یخبرگزار یر اقتصادگزارش خبرنگا به

 نیا یدهد مبادالت تجار ینشان م کایاداره آمار آمر یشده از سو

 یدرصد ۲۵افت  یالدیم یماهه نخست سال جار ۸در  رانیکشور با ا

 .داشته است
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گذشته بالغ  یالدیماهه نخست سال م ۸دو کشور در  یتجار مبادالت

رقم در مدت مشابه امسال به  نیده که ادالر بو ونیلیم ۱۶۷.۳بر 

 .است افتهیدالر کاهش  ونیلیم ۱۲۵.۶

تا اوت  هیژانو یدر ماه ها رانیبه ا کایگزارش صادرات آمر نیاساس ا بر

رقم نسبت به مدت مشابه  نیدالر بوده است که ا ونیلیم ۸۲.۸امسال 

 تا هیژانو یدر ماه ها کایداشته است. آمر یدرصد ۲۳سال قبل افت 

 .صادر کرده بود رانیدالر کاال به ا ونیلیم ۱۰۸.۵بالغ بر  ۲۰۱۶اوت 

دالر  ونیلیم ۴۲.۸ زیماهه نخست امسال ن ۸در  رانیاز ا کایآمر واردات

 یدرصد ۲۷گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 

 ۵۸.۸ رانیاز ا کایداشته است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمر

 .ده استدالر بو ونیلیم

نسبت به مدت  رانیبه ا کایصادرات آمر ۲۰۱۷حال در اوت  نیا با

دالر  ونیلیم ۳۴.۷داشته و به  یبرابر ۳از  شیمشابه سال قبل رشد ب

 رانیدالر کاال به ا ونیلیم ۱۰.۸در اوت سال قبل  کایاست. آمر دهیرس

 .صادر کرده بود

 رانیاز ا کایت آمرواردا رانیصادرات به ا یبرابر ۳از  شیوجود رشد ب با

پنجم شده و به  کینسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۰۱۷در اوت 

 ۱۶.۸کشور در اوت سال قبل  نیاست. ا دهیدالر رس ونیلیم ۳.۵

 )بازگشت به فهرست( .وارد کرده بود رانیدالر کاال از ا ونیلیم

 57رد/افت هزار تن رشد ک 200 رانیبه ا هیصادرات ترک

 + سند هیواردات از روس یدرصد
 (۱۵۴۴۳۱۷شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۱تسنیم )خبرگزاری  

 
 یماهه نخست سال جار ۶کشور، در  یتجارت خارج یبر اساس آمارها

که  میبود هیواردات از ترک یهزار تن ۲۰۰ یشاهد رشد وزن یدر حال

مواجه  یدرصد ۵۷با افت قابل توجه  رانیبه ا هیصادرات کشور روس

 .شد

 یآمارها اتییجز م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 هاینیچ دهد، ینخست سال نشان م مهیکشور در ن یتجارت خارج

 یدالر کاال در صدر کشورها اردیلیم ۵.۷همچنان با صادرات 

از  رانیصادر شده به ا یقرار دارند. وزن کاالها رانیصادرکننده به ا

با شش ماهه  سهیدر مقا یبوده که به لحاظ وزن تن ونیلیم ۲.۲ نیچ

 .دهدیرا نشان م یدرصد ۰.۷نخست سال قبل رشد 

در مدت مذکور  رانیبه ا نیاست که صادرات کاال از چ یدرحال نیا

 نیصادرات کاال از چ یدرصد رشد داشته است. ارزش دالر ۱۶از  شیب

بوده  دالر اردیلیم ۴.۹حدود  ۹۵نخست سال  مهیبه کشورمان در ن

 .است

 هیواردات از ترک یدالر ونیلیم ۳۰۰ رشد

 ران،یعمده صادرکننده کاال به ا یاساس جداول مربوط به کشورها بر

اند. نکته  دوم تا پنجم قرار گرفته یکره و هند در رده ها ه،یامارات، ترک

 ۴.۶مدت واردات کاال از کشور کره با افت  نیجال توجه آنکه در ا

به لحاظ  هیترک هیاما واردات کاال از کشور همسا رو به رو شده یدرصد

 یدرصد ۲۵ شیبا افزا یو به لحاظ ارزش یدرصد ۳۰با رشد  ینوز

در  هیاست واردات از ترک ی(همراه شده است.گفتنیدالر ونیلیم ۳۰۰)

 شیهزار تن به ب ۸۳۰درصد رشد داشته که از  ۳۰ یبه لحاظ وزن یحال

 .است افتهی شیتن افزا ونیلیم ۱از 

 یروس یواردات کاال بیعج افت

ماهه  ۶با  سهیدر مدت مذکور در مقا یواردات یافت کاال نیشتریب

که صادرات کشور مورد  گردد یبازم  هیبه کشور روس ۹۵نخست سال 

( یدالر ونیلیم ۴۴۰) یدرصد۵۷با کاهش  یاشاره به لحاظ ارزش

 همراه شده است.

 
 فهرست()بازگشت به 

 + سند دهد ینفت م یکشور بو یرنفتینصف صادرات غ
 (۱۵۴۴۴۳۹شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۱تسنیم  )خبرگزاری 

 
 دهد، ینشان م یماه سال جار وریکشور تا شهر یتجات خارج یآمارها

و  یمیپتروش یکشور تنها به دو قلم کاال ینفت رینصف صادرات غ

 .اختصاص دارد یگاز عاناتیم
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 اتییجز یبررس ا؛یباشگاه خبرنگاران پو ینگار اقتصادگزارش خبر به

ماهه نخست سال  ۶در  دهد، یکشور نشان م یتجارت خارج یآمارها

 عاناتیم یکشور به دو کاال ینفت ریدرصد صادرات غ ۵۱از  شیب یجار

 .اختصاص داشته است یمیو محصوالت پتروش یگاز

الت تن محصو ونیلیم ۱۴اساس در مدت مورد اشاره  نیا بر

 ۳۴دالر از کشور صادر شده است که  اردیلیم ۷به ارزش  یمیپتروش

 لیکشور در مدت مورد اشاره را تشک ینفت ریدرصد کل صادرات غ

تن  ونیلیم ۹حدود  یماه سال جار وریتا شهر گرید ی. از سودهد یم

آن  یصادر شده که ارزش دالر رکشو یرسم یاز مباد یگاز عاناتیم

 ۱۰دو کاال مجموعا  نیاز ا بیترت نی. به اباشد یدالر م اردیلیم ۳.۵

دالر صادرات  اردیلیم ۲۰از  یمیدالر صادرات محقق شده که ن اردیلیم

 .دهد یم لیرا تشک یماهه نخست سال جار ۶کشور در 

 
 اردیلیم ۶.۹ یمیاست، در مدت مشابه سال قبل صادرات پتروش یگفتن

 یدرصد ۱.۳ل با رشد محصو نیصادرات ا بیترت نیدالر بوده و به ا

کشور  یگاز عاناتیاست که صادرات م یدر حال نیمواجه شده است. ا

 یدرصد ۵با افت  بیترت نیهمراه شده است. به ا یدرصد ۵.۱با افت 

 ۳.۲کل کشور کاهش  ینفت ریصادرات غ ز،یکاالها ن ریصادرات سا

 ست()بازگشت به فهر را تجربه کرد. یدرصد

 ماه 8و اروپا در  رانیا ییوروی اردیلیم 13تجارت 
 (۱۵۵۱۲۲۷شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۹تسنیم )خبرگزاری  

 
با  یالدیم یماهه نخست سال جار ۸و اروپا در  رانیا یمبادالت تجار

 ۱۳از  شینسبت به مدت مشابه سال قبل به ب یدرصد ۷۵رشد 

 .دیرس وروی اردیلیم

 یخبر گاهیپا  م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

اروپا با  هیاتحاد یمبادالت تجار یدرصد ۷۵اروپا از رشد  ونیسیکم

 .خبر داد یالدیم یماهه نخست سال جار ۸در  رانیا

تا اوت سال  هیژانو یاروپا که در ماه ها هیو اتحاد رانیا یتجار مبادالت

مشابه امسال  اعالم شده بود در مدت وروی اردیلیم ۷.۵بالغ بر  ۲۰۱۶

 .است افتهی شیافزا وروی اردیلیم ۱۳.۱۶به 

پس از  رانینفت ا دیخر یریازسرگ یدر پ رانیواردات اروپا از ا شیافزا

 .در رشد تجارت دو طرف داشته است ینقش مهم یتوافق هسته ا

 اردیلیم ۲.۶۶بالغ بر  ۲۰۱۶ماهه نخست  ۸اروپا در  هیاتحاد یاعضا

ماهه نخست  ۸رقم در  نیکرده بودند که ا وارد رانیکاال از ا وروی

 .است دهیرس وروی اردیلیم ۶.۵به  یدرصد ۱۴۴با رشد  ۲۰۱۷

ماهه نخست  ۸در  رانیاروپا به ا هیگزارش صادرات اتحاد نیاساس ا بر

 دهیرس وروی اردیلیم ۶.۶۶داشته و به  یدرصد ۳۷رشد  زین ۲۰۱۷

 اردیلیم ۴.۸۴لغ بر با ۲۰۱۶ماهه نخست سال  ۸اروپا در  هیاست. اتحاد

 .صادر کرده بود رانیکاال به ا وروی

به نفع  وروی ونیلیم ۱۶۰ زانیمدت به م نیدو طرف در ا یتجار تراز

 )بازگشت به فهرست( اروپا بوده است. هیاتحاد

برگزار  ایدر پرتور یجنوب یقایو آفر رانیا یمجمع تجار

 شود یم
 (۱۵۵۱۴۷۴شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۹یم )خبرگزاری تسن 

 
 ینشست مجمع تجار زبانیم یجنوب یقایسازمان تجارت و صنعت آفر

نشست  هینشست در حاش نیخواهد بود. ا یجنوب یقایو آفر رانیا

 نیامور خارجه طرف یوزرا استیر مشترک دو کشور به ونیسیکم

 .برگزار خواهد شد

 یس یب ان یس یخبر اهگیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 انیهمراه همتا به یجنوب یقایسازمان تجارت و صنعت آفر قا،یآفر

و  رانیا ینشست مجمع تجار زبانیم ایروز دوشنبه در پرتور اش یرانیا

 ونیسینشست کم هینشست در حاش نیخواهد بود. ا یجنوب یقایآفر

 یوبجن یقایو آفر رانیامور خارجه ا یوزرا استیر مشترک دو کشور به

 .برگزار خواهد شد

 نیدر ا یجنوب یقایتجارت و صنعت آفر ریوز س،یراب داو گفته به

و  یتوسعه اقتصاد ،یگذار هیمسائل مربوط به سرما یمجمع تجار

 .قرار خواهد گرفت یمورد بررس یصنعت

مهم  یگذار هیو سرما یتجار کیشر کی انهیخاورم»افزود:  سیداو

 هیو سرما یتجار یها فرصت رانیا ژهیو است و به یجنوب یقایآفر یبرا

 نیدوم رانیدارد. ا یجنوب یقایآفر یها شرکت یبرا یا گسترده یگذار
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در  اش یناخالص داخل دیاست که تول انهیاقتصاد بزرگ منطقه خاورم

 ۸۰ تیو با دارا بودن جمع دیدالر رس اردیلیم ۴۳۸ مبه رق ۲۰۱۶سال 

کشور  نی. اشود یسوب ممنطقه مح نیبازار ا نیبزرگتر ینفر ونیلیم

 ینفت ریذخا نیجهان و چهارم یبزرگ گاز ریذخا نیدوم نیهمچن

 .«شده جهان را داراست بزرگ اثبات

 یقایآفر یها شرکت یبرا یفرصت نینشست همچن نیگفت، ا سیداو

شبکه بدهند و  لیتشک رانیاز ا یدیکل سازان میاست تا با تصم یجنوب

قرار  یهر دو طرف را موردبررس یاز سوشده  ارائه یایاندازها و مزا چشم

 .«دهند

 یها شرکت ندگانیمتشکل از نما یئتیسفر قرار است ه نیا در

 ،یمعدن، انرژ ،یمحصوالت کشاورز یفرآور ،یکشاورز ،یخودروساز

 کنند. یرا همراه رانیامور خارجه ا ریو نفت و گاز وز یداروساز

 )بازگشت به فهرست(

 کشاورزی
 صادرات گل آسان شد + سند طیشرا

 (۱۵۲۷۶۶۹شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
با  رانیدفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ا رکلیمد

صادرات گل را اعالم کرد  دیجد طیشرا رانیبه گمرک ا یا ارسال نامه

 .با گذشته آسان شده است سهیکه در مقا

 یفراهان یآباد یعل یم،علیتسن یخبرگزار یخبرنگار بازرگان گزارش به

 رانیکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ا ریمد

کل دفتر صادرات گمرک  ریمد یاکبر شادمان یبه عل یبا ارسال نامه ا

از کشور را بر اساس  ینتیز اهانیصادرات گل و گ دیجد طیشرا رانیا

 نیصادرات ا طیاعالم کرد که شرا ید کشاورزجها زارتدرخواست و

 .با گذاشته راحت تر شده است سهیمحصول به مراتب در مقا

  :نامه آمده است نیا در

 ۱۳۹۶/۵/۲۸مورخ  ۹۶/۵۰۱/۲۳۰۵شماره  رنامهیتصو وستیپ به

وزارت جهاد  یکشاورز عیو صنا یمعاونت محترم توسعه بازرگان

 ینتیز یها گُل یز صادرات برابه اخذ مجو ازیموضوع عدم ن ،یکشاورز

. خواهشمند گردد یمقررات و ضوابط مربوطه ارسال م ریسا تیبا رعا

ابالغ  ییو به گمرکات اجرا ادداشتیمراتب را  دییاست دستور فرما

 .دییفرما

 
 خک،یشامل رز، م ینتیز یها اهیگل و گ نیا یگزارش، اسام نیبنابرا

 ول،یوم،گالیلیل انتوس،یسیل ،یژرپرا،داوود ده،یارک ا،یزیوم،وریآنتور

 کوس،یف ا،یآلسترومر ،کوکب،یپوریش س،یلیزنبق، الله، سنبل آمار

 ،یشمعدان شن،یمپیا،ایانقنسول،بگون کا،بنتیار کالمن،یا،سیتونیف

 است. یگوشت اهانیکاکتوس و گ ا،یورسانس ا،یفوش

 
 )بازگشت به فهرست(
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 کند یوارد م یگوجه فرنگ رانیپاکستان از ا
 (۱۵۳۰۶۸۴شناسه خبر  ۹۶ مهر ۴تسنیم  )خبرگزاری 

 
واردات گوجه  یبرا ییگرفته تالش ها میدولت فدرال پاکستان تصم

 .و افغاستان انجام دهد رانیاز ا یفرنگ

 یدر حال وز،ین ید یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 دیمناطق پاکستان تشد گریاب و ددر پنج یکه کمبود گوجه فرنگ

 یواردات گوجه فرنگ طیگرفته شرا میشده، دولت فدرال پاکستان تصم

واردات گوجه  یبرا یینکند. بلکه در عوض تالش ها لیاز هند را تسه

 .هند شروع شده است یو افغاستان به جا رانیاز ا یفرنگ

 ۱۷و  دیاز کابل به الهور رس یگوجه فرنگ ونیکام ۱۴دوشنبه  روز

 تیامن ریخان بوسان، وز اتی. سکندر حدیهم امروز خواهد رس ونیکام

 .از هند را رد کرد یپاکستان واردات گوجه فرنگ قاتیو تحق ییغذا

مقررات  ینسب لیتسه ینیب شیبا پ جاتیسبز یکنندگان هند صادر

به منظور  یگوجه فرنگ یادیز ریاسالم آباد، مقاد یاز سو یواردات

اوپال، صادر  پیآورده اند. راجد تساریکستان به شهر آرمصادرات به پا

وارد  یگوجه فرنگ ونیکام ۳۵۰تا  ۳۰۰ بایگفت، تقر یکننده هند

تاجر،  نیمنطقه است. به گفته ا نیا ازیاز ن شیشده که ب تساریآرم

 جاتیانتظار دارند دولت پاکستان مقررات واردات سبز جاتیتجار سبز

 یمقررات همه م نیا لیصورت تسهکند و در  لیاز هند را تسه

 یخود را به سرعت از مرز پاکستان رد کنند. و یخواهند محموله ها

افزود، اما آنها به ما اطالع داده اند که وزارتخانه مربوطه در پاکستان 

ما  یبرا یاز هند را ندهد و ا یگرفته اجازه واردات گوجه فرنگ میتصم

 .کننده است دیناام یخبر

 ۲ یبازار شهر الهور گفت، در ط میتنظ تهیمسئول کم ما،یچ شهزاد

از مناطق سوات و سند پاکستان آغاز  یعرضه گوجه فرنگ ندهیهفته آ

است.  دهیمناطق هنوز نرس نیدر ا یخواهد شد. محصول گوجه فرنگ

و افغانستان گوجه  رانیا قیاز طر گرید یاز کانال ها میما تالش دار»

 «.میکن نیمرا تا بازار ازیمورد ن یفرنگ

در مناطق  یگوجه فرنگ د،یشد یبارندگ لیقربان، به دل دیع امیاز ا بعد

کشور به  نیشده بود و دولت ا ابیبلوچستان و سند پاکستان کم

و افغانستان  رانیاز ا یبازار اقدام به واردات گوجه فرنگ میمنظور تظ

 )بازگشت به فهرست( کرده بود.

هر  یتومان به ازا 500کشمش/ یدولت برا یق صادراتمشو

 لویک
 (۹۶مهر  ۵ فارس)خبرگزاری  

 

 لوگرمیصادرات هر ک یدر ازا ارانهی الیدولت با اختصاص پنج هزار ر

 یبرا یحیاز تعرفه ترج یو برخوردار نییتع نیو همچن شکشم

 نیصادرات کشمش، از باغداران و صادرکنندگان ا یواردات موز در ازا

 .کند یم تیمحصول حما

 یفارس به نقل از روابط عموم یخبرگزار یگزارش گروه اقتصاد به

 نییتع یدر جلسه مشور یمحمود حجت ،یوزارت جهاد کشاورز

محصوالت  دیکرد: تول حیکشمش  تصر یو صادرات یدیتول یها استیس

از جمله استفاده از  یبهره ور یروش ها تیعالوه بر رعا یکشاورز

تقاضامحور و بازارپسند  دیبا ربازده،و ارقام پ یاریآب نیون یها وهیش

و  یاز جمله ارقام، فرآور دیدر همه مراحل تول یمشتر قهیباشد و سل

 .ردیمورد توجه قرار گ یبسته بند

به  دیبا یکشاورز یو عرضه کاالها دیکرد که تول دینکته تاک نیبر ا یو

انبوه و  داتیتول یبرا یزانجام شود و افزود: نهادسا «یا رهیزنج»صورت 

محصوالت  دیتول رهیاست. در زنج یضرور یبخش کشاورز یاقتصاد

 یها نهیهز لیو بدون تحم نیمناسب تام متیها با ق نهاده ،یکشاورز

 رهیو الزم است زنج ردیگ یقرار م دکنندگانیتول اریدر اخت یگر واسطه

 یها حلقه ییو با شناسا میترس یانواع محصوالت کشاورز دیتول

 .اقدام شود صیمفقوده، نسبت به رفع نقا

 یبرا یدیجد یقابل توجه و بازارها یها تیظرف نکهیا انیبا ب یو

از  یا کرد: بخش عمده دیوجود دارد، تاک یعرضه محصوالت کشاورز

از جمله کشمش، پسته و زعفران با هدف صادرات  یمحصوالت باغ

محصوالت متناسب با  نیو عرضه ا دیو ضرورت دارد تول شود یم دیتول

 .ردیصورت گ رهیزنجهدف و در  یبازارها ازین

در بورس کاال  یعرضه محصوالت کشاورز تیتقو یجهاد کشاورز ریوز

برشمرد و افزود: درحال حاضر، محصوالت ذرت و جو به  یرا ضرور

در بورس  زیپسته و زعفران ن رینظ یمحصوالت نیطور کامل و همچن

 .شود یعرضه م یکشاورز یکاال

دولت،  یحاکم و ناظر اقتصاد یها استیس نکهیبا اشاره به ا یحجت

 یدرصد ۱۵سود  نییاست، از تع یبانک التیآوردن سود تسه نییپا

نرخ  نیخبر داد و گفت: ا یبخش کشاورز یها تیفعال التیتسه یبرا
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و  یاقتصاد یبرا یاست ول ییاعطا التینرخ سود تسه نیتر نییسود پا

با  دیبا یبخش کشاورز التیتسه ،یکشاورز داتیتول قابل رقابت شدن

 .ردیبهره برداران قرار گ اریدر اخت نیسود کمتر از ا

منطقه از جمله  یکشورها یبخش کشاورز یبانک التیسود تسه یو

درصد عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ  ۴تا  ۳را  هیو ترک جانیآذربا

 یاقتصاد یها استیس با نرخ تورم از التیتورم و تناسب نرخ سود تسه

 .دولت است

 الیخاطرنشان کرد: دولت با اختصاص پنج هزار ر یجهاد کشاورز ریوز

کشمش و  لوگرمیهر ک دیهر تول یدر ازا دکنندگانیبه تول ارانهی

واردات موز در  یبرا یحیاز تعرفه ترج یو برخوردار نییتع نیهمچن

محصول  نیصادرات کشمش، از باغداران و صادرکنندگان ا یازا

 .کند یم تیحما

 ،ینگهدار یها وهیانگور و ش دیتول یبر لزوم اصالح روش ها یحجت

 یکرد و گفت: روش سنت دیو فروش محصول کشمش تاک یفرآور

با مشارکت  ییسازمان تعاون روستا یکشمش از سو ینیتضم دیخر

و سازمان تعاون  رییتغ دیمرتبط با عیو تشکل ها و صنا دکنندگانیتول

 .کند تیحما نهیزم نیدر ا ادهانه لیاز تشک دیبا زین ییروستا

به سمت  دیبازار کشمش همچون پسته و زعفران با نکهیا انیبا ب یو

جهاد  یسازمان ها یحرکت کند، اظهار داشت: روسا ها متیق تیتثب

 د،یو رفع مشکالت تول یینسبت به شناسا دیاستان ها با یکشاورز

 .مش اقدام کنندمحصول کش یو بازاررسان یفرآور

 نیکه از ا شود یم دیتول ایتن انگور در دن ونیلیم ۷۵حال حاضر،  در

)بازگشت  .دیآ یهزار تن کشمش به دست م ۱۰۰و  ونیلیم کی زانیم

 به فهرست(

 دیخر یهزار تن جو از رومان 111 رانیا
 (۱۵۳۸۱۶۶شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
 .وارد کرد یهزار تن جو از رومان ۱۱۱ یدر ماه جوال رانیا

 ن،یگر یبلک س یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

، ۲۰۱۷ یدر جوال یرومان یصادرات جو زانیدهد م یآمارها نشان م

رقم  نیکه کمتر از چند فصل قبل بوده است. ا دیهزار تن رس ۳۰۰به 

 یدر ماه جوال یرومان یصادرات جو زانیساله م ۵تر از متوسط  نییپا

 ۵۸۷ یرومان یصادرات جو زانیم نیشتریاست. ب دههزار تن( بو ۴۴۰)

 .است دهیبه ثبت رس ۲۰۱۴ یهزار تن بوده که در جوال

توان به  یم یدر ماه جوال یعمده جو از رومان دارانیجمله خر از

و  ۸۳، ۱۱۱ بین اشاره کرد که به ترتو عربستا ایاسپان ران،یا یکشورها

 .کرده اند یداریخر ییکشور اروپا نیهزار تن جو از ا ۶۰

، ۲۰۱۶ یآگرو کنسالت، در جوال یک ویموسسه  یاساس گزارش ها بر

 یعمده جو دارانیاز خر یبیو ل ونانیعربستان، اردن،  یکشورها

 نبود. یرومان یجو انیجزو مشتر ۲۰۱۶در فصل  رانیبودند. ا یرومان

  )بازگشت به فهرست(

 افتی شیدرصد افزا 30 رانیبه ا هیصادرات غالت روس
 (۱۵۳۸۱۷۵شناسه خبر  ۹۶ مهر ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
 یبندر تجار قیاز طر رانیبه ا هیو ذرت روس اهیصادرات گندم، گندم س

 ۳۰دودا ح یبا رشد ۲۰۱۷ماخاچ قطعه در نه ماهه نخست سال 

 .است دهیهزار تن رس ۲۲۰به  یدرصد

 سیتاس، سرو یبه نقل از خبرگزار میتسن یگزارش خبرگزار به

اعالم کرد،  هیداغستان روس ییو مواد غذا یوزارت کشاورز یمطبوعات

بندر  قیاز طر رانیبه ا هیو ذرت روس اهیصادرات گندم، گندم س زانیم

حدودا  یبا رشد ۲۰۱۷ماخاچ قطعه در نه ماهه نخست سال  یتجار

 .است دهیرس نهزار ت ۲۲۰به  یدرصد ۳۰

هزار  ۲۲۰از  شیدر نه ماهه نخست امسال »است:  یگزارش حاک نیا

 هیماخاچ قلعه روس یبندر تجار قیو ذرت از طر اهیتن گندم، گندم س

 یالدیبا مدت مشابه سال گذشته م سهیصادر شده که در مقا رانیبه ا

 «.دهد ینشان م درصد را ۳۰حدودا  یرشد

صادرات غالت  زانیرود م یوزارتخانه خاطرنشان کرده که انتظار م نیا

 .ابدی شیافزا زین نیاز ا شیبندر ماخاچ قلعه ب قیاز طر هیروس

قصد دارد حدود  هیمنتشر شده، روس شتریکه پ ییساس گزارش هاا بر

. از دیتن گندم صادر نما ونیلیم ۳۰تن غالت شامل  ونیلیم ۴۵

تن  ونیلیم ۱۰از  شیب هیتاکنون روس یالدیم یسال جار یداابت

 ۳۴ یغالت صادر کرده که نسب به مدت مشابه سال گذشته رشد

 )بازگشت به فهرست( دهد. یرا نشان م یدرصد
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 بار نینخست یبرا ایتالیهزار تن گندم به ا 31صادرات 
 (۹۶مهر  ۲۲فارس )خبرگزاری  

 
 ۳۱بار  نینخست یگفت: برا رانیا یدولت یشرکت بازرگان عاملریمد

 .صادر شد ایتالیبه ا تیفیهزار تن گندم دوروم با ک

 یفارس به نقل از روابط عموم یخبرگزار یگزارش گروه اقتصاد به

 کیاظهار داشت: صادرات  فیس زدانی ران،یا یدولت یشرکت بازرگان

شده  یزیر ه و اروپا برنامهمنطق یتن گندم مازاد به کشورها ونیلیم

 .است

و قزاقستان در  هیروس ران،یپروتکل سه جانبه ا یاز اجرا نیهمچن یو

سه جانبه،  یصادرات گندم خبر داد و افزود: با همکار شیافزا نهیزم

 .دیهزار تن خواهد رس ۷۰۰صادرات ساالنه گندم به 

 

د به هزار تن آر ۱۲۰از صدور  نیهمچن یجهاد کشاورز ریوز معاون

 .منطقه و اروپا در شش ماه نخست سال خبر داد یکشورها

تولد گندم در کشور،  شیگزارش خبرنگار فارس، دولت با افزا به

)بازگشت به  صادرات گندم و آرد را در دستور کار قرار داده است.

 فهرست(

پسته " گریسال د 10: رانیهشدار تاجر بزرگ خشکبار ا

 داشت مینخواه "رمانک
 (۱۵۴۹۵۳۰شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۶تسنیم )خبرگزاری  

 
مواجه است و  یگفت: استان کرمان با بحران جد یاسداهلل عسگراوالد

و اگر  میاستان هست نیپسته در ا دیتول شتریهر سال شاهد کاهش ب

استان پسته  نیدر ا گرید ندهیسال آ ۱۰کند تا  دایروند ادامه پ نیهم

 .داشت مینخواه

و از تجار مهم  نیو چ رانیاتاق ا سیرئ م،یتسن یگزارش خبرگزار به

 ۲۰۰ یبرداشت محصول در سال جار زانی: مدیگو یخشکبار کشور م

ماه آغاز  وریامسال از شهر دیهزار تن بوده است و صادرات محصول جد

 .شده است

 برداشت محصول در سال ینیب شیپ: »دیگو یم یعسگراوالد اسداهلل

شد و به  یدرصد محصول دچار پوک ۲۰ یهزار تن بود ول ۲۵۰ یجار

 .«هزار تن بود ۲۰۰برداشت محصول  زانیم لیدل نیهم

درصد محصول امسال  ۲۰ یپوک یاصل لیدل نکهیبا اشاره به ا او

وارد کرد،  بیاز محصوالت آس یبود که به بخش رماهیهوا در ت یخشک

ماه شروع شده است و  وریرصادرات محصول امسال از شه: »دیگو یم

 .«هزار تن پسته صادر شده است ۱۵تاکنون 

پسته امسال نسبت به  متیق نکهیبا ابراز ا نیو چ رانیاتاق ا سیرئ

 دیتول نهیهز»درصد رشد داشته است، گفت:  ۶تا  ۵سال گذشته حدود 

دستمزد کارگر و... رشد داشته است و  شیدنبال افزا به یدر سال جار

درصد نسبت به سال  ۶تا  ۵ متیهم باعث شده که ق موضوع نیهم

 .«داشته باشد شیگذشته افزا

درجه  یپسته صادرات متیق»گفت:  یپسته صادرات متیدرباره ق او

 ۳۵حدود  کیپسته درجه  متیو ق لویهزار تومان در ک ۳۰متوسط 

 .«شود یدالر م ۸ ییلویهزار تومان است که حدوداً ک

از  یکیعنوان  خصوص استان کرمان به و بهمختلف کشورمان  یها بخش

گذشته دچار بحران  یها پسته در کشور در سال دیتول یمراکز اصل

 یمنف راتیدرباره تأث نیهمچن یآب بوده است، عسگراوالد دیشد

گذشته بحران آب  یها در سال: »دیگو یپسته م دیبحران آب بر تول

تان کرمان خصوص در اس پسته به دیلبر تو یدیشد اریاثرات بس

درصد کاهش داشته  ۴۰محصول  دیکه تول یصورت گذاشته است به

 ۸۰ نیاز ا شیبحران آب برداشت محصول پسته که ب جهیاست. در نت

 نیدرصد در ا ۴۰حاال به  گرفت یدرصد آن در استان کرمان صورت م

 یگرید یها پسته در کشور به استان دیاست و اآلن تول دهیاستان رس

منتقل  گریسمنان، شهر دامغان و نقاط د زد،ی ،ینوبمانند خراسان ج

. میدر کشور هست یدیشده است و ما شاهد کشت پسته در مناطق جد

 یعنیگفت که استان کرمان که در سه شهر بزرگ آن  شود یحاال م

با بحران  گرفت یکشت پسته صورت م رجانیکرمان، رفسنجان و س

 نیپسته در ا دیولت شتریمواجه است و هر سال شاهد کاهش ب یجد

 گرید ندهیسال آ ۱۰کند تا  دایروند ادامه پ نیو اگر هم میاستان هست

 یمشکل آب فکر یبرا نکهیداشت مگر ا میاستان پسته نخواه نیدر ا

 .«شود یاساس

هم اشاره کرد و گفت:  کایپسته در آمر دیدر ادامه به تول یعسگراوالد

جلو  رانیما داشت و از ااز  یشتریب دیتول کایسال گذشته کشور آمر»

 دیداشته است. سال گذشته تول یامسال محصول کمتر یافتاده بود ول

 میهزار تن داشت ۲۰۰تا  ۱۸۰که ما  یهزار تن بود در حال ۴۰۰ کایآمر

 «.اندازه است کیبه  باًیمان تقر محصول دیتول زانیم الامس یول

 )بازگشت به فهرست(
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 صنعت
 رفعالیغ ای فیدر کشور بالتکل یدیهزار واحد تول 9

 هستند
 (۱۵۲۷۰۸۵شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
 ۹مجلس گفت: امروز در کشور حدود  یاقتصاد ونیسیکم یسخنگو

که نشان از  رفعالیغ یحت ایهستند و  فیبالتکل یدیهزار واحد تول

 .در کشور دارد دینامناسب تول تیوضع

به سه  دیکاظم دلخوش اظهار داشت تول م،یتسن یخبرگزار گزارش به

شود که در بخش خدمات  یو خدمات اطالق م یبخش صنعت،کشاورز

 دایخود را در اقتصاد پ گاهیبخش جا نیوجود ندارد و ا یمشکل خاص

گذشته  یسالها یط یصنعت و کشاورز یکرده اما در حوزه ها

 .وجود داشته است یا دهیمشکالت عد

هستند  فیبالتکل یدیهزار واحد تول ۹ود: امروز در کشور حدود افز یو

 .در کشور دارد دینامناسب تول تیکه نشان از وضع رفعالیغ یحت ایو 

نتوانستند  یصنعت و کشاورز ریاخ یسالها یط نکهیا انیبا ب دلخوش

 یهمراه کنند عنوان کرد: در سالها ایروز دن یخود را با علم و تکنولوژ

 یچا دیمثال تول افتهیحوزه ها کاهش  یدر برخ داتیتول زانیم ریاخ

 .است افتهی کاهش تن هزار۱۸ به تن هزار ۷از  النیدر استان گ

 نیا ایسوال که آ نیمجلس در پاسخ به ا یاقتصاد ونیسیکم یسخنگو

کاهش  نیاز ا یکرد: بخش انیب ریخ ایواردات بوده  لیبدل دیکاهش تول

بوده  دیدر تول ییعدم توانا یاما مشکل اصلاز واردات است  یناش دیتول

 .در کشور است دیتول یها نهیاز باال بودن هز یکه ناش

کارگران و  ات،دستمزدیمه،مالیاعم از ب دیتول یها نهیافزود: هز یو

کاال باال رفته  دیتمام شده تول متیموجب شده تا ق یجار یها نهیهز

 .مقرون به صرفه نباشد دیو تول

کرد: در  انیب دکنندگانیتول یاره به لزوم توانمند سازبا اش دلخوش

 است تن هزار ۲و  ونیلیم۳کشور حدود  ازین زانیخصوص برنج م

 ساالنه ما و بود تن هزار ۲و  ونیلیم۲داخل  دیتوان تول کهدرحالی

 )بازگشت به فهرست( .میتن برنج وارد کن ونیلیم کی ممجبوری

 

توسعه معادن  نگیدر هلد یشمش رو دید تولثبت رکور

 رانیا یرو
 (۱۵۲۸۶۵۰شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲تسنیم  )خبرگزاری 

 
 دیتول یاز رکورد شکن رانیا یتوسعه معادن رو نگیهلد رعاملیمد

خبر داد و گفت: با تالش و همت مجموعه  نگیهلد نیدر ا یشمش رو

 دیت رکورد تولثب رانیا یتوسعه معادن رو نگیدست اندرکاران هلد

 .به وجود آمد یماه سال جار وریدر شهر یتن شمش رو ۸۱۹۸بالغ بر 

 نیبه ا یابیدست یسعد محمد ریاردش م،یتسن یگزارش خبرگزار به

با  سهیسابقه عنوان کرد و افزود: الزم به ذکر است در مقا یرکورد را ب

 د،یحجم از تول نیبه ا یابیدست نگ،یهلد یعیماهانه تجم دیآمار تول

 .ماه گذشته سابقه نداشته است ۶۰ یط

آن هم در  یتن شمش رو ۸۰۰۰از  شیادامه داد: استحصال ب یو

خاک  نیو موانع تام یداخل یمواد معدن اریسابقه ع یکاهش ب طیشرا

 ادیبه رکورد  یابیدست تیبه صورت مضاعف بر اهم ،یاز منابع خارج

 .دیافزا یشده م

 یرو دیتول" یشرکت ها تیموفق نیه اب لین یافزود: برا یمحمد سعد

تن و  ۳۵۹۱ دیبا تول "نیمیکالس"تن ،  ۱۲۵۰ دیبا تول "بندرعباس

 ۶۰در  بیکه به ترت یتن شمش رو ۱۳۷۴ دیبا تول "بافق یذوب رو"

 فاینقش را ا نیشتریسابقه بوده، ب یماه گذشته ب ۱۱ماه و  ۲۸ماه، 

 .کرده اند

 ۵۷۳با  زین رانیا یمواد معدن یدو شرکت فرآور نیهمچن یگفته و به

سرب و  یشرکت مل د،یتن تول ۹۲۲قشم با  یذوب و رو د،یتن تول

با ثبت رکورد  یماه سال جار وریدر شهر دیتن تول ۴۸۹با  رانیا یرو

 .پنج ساله همراه شدند دیتول

 ۹۶ وریدر شهر یتن ۱۱۸۹۵سازان با ثبت رکورد  دیشرکت اس ییسو از

 نیماهانه ا دیتول زانیو م دیا به ثبت رسانماهانه ر دیتول نیشتریب

ماهه  ۶در  ینسبت به رکورد قبل دیتن تول ۶۲۹۷۹شرکت با ثبت عدد 

  )بازگشت به فهرست( درصد رشد را تجربه کرد. ۱۴.۳از  شیب ۹۳سال 
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 دهد ینم التیها تسه /بانکستیاصالً خوب ن دیاوضاع تول
 (۱۵۳۴۳۲۶شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۰تسنیم )خبرگزاری  

 
 ییتوانا دکنندگانیتول نکهیا انیبا ب رانیخانه صنعت و معدن ا سیرئ

طرح رونق را ندارند، گفت: اوضاع  التیبازپرداخت تسه یو حت افتیدر

 . ستیاصال خوب ن دیتول

 یخبرگزار یدر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد یسهل آباد عبدالوهاب

 یبه سخت یدیتول یدر حال حاضر واحدها نکهیبا اشاره به ا م،یتسن

اظهار داشت:  شوند، یم یبانک ستمیاز س التیتسه افتیموفق به در

 .کنند یم یها مدام مانع تراش و بانک ستیاصالً خوب ن دیاوضاع تول

پرداخت  یبرا نیسنگ یها ضمانت یبانک ستمیس نکهیا انیبا ب یو

 دکنندگانیاز تول یاد محدودافزود: امروز تعد کنند، یطلب م التیتسه

 ای قهیوث هیدار ته رویهم در گ یکرده و مابق دایوام را پ افتیامکان در

 .خود هستند یها یپرداخت بده

 یها یکرد: بده دیتأک رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ

در  یدیتول یواحدها یجد یاز دغدغه ها یکیثبت  راتییو تغ یاتیمال

 .است ینگیکنار کمبود نقد

 التیپرداخت تسه یبرا یبانک ستمیس نکهیبا اشاره به ا یآباد سهل

طرح را هم  یمحل اجرا یبوده و حت یملک یها قهیخواستار ارائه وث

که قرار است در قالب طرح رونق به  یالتیگفت: تسه کنند، یقبول نم

درصد  ۱۸سال و با سود  کیظرف  دیبدهند هم با دکنندگانیتول

و  افتیدر ییتوانا دکنندگانیکدام تول طیراش نیا پرداخت شود. در

 )بازگشت به فهرست(  را دارد؟! التیتسه نیبازپرداخت ا یحت

 بانکها یدالل یدر تنگنا یداخل دیتول
 (۱۵۳۶۰۸۴شناسه خبر  ۹۶ مهر ۱۲ تسنیم خبرگزاری) 

 
 یده هاموظف است سپر یمال یگر نهاد واسطه کیبانک به عنوان 

قرار دهد اما شاهد آن  یو رونق اقتصاد دیتول اریمردم را در اخت

عرصه را  یبه کف بازار و انجام دالل میکه بانکها با ورود مستق میهست

 .تنگ کرده اند دکنندگانیبر تول

به عنوان   یساز یو خصوص یبخش خصوص تیتقو -میتسن یخبرگزار

ه شناخته شده در حال توسع یکشورها ینسخه نجات بخش برا

خرد و  عیو صنا یدیتول یکه بنگاه ها میاست.اما شاهد آن هست

 یدهند، برا یرا شکل م یردولتیمتوسط که بخش عمده اقتصاد غ

دست  یبا مشکالت متعدد دو رونق بازار خو اتیو ادامه ح یمال نیتام

 .کنند یو پنجه نرم م

 دیتول یاز عوامل مهم کاهش بهره ور یکیکارشناسان  دهیعق به

 یاست و از سو یاعتبارده نهیعملکرد نامناسب بانکها در زم ،یداخل

در  یبانک ستمیس حیو رقابت نا صح یمسئله چالش سوداگر گرید

 .باشد یم یو فعاالن اقتصاد یمقابل بخش خصوص

را از  یمنابع مال دیاست که در واقع با یمال یگر نهاد واسطه کی بانک

قرار  دکنندگانیتول اریو در اخت یآور جمعگذاران  سطح جامعه و سپرده

تجارت،  د،یمختلف اقتصاد همچون صنعت و تول یها دهد تا در بخش

ارزش افزوده را فراهم  جادیو ا تیکار و فعال نهیمسکن و خدمات، زم

 .کند

خود به کف بازار  میکه بانکها با ورود مستق میاکنون شاهد آن هست اما

و فروش سکه، ارز،  دیماننـدخر یرانه اسـوداگ یتهـایو انجـام فعال

شوک  جادیسوداگرانه عالوه بر ا تیفعال ریو سا یو برج ساز نیزم

 یدیتول یعرصه را بر بنگاه ها ،یو صدمه به بخش خصوص یاقتصاد

 .ندیآ یبه شمار م دیتول یاصل بیرق یبه نوع وتنگ کرده اند 

ر کشـور به معضل د یبانک تیفعال تیدر اقتصاد کالن عدم شفاف امروزه

موظف است به  یصورت که بانک مرکز نیگشته است. به ا لیتبد

اعتبارات بانکها و  صیو تخص یده التیتسه یها وهیکانالها و ش

 داشته باشد ینظارت کاف یخصوص یباالخص بانکها

 جادیو ا یدالل یکه بانکها با ورود به فضا میشاهد آن هست یول

حرکت کرده اند و  یسمتبنگاهداربه  یگذار هیسرما یها نگیهلد

کرده اند و به تبع آن از  تیهدا یانحراف ریاز منابعشان را به مس یبخش

 اریرا در اخت یدگریحرفه تول ینسب تیکه مهارت و مز دکنندهیتول

کرده  غیکننده در دیرا از تول یبانک یدارد غافل شده اند و منابع اعتبار

 .اند

و  یشده است که از بخش خصوصمسئله به نوبه خود باعث  نیهم

شود. چرا که امروزه اغلب بنگاه  فیروز به روز تضع یداخل دکنندهیتول

جان  مهین اتیح رایبرند ز یرنج م ینگیاز معضل نقد یدیتول یها

وابسته است و از  التیو تسه ینگیبه نقد دکنندگانیاز تول یادیتعداد ز

 دکنندگانیتول یبرا یمال نیتام فهیمتخلف از وظ یبانکها گرید یسو
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مربوط و سوداگرانه  ریغ یکنند و منابعشان را در راه ها یم یشانه خال

 .صرف کنند

 یسر برد برا کی یبانکها ممکن است در کوتاه مدت باز یباز نیا اما

دو سرباخت  یروند بانکها به باز نیا کینزد ندهیدر آ یآنها باشد  ول

 ند،یبب بیکشور آس کی دیتول که اگر رایخواهد شد ز لیآنان تبد یبرا

 نیوارد شده است. چون ا بیآن کشور آس یاتیح انیبه شر قتیدر حق

مولد و رونق  یچرخه خلق فقر و شکست بخش ها جادیا ثروند باع

 یشود و ضربه به بخش مولد جامعه م یدر اقتصاد م یفساد و دالل

داشته  به همراه زیآنان را ن یبانکها و ورشکستگ سکیر شیتواند افزا

 .باشد

شود که چرا بانکها با معوقات و مطالبات وصول  یسوال مطرح م نیا

 انیدر پا یکه معوقات بانک یمواجه شده اند؟ به گونه ا ینشده فراوان

 .عنوان شد اردیلیهزارم۱۰۰حدود  یرقم ۹۵سال 

اتهام به سمت  کانیسوال اول از همه ممکن است پ نیدر پاسخ به ا 

 نجایکه ا ینکته ا یو... نشانه برود ول میو تحر دیتول رکود و عدم رونق

 ریغ یدر کانالها التیتسه یماند آن است بانکها با اعطا یمغفول م

به  نیوارد کرده اند و هم بیآس دیمرتبط به چرخه تول ریو غ یقانون

را در  دکنندگانیرکود شده است و به تبع آن تول دیعلل تشد ودنوبه خ

 نیچن جادیبه بانک ناتوان کرده است و باعث ا التیبازپرداخت تسه

 .شده است یاز معوقات بانک یادیحجم ز

 یبه نوع ،یبر سر جلب مشتر گریکدیرقابت با یبانکها برا گرید یسو از

در  یروند و به نوع ینم ینرخ مصوب سود بانک یبار کاهش دستور ریز

که نرخ سود  میصدد دور زدن آن هستند. اکنون شاهد آن هست

  فراتر از آنچه مصوب شده، یو سپرده ها در بانکها با رقم التیتسه

 .ردیگ یصورت م

با وجود رکود بازار و اوضاع نابسامان  دکنندگانیامروزه تول نیبنابرا

 یتجار یاز حد توان به بانکها شیب یبازپرداخت زانیم دیبا د،یتول

به  دیلبخش تو یروز افزون بده شیموجب افزا نیداشته باشند که هم

در  ریندارد و تاخ یکه تمام یا یشده است. بده ینظام بانک

دارد و بخش  یروزشمار را در پ رکردید مهیبازپرداخت آن، جر

)بازگشت به  برد. یفرو م یرا روز به روز در مرداب بانک یخصوص

 فهرست(

 

 

 

 

 سال 5در  رانیصنعت ا نیسودده تر م؟یپولمان را کجا ببر

 + نمودار ریاخ
 (۱۵۳۸۰۱۰شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
 .اعالم شدند ریسال اخ ۵در  یرانیا عیصنا نیتر اندهیو ز نیسودده تر

از مردم که  یاریبس م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

مختلف از  عیخُرد خود در صنا یها هیسرما یگذار هیخواهان سرما

 تیاز وضع یقیهستند، اطالعات دق گرید یروشها ایبورس  قیطر

 تیوضع ریمختلف ندارند. نمودار ز عیصنا یاندهیز ایو  یسودده

 ینشان م ریسال اخ ۵را در  شورصنعت ک ۲۴ یاندهیز ای یسودده

 .دهد

 
 )بازگشت به فهرست(
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 فقط به د؛یتول یاز تنگناها یفعاالن صنعت نساج تیروا

 میشو لیتعط رتریکه چطور د میکن یفکر م نیا
 (۹۶ مهر ۱۴ فارس )خبرگزاری 

 
از جمله رونق قاچاق،  یبا موانع مختلف یروزها صنعت نساج نیا

 ۷هتل  کی نهیاز گمرک خرمشهر، پرداخت هز ژهیواردات به و شیافزا

 التیمطلوب تسه یرگذاریدموراژ کاال در گمرک و عدم تأث یستاره برا

 .کند یدست و پنجه نرم م دیق تولبر رون

از  یکیبه عنوان  یفارس: صنعت نساج یخبرگزار - ریضم کین نرگس

 ریدرگ یو درشت زیروزها با مشکالت ر نیکشور ا عیصنا نیتر یمیقد

از گمرک  ژهیواردات به و شیمانند رونق قاچاق، افزا یاست، مسائل

کاال در گمرک  رموراژ یستاره برا ۷هتل  کی نهیخرمشهر، پرداخت هز

 یاز جمله مسائل دیبر رونق تول التیتسه مطلوب یرگذاریو عدم تأث

روند تا  نیدهد. ا یآزار م شیاز پ شیصنعت را ب نیاست که فعاالن ا

 کنند یفکر م نیفقط به ا دکنندگانیتول یادامه داشته که برخ ییجا

 .شوند لیتعط رتریکنند تا د تیریکه چطور کارخانه خود را مد

 یرا برا ییها اند برنامه کرده یگذشته دولتها سع یها سال یط چندهر

ها معموالً  برنامه نیاجرا کنند اما ا یصنعت نساج تیبهبود وضع

همچنان به قوت  دکنندگانینداشته و مشکل تول یبلندمدت یاثربخش

 یرشد نرخ ارز ط نیرکود بازار و همچن  ان،یم نیاست. در ا یخود باق

صنعت شده و حال و روز  نیمشکالت ا دیباعث تشد زین ریاخ یها سال

 .نگذاشته است یصنعتگران باق یرا برا یخوب

است  ینیفرش ماش دیواحد متوسط تول کی ریکه مد یواحد نیحس

: ما دیگو یبه فارس م دکنندگانیدر مورد موانع موجود بر سر راه تول

 دیرخ یبرا لیدل نیو به هم میشو یمحسوب م یواحد نسبتاً کوچک

اقدام  یالیبازار داخل و به صورت ر قیاز طر دیخطوط تول آالت نیماش

 .میکن یم یداریدست دوم را خر یارجخ زاتیو تجه میکن یم

که آن را از  یداخل یها از واسطه زیرا ن یدکیقطعات  نکهیا انیبا ب یو

 دیخر متی: قدیگو یم م،یخر یم کنند یم نیتأم ایتالیا ای هیترک

 میالبته اگر بخواه شود، یدو برابر تمام م باًیتقر قیطر نیااز  زاتیتجه

و نقل و   حمل نهیبا توجه به هز میرا وارد کن زاتیتجه نیا ماًیمستق

 .ستیصرفه ن  گمرک به یفرصت زمان

 آالت نیماش میبا اشاره به واردات مستق ینیفرش ماش دکنندهیتول نیا

: ما مواد دهد یادامه مبزرگ،  یها کارخانه یبازرگان یتوسط واحدها

امسال  یکه ط میکن یم نیاز بازار داخل تأم زیرا ن ازیمورد ن هیاول

 کیلیمواد از جمله اکر یبرخ متیق یدرصد ۵حدود  شیشاهد افزا

از جمله  یدولت یها نهیباال رفتن هز مت،یق شیافزا نیا لی. دلمیبود

 .تعرفه دموراژ است

ستاره  ۷هتل  کی نهیمعادل هز در گمرک نریکانت کیدموراژ  نهیهز *

 است

 نهیکاال در گمرک به اندازه هز نریکانت کیدموراژ  نهیهز ،یگفته و به

 نریکانت ۳روزه  ۲۰که بابت دموراژ   یطور  ستاره است، به ۷هتل  کی

 .شود یم نهیتومان هز ونیلیم ۸.۵کاال در گمرک حدود 

آن بر نحوه  ریثو تأ یکوچک نساج یادغام واحدها دهیدر مورد ا یو

معتقد است: ادغام  زیواحدها ن نیا دنیو به سود رس ییدرآمدزا

به  شده عیباعث بدهکار شدن واحد تجم رایراهگشا باشد ز تواند ینم

 ییاز دارا یمعموالً بخش بزرگ طیشرا نیو در ا شود یم یبانک ستمیس

 .ها خواهد بود به بانک تعلقشده م جادیواحد ا

تومان در  اردیلیم ۲۰کوچک  یواحد جادیبابت ا : مندیگو یم یواحد

تومان  ونیلیم ۵۲ام اما فقط  کرده یگذار هیسرما یشهرک صنعت کی

 نیا میدان یو ما نم میمنابع ندار ندیگو یها م به بانک بدهکارم. بانک

 !کنند یم نهیرا کجا هز یمنابع مال

صرفه   هب زین ینرخ سود فعل نیبا هم یبانک التیمعتقد است: تسه یو

 .است تر نییبازار پا قیطر یمال نیتأم نهیاست و از هز

 التیبزرگ، تسه یها : شرکتدیگو یم ینیفرش ماش دکنندهیتول نیا

 نیکوچک معموالً ا یواحدها یول گردانند یرا به بانک بر نم یافتیدر

 .کنند یموقع پرداخت م  را به التیتسه

هزار  ۱۶ التیاز تسه یزیچ یول میکرد نهیتومان هز ونیلیم ۱۰ *

 نشد بمانینص یاردیلیم

 ۱۶ التیاز تسه یکوچک صنعت یواحدها یدر مورد برخوردار یو

 ی: برادیگو یم زیوزارت صنعت در سال گذشته ن یتومان اردیلیهزار م

سال گذشته در  م،یداشته باش یپارت دیبا التیتسه نیاستفاده از ا

و آمد و   رفت یومان برات ونیلیم ۱۰و حدود  مینام کرد  ثبت تیسا

 تیاما در نها م،یکرد نهیموضوع از کاشان به اصفهان هز نیا یریگیپ

 .مینکرد و گفتند که کمبود منابع دار دایبه ما تعلق پ یالتیتسه

 گریامسال د یتومان اردیلیهزار م ۳۰ التیتسه ی: برادهد یادامه م یو

 رسد ینم جهیبه نتکه  یکار یریگیپ یوقت اضافه برا م،ینام نکرد ثبت

 .میندار

 کند یها را بزرگتر م انبار کارخانه الت،یدولت با پرداخت تسه *

 زین یمحصوالت نساج دکنندگانیاز تول گرید یکی ،یسفرخان احسان

به بخش صنعت  یپرداخت یتومان اردیلیهزار م ۱۶ التیدر مورد تسه
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 کیو  میبرخوردار شد التی: ما از آن تسهدیگو یدر سال گذشته م

 .میساله آن را بازپرداخت کرد

 یبه ما کمک کرد ول یتا حد التیتسه نی: ادیگو یحال م  نیدر ع یو

اقتصاد کشور به  دیبلکه با ستیدر گردش ن هیسرما ،یمشکل اصل

تر  خود را بزرگ یدولت به ما پول بدهد و انبارها نکهی. ادیحرکت درآ

درمان  زیمشکل ما ن بلکه با حرکت اقتصاد کشور، ستیخوب ن م،یکن

در گردش  هیسرما نیتأم یبرا التیتسه افتیدر هب یازیو ن شود یم

 .خواهد بود

 خرند ینم یرانیفرش ا گریافغانها د *

در  زین ینیفرش ماش دکنندگانیاز تول گرید یکیزاده  وبیع یمصطف

به  شی: تا چند سال پدیگو یمورد صادرات محصوالتش به فارس م

ما را  یها ها فرش افغان گریاما حاال د میت داشتافغانستان صادرا

باال نرفته و آنها حاضر به پرداخت  داتمانیتول تیفیک رایز خرند ینم

 .ستندین شتریپول ب

با استفاده از  ها ی: فرهنگ عراقدیگو یم زیدر مورد بازار عراق ن یو

 .کنند یپوش استفاده م از کف شتریو ب ستیسازگار ن یلیفرش خ

 
 است رانیدر ا دیتمام شده تول متیدر بازار ارزانتر از ق یخارجنخ  *

از  عیبه صنا یلیتحم یها نهیدر اثر هز دیتمام شده تول متیبودن ق باال

 تیهاست از آن شکا سال یرانیا دکنندگانیاست که تول یمسائل گرید

 .کنند یم

مورد به  نیدر ا یسندگیمحصوالت ر دکنندهیتول کیصادق پور  اکبر

وارد  رانیبه ا نیاز چ شتریب یسندگی: محصوالت ردیگو یارس مف

که  ردیگ یصورت م یا واردات با چه تعرفه نیا میدان یو ما نم شود یم

 .است نییحد پا نیآن در بازار داخل تا ا متیق

نخ اسپان )مورد استفاده در  لویک کیشده   تمام نهیهز ،یگفته و به

از  شیب یرانیا دکنندهیتول ی( برایورزش شرتیو ت ییمانتو یها پارچه

هزار  ۸ ریز متیبا ق نیچ دیکه نخ تول  یهزار تومان است، در حال ۸

 .شود یتومان در بازار تهران عرضه م

 هی)مواد اول یرانیخام ا استر یپل لویک کی متی: قدهد یادامه م یو

 نینخ از ا دیتول نهیتومان است و هز ۴۹۰۰نخ اسپان( در بازار  دیتول

رقابت با  بیترت  نیا  . بهستیتومان ن ۲۹۰۰ماده در کشور کمتر از 

 .ردیگ یصورت م یسخت  به ینیمحصوالت چ

 ینیباالتر از نخ چ اریبس یرانینخ ا تیفیک نکهیا انیپور با ب صادق

بافندگان به سراغ  ،ینینخ چ متیبودن ق نییپا لی: به دلدیگو یاست، م

 .روند ینخ م نیا دیخر

ما را با  دیتول یها از پارچه یکیمشابه  ها ینی: چدهد یم ادامه یو

 دیبا میکن یاند که فکر م عرضه کرده تر نییپا تیفیعرض کمتر و ک

 .میمتوقف کن ندهیهفته آ ۲ یمحصول را ط نیا دیتول

 رونق واردات نخ و پارچه از گمرک خرمشهر *

و پارچه از  و سهولت واردات نخ شیبا انتقاد از افزا دکنندهیتول نیا

: اکثر تجار، نخ، پارچه و پوشاک را از دیگو یگمرک خرمشهر م قیطر

 .کنند یوارد م نییپا اریبس متیگمرک خرمشهر با ق قیطر

سخت شده  اریکم و رقابت بس دکنندگان،یتول زهیانگ  :دهد یادامه م یو

 آالت نینرخ ارز، سهم استهالک ماش شیحال با افزا  نیاست. در ع

 رایز میستین ینرخ ارز ناراض شیباال رفته اما ما از افزا زیها ن کارخانه

 .شود یباعث رونق صادرات م

در  زین یمحصوالت نساج دکنندگانیاز تول گرید یکیمشفق،  شاهرخ

مشکل ما در حال حاضر قاچاق کاال  نیتر مهم نکهیا انیمورد با ب نیا

صنعت را  میتوان یم باًیمشکل برطرف شود، تقر نی: اگر ادیگو یاست، م

 .میاداره کن

 ییو ابر، محصول نها افیپارچه، ال دیبر تول  : ما عالوهدهد یادامه م یو

پارچه و  نهیدر زم شتریکه با مشکل قاچاق، ب میکن یم دیتول زیرا ن

  .میمواجه هست ییمحصوالت نها

 میستیابر با مشکل قاچاق روبرو ن دیتول نهی: فعالً در زمدیگو یم مشفق

 .ستیواردات و قاچاق آن به صرفه ن  کاال، نیبودن ا میحج لیبه دلو 

و  میستیبا مشکل قاچاق روبرو ن یلینخ خ نهی: در زمدهد یادامه م یو

در مورد  یول ردیگ یبخش صورت م نیدر ا یا تخلفات تعرفه شتر،یب

نه به صورت  م،یگمرک روبرو هست یرسم یپارچه با قاچاق از مباد

 .یبر کوله

صنعت دولت دوازدهم خواست تا در جهت کنترل  ریاز وز قمشف

 .اقدام کند یو قاچاق محصوالت نساج هیرو یواردات ب

 داتیموارد بهتر از تول یمحصوالت قاچاق در برخ متیو ق تیفیک *

 داخل است

 یتر نییپا متیکند: محصوالت قاچاق از ق یم حیحال تصر نیدر ع یو

 یدر برخ زین تیفیدارند و از نظر کبرخور یرانیا داتینسبت به تول

 میبه مسئله نگاه کن انهیگرا  برخوردارند. اگر واقع ییموارد از سطح باال
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 داتیمحصوالت قاچاق از تول تیفیک زیموارد ن یکه در برخ مییبگو دیبا

 .باالتر است یرانیا

 رماهیرونق قاچاق از ت *

امسال با  رماهیتتا  نکهیا انیبا ب یمحصوالت نساج دکنندهیتول نیا

: بعد از آن تاکنون دیگو یم م،یخود فعال بود تیدرصد ظرف ۱۰۰

طور   قاچاق به زانیماه م ریاز ت رایما نصف شده است، ز دیتول تیظرف

 .و در واقع قاچاق رها شد افتی شیافزا یریچشمگ

مقام معظم  شاتیسال با توجه به فرما ی: در ابتدادهد یادامه م یو

ماه به بعد  ریقاچاق صورت گرفت اما از ت یرو یخوبکنترل  ،یرهبر

 .شد تیتقو یریطور چشمگ  قاچاق به

آب  لنگیکاالها ش یدر گمرک رو دیبا نیحل مشکل توز یبرا *

 !میریبگ

است که  یمحصوالت نساج دکنندهیتول کی زین یصفار نیمحمدحس

 سکوزیاز محل واردات و دکنندگانیبه تول یلیاضافه تحم نهیاز هز

 .است مند هی( گالدیتول هی)ماده اول

عنوان مواد   و پنبه به سکوزیبه و یا با اشاره به اختصاص ارز مبادله یو

و در  شود یم دیدر داخل تول سکوزی: ودیگو یم یصنعت نساج هیاول

 .شود یم نیواردات تأم قیکشور از طر ازیاز ن یبخش زیمورد پنبه ن

ادامه  ،یواردات سکوزیدر مورد و هیبا اشاره به مشکل کسر تخل یصفر

 کشد یطول م یمدت شود، یم رانیوارد گمرک ا سکوزیو ی: وقتدهد یم

و در  ابدی یکاهش م سکوزیمدت رطوبت و نیشود. در ا صیتا ترخ

عنوان شده در اسناد کاال  یبا وزن تجار شده صیترخ یوزن کاال جهینت

 شده صیترخ یالدرصد کا ۸۰حدود  بیترت نیا  . بهدمتفاوت خواهد بو

را به  یادیخواهد بود که فشار ز هیمشکل کسر تخل یدارا

بابت آن به  ،یرفع تعهد ارز یبرا دیو با کند یوارد م دکنندگانیتول

 .میالتفاوت پرداخت کن مابه یبانک مرکز

که با ارز  استر یاتفاق در مورد پل نیا یگاه دکننده،یتول نیگفته ا به

گمرک اعالم  میکن یو هر چقدر اعتراض م افتد یم زین شود یآزاد وارد م

است و محاسبات بر آن اساس  یکه مالک ما، باسکول خروج کند یم

 .ردیگ یصورت م

صورت   ها به توسط باسکول ی: قبالً محصوالت وارداتدهد یم حیتوض یو

 یول کرد، یو مسئولِ درب خروج موضوع را قبول م شد یوزن م یدست

 نیو هم شوند یوزن م یکیالکترون یها سکولبا لهیحاال کاال به وس

 .شده است دکنندگانیتول یمشکل برا جادیمسئله باعث ا

صادر شده که بر اساس آن،  یا بخشنامه راًیدهد: اخ یادامه م یصفار

درصد مورد قبول خواهد بود، در  کیتلورانس باسکول در گمرک تا 

 .درصد است ۵تا  ۴تلورانس باسکول حدود  که یحال

 دیمشکل با نیحل ا یکه برا گفتند یم یبه شوخ ی: برخدیگو یم یو

آب گرفت، تا رطوبت کاال  لنگیش یمحصوالت واردات یدر گمرک رو

 .برطرف شود دکنندگانیو مشکل تول ابدی شیافزا

 رادداریا یها با تعرفه یواردات رسم *

 که یتیبا حما سهیدر مقا یداخل دکنندگانیاز تول یدولت تیحما عدم

 قیمصاد گریاز د کنند، یخود م دکنندگانیاز تول گرید یکشورها

رفت صنعت  است که معتقدند باعث پس یرانیصنعتگران ا تیشکا

 شده است. یداخل

 
با  زین یمحصوالت نساج دکنندگانیاز تول گرید یکی ،یابوالفضل اطلس

دولت  تیو حما یجهان یدر بازارها ینیچ یکاالها نگیاشاره به دمپ

 تیاگر حما طیشرا نی: در ادیگو یکشور، م نیا دکنندگانیز تولا نیچ

 نیبا ا میتوان یوجود نداشته باشد، نم یرانیاز صنعتگران ا یا تعرفه

با  یکه واردات رسم نجاستیمشکل ا یول م،یکن قابتواردات ر

 .ردیگ یصورت م رادداریا یها تعرفه

گفت:  م،یداشت صادرات به عراق یدر گذشته مقدار نکهیا انیبا ب یو

 نیا یرانیا دکنندگانیاند و تول ها در دست گرفته بازار عراق را هم ترک

 .اند بازار را از دست داده

 یاز مباد یبر لزوم کنترل قاچاق محصوالت نساج دیبا تأک یاطلس

اعمال  ران،یا یاز اتفاقات بد در صنعت نساج یکیمعتقد است:  ،یرسم

فاجعه محسوب  کیاست که  هیترک واردات کاال از یحیترج  تعرفه

 .شود یم

محصوالت  یداخل دکنندگانیتول تیمسئله بر وضع نیا ،یگفته و به

 زیاز ما ن هیمواد اول دیخر یبوده و باعث شده تقاضا رگذاریتأث یینها

 .ابدیکاهش 

 میشو لیتعط رترید یکه چطور میکن یفکر م نیفقط به ا *

 یو قاچاق محصوالت نساج واردات شیکه شاهد افزا یطیشرا در

هستند که بتوانند در  نیفقط به دنبال ا دکنندگانیتول یبرخ میهست
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 قیکارخانه را به تعو یلیخود را حفظ کنند و تعط یفعل تیوضع

 .ندازندیب

: دیگو یمورد م نیدر ا یواحد نساج کی دیتول ریمد ا،یساجدن سحر

و در حال حاضر  میدار را در بازار یواردات یاز کاالها یادیز اریحجم بس

 رتریکه د میکن تیریمد یکه کارخانه را طور میهست نیبه دنبال ا

مختلف کارخانه  یواحدها ابد،یروند ادامه  نیاگر ا رایز م،یشو لیتعط

 .خواهند شد لیتعط یگرید ازپس  یکی

: دهد یادامه م ران،یبه بازار نخ ا ها یبا اشاره به ورود پررنگ هند یو

 نیا متیبه ما شده که ق  ینخ هند دیدر مورد خر یهاداتشنیپ راًیاخ

 نیا یاست و ما در حال بررس ینیچ یها از نخ تر نییپا داتیتول

 .میهست ات شنهادیپ

اما  شده، یانجام م زیها در داخل ن نوع نخ نیا دیتول ا،یگفته ساجدن به

 متیو در حال حاضر ق اند دهیرس یلیبه تعط یدیتول یواحدها یبرخ

 .است یداخل داتیتول متیاز ق تر نییپا ینیو چ یهند یها نخ

نشان  یبه مشکالت صنعت نساج یاست نگاه یگزارش حاک نیا

جامع و  یشیچاره اند کی ازمندیصنعت ن نیا تیبهبود وضع دهد یم

گرفته تا  یبانک ستمیکه مسائل مختلف از س یهمه جانبه است به طور

 نیرونق در ا جادیعالوه بر ا جهیعملکرد گمرک اصالح شود و در نت

ارزش افزوده  جادیاقتصاد کشور و ا درصنعت، شاهد بهبود سهم صنعت 

در  یصنعت نساج یباال تیحال با توجه به قابل نی. در عمیباالتر باش

در کشور  ییزا اشتغال تیتقو یبرا یصنعت عامل نیرونق ا ،ییزا اشتغال

 ت به فهرست()بازگش خواهد شد.

 یفن آور یشرکت ها شتریترامپ موجب رشد ب داتیتهد

 شده است یرانیا
 (۱۵۳۸۹۲۲شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۵تسنیم  )خبرگزاری 

 
 هیبا سرما رانیا یبخش فن آور نانینوشت: کارآفر یگزارش یط ترزیرو

 یها یباال آموخته اند که چگونه با وجود دشمن یدیکم اما با ام یا

 .خود ادامه دهند تیبه فعال یداخل یتنگناها یرخو ب کایآمر

بخش فن  نانیکارآفر ترز،یبه نقل از رو میتسن یگزارش خبرگزار به

باال آموخته اند که چگونه با  یدیکم اما با ام یا هیبا سرما رانیا یآور

خود  تیبه فعال یداخل یتنگناها یو برخ کایآمر یها یوجود دشمن

 .ادامه دهند

آنها به لطف  کیتجارت الکترون یآنها و نرم افزارها یاآپ ه استارت

در داخل و  لکردهیو نسل جوان تحص یدولت یرساختیز یها تیحما

صنعت نفت  نکهیخارج از کشور در حال رونق گرفتن است. با وجود ا

 یقابل توجه یخارج هیها، سرما میهنوز نتوانسته بعد از لغو تحر رانیا

 یگذار هیموفق به جذب سرما یها حت شرکت نیا از یجذب کند، برخ

 .شده اند زین یخارج

 

شرکت  نیا یبرا یزندگ یالملل نیب یها میاز تحر یبه رغم لغو برخ اما

بار  رانیا هیرود. فضا در واشنگتن عل یم شیبه پ یها همچنان با سخت

 گنالیس نیا کایآمر یجمهور سیشده و دونالد ترامپ، رئ یمنف گرید

تازه  یها میممکن است ضمن خروج از برجام تحر را ارسال کرده که

 .کشور به اجرا بگذارد نیا هیرا عل یا

گوگل و اپل قرار دارد که به  یمشکالت، اقدام شرکت ها نیصدر ا در

را از فهرست  یرانیتلفن همراه ا ینامحدود نرم افزارها ایصورت موقت 

 .کرده اند خود حذف یمجاز یارائه شده در فروشگاه ها ینرم افزارها

آمازون و  رینظ ییکایبزرگ آمر یوجود، خالء حضور شرکت ها نیا با

فرصت را داده تا  نیشرکت ها ا نیا یرانیا انیبه همتا رانیاوبر در ا

 ینترنتیا یاز شرکت ها گرید یاریرا تجربه کنند. بس یعیرشد سر

 .مشابه هستند یریمس یدر حال ط زین یرانیا

در  یگذار هیسرما لیتسه نهیکه در زم ز،یوئشرکت تورک ریمد ،یعیرب

ترامپ ممکن است بالعکس  یها یکند گفت، لفاظ یم تیفعال رانیا

 .شود رانیا یموجب کمک به رشد بخش فن آور

همچنان در به صحبت کردن در  یاگر و»باره گفت:  نیدر ا یعیرب

 یگذار هیسرما سکیر شیموجب افزا نیها ادامه دهد، ا میمورد تحر

از شرکت  یاریحال، مانع از ورود بس نیخواهد شد، اما در ع رانیادر 

بزرگ  گرانیباز گریخواهد شد... د رانیبه بازار ا یخارج بیرق یها

 «.نخواهند شد رانیوارد بازار ا یخارج

انجام شده در  یخارج یگذار هیدر مورد حجم سرما یقیدق یآمارها

رقم را  نیا ،یعیما رب. استیدر دسترس ن یرانیا یفن آور یشرکت ها

 .کند یها دالر برآورد م ونیلیبرجام صدها م یاز زمان اجرا

 یانرژ ریاز ذخا یبهره بردار یبرا یخارج یمقابل، هجوم شرکت ها در

توتال  یرفت محقق نشده است. گروه انرژ یآنگونه که انتظار م رانیا

ت، اما اس رانیدر ا یپروژه گاز کیدر  یگذار هیفرانسه در حال سرما

 نیب یبا شرکت ها ینفت نهیدر زم یقرارداد مهم چیهنوز ه رانیا

 .منعقد نکرده است یالملل

با  سهیدر مقا رانیا یدر بخش فن آور یخارج یگذار هیسرما

 یماه مارس شرکت امارات دیخر رینظ یبزرگ منطقه ا یقراردادها

ش . آمازون ارزستیسوق دات کام توسط آمازون چندان قابل توجه ن
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شرکت  نیا دیخر یبرا بیمعامله را فاش نکرده، اما شرکت رق نیا

 .کرده بود شنهادیدالر پ ونیلیم ۸۰۰ ینترنتیا

 یشرکت ها یرا برا یهمچنان چشم انداز درخشان یعیوجود، رب نیا با

از شرکت  یاریبس»افزود:  یکند. و یم ینیب شیپ یرانیا یفن اور

در  یگذار هیسرما یخش براب نیپرسند بهتر یاز من م یخارح یها

 کیکدام بخش است. من اغلب تجارت الکترون ندهیدهه آ کیدر  رانیا

  )بازگشت به فهرست(  «کنم. یم هیتوص آنهارا به  یو بخش فن اور

 انیتا پا یو معدن یصنعت یانواع کاالها دیآمار تول اتیجزئ

 امسال+ جدول رماهیت
 (۱۵۳۹۶۸۶شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۶یم تسن)خبرگزاری  

 
تا  یمعدن ،یمنتخب صنعت یکاالها دیتول تیآمار وضع نیدتریجد

 .امسال منتشر شد رماهیت انیپا

 نیدتریبراساس  جد م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 رماهیت انیتا پا یمعدن ،یمنتخب صنعت یکاالها دیتول تیآمار از وضع

کاال  از جمله انواع  ۱۳حدود  دیتول ییگروه کاال  ۲۹امسال از مجموع 

درصد، کولر  ۱۰۰ یمنف کیلیاکر افیدرصد، ال ۱۳.۶ یمنف ونیزیتلو

درصد کاهش داشته است.  ۲۲.۲ یدرصد و وانت منف ۲۶.۹ یمنف  یآب

درصد، اتوبوس و  ۲۴.۸انواع کاغذ  دیتول یبازده زمان نیدر ا نیهمچن

 شیدرصد افزا ۲۷.۲ ییلباسشو نیدرصد و ماش ۹۷.۱بوس  ینیم

 .داشته است

هم گروه  یمعدن عیو صنا یمنتخب معدن یانواع کاالها دیبخش تول در

 ۱۱درصد و فوالد خام  ۳۳.۳جام  شهیدرصد، ش ۲۳.۹ یکاش ییکاال

 دیامسال تول رماهیت امیرا تجربه کرده است.البته تا پا دیدرصد رشد تول

درصد  ۱۷.۳ یمنف یا شهیدرصد و ظروف ش ۲۴.۵ یکاتد مس منف

 بوده است.

 
  )بازگشت به فهرست(
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 م؟یکن یمونتاژ م 125سال هنوز هوندا  یچرا بعد از س
 (۹۶مهر  ۱۶فارس  )خبرگزاری 

 
که ما در صنعت  نجاستیکارشناس حوزه صنعت گفت: اشکال در ا

که  میا کرده یزرهاسا کلتیو در صنعت موتورس میخودرو انحصار دار

 یاقتصاد اسیهرگز به مق لیدل نیراهبرد اشتباه است و به هم ۲هر 

 .میرس ینم

با  ایثر ریفارس، برنامه اخ یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

آنتن شبکه اول  یرو کلتیصنعت موتور س اهیجعبه س یموضوع بررس

 کلتیمجد، پژوهشگر صنعت موتورس ینیعباس  حس دیرفت. س مایس

 رانیا کلتیانجمن موتور س رهیمد ئتیه سیمجاهد، رئ لیو جل

 .بودند ایبرنامه ثر همانانیم

که شاهد استفاده روز افزون مردم کشورمان از موتور  یطیشرا در

 کلتیصنعت موتور س یبرنامه با موضوع بررس نیا م،یهست کلتیس

باشد که به صنعت رها شده  مایصداوس یها برنامه نیاز اول دیشا

 .پرداخته است کلتیموتورس

 دارند کلتیموتور س یرانیا یها حدود هفتاد درصد خانواده *

با رائه  کلتیمجد، پژوهشگر صنعت موتورس ینیعباس حس دیس

 رانیاظهار داشت: ما در ا کلتیدر خصوص صنعت موتور س ییدهایاسال

 ۷۰حدود  یبعبارت میثبت شده دار کلتیموتور س ونیلیم ۱۲از  شیب

 رانیرا دارند. در ا کلتیدستگاه موتور س کی یرانیا یها خانواده درصد

 یعنی میرا ندار کلتیصنعت س رهیجزن یها از بخش یاریبس

و  کند یم نیتام یقطعات را خودش بصورت شخص ساز کلتیس

ساز  کلتیس کی یزا است بعبارت فروش ما به شدت اشکال یها سامانه

 .برگردد اش هیصبر کند تا سرما دیحدود نه ماه با

 معناست یکشور ب کلتیخدمات پس از فروش در صنعت س *

 ایاست؛ آ یمعن یافزود: خدمات پس از فروش در کشور ما واقعا ب یو

استفاده کرده است؟ االن  کلتیموتور س یدر کشور ما از گارانت یکس

اما در مجموع  دهند یرا ارئه م یدو شرکت هستند که گارانت یکی

 .ندارد ییوش در کشور ما معنامات پس از فردخ

درصد از ارزش افزوده را به خودش  ۱۱و توسعه  قیافزود: تحق یو

در کشور ما معنا ندارد چرا که  کلتیکه در صنعت س دهد یاختصاص م

و توسعه داشته  قیکه بخواهند تحق ستیها آنقدر بزرگ ن ابعاد کارخانه

فزوده را دارد که درصد از ازرش ا ۷۹حدود  یسهم یساز باشند.  قطعه

سازها  به قطعه یدالر اردیلیم ۲از بازار  ینییپا اریمتاسفانه سهم بس

درصد ارزش افزوده مونتاژ  ۱۱از  رانی. صرفا در اکند یم دایاختصاص پ

 .است ینییپا اریکه رقم بس میشو یمند م بهره یکار

هندوستان را  کلتیصنعت س تیهوشمند حاکم یاستگذاریس*

 متحول کرد

 نیکند ا جادیبخواهد اشتغال ا کلتیمجد افزود: اگر صنعت س ینیحس

 ۷و توسعه  قیدرصد، تحق ۸۵ یدر سه بخش قطعه ساز ییاشتغالزا

 ۲۰۰۰. هندوستان در سال ردیگ یدرصد صورت م ۸درصد و مونتاژ 

دستگاه  ونیلیم ۴ تایبود و نها کلتیوابسته در صنعت موتور س یکشور

هوشمند به  یاستگذاریس کیهندوستان با  دیلتواما االن  کرد یم دیتول

 دیقطب تول نیاست و االن دوم دهیدستگاه رس ونیلیم ۶۰بالغ بر 

هند  GDP درصد از ۶. روند یبه شمار م یدکیو لوازم  کلتیس

صنعت  نینفر در ا ونیلیم ۲۶صنعت وابسته است و  نیبه ا میمستق

 .شاغل هستند

حداکثر  یبخش قطعه سازافزود: در  کلتیپژوهشگر صنعت س نیا

موضوع را در بازار کامال لمس  نیدرصد است و ا ۷کشور ما  ییاشتغالزا

 یرانیسه باک ا ایدو  دیدنبال باک باش یکرد. مثال در بازار وقت دیخواه

   .دینیب یم یباک خارج ستیب اینوزده  یاما باال دیکن یم دایپ

 کشور ما ندارد یکه موتورها ییاستاندارها *

 ریاظهار داشت: تا کلتیموتورس یو استانداردها یمنیدر بخش ا یو

اروپا، ژاپن و هند مورد  هیاست که در اتحاد ییاز استاندارها یکی الیراد

اما متاسفانه هنوز  شود یم شتریب یاستفاده است چراکه باعث چسبندگ

ما  یداخل یهستند و البته کارخانه ها اسیبا رانیا یداخل یرهایتا

 یمسئله را اجبار نیرا دارند اما ما ا الیراد یرهایتا دیولتوان ت

 .میکن ینم

را آپشن  یباالبر برق شهیافزود: در کشور ما شرکت خودروساز ش یو

بدنه در  ریضربه گ زاتیکه تجه شود یباعث م نیو ا کند یحساب م

ما ترمز ضد قفل هم ندارند و  یموتورها نینکنند! همچن جادیموتورها ا

 نیبه زم سیسطح خ یترمز رو نیبا کوچکتر شود یمباعث  نیا

 .بخورند

 کلتیدرصد از تصادفات استان تهران مربوط به موتور س۱۸افزود:  یو

حدود  یهزار نفر ازدیجامعه  کیکه در  میانجام داد یاست. ما پژوهش

داشتند  نامهیکه گواه یبودند و آن افراد نامهیدرصد فاقد گواه ۸۳

 نامهیگواه نیب میرابطه مستق یعنی کردند یده مهم استفا یمنیکاله ا

 .بوده است یمنیو استفاده از کاله ا

 دیبا نیکرد: درخصوص روش برخورد با متخلف حیمجد تصر ینیحس

 ابانیرا در خ شیروهایهمه ن تواند ینم یانتظام یرویکه ن مییبگو

رشان افراد موتو نیا یبرخورد بکنند و بعد از مدت نیبگذارد تا با متخلف
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اروپا تخلف با موتور  هیدر اتحاد کهیکنند در حال صیترخ یرا به راحت

 .دارد ینیسنگ یها مهیجر کلتیس

 دهد ینم یربرداریاجازه تصو یا کارخانه چیه یوقت *

در ادامه  رانیا کلتیانجمن موتور س رهیمد ئتیه سیمجاهد، رئ لیجل

به صنعت  یمجد ظلم ینیحس یآقا یها برنامه اظهار داشت: ارائه

ساخته  رانیکه در ا ییها کلتیدرصد قطعات موتور س ۵۵بود.  کلتیس

با  تواند یکه اعتراض دارد م یساخت داخل هستند و هرکس  شوند یم

 .کند دیبازد یساز قطعه یها از کارخانه مایصداوس نیدورب

در خصوص  یمستند هیگفت: ما سه ماه است که در حال ته یمقصود

ها صحبت  ها و کارخانه و با اکثر شرکت میهست کلتیصنعت موتور س

کدام از  چیاما واقعا ه میکن یلمبرداریآنها ف دیکه از خط تول میکرد

 .ها اجازه ندادند شرکت

 نیکه مورد انتقاد ما هست ا یزیمجد در ادامه گفت: آن چ ینیحس

سقوط برده است  یبیصنعت را به سراش نیاست که نوع نگاه دولت ا

بکند اما متاسفانه  یساز یداخل خواهد یکه کارخانه ما م شکل نیبه ا

و  کند یاستفاده م نگیو از تعرفه دامپ ردیگ یمجوز م گریشخص د کی

 یساز یکه قصد داخل ییها و به کارخانه زدیر یبازار م هارزان را ب یکاال

 .زند یدارند ضربه م

 کرد میخواه دیتول یرانیسال موتور ا یباالخره بعد از س *

در هفت  رانیاست که ا نیما ا ینیب شیمجاهد در ادامه افزود: پ لیجل

خواهد  «نیانج» دیتول کلتیهزار دستگاه موتور س ۶۰۰ یبرا ندهیماه آ

 میخواه یرانیصد در صد ا کلتیموتورس کی ندهیکرد و ما از سال آ

 .داشت

است  نیا کند یم جادیا یکه نگران یزیکرد: آن چ حیمجد تصر ینیحس

 سکیمسئله ر نیوضع بشود و ا یا تعرفه کیمثل گذشته هر روز که 

صنعت به  ۹۰بطور مثال در سال  برد؛ یما را باال م یگذار هیسرما

 ۹۱درصد برساند اما در سال  ۹۰را به  یساز یکه داخل رفت یم یسمت

 .شود یهم کم م داتیو قاعدتا تول دیآ یم نییپادرصد  ۱۰تعرفه ها 

 یرانیا دیو برند با یافتخار ندارد؛ دانش طراح تکلیس یمونتاژ کار *

 باشد

را  ۱۲۵موتور هوندا  نیانج دیخواه یم نکهیهم گفت: ا یمقصود

ندارد.  یخبر افتخار نیاست اما واقعا ا یخبر خوب دیکن یساز یداخل

 ۱۲۵( هوندا نیموتور )انج میخواه یچهل سال تازه م یبعد از س نکهیا

مدل متعلق به چهل سال قبل  نیکه ا یحالدر  میکن یداخل دیرا تول

وقت به  چیما عقب است و ه کلتیکه صنعت س دده یاست. نشان م

 یو هنوز هم م میو توسعه نبوده ا قیموتور و تحق یدنبال طراح

 یامر رهنگامیقدم د نیگفت البته ا ی. مقصودمیمونتاژ کار باش میخواه

 یداخل کلتیموتور س مییبا افتخار بگو میتوان یم یمثبت است اما زمان

باشد و  رانیا یآن برا یو مهندس یفن یکه دانش طراح میکرد دیتول

 .دارد یزیبه برنامه ر ازین نیباشد و ا رانیبرند آن هم به نام ا

کننده ها و قطعه  دیاست نه تول استگذارانیاز س یاصل ینگران * 

 سازان

ها را  تعرفه دیشوند باب ریقطعه سازان ما رقابت پذ نکهیا یگفت: برا یو

ما از بابت  یرقابت کنند؛ نگران ها یکه بتوانند با خارج میبرسان ییبه جا

و قطعه  ها دکنندهینادرست است وگرنه تول یها یگذار استیس نیا

 .دارند یمحصوالت داخل دیتول یبرا ییباال ییسازان توانا

 ها یارکم ک یبرا یریگ عدم وجود جنس قاچاق تا بهانه یاز ادعا *

که در صنعت  میگو یادامه مجاهد اظهار داشت: من بصورت قاطع م در

و مهره قاچاق وجود ندارد.   چیپ کی یحت یدکیو در لوازم  کلتیس

 .مشغول هستند رانیدر ا یکارخانه و کارگاه قطعه ساز ۱۵۰

اما صرفا به  میندار یرانیصنعت برند ا نیگفت: ما در ا یمقصود محسن

سال از  ۵۰بعد از  یول میهست رهیو غ یهوندا، آپاچ دنبال مونتاژ

موتور با برند  کیهنوز  یونیلیهشتاد م تیجمع نیبا ا کلتیصنعت س

صنعت خراب است  نیاست که وضع ا نینشانگر ا نیکه ا میندار یرانیا

 !میا موتور را نزده «نینجا»و هنوز هم 

 یبرا یها کار تا کنون دانشگاه ایمملکت آ نیپاسخ داد: در ا مجاهد

 ها یاست. بعد از برجام ژاپن یاند؟ دست ما واقعا خال صنعت انجام داده

 .دارند یمشکالت و موانع قانون یکسریشدند اما هنوز  رانیوارد بازار ا

 کی! م؟یستیگفت: در کدام صنعت ما عقب ن یبه مقصود مجاهدخطاب

 .میستیکه در آن عقب ن دیصنعت را مثال بزن

 عیاز صنا یچرا در بعض مینیبب میکن یابی شهیر دیباگفت:  یمقصود

کار  یدر مرز تکنولوژ عیاز صنا یاری. ما اتفاقا در بسمیعقب هست

 یصنعت موفق است که حت کیما  یساز روگاهیمثال صنعت ن میکنیم

که به  یی. هرجامیساز یم روگاهیهم ن گرید یاز کشورها یاریدر بس

 نیشاهد ا رهیو غ یا و هسته یشکمانند مو میدکر هیدانش خودمان تک

 کلتیاما االن صنعت س میا داشته یریچشمگ یها شرفتیکه پ میا بوده

 یمیقد یها یطراح یموتور رو کی خواهد یسال تازه م یبعد از س

 .انتقاد دارد یامر جا نینصب بکند و هم

کشور  یبه س یپزشک زاتیمانند تجه یگرید عیافزود: ما در صنا یو

در  ایو  میهستند در حال صادرات هست ییآنها اروپا یتاکه ده  ایدن

 یرینظ یب یها تیموفق رانیا بیو نوترک تک یها یداروها دیتول

 عیجفا به صنا میعقب هست عیدر همه صنا مییبگو نکهیداشته است و ا

 .کشور است

 دیاست به بازار برو یجنس قاچاق کاف صیتشخ یبرا *

که قطعا  میبگو دیابطه با قاچاق بامجد در ادامه گفت: در ر ینیحس

انواع باک موتور  دیرو یبه بازار م یقاچاق وجود دارد بطور مثال وقت
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با جنس قاچاق  یوجود دارد اما اکثرا هولوگرام ندارند. جنس شرکت

فاقد آزبست باشد اما بنده  دیکامال فرق دارد؛ لنت ترمز استاندارد با

حک شده شامل آزبست  شیرو که به صراحت دمیدر بازار د مزلنت تر

 .نکرده است یرا ط یو کامال مشخص است که مراحل قانون

 یسازان ما صدمه جد کلتیگفت: قاچاق باعث شده است که س یو

که چندتا  دینیب یانواع لنت ترمز را م دیبه بازار برو یشما وقت نند؛یبب

به سه هزار تومان  متشیق یاست که حت یقاچاق یاست و مابق یشرکت

 .شود یکه پول آهنش هم نم رسد یهم م

 فرق دارند ییغذا عیحمل و نقل با صنا عیصنا *

 یاقتصاد اسیدر رابطه با مق یمجد اظهار داشت: نکته بعد ینیحس

در کشور ما صادر شده است و  یبردار پروانه بهره ۶۳ یاست؛ باال

پروانه  ۳۲ ندیگو یمجاهد م ی. حاال اقاشود یاضافه هم م نطوریهم

 نیباشد هم حیبه فرض هم که صح یول ستین نگونهیکه البته ا میدار

حمل و نقل با  عیاست. صنا ادیما ز کلتیس موتوربازار  یتعدادهم برا

 دیشا ییبطور مثال در محصوالت غذا کند یفرق م ییمحصوالت غذا

نکند اما در حمل و  دیمحصولش را تول گرید کسالیشرکت بعد از  کی

را متوقف  داتیتول یزمان کیبعد از گذشت  یه راحتب میتوان ینقل نم

 .میکن

 یدیکارخانه تول کی تواند یم یمثل هند کس یافزود: در کشور یو

 نیکند به اندازه عمر ا نیکند که بتواند تضم سیتاس کلتیموتور س

 رانیدر ا کلتیاگر عمر موتور س یعنیصنعت بماند  نیمحصول در ا

کند که هشت  نیتضم دیکننده با دیهشت سال است تول نیطبق قوان

که ما در صنعت  نجاستی. اشکال در اماند یسال در آن صنعت م

که هر  میکرده ا یرهاساز کلتیو در صنعت س میخودرو انحصار دار

 .میرس ینم یاقتصاد اسیبه مق نیدوهم اشتباه است بنابرا

 میندار یبه مسئله اسقاط توجه *

به اشباع  یبازار ما تا حد تیفدرخصوص بحث اسقاط افزود: ظر یو

تا  خواهند یم خرند یم کلتیموتور س یوقت یاست. عده ا دهیرس

است که  لیدل نیاز آن به ا یبخش کیاز آن استفاده بکنند که  امتیق

 کلتیموتور س ونیلیم ۸ یآمده است. باال نییمردم پا دیقدرت خر

 .میستیاصال به دنبال اسقاط آنها ن هک میده در کشور داروفرس

که  یزانیبه م یعنیباشد  یپلکان دیها با مجد گفت: تعرفه ینیحس

 ادیشما ز یساز یو اگر داخل دیتعرفه بپرداز دیبا دیکرد یساز یداخل

اصالح  دیصنعت با نیبه ا تینگاه حاکم د؛یبپرداز یکمتر اتیشد مال

 نیاول نیا گذرد یصنعت م نیسال که از عمر ا یبشود. بعد از س

و ما  پردازد یصنعت م نیا یبه واکاو مایهست که در صداوس یا برنامه

 .میکشور ندار کلتیصنعت موتورس یبرا یبرنامه راهبرد کی

وجه در  جیبه ه ینیچ کیمجاهد خاطرنشان کرد: الست لیادامه جل در

هزار عدد  ۶۰۰ما سال گذشته حدود  نکهیکماا شود ینم دایبازار پ

دوستان  کنم یو تعجب م میدیخر اسای رانیاز شرکت ا کیالست

 .در بازار موجود است ینیچ کیالست ندیگو یم

 میبه بازار برو نیبا دورب دیمجد در پاسخ گفت: اگر موافق باش ینیحس

 .هستند ادیز ینیچ یرهایکه چقدر تا دید میو به وفور خواه

است نه آمار  دیآمار تول دهم یکه من م یمجاهد گفت: آمار لیجل

 نجایها ا کننده دیتول ندهیبلکه بعنوان نما ستمیدافع بازار نبازار؛ بنده م

 .ام آمده

که از  میا دهینو را هم د یها کلتیمجد گفت: البته ما موتور س ینیحس

 کی نیاست که چرا دولت ب نیاند. بحث ا استفاده کرده ینیچ ریتا

 ریکه تا یا کننده دیبا تول کند یاستفاده م یرانیا ریکننده که تا دیتول

که کارخانه  نجاستیاشکال ا گذارد؟ ینم یفرق کند، یاستفاده م ینیچ

کشورها  ریو سا ینیوجود جنس چ لیکه به دل دیگو یم اسای رانیا

 .آورده است نییرا پا دشیتول تیظرف

 ارتباط دارد؟ تیباال به جمع تیفیبا تعداد و ک دیتول ایآ *

 یاقتصاد هیتوج دیبا در تعداد باال کلتیموتور س دیگفت: تول مجاهد

 ونیلیم ستیو دو اردیلیم کیداشته باشد بطور مثال کشور هند حدود 

اش خودش است اما شما  مصرف کننده نیدارد و بزرگتر تینفر جمع

 !د؟یکن سهیمقا یونیلیهشتاد م رانیکشور را با ا نیا دیواهخ یم

 ایاست. اما آ یو بازار عامل مهم تیاظهار داشت: جمع یمقصود

قبول  دیدارند؟ با یاردیلیم کی تیو ژاپن جمع ایتالیمثل ا ییورهاکش

 نیسال از عمر ا یو بعد از گذشت س میرو یراه را اشتباه م یوقت میکن

تا  وارید نیا م،یو مونتاژ کار هست میندار یبرند داخل کیصنعت هنوز 

و فاقد  یبوم یبدون نوآور رانیا کلتی. صنعت موتور سرود یکج م ایثر

 .داخل است دیتول یبرا یمه راهبردبرنا

 کرده است فیما را ضع یها هوشمند کارخانه ریغ یها یگذار قاعده *

مجد درخصوص هندوستان گفت: طرح جامع  ینیعباس حس دیس

آن  انیپا ۲۰۱۲اجرا شد و سال  ۲۰۰۰هندوستان سال  نیسنگ عیصنا

 ونیلیم ۶۰به  ونیلیم ۴از  کلتیموتور س دیطرح تول انیبوده که در پا

و  هیکار، مواد اول یرویبه سه فاکتور ن دیتول یاست. برا دهیدستگاه رس

و هند هم  میموارد را دار نیا یکه هر سه تا میازمندیارزان ن یانرژ

 یاستگذاریس میبریو از نداشتن آن رنج م میکه ندار یزیدارد اما آن چ

ما چه ندارد،  یسندچشم انداز چیوزارت صنعت ه یهوشمند است. وقت

 م؟یدار یتوقع

 ،یا مقاله چیه میکرد یجستجو م نترنتیگفت: ماهم که در ا یمقصود

 .میدیند کلتیمرتبط با صنعت س یلیو تحل یسند
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ها وجود دارد بطور  که در بنگاه یکرد: اشکاالت حیمجد تصر ینیحس

 یگذار است و وجود قاعده یدولت یها یاز قاعده گذار یناش میمستق

 نیکرده است و ا فیما را ضع ید کارخانه هاهوشمن ریغ یها

 .و توسعه انجام بدهند قیتحق توانند ینم گریها د کارخانه

از  ۲۳:۱۰ها ساعت  چهارشنبه شب ایبه ذکر است برنامه زنده ثر الزم

شده  دیتول یکامل و مستندها لمیشود و ف یپخش م مایس کیشبکه 

 افتیدر  sorayatv@ ایثر از کانال برنامه دیتوان یبرنامه را م نیدر ا

 )بازگشت به فهرست( .دیکن

ماه حقوق نگرفتند/ کارخانه در  6 "چیسوئ رانیا"کارگران 

 است یلیمرز تعط
 (۱۵۴۲۱۹۵شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۹تسنیم )خبرگزاری  

 
کار استان تهران گفت:  یاسالم یکانون شورا رهیمد أتیعضو ه

شدن  میکارگر داشت، با وخ ۳۳۰ شتریکه پ "چیسوئ نرایا"کارخانه 

 افتینفر کاهش  ۴۸اوضاع شرکت و رکود حاکم، تعداد کارگرانش به 

 .تعداد هم شش ماه حقوق نگرفتند نیکه ا

کار  یاسالم یکانون شورا رهیمد أتیعضو ه ان،یفرزعل محمدرضا

 یخبرگزار یاستان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد

 یگفت:سابقه کار چیسوئ رانیکارگران شرکت ا تیوضع دربارهم،یتسن

 تیتابلو برق فعال دیسال است که در عرصه تول ۵۰شرکت حدود  نیا

  .دارد

 نیرکود حاکم در ا لیاز دال یکی یتیریمشکالت مد نکهیا انیبا ب یو 

به اهداف خود با  دنیرس یبخش است افزود: سهام دار شرکت برا

و عدم  ینگیو نبود نقد میتحر رینظ یلیبا دال و یقبل یساز نهیزم

 هیفروش محصول تالش داشت که وزارت صنعت و وزارت کار را توج

 .کند

 یم تیکارگر فعال ۴۸در حال حاضر شرکت با  نکهیا انیبا ب انیفرزعل

نفر پرسنل داشته  ۳۳۰است که شرکت حدود  یدرحال نیکند گفت: ا

امروز  یکرد، ول یم تیروز فعالآن به صورت شبانه  دیاست و خط تول

و با فسخ قرارداد کار، نگرفتن سفارش  کند یم تینفر کارگر فعال ۴۸با 

خاص به منظور برنده نشدن در  یها از حربه استفادهو  دیکار جد

شرکت و  یلیاعالم شده مصمم به تعط یها به بهانه یمناقصات کار

 .پرسنل شده است لیتعد

کار استان تهران ادامه داد:  یاسالم یاهاکانون شور رهیمد اتیه عضو

به کارگران و خانواده  یو اقتصاد یروان یفشار روح دیتشد ۹۵در سال 

حق و  افتینظر از در از کارگران با صرف یاریآنها موجب شد تا بس

 .نسبت به ترک محل کار اقدام کنند یحقوق قانون

شرکت به  نیا پرسنل مهیماه حق ب ۱۲به مدت  نکهیبر ا دیبا تأک یو 

موضوع باعث عدم  نیپرداخت نشده است گفت:ا یاجتماع نیتأم مهیب

شعبه مربوطه و  یپرسنل از سو یها مهیو صدور دفترچه ب دیتمد

 مهیعدم ارائه خدمات به پرسنل شرکت شده است که ب نینیهمچ

 .ردیگ یتعلق نم یکاریب مهیراستا به ب نیدر ا یکاریب

ماه است که  ۶شرکت حدود  نیقوق پرسنل اح نکهیا انیبا ب انیفرزعل

 یلیتکم مهیاز پرسنل حق ب نیپرداخت نشده است گفت:همچن

 یگرید یپرسنل مشکالت نیشده اما پرداخت نشده است. ا افتیدر

تا کنون، عدم  ۹۴از سال  ینقد ریغ یمانند عدم پرداخت کمک ها

س کار و لبا عیو توز دیخر ماه،عدم۳ یو ذهاب برا ابیا نهیپرداخت هز

 )بازگشت به فهرست( تا کنون دارند.۹۴کارگران از سال  یمنیکفش ا

فوالد  یآهن اسفنج دیدر تول یرانیا یاستفاده از فناور

 انهیم
 (۹۶مهر  ۱۹فارس )خبرگزاری  

 
انجام  یاقتصاد مقاومت ی)ص( در راستااءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ

را در دستور کار خود قرار داده و احداث کارخانه  ینمعد یها تیفعال

هزار تن  ۸۰۰ساالنه  دیتول تیبا ظرف انهیفوالد م یآهن اسفنج دیتول

 .طرح ها است نیاز ا یکی ،یآهن اسفنج

و مادر در  یصنعت راهبرد کیعنوان   صنعت فوالد به -ها شرکت اخبار

رفاه  یر ارتقاد ییربنایز ینقش تواند یجهان شناخته شده است که م

حدود  دیبا تول رانیهر کشور داشته باشد. بر اساس آمار، ا یاقتصاد

فوالد جهان را در  دیدرصد تول کی یبیطور تقر تن فوالد، به ونیلیم۲۰

 .شود یکشور نخست محسوب م ۱۵جزو  نهیزم نیو در ا دارد اریاخت

 و ینفت یبه درآمدها یو قطع وابستگ یاقتصاد مقاومت یراستا در

 یقرارگاه سازندگ ،یبر توان داخل یمتک یاقتصاد یریگ شکل

اکتشاف،  یها در حوزه یمعدن یها تی)ص( انجام فعالاءیاالنب خاتم

را در دستور کار خود قرار داده است و احداث  یاستخراج و فرآور

  ۸۰۰ساالنه  دیتول تیبا ظرف انهیم والدف یآهن اسفنج دیکارخانه تول
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 یبرقرار کردیاست که با رو ییها از پروژه یکی ،یهزار تن آهن اسفنج

 .فوالد کشور انجام شده است رهیتوازن در زنج

 انهیم یآهن اسفنج دیکارخانه تول یورود قرارگاه خاتم به عرصه اجرا 

و  یمعدن عیقانون برنامه سوم و چهارم توسعه در بخش صنا یراستا در

به واردات فوالد و  ازین و رفع یفوالد یها فرآورده نیبه منظور تأم

در  یفوالد، همزمان هشت طرح فوالد یاز سهم جهان یکسب بخش

 انهیاز آنها شهرستان م یکیمختلف کشور شروع شد که  یشهرها

 .است

 یایکه بخش اح باشد یذوب و نورد م ا،یطرح شامل سه بخش اح نیا

 از طرف انه،یم یآهن اسفنج دیدر قالب پروژه کارخانه تول میمستق

(، به درویمی)ا رانیا یمعدن عیمعادن و صنا یسازمان توسعه و نوساز

گروه  ی)ص( واگذار شد و موسسه عاشورااءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ

 (EPC) «کاال و ساخت نیتأم ،یمهندس»صورت  بهکربال  یتخصص

 دهیرس یبردار پروژه را به انجام رساند که در حال حاضر به بهره نیا

 .است

 یمناسب نهیبود که آن را به گز یمهم یها شاخصه یدارا انهیم شهر

 .کرده بود لیطرح تبد نیا یبرا

 انه،یم یآب، مجاورت با کارخانه فوالدساز نیتأم یبه سد برا یکینزد

 نیاز جمله ا زیتبر -انهیم تیبه خط آهن و خط ترانز یدسترس

 .ها بود شاخصه

 نهایم یآهن اسفنج دیکارخانه تول ندیفرآ

صورت است که سنگ آهن پس از استخراج از  نیکار به ا ندیفرآ

 یکوچک ی. گندله واحدهاشود یم لیبه گندله تبد یندیمعدن، در فرآ

 نیکه در ا شود یذوب آماده م یبرا ا،یاح اتیعمل قیاست که از طر

 یخوراک اصل ،یآهن اسفنج نی. اندیگو یم یمرحله به آن آهن اسفنج

 .است فوالد یها کارخانه

 ژنیبا اکس ییایمیبه واکنش ش لیتما یعیفلزات، در حالت طب شتریب

جداکردن  ندیکه به فرآ شوند یم لیتبد دیدارند و به حالت اکس

 ایاح اتیو خالص را عمل هیو برگرداندن آن به فلز اول دیاز اکس ژنیاکس

 .نامند یم

 قیها، از طر است که گندله بیترت نیکار کارخانه به ا مراحل

به وسعت نُه هکتار است و به شبکه  یلیر ینالیکه ترم اردی نگیشانت

 .شود یبه کارخانه منتقل م باشد یمتصل م یسراسر یلیر

خطه و  آهن به صورت شش راه لیر لومتریمنطقه شامل چهار ک نیا

 هیتخل یبرا برگردان ونیبرگردان و کام واگن ستگاهیمجهز به ا

 .هاست گندله

به صورت انبار  یا قه انباشت و برداشت که محوطهبه منط ها گندله

و توسط دستگاه انباشت و  شود یاست منتقل م هیروباز مواد اول

نوار نقاله را در مرحله اول،  قیواردشده از طر یها برداشت، گندله

انبار روزانه، به آنجا  رهیانباشت و سپس برداشت کرده و به منظور ذخ

 .کند یمنتقل م

تن گندله در روز را  ۵۰۰انباشت و برداشت  ییانادستگاه تو نیا

 .داراست

نوارنقاله، به واحد سرند  قیشده به مخزن روزانه از طر منتقل یها گندله

شده و  یجداساز ز،یخارج از سا یها و در آنجا گندله شوند یمنتقل م

انتقال  یزن به واحد آهک ،یمقاومت سطح شیبه منظور افزا هیبق

 .ابندی یم

خط کوره به   توسط نوار نقاله ا،یاح ندیها به منظور فرآ ر گندلهآخ در

 .شوند یم تیمنتقل و از آنجا به درون کوره هدا یمتر ۶۷ارتفاع 

و  ایکه تمام مراحل اح دیآ یکارخانه به حساب م یکوره قسمت اصل 

مختلف آن انجام و  یها آن، در بخش ازیمورد ن یگازها دیتول

 لیتبد یبه آهن اسفنج ایاستفاده از گاز اح آهن با سنگ یها گندله

 .شود یم

 انهیم یآهن اسفنج دیدر کارخانه تول یرانیا یاز فناور استفاده

آهن  دیاست که در کارخانه تول ینکته ضرور کیذکر  نجایا در

که به  شود یاستفاده م ایاح یبرا یدیاز روش جد انهیفوالد م یاسفنج

 داکشنیر نیبا نام پرش ایشده و در دنابداع  یرانیهمت متخصصان ا

(Persian Reduction) ثبت شده است.  یرانیا میمستق یایاح ای

هرچند  شود یم دهینام (pered) پِرِدروش که به اختصار،  نیا

 شیآن باعث افزا یها دارد اما تفاوت ایاح یقبل یها با روش یتشابهات

 .تشده اس االتیس ریو سا یو مصرف کمتر انرژ یبازده

از بخار آب هم استفاده  یعیاز استفاده از گاز طب ریروش غ نیدر ا 

 نهیتن در سال هز ونیلیدو م ریز یها تیکه در ظرف شود یم

 طیهم به مح یکمتر یندگیدارد و آال ازین یکمتر یگذار هیسرما

 .سازد یوارد م ستیز

آهن  یبه منظور برگشت پودرها یساز کتیواحد بر ،یآب اتیعمل واحد

از  یو کنترل یبانیو پشت یعموم یبه پروسه ذوب و واحدها یاسفنج

 .شوند یکارخانه محسوب م نیمهم ا یواحدها گرید

 انهیم یآهن اسفنج دیپروژه کارخانه تول یقرارگاه در اجرا یدستاوردها

پروژه و  نیا یکارفرما ی)ص( با هماهنگاءیاالنب خاتم یسازندگ قرارگاه

 قیکارخانه را از طر نیا ازیمورد ن یکاال نیتأم نهیمشاور، زم دییتأ

از خروج ارز  یریامر باعث جلوگ نیفراهم نمود که ا یداخل یها شرکت

 .شد یاقتصاد مقاومت یها استیس یاجرا یدر راستا ییزا و اشتغال

و  مینفر به طور مستق ۳۰۰از  شیب یطرح، برا نیا یطول اجرا در

شده است که بعد از  ییزا اشتغال میرمستقینفر به طور غ ۸۰۰ یبرا



 

 39  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

نفر به طور  ۱۵۰۰و  مینفر به طور مستق ۵۰۰ یافتتاح آن، برا

 .خواهد شد جادیا داریپا  اشتغال میرمستقیغ

و ساخت  لیویپروژه از جمله س نیمختلف ا یها قسمت یاجرا در

از  یساز و آماده زیساخت و تجه یها کارگاه جادیبا ا زاتیتجه

منطقه استفاده شده است که در  یها و کارگاه یبوم یها روین یتوانمند

 یکارها نیتر از مهم یمنیا جادیو ا یانسان یرویراستا آموزش ن نیا

 .پروژه بوده است

از  ستیز طیبهداشت کار و حفظ مح ،یمنیا یاستانداردها تیرعا

 یزیر پروژه است. برنامه نیا یقرارگاه در اجرا یجمله موضوعات اساس

 ستیز طیمح یها یاز آلودگ یریشگیظم و مداوم به منظور پو اقدام من

 ییاجرا یخاک و هوا و آب در واحدها یاز آلودگ یریشگیبه خصوص پ

از کار و  یو حوادث ناش یماریاز وقوع جراحات، ب یریشگیپ زیو ن

 نهیزم نیکار از جمله اقدامات مهم در ا طیمح آور انیکنترل عوامل ز

 .است

ها و  ها، نقشه تست زات،یمدارک و مستندات تجه پروژه تمام نیا در

بر  نیشده است. همچن یکتاب گردآور کیها به صورت  دستورالعمل

 ییو اجرا یپروژه، کتاب دانش فن نیبه دست آمده در ا اتیاساس تجرب

 یآهن اسفنج دیپروژه کارخانه تول کردیبا رو یصنعت یها در پروژه

در جهت انتقال  یمثبت یا گامو چاپ شده ت نیتدو زین انهیفوالد م

 .کشور باشد یعلم هیبن یو ارتقا اتیتجرب

 یها پروژه یلومتریک ۷۰در شعاع  ،یشگیسنت هم کیطبق  قرارگاه

چند پروژه  ای کیخود در سراسر کشور به انجام حداقل  یعمران

آهن  دیکه پروژه احداث کارخانه تول کنند  یاقدام م ییزدا تیمحروم

 ینبوده است. بازساز یامر مستثن نیاز ا زین انهیفوالد م یاسفنج

کارخانه و  یدر مجاورت محوطه شرق آبادکوه کین یمدرسه روستا

در  ییزدا تیمحروم یاز تالش برا یمسجد بخش ینوساز نیهمچن

 .منطقه است

 یانسان یرویداشتن ن اری)ص( با در اختاءیاألنب خاتم یسازندگ قرارگاه

 نهیدانش در زم نیروزتر از به یرداربرخو زیمتخصص و متعهد و ن

 نیا یخود، با اجرا یجهاد هیصنعت آهن و فوالد و با تعهد و روح

 رانیا یاقتدار صنعت یدر راستا یگرید نیپروژه سترگ، برگ زر

تحقق اقتصاد  ریپروژه در مس نیا یبرداشته است و با اجرا یاسالم

شور گام برداشته ک یمعدن یها ارزش افزوده فرآورده جادیو ا یمقاومت

 )بازگشت به فهرست( است.

 

 

 

داخل از  دیتول یبرق یها کلتیخودروها و موتورس تیمعاف

 ارزش افزوده + سند اتیمال
 (۱۵۴۷۱۸۲شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۴تسنیم )خبرگزاری  

 
 رانیدفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ا رکلیمد

 یپاک؛ خودروها ی( قانون هوا۹ماده ) لیتناد تبصره ذگفت:به اس

داخل از  دیتول یکیالکتر یو خودروها کلتیموتور س ،ینیبنز -یبرق

 .بر ارزش افزوده معاف هستند اتیپرداخت مال

 یفراهان یآباد یعل  یعل م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

با  رانیتوسعه تجارت ا دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان رکلیمد

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و  رکلیمد یبه معقول یارسال نامه ا

 :نوشت رانیا یاسالم یگمرک جمهور ژهیو

 استیر ۱۳۹۶/۵/۲۳مورخ  ۶۱۵۹۹نامه شماره  ریارسال تصو ضمن»

موضوع ابالغ قانون  ستیز طیبه سازمان حفاظت مح یمحترم جمهور

مراتب را  دییشمند است دستور فرماپاک جهت اجرا، خواه یهوا

 :ابالغ گردد ییو به گمرکات اجرا ادداشتی

 -یبرق یخودروها»پاک  ی( قانون هوا۹ماده ) لیاستناد تبصره ذ به

داخل از پرداخت  دیتول یکیالکتر یو خودروها کلتیموتور س ،ینیبنز

 .«باشند یبر ارزش افزوده معاف م اتیمال

 
  )بازگشت به فهرست( 
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شرکت  کیپارچه توسط  افتیباز یبه تکنولوژ یابیدست

در  یتکنولوژ نیکشور صاحب ا نی/ دومیداخل انیبن دانش

 میجهان هست
 (۹۶مهر  ۲۶فارس )خبرگزاری  

 
 نیدوم ایمهرگان گفت: بعد از ژاپن، ما در دن یگروه اقتصاد رعاملیمد

دستگاه  نیکه توسط ا میهستپارچه  افتیکشور سازنده دستگاه باز

دهنده  لیبه نقطه مبدا و مواد تشک یپارچه را با هر تار و پود توان یم

 .کرد لیتبد استر یسلولز و پل یعنیآن 

فارس  یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان خواه در گفت دولت زیعز

 یانتظام یرویتعاون ن ادیبن رمجموعهیمهرگان ز یگفت: گروه اقتصاد

مختلف به  یها تیگروه از فعال نیابالغ شده ا ریرابر تداباست که ب

حرکت کرده  انیبن دانش یها شرکت تیبا محور یسمت اقتصاد مقاومت

 .است

حساب شده و با  یورود منطق کیورود  نیا نکهیا یافزود: برا یو

از  یبا مراکز مختلف یگروه اقتصاد نیتوجه به اهداف متصوره باشد ا

جلسه گذاشت و از مراکز مختلف  انیش بنشرکت دان ۱۵۰جمله 

کرد و  دنید ریرکبیو ام فیشر یاز جمله  دانشگاه صنعت یدانشگاه

مسلح در انجام  یروهایو ن یانتظام یروین یازهایبا توجه به ن تاینها

آنها استفاده کرد و با کمک هم  یعلم تیخود از ظرف تیمامور

 نیرا در شانزدهم ایمنحصر به فرد در دن بایپروژه تقر ۶ میتوانست

 ییرونما یمنیو ا یتیامن ،یسیپل  زاتیلوازم و تجه یالملل نیب شگاهینما

 .میکن

پارچه  افتیمهرگان در ادامه به دستگاه باز یگروه اقتصاد رعاملیمد

 نیکشور سازنده ا نیدوم ایاشاره کرد و گفت: بعد از ژاپن، ما در دن

پارچه را با هر تار و  نتوا یدستگاه م نیکه توسط ا میدستگاه هست

 استر یسلولز و پل یعنیدهنده آن  لیبه نقطه مبدا و مواد تشک یپود

  .دکر لیتبد

 نیدستاورد با استفاده از دانش محقق ۶ نیا نکهیبر ا دیبا تأک یو

ساز به منظور  تروژنیساخته شده است، گفت: دستگاه ن یداخل

ه توسط گروه دستگاه ساخته شد گریاز هوا د تروژنین یجداساز

  .است یداخل انیدانش بن یها شرکت یمهرگان با همکار یاقتصاد

باال را  اریبا خلوص بس تروژنیدستگاه ن نیا نکهیا انیبا ب دولتخواه

 عیصنا ها، مارستانیدستگاه در ب نیاظهار داشت: کاربرد ا کند یم دیتول

انبار  ها، لیاتومب یرهای، شارژ تا یفلز عیو صنا ها شگاهیآزما ،ییدارو

 .است ییغذا عیو صنا وهیکردن خشکبار و م

 گرید یکی ریدرا زیمهرگان اظهار داشت: فر یشرکت اقتصاد رعاملیمد

 یها به همراه شرکت یگروه اقتصاد نیکه ا ییها یاز تکنولوژ

 .است افتهیبه آن دست  یداخل انیبن دانش

و  ییوچند نوع مختلف از دار یرهایدرا زیفر نکهیا انیبا ب یو

 یحفظ و نگهدار یها از راه یکیدارد، گفت: خشک کردن  ییموادغذا

همراه است اما  یخشک کردن اغلب با گرماده ندیمواد است. فرآ

 ییایمیو ش ییمواد غذا نیهم ،یکیولوژیو ب ییاز مواد دارو یاریبس

 یو حت یمعمول یها خشک کن در توانند یحساس به دما نم

 زیفر یمعمول یها به روش ایشده و تحت خالء خشک  یها کن خشک

  .شوند

 یها روش رینسبت به سا یداشت: خشک کردن انجماد انیب دولتخواه

 زیکه توسط فر یدارد و محصول تیمز نیمتعارف خشک کردن چند

  .متخلخل و بدون انقباض است شود یخشک م ریدرا

 

بالقوه  انیداشت: متقاض انیمهرگان ب یشرکت اقتصاد رعاملیمد

 یها در شرکت الیو یدیتول یواحدها ریدرا زیفر یها گاهدست

 یواحدها جات،یسبز یفعال فراور یواحدها ،یو داروساز یساز سرم

 یعصاره ها دیتول ی)خشکبار(، واحدها وهیم پسیدر حوزه چ یفراور

 اهانیگ یفراور یآن، واحدها ثالو ام یو چا هیگوشت، ادو ،یاهیگ

  .است ییدارو

 ریدرا زیکه در فر یما به جهات مختلف در تکنولوژاظهار داشت:  یو

به  میتوان یثابت شود ما م نکهیاما به خاطر ا میهست میوجود دارد تحر

دستگاه  نیسه سطح از ا میکن دایدست پ یتکنولوژ نیتمام سطوح ا

 .میکرد دیرا تول یو صنعت یخانگ ،ییدارو ریدرا زیفر یعنی

کشور  نیدوازدهم ییغذا ریدرا زیاظهار داشت: در ساخت فر دولتخواه

 ییدارو ریدرا زیمحصول در جهان و در ساخت فر نیکننده ا دیتول

که  ییو مواد غذا میهست ایدر دن یتکنولوژ نیکشور سازنده ا نیششم

 .است یدر هر مکان یقابل نگهدار شود یم زیدستگاه فر نیتوسط ا

هرگان اشاره کرد م یاقتصاد  سوم گروه یدر ادامه به تکنولوژ دولتخواه

 یسهولت کار و استفاده از راندمان باال یآب برا هیو گفت: قرص تصف

آب زالل  هیمختلف جهت موارد متعدد از جمله تصف یها آن در اندازه

دو نوع قبل ساخته  بیحذف کدورت، ترک ها، زمیکروارگانیآلوده به ما

  .تشده اس

 یذشته از دکرد: در گ حیمهرگان تصر یگروه اقتصاد رعاملیمد

 طیآب در شرا ییگندزدا یبرا عیبطور وس میسد ائوراتیزوسیکلروا

متداول  هیجهت تصف بیترک نیا رایکه اخ شد یاستفاده م یاضطرار
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مورد  FAO,USEPA ،WHO ,یها توسط سازمان یدنیآب آشام

  .قرار گرفته است دییتا

 یها طرح تیریشرکت توسعه و مد یدیافزود: محصول تول یو

کلوسنس و انواع  یتر ی هیبر پا ییمواد گندزدا بیاز ترک نیرمهرآف

قرص هم  نیساز ساخته شده است و ا نیته نش یها از ماده یمتعدد

  .کند یرا حذف م کروبیکدورت و هم م

آب اشاره کرد و گفت: با توجه  هیتصف یبه ساخت ن نیهمچن دولتخواه

از  یاک و بهداشتآب در مناطق حساس استفاده از آب پ هیبه لزوم تصف

  .برخوردار است یادیز اریبس تیاهم

آب به  هیتصف یمهرگان اظهار داشت: ن یگروه اقتصاد رعاملیمد

 یامکانات کم رفاه یمناطق حساس که دارا یآب برا هیمنظور تصف

 هیهستند ساخته شده است تا بتواند جان هزاران نفر را که از آب تصف

  .شده محروم هستند را نجات دهد

کوچک،  اریبس یدستگاه نیآب شرکت مهرآفر هیتصف یافزود: ن یو

 ها یو باکتر ها کروبیدرصد م ۹۹تا  تواند یسبک و قابل حمل بوده و م

 .کند یم دیآب سالم و گوارا را تول نیرا از آب حذف کند بنابرا

 یها اشاره کرد و گفت: دستگاه ساز ژنیاکس هیبه ته دولتخواه

ها هم  و در آمبوالنس کند یسط برق کار متو یخانگ ساز ژنیاکس

از  رونیکه قرار است ب یو افراد دهند یقرار م ساز ن ژیکپسول اکس

  .را همراه داشته باشند ساز ژنیاکس  کپسول دیمنزل تردد کنند با

که توسط  یمهرگان اظهار داشت: دستگاه یگروه اقتصاد رعاملیمد

 ژنیساخت اکس یبرا انیدانش بن یها و شرکت یگروه اقتصاد نیا

 کی نیو همچن شود یساخته شده است توسط برق در منزل شارژ م

جانبازان ساخته  یسبک برا اریو بس A4 کاغذ کینوع از آن به ابعاد 

ساعت از آن در  ۸به مدت  توانند یشده که جانبازان با شارژ آن م

  .خارج منزل استفاده کنند

خل آمبوالنس ساخته شده و دا یدستگاه برا نیا نیافزود: همچن یو

 لیاتومب یو محل شارژ آن باتر دهد یم ژنیبه دو نفر همزمان اکس

  .است

 یعلم یرویمحصوالت با استفاده از ن نیا یاظهار داشت: تمام دولتخواه

 یداخل یها دانشگاه دیساخته شده است و از دانش اسات یجوانان داخل

 .استفاده شده است نهیزم نیدر ا

موارد  نیاز ا یداشت: در بعض انیشرکت مهرگان ب یاقتصاد رعاملیمد

ها در منطقه  دستگاه نیاز ا یو برخ میهست کننده دیکشور تول نیدوم

  .نشده است دیتول انهیخاورم

گذشته و ثبت  یشیمحصوالت از مرحله آزما نیافزود: ساخت ا یو

هم وزارت بهداشت و غذا و دارو را  هیدییتا یاختراع شده است و حت

  .کرد افتیدر

 نیها، ا دستگاه نیا یبرا یاظهار داشت: در صورت داشتن متقاض یو

 )بازگشت به فهرست( ها قابل ارائه است.  دستگاه

 یساله رهبر10 ماتومیاولت یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده

 ردیبگ یمونتاژکار را جد عیبه صنا
 (۱۵۵۱۴۹۹شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۹)خبرگزاری تسنیم  

 
با اشاره به  رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا رهیمد ئتیعضو ه کی

کشور از مونتاژ به  یصنعت کردیرو رییدرباره تغ یرهبر ماتومیاولت

 نهیزم نیدر ا دیبا یاقتصاد مقاومت یگفت: ستاد فرمانده ینوآور

 .بستر الزم را فراهم کند فیتکال فیشده و با تعر شقدمیپ

رهبر انقالب  راًیاخ م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

برتر و نخبگان جوان ضمن  یاز استعدادها یبا جمع داریدر د یاسالم

صنعت کشور،  یبرا دیبا"فرمودند  عیصنا یانتقاد از عملکرد مونتاژکار

شده است و تا  یصنعت گرفتار آفت مونتاژکار رایشود ز یاساس یفکر

مورد توجه قرار نخواهد گرفت و  یآفت وجود دارد، نوآور نیکه ا یوقت

 انیم ،یطیشرا نیمتوقف خواهد شد و در چن زین یتحرک و کار علم

 ."برقرار نخواهد بود یدانشگاه و صنعت، ارتباط

 رییتغ یرا برا یا ساله فرصت ده یمقام معظم رهبر نهیزم نیهم در

کردند و گفتند  نییعت یکشور از مونتاژ به نوآور یصنعت کردیرو

صنعت و دانشگاه  نیارتباط ب افتنیباعث تحقق ن یمونتاژکار"

 ."شود یم

 نی: متأسفانه ادیگو یم میخصوص به خبرنگار تسن نیدر ا یخالق آرمان

رابطه  نیدر ا دیکشور وجود دارد که با عیاز صنا یاریموضوع در بس

 .میرا اتخاذ کن یراهکار مناسب دیبا

مختلف  عیساله خود به صنا۱۰ ماتومیبا اولت یرهبر نکهیا انیبا ب یو

، افزود: "میکن دایپ ییرها یاز آفت مونتاژکار دیبا"کردند که  دیتأک

 یطرق مختلف از سو گذشته هم به یموضوع در سالها نیالبته ا

 گاهیبه جا میمطرح شده بود اما متأسفانه ما هنوز نتوانست یرهبر

 .میکن ادیدر بخش صنعت دست پ یا ژهیو

 نکهیبا ابراز ا رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا رهیمد ئتیعضو ه نیا

، گفت: "م؟یمختلف وابسته باش یبه کشورها میخواه یم یتا ک"

خود را  ازیکه بتواند مواد مورد ن کند یم دایپ شرفتیپ یصنعت زمان

 یکشورها داشته باشد. برا ریرا به سا یکند و حداقل وابستگ نیتأم

 یا ژهیو توسعه توجه و قیبه بخش تحق دیموضوع با نیشدن ا ییاجرا
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 نیهمچن م،یدانش متمرکز شو دیدر صنعت به تول دی. ما باردیصورت گ

صنعت و دانشگاه  نیارتباط ب میتوان یدانشگاه م لیبا استفاده از پتانس

 .میکن تیرا هر روز تقو

شده  یژکار: صنعت گرفتار آفت مونتایا : امام خامنهدیبخوان شتریب

 است

عنوان حاضر به  چیبه ه یصاحبان تکنولوژ" نکهیبر ا دیبا تأک یخالق

کرد: در برنامه آنها ارائه  حی، تصر"ستندیانتقال خود به ما ن

عنوان نمونه ما  گنجانده شده است به یمیکهنه و قد یها یتکنولوژ

 میکن دیرا در بخش خودرو تول یرانیمحصول کامالً ا کی میبتوان دیشا

روز  به یها یمحصول از تکنولوژ نیا ایآ میتوجه داشته باش دیاما با

 .نه ایبرخوردار است 

صاحب فن  عیصنا ریدر صنعت خودرو و سا دیبا" نکهیبا اظهار ا یو

هستند در  ییباال یها لیپتانس یکشور دارا عی، اضافه کرد: صنا"میباش

 میکن تیا تقوو آنها ر یینقاط قوت خود را شناسا دیبا نهیزم نیا

 یبرا یدر تمام قطعات خودرو حرف میتوان یعنوان نمونه اگر ما نم به

برند در سطح  کیحوزه خود را  کی تیالاقل با تقو میگفتن داشته باش

 .میکن یجهان

گفت:  رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا رهیمد ئتیعضو ه نیا

ها  ز حوزها یما اگر در برخ یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایبراساس س

هم به خود  یآنها را در موارد دیبا میهست گرید یوابسته به کشورها

آنها از بازار ما  نکهیبرد ــ برد باشد نه ا دی. قاعده تجارت بامیوابسته کن

 .میاستفاده کنند و ما فقط واردکننده محصوالت آنها باش

 متیانبوه و ق دیاز مشکالت امروز صنعت کشور را عدم تول یکی یخالق

 یراهکار مهم زیموضوع ن نیا یبرا دیباال دانست و گفت: با  شده تمام

 یساله رهبر۱۰ ماتومیشدن اولت ییاجرا یدر مجموع برا ردیصورت گ

 فیتکال فیشده و با تعر شقدمیپ دیبا یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده

 نیشدن ا ییاجرا یاعتبار الزم را برا نیو تأم یمال ابعمختلف من

از  ها یگذار استیس نیبتوانند ضمن تدو عینجام دهد تا صناموضوع ا

 )بازگشت به فهرست( .رندیفاصله بگ یمونتاژکار

 دام
 تومان اردیلیم 20به ارزش  شمیتر ابر لهیتن پ 850 دیتول

 (۹۶مهر  ۳فارس )خبرگزاری  

 

 شمیتر ابر لهیپ دیکشور گفت: امسال تول یمرکز توسعه نوغاندار سییر

 نیکه از ا دیرس الیر اردیلیم ستیتن به ارزش بالغ بر دو ۸۵۰به 

 .شود یاستحصال م شمیتن نخ ابر ۱۳۶مقدار حدود 

اطالع  گاهیفارس به نقل از پا یخبرگزار یگزارش گروه اقتصاد به

 نکهیا انیاصغر داداش پور با ب یعل ،یوزارت جهاد کشاورز یرسان

از قدمت  یبخش کشاورز یاز مشاغل جانب یکیبه عنوان  ینوغاندار

در دهه  دیرغم افول تول یبرخوردار است، اظهار کرد: عل یطوالن اریبس

صنعت در دستور کار وزارت جهاد  نیا و توسعه ایهشتاد دوباره اح

 .قرار گرفت یکشاورز

در وزارت جهاد  یمرکز توسعه نوغاندار سیبا تاس نکهیا انیبا ب یو

 شیصورت گرفته است، افزود: افزا یتیدامات حمااق یبرخ یکشاورز

با سال قبل ،  سهیدر مقا شمیتر ابر لهیپ ینیتضم متیق یدرصد ۶۵

نوغانداران  شمیتر ابر لهیپ دیخر نهیدر زم یردولتیبا بخش غ یهماهنگ

 دیبریتخم نوغان ه نیتام ،ینیتضم متیو باالتر از ق یبه صورت توافق

ها و ثابت نگه داشتن  ارانهین با استفاده از مورد استفاده نوغاندارا یفیک

نوغانداران  نیدر ب شتریب زهیانگ جادیجهت ا یعیتخم نوغان توز متیق

 .انجام شده است

نوغانداران خبر داد و  نینهال توت اصالح شده در ب عیپور از توز داداش

توتستان ها با  جادیاصالح و ا یگفت: در دو سال گذشته در راستا

 عیها، توز ارانهیمزارع و نهرها با استفاده از  هیکشت در حاشبر  دیتاک

 .نوغانداران صورت گرفت نینهال در ب

در  یاقدامات اساس گریبا اشاره به د یمرکز توسعه نوغاندار سییر

و کمک  یبانک التیتسه یکرد: اعطا انیب یجهت توسعه نوغاندار

کارشناسان  یسازمرکز به نوغانداران، توانمند  سیبالعوض پس از تاس

 یبرا یزیو برنامه ر یجیو ترو یمتعدد آموزش یدوره ها یبا برگزار

از توسعه  تیصندوق حما سیشم با اخذ موافقت تاسیابر رهیزنج جادیا

از جمله  یجهاد کشاورز ریاز وز شمیو ابر یدر نوغاندار یگذار هیسرما

به شمار  یو توسعه نوغاندار یور بهره شیدر جهت افزا یاقدامات اساس

 .رود یم

جعبه تخم نوغان در  ۲۸۱۶۲امسال  نکهیمقام مسئول با اشاره به ا نیا

رفت  یکرد: انتظار م انیشد، ب عیاستان کشور توز ۲۰نوغانداران  نیب

در  یماریب وعیش لیشود که به دل دیتول شمیتر ابر لهیتن پ ۹۵۰که 

رزش بالغ بر تن به ا ۸۵۰به  شمیتر ابر لهیپ دیتول زانیمناطق م یبرخ

 شمیتن نخ ابر ۱۳۶مقدار حدود  نیو از ا دیرس الیر اردیلیم ستیدو

 .استحصال خواهد شد

شد  عیجعبه تخم نوغان توز ۲۸۰۲۴گفته داداش پور سال گذشته  به

 .شد دیتول شمیتر ابر لهیتن پ ۹۲۳ زانیم نیکه از ا
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و نخ  لهیپ دیرتبه هشتم جهان را به لحاظ تول رانیا نکهیا انیبا ب یو

 یبه خود اختصاص داده است، افزود: وزارت جهاد کشاورز شمیابر

 دیتا تول یعنی یبخش کشاورز فیرا در حوزه وظا ینوغاندار تیمسوول

مربوط به حوزه صنعت  فیبرعهده دارد و همواره وظا شمیتر ابر لهیپ

 راثیبر عهده وزارت صنعت و معدن و م یو خانگ یصنعت زاعم ا شمیابر

 .است یفرهنگ

 تیفیاز ک شمیتر ابر لهیپ نکهیا انیبا ب یمرکز توسعه نوغاندار سییر

و  یکش شمیابر عیصنا هیدر کشور برخوردار است، گفت: ماده اول ییباال

 دیو تول شمیدرصد در فرش ابر ۹۰ ژهیبه و یشمیمحصوالت ابر دیتول

مورد استفاده قرار  یدست عیو صنا شمیلباس ابر ،یشال و روسر

 .دریگ یم

 ازیمورد ن شمیو نخ ابر لهیپ زانیبا انتقاد از نبود آمار ساالنه م یو

مورد  شمیو نخ ابر لهیپ زانیاز م یقیخاطرنشان کرد: تاکنون آمار دق

 یمتول یدستگاه ها رود یکه انتظار م ستیساالنه در دسترس ن ازین

 زانیم رانیفرش ا یمرکز مل ژهیبه و شمیو نخ ابر لهیمصرف کننده پ

 )بازگشت به فهرست( خود را اعالم کند. االنهرف سمص

 یبه جا شیدر تهران/فروش گوشت م دیجد یبردار کاله

 گوسفند
 (۱۵۳۸۰۵۰شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
از حقوق مصرف کنندگان از  تیحما یانجمن مل رهیمد ئتیعضو ه

 .انتقاد کرد ها متید نظارت بر قنبو ژهیبازار و به و  ینابسامان

 یها متیگفت: ق یمحمد محمد م،یتسن یگزارش خبرگزالر به

 یها متینمونه ق یاست؛ برا شیدلخواه در بازار کسب و کار رو به افزا

شود و  یعرضه م یواقع متیموارد با چند برابر ق یپوشاک در برخ

هستند  زین یکنند؛ البته کسبه منصف یم یداریبه ناچار خر زیمردم ن

 .کنند یعرضه م یواقع متیق هخدمات را ب ایکه کاال 

نرخ خدمات خود را  ایکاال  متیافزود: همه فروشندگان مکلفند ق یو

آن ها از درج  شتریمردم قراردهند، اما ب دیبه صورت خوانا در معرض د

 .دلخواه کاال را بفروشند متیکنند تا به ق یم یخوددار متیبرچسب ق

را در  تیزیو زانیدر مطب ها اکثر پزشکان نه تنها م  ت:گف یمحمد

از مردم دستمزد  یاز حق قانون شتریدهند، بلکه ب یقرار نم دیمعرض د

مصوب  ینه تنها تمام نرخ ها زیها ن مارستانیکنند؛ در ب یم افتیدر

شود بلکه در  یمناسب نم یمردم اطالع رسان یبرا یخدمات درمان

 .کنند یم افتیدم اضافه دراز مر یهموارد قابل توج

 لوی)گوسفند ماده( در هر ک شیگوشت م نکهیبا وجود ا  افزود: یو

هزار تومان از گوشت گوسفند ارزانتر است نه تنها نوع گوشت ۱۲حدود 

کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت  ینم یرا به مردم اطالع رسان

  .دهند یم لیتحو شیو گوشت م رندیگ یم یگوسفند

که بر اساس  نیاستان تهران با اشاره به ا یحکومت راتیتعز کل ریمد

 دیبا یوزن یدر زمان فروش کاالها ینید یو آموزه ها یمصوبات قانون

وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کاال بصورت خالص 

موز، انبه و آناناس که به  رینظ یواردات یها وهی: م فروخته شود افزود

 یداخل یها وهیدر م یشود، ول یجعبه کسر م وزن شود یکشور وارد م

 نیادیشود و در م یفروخته م وهیم متیشود و به ق یوزن ظرف کم نم

شدن  مالیبزرگ تره بار تهران شاهد پا دانیم ژهیبه و یعمده فروش

نمونه حداکثر درصد حق  یبرا م،یهست دارانیحقوق کشاورزان و خر

 نیشود؛ ا یاورز کسر مکش هیهم% از س ۱۰ ی% است ول۵ یالعمل کار

 یماه ها بعد و در چند نوبت پرداخت م زیمبلغ ن نیاست که ا یدر حال

به فروش  رانیکه در ا یخارج یها وهیحق العمل م کهیشود، درحال

 دارانیدستمزد کارگران از خر نی% است؛ همچن۳رسد مانند موز  یم

خرده شهر ) حسط وهیفروشنده م تیشود و در نها یبه اجبار گرفته م

  .ردیگ یم داریاز خر یها را با گرانفروش نهیفروش( تمام هز

مصرف  یتمام یاساس دولت مکلف است برا نیبر هم  گفت: یمحمد

مهم  نیکند اما نه تنها ا جادیدغدغه ا یمطمئن و ب یکنندگان بازار

که مصرف کنندگان مجبور به  یانجام نشده است، بلکه در موارد

نمونه  یندارند؛ برا زیاز گرفتن حق خود ن ینانیشود اطم یاعتراض م

کاال  یچند برابر یها متیکنندگان به ق رفمص یکه برخ میشاهد بود

 یکنند ول یرسانه اعتراض م نیدورب یو خدمات در فرودگاه جلو

 .کند یکه حضور داشته است آن ها را مسخره م ییمقام اجرا نیباالتر

  وق مصرف کنندگان گفت:از حق تیحما یانجمن مل رهیمد ئتیه عضو

از حقوق مصرف کنندگان  تیحما یثبت نام در انجمن ها یمردم برا

 یمرجع چیدر شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم ه

کاال و  یحقوق مردم را که مصرف کنندگان واقع ینتواند به راحت

 .کنند مالیخدمات هستند پا

ثبت نام در  یمردم برا یافو ناک فی: مشارکت ضع افزود یمحمد محمد

از حقوق مصرف کنندگان هر شهرستان موجب  تیحما یانجمن ها

نداشته باشند و نتوانند  یکاف یانجمن ها پشتوانه مردم نیشده است ا

 .را از مسووالن به نحو مطلوب انجام دهند ینقش مطالبه گر

 و مشارکت با قانون مربوط به حقوق ی: غفلت مردم از همراه گفت یو

 یو برخ مالیحقوق آن ها پا یخود موجب شده است به راحت
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لغو شود )براساس ماده  یانجمن ها با قانون نظام صنف یقانون اراتیاخت

 ۲۲و  ۱۷، ۱۵، ۱۴مواد  ۱۳۹۲مصوب سال  یقانون نظام صنف ۹۶

انجمن  اراتیکه مربوط به اخت کنندگاناز حقوق مصرف  تیقانون حما

 .(ها بود لغو شده است

خوب،  یمهم حکمران یاز شاخصه ها یکی: امروزه  افزود یدمحم

در  شتازیتوانند پ یم یمردم یقو یمشارکت مردم است و تشکل ها

اجازه  نیکارآمد باشند، بنابرا تیریمد تیامور و تثب تیاصالح و تمش

  .شود مالیحقوق مصرف کنندگان پا نیاز ا شیب مینده

مسووالن حرمت  دی: با گفتاستان تهران  یحکومت راتیکل تعز ریمد

خود را احترام به حقوق مصرف کنندگان بدانند و الزم است  گاهیجا

از حقوق مصرف  تیحما یثبت نام در انجمن ها یهمه مردم برا

کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع 

 یفایاست یعرصه ها برا یدر تمام کارآمدو  یقو رهیمد ئتیه یعموم

 یمقام و مرجع چیو اجازه ندهند ه ردیحقوق مردم بهتر از قبل شکل گ

کاال و خدمات  یحقوق مردم که مصرف کنندگان واقع یبه راحت

 .کنند مالیهستند پا

ماند و حق ضعفا به  میخواه فیضع میکرد: اگر مشارکت نکن دیتاک یو

 هرست()بازگشت به ف خواهد شد. مالیپا یراحت

 یدام همکار یدارو دیتول نهیو ارمنستان در زم رانیا

 کنند یم
 (۱۵۳۸۱۰۲شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
توافق کردند که  نیو ارمنستان، طرف رانینشست مقامات ا انیدر جر

 کنند. یهمکار گریکدیبا  یدامپزشک یو توسعه داروها دیتول نهیدر زم

 انیآرکا، در جر یخبر گاهیبه نقل از پا مینتس یگزارش خبرگزار به

 نهیتوافق کردند که در زم نیو ارمنستان، طرف رانینشست مقامات ا

 کنند. یهمکار گریکدیبا  یدامپزشک یداروها

 نیدولت ارمنستان، هدف از انعقاد ا یمطبوعات سیاساس اعالم سرو بر

 ،یریشگیپدوجانبه به منظور  یها یتوافقنامه، کمک به توسعه همکار

 دام است. یها یماریکنترل و نظارت بر ب

سازد تا در  یرا موظف م نیموافقتنامه طرف نیگزارش، ا نیاساس ا بر

 نهیدو کشور در زم یقاتیو تحق میمراکز عل انیتبادل اطالعات م نهیزم

 نهیدام و تبادل اطالعات در زم یها یماریب یکن شهیو ر یریشگیپ

 یمحموله ها تیواردات، صادرات و ترانز کنترل یندهایو فرآ نیقوان

 نیهم تعامل داشته باشند. قرار است در چهارچوب ا اب یدامپزشک

 شود. جادیدو کشور ا انیمشترک م ونیسیکم کیموافقتنامه 

 ۲.۸۱۵به  ۲۰۱۷نخست سال  مهیارمنستان در ن یمبادالت تجار حجم

ه سال نسبت به مدت مشاب یدرصد ۲۴ یکه رشد دیدال رس اردیلیم

به  رانیبا ا یمبادالت تجار زانیم ،یبازه زمان نیگذشته داشت. در ا

 زانیداشت. م یدرصد ۰.۴که رشد ساالنه  دیدالر رس ونیلیم ۱۱۴.۴

 دیدالر رس ونیلیم ۳۴.۷مدت به  نیدر ا رانیصادرات ارمنستان به ا

 رانیواردات ارمنستان از ا زانیم نیداشت. همچن یدرصد ۹.۳که افت 

را شاهد  یدرصد ۵.۳که رشد  دیدالر رس ونیلیم ۷۹.۷به 

 )بازگشت به فهرست(iبود.

 و فرانسه رانیمشترک گوسفند توسط ا دیتول
 (۱۵۳۹۶۲۶شناسه خبر  ۹۶مهر  ۱۶تسنیم  زاری)خبرگ 

 
و فرانسه، انتقال دانش پرورش  رانیبر اساس تفاهم نامه مشترک ا

 .دیدو کشور به امضا رس انیدام م گوسفند،مشارکت و فروش

تفاهم نامه مشارکت و  م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

کوثر  یکشاورز یگذار هیشرکت سرما نیهزار راس گوسفند ب۱۳نیتام

 .گوسفند فرانسه منعقد شد هیو اتحاد  رانیاز ا یندگیبه نما

 

و فرانسه، با  نرایدولت ا نیمشترک ب یاسناد همکار یامضا انیجر در

 یدر مقر فرماندار یسند همکار نیدو کشور، ا یکشاورز یحضور وزرا

 .شهر کلرمون فرانسه امضا شد

تفاهم نامه انتقال دانش پرورش گوسفند،مشارکت و  نیاساس ا بر

کوثر از  یفروش دام در مزارع کرمانشاه و مازندران شرکت کشاورز

 .شد گوسفند فرانسه فراهم خواهد هیاتحاد یسو

ارتباط گفت:چهار سند  نیدر ا دانیعامل شرکت اجداد سپ ریمد یتراب

چهار سند  نیاز ا یکیو فرانسه امضا شد و  رانیدولت ا نیب یهمکار

 .کوثر و شرکت فداتست فرانسه بود دانیاجداد سپ یمربوط به همکار

به صورت  رانیو توسعه دام سبک در ا دیگفت:برنامه جامع تول یو

و پرورش مشترک گوسفند در  دیل چهار موضوع است. تولمشترک شام

مواد  دیتول ران،یدام مولد در ا دیمرکز اصالح نژاد و تول جادیا ران،یا

 و پروف کیمولد نر ژنوم نیو تام نیشامل اسپرم،جن یکیژنت
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در  یدیتول یدام ها یو شناسامه  یرسم یها یصدور گواه امکان

جهت صادرات  یفرانسو یرسم با مدارک دانیتوسط اجداد سپ رانیا

 .موارد است نیمنطقه از جمله ا یبه کشورها

در توسعه  یبلند یاظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته ،گام ها یو

)بازگشت به  .شودیبرداشته م یدام سبک کشور به صورت صنعت

 فهرست(

 رد کنددام وا ینتوانست غذا یبانک میتحر لیبه دل رانیا
 (۱۵۴۱۵۰۷شناسه خبر  ۹۶ مهر ۱۸تسنیم )خبرگزاری  

 
 نیمناقصه ب کی انیدر جر رانیدام ا یوارد کننده غذا یشرکت دولت

که هفته گذشته فرصت  ایهزار تن سو ۲۰۰حدود  دیخر یبرا یالملل

 .انجام دهد یدیخر چگونهینتوانست ه د،یشرکت در آن به اتمام رس

گفتند، به  ییتجار اروپا ترز،یبه نقل از رو میتسن یگزارش خبرگزار به

 انیدر جر رانیدام ا یوارد کننده غذا یرسد که شرکت دولت ینظر م

که هفته  ایهزار تن سو ۲۰۰حدود  دیخر یبرا یالملل نیمناقصه ب کی

 چگونهینتوانسته ه د،یگذشته فرصت شرکت در آن به اتمام رس

 .انجام دهد یدیخر

قصد داشت  رانیروز دوم اکتبر ارائه شده بود. امناقصه  نیا شنهاداتیپ

 .دینما نیتام لیو برز نیآرژانت یخود را از کشورها ازیمورد ن یایسو

از  رانیا یتقاضا نیتام یها یدشوار لیبه دل یرانیا یشرکت دولت نیا

 یالملل نیب یبانک ها لیعدم تما لیبه دل یخارج یجانب شرکت ها

 کیدر  زیدر ماه سپتامبر ن ران،یبط با امعامالت مرت یمال نیجهت تام

هزار تن ذرت  ۲۰۰هزار تن جو و  ۲۰۰مناقصه مشابه نتوانسته بود 

 .دینما یداریرا خر دخو ازیمورد ن

 ایسو دیمناقصه خر نیا»باره گفت:  نیتاجر بازار غالت در ا کی

تجارت خانه مهم  چیکنم که چرا ه یداشت و من درک م یمشکالت

ارائه نکرده است...  شنهادیپ ایفروش سو یبرا رانیبه ا یا یالملل نیب

رسد  یرا ارائه کردند، اما به نظر م یشنهاداتیپ یتجار منطقه ا یبرخ

 «.که اسناد ارائه شده توسط آنها کامل نبوده است

ها، بانک ها همچنان حاضر به  میبه رغم کاهش تحر»افزود:  یو

 «.ستندین رانیکار کردن با ا سکیر رشیپذ

کمتر  ریاخ یدر سال ها رانیدام ا یوارد کننده غذا یدولت شرکت

 نیها ا میکرد. بعد از توافق برجام و لغو تحر یغالت م دیاقدام به خر

به عنوان  نیغالت فعال شده بود و ا یالملل نیشرکت مجددا در بازار ب

 نیب جیرا یبه الگوها رانیا یدهایبازگشت خر یاز نشانه ها یکی

 .شد یر میستف یالملل

محموله  ۳را در قالب  ایسو زانیم نیمناقصه ا نیقصد داشت در ا رانیا

دسامبر و اول تا  ۱۵نوامبر تا  ۳۰اکتبر،  ۳۱تا  ۱۵ یزمان یدر بازه ها

انجام  ورویرا به  دهایخر نیقصد داشت ا رانی. اردیبگ لیتحو هیفور ۱۵

  )بازگشت به فهرست( دهد.

 شود یدام استفاده م هیدر تغذ یکشاورز یایابق
 (۹۶ مهر ۲۶فارس )خبرگزاری  

 
از  یدام وزارت جهاد کشاورز گاهیو جا هیدفتر بهبود تغذ رکلیمد

ها در  دام هیدر تغذ یکشاورز داتیتول یایطرح استفاده از بقا یاجرا

 .استان کشور خبر داد ۱۱

وزارت جهاد  یطالع رسانا گاهیفارس به نقل از پا یگزارش خبرگزار به

طرح بهبود  یباره گفت: با اجرا نیدر ا یتورج صارم ،یکشاورز

خوراک و  یساز رهیذخ ،یخوراک ده یها دام با روش هیتغذ تیریمد

در واحدها را  دیراندمان تول میتوان یم ،یا استفاده از انواع مواد علوفه

 .میبهبود بخش

مربوط به  دیتول یها نهیدرصد از هز ۷۰تا  ۶۰از  شیافزود: ب یو

با استفاده از راهکارها و  دیبا نیدام است، بنابرا هیبخش تغذ

 .میدام کمک کن هیتغذ تیریبه بهبود مد ایروز دن یدستاوردها

تمام  متیو ق دیتول نهیدرصد هز ه،یکه با بهبود تغذ نیا انیبا ب یصارم

وابسته  موضوعات نیافزود: البته تمام ا ابد،ی یشده محصول کاهش م

ها مطابق با  رهیو متوازن کردن ج میاست که ما در تنظ نیبه ا

که به  ییو مکمل ها یو استفاده از افزودن میروز عمل کن یاستانداردها

 دیتول یفیو ک یکم یبهبود سالمت دام و ارتقا د،یتول اندمانبهبود ر

 .میکند را مد نظر قرار ده یکمک م

در  یدام داتیدام معاونت امور تول هگایو جا هیدفتر بهبود تغذ رکلیمد

سالمت  د،یتول یفیو ک یکم یخصوص سالمت دام گفت: در کنار ارتقا

است که با استفاده از روش ها و  یمهم اریموضوع بس زیدام ن

راندمان و  شیافزا یالزم برا طیشرا میبتوان دیبا ایروز دن یاستانداردها

 .میا فراهم کناش ر یدام در طول دوره اقتصاد دیتول تیفیک

در  هیطرح بهبود تغذ یبرا یدفتر برنامه مدون نیخاطرنشان کرد: ا یو

ارتباط دامداران با  نهیدارد تا زم یریاز جمله گاو ش یدامدار یواحدها

 یبرا یقاتیو موسسات تحق یو دانشگاه یمراکز علم ،یبخش خصوص
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 یرگزارتوان به ب یرا فراهم کند که از جمله م ایانتقال دانش روز دن

 .خصوص اشاره کرد نیدر ا یآموزش یهاکارگاه 

و  یکشاورز داتیتول یایبقا یریبکارگ تیبر استفاده از ظرف یصارم

کرد و گفت: با توجه به  دیدام تاک هیدر تغذ ییغذا عیصنا یکارخانه ها

از  یکی ،یدام یواحدها ازیعلوفه و آب مورد ن نیدر تام تیمحدود

توسط معاونت امور دام آغاز کرده  ریسال اخ دو یکیکه در  ییبرنامه ها

  .است یخوراک عاتیاز ضا تفادهاس م،یا

 قاتیاز جمله موسسه تحق یقاتیموسسات تحق یافزود: با همکار یو

 نهیدر زم یقاتیتحق یطرح ها یکشور، در حال بررس یعلوم دام

 یدام و صدور دستور العمل ها هیمختلف در تغذ یایاستفاده از بقا

 .میآن هست ییاجرا

در استان ها،  ایبقا یفرآور یراستا برا نیمسوول ادامه داد: در ا نیا

 .ابدی یبخش اختصاص م نیبه ا ییمشوق ها

 یبا استفاده از دستورالعمل ها یدر سال جار میدر تالش ،یگفته و به

و  ینیزم بیپسته، س یایامکان استفاده از بقا ،ییو اجرا یقاتیتحق

و  وهیم دیتول یسر شاخه خرما، کارخانه ها پس از برداشت، شکرین

دام به صورت  هیمحصوالت رب را در تغذ دیتول یو کارخانه ها وهیآبم

 .میکن ییاستان کشور اجرا ۱۱در  لوتیپا

کشور  یا هیتغذ ازیاز ن یتواند بخش یروش م نیکرد: ا دیتاک یصارم

کند.  نیدام را تام هیتغذ یاقالم مورد نظر برا نیدر رابطه با تام

که  یطیمح ستیمشکالت مربوط به اثرات ز یتواند برخ یم نیهمچن

 .آورد را کاهش دهد یبوجود م ایبقا نیا عاتیدر اثر وجود ضا

از  یدام داتیدام معاونت امور تول گاهیو جا هیدفتر بهبود تغذ رکلیمد

در  جیکمتر را یاستفاده از خوراک ها ییدستورالعمل اجرا نیتدو

 یزیراستا برنامه ر نیخبر داد و گفت: در ا یسال جاردر  وریط هیتغذ

 ایهمچون ذرت  یکم کردن حجم واردات محصوالت یشده است برا

  .استفاده شود وریط هیدر تغذ یمتنوع تر خوراکاز  ا،یکنجاله سو

کردن  یاتیعمل نهیزم ریاخ یدر سال ها نیکرد: همچن حیتصر یو

و  میکم را فراهم کرد یآب ازین با نیگزیجا یامکان استفاده از علوفه ها

همچون سورگوم، تاج خروس و چغندر  ییاز علوفه ها میکن یتالش م

دام  هیمقاومند را در تغذ یو خشکسال یکم آب طیکه به شرا یعلوفه ا

 .میریبکار گ

الزم  یها شیامر، در حال انجام آزما نیتحقق ا یادامه داد: برا یصارم

در موسسات  نیگزیجا یلوفه هاع یساختار مواد مغذ یبررس یبرا

 یبرا ییدستورالعمل اجرا نیبا تدو میدواریکه ام میهست یقاتیتحق

به دامداران توسط  اتیدام، انتقال تجرب هیاقالم در تغذ نیمصرف ا

معاونت زراعت در کاشت، داشت و برداشت  یو با همکار یجیمراکز ترو

 .میموفق عمل کن ن،یگزیمحصوالت جا نیا

 نهیتوان زم یم یآموزش یکارگاه ها یمسوول، با برگزار نیگفته ا به

پرورش دام و بهبود  نهیدر زم یقاتیو تحق یانتقال موضوعات علم

 تیو با استفاده از ظرف یدام همگام با بخش خصوص هیتغذ تیریمد

  )بازگشت به فهرست( را فراهم کرد. یالملل نیاستادان و محققان ب

 خدمات
برداشتن موانع  یبرا سیو سوئ رانیمقامات ا یآت دارید

 یمبادالت بانک
 (۱۵۳۱۰۰۹شناسه خبر  ۹۶مهر  ۴ تسنیمخبرگزاری ) 

 
 یو نظام بانک ییاز مقامات وزارت دارا یاتیخبر داد که ه سیسوئ ریسف

و در مورد توسعه  داریخود د یرانیا انیبا همتا یکشور بزود نیا

بحث  یاز موانع موجود در سر راه مبادالت بانکگذر  یمراودات و راهها

 .نظر خواهند داشت و تبادل

اتاق تهران  یتجار اتیدر آستانه سفر ه م،یتسن یگزارش خبرگزار به

 سییو گفتگو کردند. ر دارید یو مسعود خوانسار سییسو ریبه ژنو، سف

توسعه مراودات  تیبا محور دارید نیدر ا سییسو ریاتاق تهران و سف

 رانیا یاقتصاد یها تیو ظرف ها تیدو کشور، با برشمردن مز یصاداقت

 یروابط تجار شیبر افزا الملل نیدر اقتصاد ب سییسو یها یو توانمند

 .کردند دیدو کشور تاک یو مراودات بانک

 دیجد ریبه سف کیبا تبر ینشست، مسعود خوانسار نیآغاز ا در

 تیفتن فرمان هداسمت و در دست گر نیانتخابش به ا یبرا سییسو

عالوه بر  سییگفت: سفارت سو رانیدر ا سییسو کیپلماتیامور د

 ران،یخودش در راه توسعه ارتباطات با ا کیپلماتیامور د شبردیپ

 نیبرعهده دارد و از ا زیرا ن یگرید یحافظ منافع کشورها تیمسئول

همواره بنا به  نکهی. ضمن اکشد یرا بر دوش م ینیسنگ فینظر وظا

شده و از جمله  یالملل نیب لیهم در مسا ییها ییباعث کارگشا تجربه

 .کرد فایرا ا یدر مسئله برجام نقش مهم

اتاق تهران  یتجار اتیه الوقوع بیاتاق تهران با اشاره به سفر قر سییر

شهر گفت:  نیدر ا یبخش خصوص یبا فعاالن اقتصاد داریبه ژنو و د

 نیدر ا یبخش خصوص یبنگاه اقتصاد ۳۰متشکل از حدود  یاتیه

با  یمتعدد یدارهایحضور دارند که به مدت سه روز در ژنو د اتیه

 .خواهند داشت یسییسو گانانصاحبان صنعت و بازر
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و با  خیکه در زور یشیمن در هما نیچن افزود: هم یخوانسار مسعود

حضور دارم  شود یبرگزار م رانیبه ا یخارج یگذار هیهدف جلب سرما

و  دارهایسفر و مجموعه د نیکه ا میدار دیم کرد. امخواه یو سخنران

روابط دوجانبه و توسعه  لیدر جهت تسه یگام بلند شیها مالقات

 .دو کشور باشد یبخش خصوص نیب یمبادالت تجار

 رانیکه در چند سال گذشته در اقتصاد ا یبا اشاره به اتفاقات خوب یو

شت ثبات به اقتصاد، رخ داده مانند کاهش قابل توجه نرخ تورم و بازگ

و هم  یهم از نظر داخل یخارج یگذار هیادامه داد: در حوزه جلب سرما

به  تر یو جد تر عیسر دیکه با میمواجه هست یبا مشکالت یاز نظر خارج

وجود  یمشکالت ی. در داخل کشور از نظر نظام بانکمیرفع آن باش رفک

 ییها . قدمشود یدر آن احساس م قیو عم یبه اصالح فور ازیدارد که ن

به عنوان نهاد ناظر برداشته شده، اما الزم  یبانک مرکز یهم از سو

 یاصالح ساختار و تطابق با استانداردها یبرا یشتریاست تالش ب

هنوز  زین ی. در وجه خارجردیصورت گ رانیا یدر نظام بانک یالملل نیب

 از حد شیب اطیاحت ایگذشته  یها میمانده از تحر یبرجا یلیمسا

کرده است که  جادیا یتوسعه روابط بانک یبرا یبزرگ موانع یها بانک

 یرسم ندگانیبه عنوان نما یخارج یبا کمک سفرا میدواریام

 .مرتفع شود رانیدر ا یخارج یکشورها

 ،یدر حوزه بانک سییسو یها تیفعال یرو دیاتاق تهران با تاک سییر

در توسعه  تواند یدر اروپا خواند که م یبزرگ گریکشور را باز نیا

داشته باشد.  یا کننده لیو اروپا نقش مهم و تسه رانیا یمراودات بانک

که در حوزه  یبزرگ یعالوه بر قراردادها را،یافزود: خوشبختانه اخ یو

منعقد شده بود، چند  ییبزرگ اروپا یها با شرکت ینفت و خودروساز

ها از جمله  بانک یهم با برخ یخط اعتبار شیو گشا نانسیقرارداد فا

 نیو توسعه روابط ب شرفتیاز پ یا امضا شده که نشانه شیاوبربانک اتر

 .است یبانک

اشاره کرد  سییو سو رانیبودن مبادالت ا نییبه پا نیهمچن یخوانسار

در  یالملل نیناعادالنه ب یها میاز تحر یناش یادیو آن را تا حدود ز

با  یمراودات تجار هندیروند فزا نیهمچن یگذشته خواند. و یها سال

 ۷.۷و اروپا از  رانیا یخواند و گفت: روابط تجار دوارکنندهیاروپا را ام

در هفت ماهه  وروی اردیلیم ۱۱.۵به  ۲۰۱۵در سال  وروی اردیلیم

 نی. ارسد یبه نظر م یکه روند قابل قبول دهیرس ۲۰۱۷نخست سال 

ال و وجود دارد که هم حجم مبادالت کا رانیدر اقتصاد ا یآمادگ

 ژهیو  و به ییاروپا گذاران هیسرما زبانیدهد و هم م شیخدمات را افزا

 .مشترک باشد یها پروژه یمشارکت و اجرا یبرا یسییسو

جذب  شیکمک به افزا یاتاق تهران برا نکهیا انیبا ب یو

را  یگذار هیمرکز خدمات سرما رانیدر ا یخارج یگذار هیسرما

 یها و نهادها با موسسه ریمس نیکرده است گفت: در ا یانداز راه

موسسه  ای زریفر ادیمانند بن یالملل نیاثرگذار و معتبر ب

به آنها  میتا بتوان میکرد گزاربر ییها نشست زین کوپرز واترهاوس سیپرا

و  میبده رانیاقتصاد ا یها یو توانمند ها تیاز ظرف یدرست ریتصو

در  رانیا تیوضعبهبود  یصورت گرفته را برا یاصالحات اقتصاد ریمس

 .میبه آنها نشان ده یالملل نیب یها یبند ها و رتبه شاخص

 رو شیپ یها سخنان خود عنوان کرد که سال انیدر پا یخوانسار

باشد و اتاق تهران به  رانیاقتصاد ا یبرا یپربار یها سال تواند یم

 یبهبود فضا یتمام تالش خود را برا یبخش خصوص ندهیعنوان نما

 یدر بازارها یرانیا یها حضور بنگاه لیدر داخل و تسه و کار  کسب

 .ردیگ یبه کار م یالملل نیب

امور  دیجد ریکرد که با حضور سف یدواریاتاق تهران ابراز ام سییر

و روابط  ردیبه خود بگ یتر جلوه پُررنگ سییدر سفارت سو یاقتصاد

داشته باشد.  ندهیآ یها در سال یجهش یدو کشور روند یاقتصاد

 سییاز سو یمعدود اما معتبر یها گفت: تاکنون شرکت یخوانسار

 یاند، فضا برده شیپ یو کار خود را به خوب دهآم رانیبه ا تیفعال یبرا

کامال  شتریب یگذار هیو سرما تیفعال یدر حال حاضر برا رانیاقتصاد ا

و در منطقه  یو اقتصاد یاسیو ثبات س تیمناسب است و از نظر امن

 .و منحصربفرد است زیکامال متما

 تیاز آغاز مامور یبا ابراز خوشحال سییسو رینشست سف نیادامه ا در

 یبرا رانیکرد که ا دیتهران تاک یو حضور در اتاق بازرگان رانیخود در ا

 .است تیاهم یدارا اریاز مجموع جهات بس سییسو

از نظر  سییسو نکهیا انیبا ب (Makus Leitner) تنریال مارکوس

بزرگ است و در اروپا نقش  یکوچک اما از نظر اقتصاد ییایجغراف

در  یو بخش خصوص یبازرگان یها اتاق تیبه محور کند یم یباز یمهم

مدت کوتاه  یکشور اشاره کرد و گفت: خوشحالم که ط نیاقتصاد ا

تهران و اتاق مشترک  یکه اتاق بازرگان ام متوجه شده رانیحضور در ا

 دهند یدر حوزه اقتصاد انجام م یادیز یها تیفعال زین سییو سو رانیا

 .باشند سییسو یمحور ارتباط با بخش خصوص توانند یو م

 

گفت: در  سیاتاق تهران به سوئ یتجار اتیبا استقبال از سفر ه تنریال

 سییسو یدر چشم فعاالن اقتصاد رانیکه از ا یریحال حاضر تصو

ها در اروپا  سانهاست که از ر یوجود دارد، صرفا منحصر به اطالعات

. الزم است که ستیشفاف و کامل ن ریتصو نیو ا شود یمنتشر م

 یو برگزار یتجار یها اتیبا اعزام ه هرانچون اتاق ت یینهادها

 ریبه آنها تصو یسییسو یبا فعاالن اقتصاد ییها و مالقات ها شیهما

د دهن هیارا رانیاقتصاد ا یباال یها تیها و ظرف از فرصت یکامل و شفاف

 میآنان ترس یرا با همه جوانب برا یاقتصاد یها تیو چارچوب فعال

 .کنند
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 ییها تیبر ظرف هیبا تک دیاست و با یکشور قدرتمند رانیافزود: ا یو

باز کند.  یو خارج یداخل گذاران هیسرما تیفعال یکه دارد راه را برا

و  را بشناسند احتمال مشارکت رانیبهتر بازار ا گذاران هیهرچه سرما

 .رود یآنها باالتر م تیفعال

و  ییاز مقامات وزارت دارا یاتیخبر داد که ه نیهمچن سییسو ریسف

و در مورد  داریخود د یرانیا انیبا همتا یکشور بزود نیا ینظام بانک

گذر از موانع موجود در سر راه مبادالت  یتوسعه مراودات و راهها

 .نظر خواهند داشت بحث و تبادل یبانک

در  یدر مدت کوتاه حضورش اخبار خوب نکهیا انیبا ب تنریال سمارکو

 دیگفت: با ده،یشن سییروابط با سو شیو افزا رانیمورد اقتصاد ا

. هرچه منافع مشترک ابدی شیافزا سییو سو رانیمبادالت دوجانبه ا

. شود یم شتریشود، امکان توسعه مراودات هم ب شتریدو کشور ب نیب

هر دو طرف است که نفع آن  یبرد برا -برد  یباز کیروابط دوجانبه 

 .رسد یبه هر دو کشور م

 سییسو ریو با اشاره به سخنان سف دارید نیا انیدر پا زین یخوانسار

 دایپ شیو افزا ابدیروابط دوجانبه ناگهان جهش  میگفت: ما انتظار ندار

که ممکن است اقتصاد  یاست که در کنار مشکالت نیا تیکند. اما واقع

هم در آن  ییباال یها تیو مز ها تیکرده باشد، ظرف ریرا درگ رانیا

 یگذار هیاست که سود سرما نیا تیشود. واقع دهید دیجود دارد که با

مناطق و از جمله اروپاست که فرصت  ریاکنون باالتر از سا  هم رانیدر ا

کرده است. با  جادیا رانیدر ا یسییسو یها شرکت تیفعال یبرا یخوب

از طرف دولت و بخش  یرفع مشکالت اقتصاد یه روک یتوجه

بهتر خواهد شد و  زین یآت یها در سال تیوجود دارد، وضع یخصوص

 )بازگشت به فهرست(  رو به بهبود خواهد رفت.

/ ابدی یدرصد کاهش م 10سال به  کی ریز یها سود سپرده

 اند ها تخلف نکرده بانک
 (۹۶ مهر ۱۱ فارسخبرگزاری ) 

 
بخشنامه  یکه قبل از اجرا یگذاران گفت: سپرده یمقام بانک مرکز قائم

 یگذار ها سپرده درباره کاهش سود سپرده در بانک یبانک مرکز

سال برداشت  کیبلندمدت خود را زودتر از  یها اند، اگر سپرده کرده

 .شوند یدرصد م ۱۰کنند، مشمول سود 

امروز در  یجانیفارس، اکبر کم یبرگزارخ یگزارش خبرنگار بازرگان به

در  یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یجلسه شورا نیاول هیحاش

برگزار شد، در مورد اقدام  رانیا یدولت دوازدهم که در اتاق بازرگان

درصد، گفت: از  ۲۳مردم با نرخ سود  یها جذب سپرده یها برا بانک

 یشنامه بانک مرکزبخ یها قبل از اجرا بانک داماق ینظر بانک مرکز

 سپرده تخلف نبوده است. افتیدر یبرا

بخشنامه و  لیو تحل یانجام هر کار یاظهار داشت: به هر حال برا یو

را  یا که ما بخشنامه ستیگونه ن نیزمان صرف شود و ا دیابالغ آن با

 و بالفاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد. میابالغ کن

در سراسر  یهزار شعبه بانک ۲۲اظهار داشت:  یبانک مرکز مقام قائم

و آنها  شود یبه آنها ابالغ م یکشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکز

تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه  شوند یمستلزم م

کار حداقل از زمان ابالغ بخشنامه  نیرا اجرا کنند که ا یبانک مرکز

روز زمان  ۱۰ها  مل توسط بانکدستورالع لیتا تحل یبانک مرکز

 .برد یم

ها اقدام به جذب  مدت بانک نیا یط نیداشت: بنابرا انیب یجانیکم

اقدام  نیا یکه در پ یسپرده با نرخ سود باال کردند و البته تحول خوب

به سمت  الیمدت و س ها از حالت کوتاه بود که سپرده نیشد ا جادیا

ها در  سپرده یکرد و ماندگارو بلندمدت حرکت  ساله کی یها سپرده

 التیتسه یقدرت عمل بانک و اعطا بیترت نیشتر شد و به ایها ب بانک

 .شود یم شتریب

اند  ها اجازه داده اما بانک نکهیدر مورد ا یدر پاسخ به سوال یو

درصد بشکنند، گفت:  ۲۱خود را با نرخ سود  یها گذاران سپرده سپرده

سال شکسته شود و توسط  کیبلندمدت قبل از  یها اگر سپرده

مشمول نرخ سود تعهد  گریها برداشت شود، د گذاران از بانک سپرده

 یدرصد بخشنامه بانک مرکز ۱۰نرخ  ولشده نخواهد بود و مشم

 .شود یم

وجود داشته باشد،  یزیچ نیادامه داد: اگر چن یبانک مرکز مقام قائم

را  لیقب نیاز ا یردو اگر موا میکن یخالف است و ما موضوع را دنبال م

 .دیبه ما اعالم کن د،یسراغ دار

بانک  نیکه ب ییها یها افزود: با هماهنگ در مورد نماد بانک یجانیکم

در مراحل  یمال یها و سازمان بورس انجام شده، صورت یمرکز

 .شود ینمادها هم فعال م بیترت نیقرار دارد و به ا یینها بیتصو

قانون رفع  ۴۶ارتباط با اصالح ماده  در ماتیتصم نیدر مورد آخر یو

 یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یدر جلسه امروز شورا دیموانع تول

اما در جلسه امروز  م،یا خوب قانون نبوده یگفت: تاکنون شاهد اجرا

را در  ۴۶موضوع اصالح ماده  ییامور اقتصاد و دارا ریمقرر شد تا وز

 میدواریمطرح کند و ام شود یپول و اعتبار که امروز برگزار م یشورا

که از طرف دولت  یبه اصالح قانون در مجلس با اصالحات ازیبدون ن

 صادرکنندگان حل شود. یبرا یماده قانون نیمشکالت ا شود، یانجام م
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با استفاده از تجربه انباشته  یگفت: بانک مرکز یمقام بانک مرکز قائم

 یخارج یها نانسیفاو  یگذشته در استفاده از خطوط اعتبار یها سال

 وجود ندارد.    ینگران یمورد جا نیدارد و در ا ژهیمراقبت و

 م،یخود را دار یو کارشناس یما محاسبات فن نکهیا انیبا ب یجانیکم

 نانسیو فا یو استفاده از خطوط اعتبار ها یریگ میگفت: در تمام تصم

  )بازگشت به فهرست( مدنظر است. یها تمام مالحظات کارشناس

منتشر  دیتول یو نوساز یآمار وام بازساز اتیجزئ

 : صفریواحد؛ پرداخت 1989:یشد/متقاض
 (۱۵۳۹۲۶۰شناسه خبر  ۹۶ مهر ۱۶تسنیم  برگزاری)خ 

 
اقتصاد  یدر راستا یدیتول یها بنگاه یمال نیبر اساس آمار تأم

 افتیدر یکه برا یدیواحد تول ۵۲از  ،یو نوساز یو بازساز یمقاومت

 التیتسه افتیموفق به در کی چیاند، ه شده یبه بانک معرف التیتسه

 .اند نشده

آمار  نیدتریدر جد م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

و  یو بازساز یاقتصاد مقاومت یدر راستا یدیتول یها بنگاه یمال نیتأم

 یمتقاض یدیلواحد تو ۱۹۸۹مرداد امسال در مجموع  ۳۰تا  ینوساز

اند اما هنوز  شده یواحد به بانک معرف ۵۲اند که  بوده التیتسه افتیدر

 .اند نشده التیتسه افتیبه در فقمو کی چیه

 یدر راستا یدیتول یها بنگاه یمال نیتأم التیپرداخت تسه اتیجزئ

 است: ریشرح ز به یاقتصاد مقاومت

 
 )بازگشت به فهرست(

 دیاز تول تیابزار حما نیبه نرخ ارز موثرتر دنیثبات بخش

 است
 (۱۵۵۰۹۳۵شناسه خبر  ۹۶مهر  ۲۸برگزاری تسنیم )خ 

 
از  یکیبه نرخ ارز  دنیکه ثبات بخش نیا انیمجمع واردات با ب سیرئ

از  تیحما دیاست گفت: نبا دیاز تول تیحما یابزارها برا نیموثرتر

 .کرد میو ترس فیتعر ،یاردات قانونو یرا صرفا در محدودساز دیتول

 یمجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد سیرئ ،یمناقب رضایعل

در خصوص بازار ارز کشور اظهار داشت: اقتصاد  میتسن یخبرگزار

است و  یثبات و آرامش در حوزه ارز ازمندیرشد و توسعه ن یکشور برا

بازار ارز،  طیبود شرابه یتالش خود را برا دیدولت با یمردان اقتصاد

 .دهند شیافزا
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 ایکننده باال  ریبا شتاب غافلگ یخارج ینرخ ارزها نکهیادامه داد: ا یو

 یبرا ینانیو نااطم یثبات یب شیجز افزا یا جهیرود، نت نییپا

معارض اهداف  قایندارد که دق یو فعاالن اقتصاد یخارج گذاران هیسرما

 .شده دولت است نییتع شیاز پ

و رونق  دیاز تول تیهمه دولت ها، حما رانیاضافه کرد: در ا یمناقب

خود دانسته اند  یها تیشعارها و اولو نیبه آن را جزء مهمتر دنیبخش

در مرحله اجرا،  یزده اند، ول ادیبلند فر یموضوع را با صدا نیو ا

و  فیتعر ،یواردات قانون یرا صرفا در محدودساز دیاز تول تیحما

 یابزارها د،یاز تول تیاست که حما یدر حال نیا کرده اند. میترس

آن ها  نیو موثرتر نیاز مهمتر یکیکه  ردیگ یرا در بر م یمتعدد

اعم  ،یدادن به فعاالن اقتصاد یآگه شیبه نرخ ارز و پ دنیثبات بخش

 .است یو بازرگان یدیاز تول

ضرورت  رامونیاظهار نظرها پ یمجمع واردات در واکنش به برخ سیرئ

ارز، موضوع معقول  یمصرف و تقاضا تیریگفت: مد ،یارز ییه جوصرف

واردات  یتصور شود با محدودساز نکهیا یاست، ول یو سرنوشت ساز

کاهش داد،  یتوان مصرف ارز در کشور را به شکل موثر یم ،یقانون

 یها تیمحدود جادیکه تجربه نشان داد با ا ااست، چر یتصور اشتباه

محسوس،  ریت به صورت چراغ خاموش و غو کاهش واردا یفراقانون

و شناسنامه دار را کمتر نشان  یگمرک، واردات قانون یفقط عقربه ها

 .کرده است نیقاچاق تام قیخود را از طر یداده است و بازار، تقاضا

خروج ارز از کشور به واسطه واردات،  زانیم نیادامه داد: بنابرا یو

تر و  دهیچیپ یادار یوکراساست و هرچقدر بر یمشخص زانیم بایتقر

 یواردات رسم ریبر مس یقانون ریغ یها یریمبهم تر شده و سختگ

 .کند یم دایو شفاف کاهش پ یباشد، فقط سهم واردات قانون شتریب

در سال گذشته، حداکثر  یمصرف یافزود: سهم واردات کاالها یمناقب

از  یشرسد و بخ یدالر هم نم اردیلیم ۱۰به  یدرصد بوده که حت ۱۵

 .است وریمانند خوراک دام و ط یواردات ضرور زیاقالم ن نیا

حجم  شینرخ ارز را به افزا شیافزا دیمجمع واردات، نبا سیگفته رئ به

ضرورت دارد، توجه به  انیم نیواردات گره زد. بلکه آنچه که در ا

و انتظارات فعاالن  یالملل نیب یپلماسید ،یکالن اقتصاد یها استیس

 .تبازار اس

کرد: آنچه که کشور ما در حوزه  دیتاک انیمجمع واردات در پا سیرئ

 ندهیآ یزیبرنامه ر ،یدارد، انضباط مال ازیسخت به آن ن یومال یپول

 یتشکل ها لیبازار ارز، استفاده از پتانس مینگرانه نسبت به تنظ

بر  یاست که مبتن یاز جمالت زیپره تیو در نها یو صنف یتخصص

 کشاند. یم یاقتصاد را به نابود ،یدرست و دستورنا یها لیتحل

 )بازگشت به فهرست(

 متفرقه
 یکاریبحران ب یعلت اصل ییفهم غلط دولت از اشتغالزا

 کشور است
 (۱۵۲۸۳۹۲ شناسه خبر ۹۶مهر  ۲خبرگزاری تسنیم ) 

 
شتغال که ا نیا انیبا ب رانیو معادن ا عیصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 یدارد و با بخشنامه عمل ازین یبلندمدت واقع یگذار هیبه سرما داریپا

دولت از  یدر کشور، بدفهم یکاریبحران ب یعلت اصل گفت:  شود ینم

 .است ییاشتغالزا

 ئتیدر نشست ه یشافع نیغالمحس میتسن یگزارش خبرگزار به

ت : اگر گف رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان ندگانینما

و  یاخالق یها بینشود، آس دهیشیاند یریتدب یکاریحل بحران ب یبرا

حوزه ،  نیمشکالت در ا یعلت اصل خواهد داشت و  یادیز یاجتماع

 .است ییزادولت از اشتغال یبدفهم

 ،یرفت دولت از وضع فعل کرد : تنها راه برون دیتأک رانیاتاق ا سیرئ

 یاعتماد بخش خصوص نهیاست و زم یاعتماد مجدد به بخش خصوص

قادر به حل  یفراهم کند، چرا که دولت بدون بخش خصوص دیرا هم با

 .ستیمشکالت ن

 یصرفا با صدور مجوز رونق نم دیصنعت و تول نکهیا انیبا ب یشافع

همه  دیکشور است با یهدف اصل ی، گفت : اگر اقتصاد مقاومت ردیگ

 .، همگرا شوند یسه گانه و بخش خصوص یقوا

اتاق  نیا یتخصص یها ونیسیدوره دو ساله کم انیاشاره به پا با یو

دولت در ادوار گذشته نشان  یها میو تصم یخیگفت: تمام سوابق تار

دولت و  یها میتصم لیبه دل یواقع یاعتماد بخش خصوص دهد یم

 .در جبران آنها با خدشه روبرو شده است  یتفاوت یب

دولت در  یساز یخصوص یمه هاناکارامد برنا یادامه داد : اجرا یشافع

به سود  ینفت یدر دوره درآمدها یریگ میگذشته و تصم یها سال

شده  یاعتماد یب نیسبب ا یگرفتن بخش خصوص دهیدولت و ناد

 .است

و کاهش  یافزود : دولت در زمان بحران اقتصاد رانیاتاق ا سیرئ

که  یکرد اما زمان یتوجه م یبه بخش خصوص ینفت یدرآمدها

 .نداشت یگاهیجا یباال بود، بخش خصوص ینفت یادرآمده
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 د،یتول لیدر کشور از قب میاز مفاه یاریکرد: امروز بس حیتصر یشافع

و ... بارها استفاده و  یبخش خصوص ،یصادرات، قانون، بانک مرکز

داشته است و دولت در عمل  یفاتیجنبه تشر شتریاما ب شود، یمطرح م

 است، ندارد. جیکشورها را گریکه در دگونه  آن میمفاه نیبه ا یاعتقاد

 )بازگشت به فهرست(

 ساله را شکست 16جوانان رکورد  یکارینرخ ب
 (۱۵۳۴۳۸۵شناسه خبر  ۹۶ مهر ۱۰)خبرگزاری تسنیم  

 
 نیشتریدرصد ب ۲۸.۸جوانان در بهار امسال با ثبت  یفصل یکارینرخ ب

 .دسال گذشته ش۱۶ یط یکارینرخ ب

آمار مرکز آمار  نیآخر م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار  اقتصاد به

-۱۳۷۶) یکاریاشتغال و ب یها یژگیاز و یریطرح آمارگ جیاز نتا

 کاریکند که نرخ ب ی( اعالم م۱۳۸۴-۱۳۹۶)یری( و طرح آمارگ۱۳۸۳

درصد  ۲۸.۸ساله در بهار امسال  ۲۴تا  ۱۵ یجوانان در بازه سن یفصل

 .اعالم شد

 کیساله در کل کشور به تفک ۲۴تا  ۱۵جوانان  یکارینرخ ب یررسب

به  ۹۶نرخ در بهار  نیا دهد ینشان م ۱۳۹۶تا   ۱۳۸۱فصول مختلف 

جوانان در بازه  یفصل کاریکه نرخ ب یبه طور دیحد خود رس نیباالتر

 .درصد اعالم شد ۲۸.۸ساله در بهار امسال  ۲۴تا  ۱۵ یسن

جوانان در فصل بهار، مربوط به  یفصل یکارینرخ ب نیباالتر نیاز ا شیپ

 یکارینرخ ب یحال بررس نیدرصد بود. در ع ۳۰.۶با نرخ ۱۳۸۰سال 

از آن است که عموماً  یساله حاک ۲۴تا ۱۵جوان تیجمع نیدر ب یفصل

حد خود  نیهر ساله در فصل زمستان به باالتر ،یفصل یکارینرخ ب

 .رسد یسال م ولفص رینسبت به سا

 
 )بازگشت به فهرست(

                                                 
 


