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 مقاله
و نقش آن در اشتغال و اقتصاد  یساز یصنعت پولساز باز

  یمقاومت
 (۱۵۵۷۴۱۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۵تسنیم خبرگزاری )  

 
شروع  یبرا یحداقل یها نهیهز رغم یعل یساز یصنعت پولساز باز

با توجه به بازار  عیصنا انیسود را در م نیشتریب ،یمیت یها تیفعال

دور  ها یباعث شد تا فنالند نیدارد و قطعا هم زش،یانگ شگفت یمصرف

 .را انتخاب کنند یساز یو باز دهیرا خط کش لیموبا یگوش دیتول

 ا؛یاطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پو یرش خبرنگار فناورگزا به

 یاقتصاد یها دچار بحران یمختلف یهمواره کشورها خیدر طول تار

کشور شده  کیکه گاه منجر به فلج شدن  ییها اند، بحران شده یفراوان

از کشورها اتخاذ  یلیکه خ یاتیمهم و البته ح یها حل از راه یکیاست؛ 

 .است یاقتصاد مقاومت یبه نوع ای یاقتصاد درون تیقوت کنند، یم

 کی هیعل یاقتصاد یها میمقابله با تحر یبرا یروش یمقاومت اقتصاد

به خارج از کشور  یوابستگ نیشده، با کمتر میکشور تحر ایمنطقه 

 .است یو راهبرد یاساس یازهایدرباره ن

 یبر اقتصاد مقاومت یساز یساز باز اثر صنعت پول***

وجود دارد که  یبردن اقتصاد مقاومت شیپ یبرا یادیز یراهکارها

 کی یتا مشکالت اقتصاد شود یاز آنها به مرور باعث م یریگ بهره

 نیدر ا میکه ما قصد دار یاما موضوع ابندیبهبود  یادیکشور تا حد ز

بر اقتصاد  یساز بازی صنعت–هنر یاثرگذار م،یگزارش به آن بپرداز

 .است یمقاومت

ساز تا چه  و البته پول نیصنعت نو نیکه ا میکن یبررس میخواه یم

 .به ما کمک کند تواند یحوزه م نیاندازه در ا

 ایدن عیصنا نیسازتر پول نیاست که در ب یچند سال یساز یباز صنعت

 چرخاند؛ یرا م یادیز یکشورها یاقتصاد یها دنده حضور دارد و چرخ

اند با  کوچک، توانسته یکشورها و بزرگ گرفته تا یصنعت یاز کشورها

در اقتصاد خود به وجود آورند و  یتحول شگرف یساز یبر باز هیتک

 .کنند جادیرا ا یزیانگ تشگف یگردش مال

 یبیبه طرز عج یساز یاست که صنعت باز نیکه وجود دارد ا یا نکته

را  یادیموضوع باعث شده تا مشاغل ز نیاست؛ هم عیگسترده و وس

 .پوشش دهد

 یها یو کسب درآمد در صنعت باز یشغل یها : فرصت دیبخوان شتریب

 چگونه است؟ یا انهیرا

شده و به  ینیشغل و کارآفر جادیپوشش گسترده مشاغل باعث ا نیا

البته قطعا با خود  رد؛یگ یاقتصاد شکل م تیتقو یها هیاز پا یکی ینوع

 یادیل زهستند که مشاغ زین یگرید عیگفت که کارها و صنا دیخواه

بودجه و بازار مصرف  نه،یما هز یاما مبحث اصل دهند یرا پوشش م

 .است

 ،ینیشغل و کارآفر جادیا یکه برا میا دهیموضوع را د نیا نهیع به

 یدیتول یها کارگاه نیتر است؛ کوچک ازین یادیز یها معموال بودجه

 ازین یتومان ونیلیم ۵۰۰ یا هیحداقل به سرما یشروع قو کی یبرا

 کی یانداز و به فکر راه میپا را فراتر بگذار یرند؛ حال اگر کمدا

 هیقطعا سرما م،یکارخانه باش کی یها در حد و اندازه تروکار بزرگ کسب

 .دیخواهد رس اردیلینخواهد بود و به م ونیلیمد نظر ما م

 ازین یهنگفت یها هیسرما نیکه چن یاست که اکثر مشاغل یدر حال نیا

اصل پول را برنگردانند و به سود  زین ییسال ابتدا کیتا  دیدارند، شا

 صنعت –در هنر تیگفت وضع توان ینرسند؛ اما به جرأت م یدیمف

 .ستین طور نیا یساز بازی

که در آن  میا دهید رانیا یو حت یخارج یدر کشورها یادیز یها نمونه

سود  نیشتریاند ب توانسته نهیبا صرف حداقل هز یساز یباز یها میت

صنعت در  نیا زیانگ شگفت یبازار مصرف گرید یمکن را ببرند؛ از سوم

 بیاست که ما را ترغ یمسائل گریکشورها قطعا از د ریسا یو حت رانیا

 .میبه آن کن یشتریب توجه کند یم

 یرانیا مرینفر گ ونیلیم ۲۳***

 یرانیا یمرهایتعداد گ رک،یمنتشر شده توسط دا یها گزارش طبق

 کی چیاست که ه یدر حال نیزده شده است؛ ا نیتخم نفر ونیلیم ۲۳

 !ندارند یبازار مصرف نیچن رانیفعال در ا یکار یها و حوزه عیاز صنا

طور مداوم  کل کشور به تیدرصد جمع ۱۵گفت  توان یم بیترت نیا به

 توان یها و آمار و ارقام م گزارش نیهستند؛ با توجه به ا یمشغول باز

 .شد یساز یبازو   یباز تیمتوجه اهم

 نیدر ب تیموفق میآن مانور ده یرو شتریب میخواه یکه م یموضوع

 .است لیمستقل و موبا یها یباز

مثال زد، قطعا کشور فنالند  تواند یرابطه م نیکه در ا یا نمونه نیبهتر

 ،یساز یاز شروع باز شیسوپرسل است؛ کشور فنالند تا پ ویو استود

خوش بدرخشد اما  لیموبا یها یوشداشت تا در حوزه ساخت گ یسع

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/14/1511424/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/14/1511424/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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انتظار  ها ینبود که فنالند یزیوجه آن چ چیبه دست آمده به ه جهینت

 .داشتند

را انتخاب  یساز یدادند و باز رییشد که راه خود را تغ نیهم پس

 کردند یسوپرسل هم فکر نم ویاستود یخود اعضا دیکردند؛ شا

 .و درآمد برسد تیحجم از محبوب نیبه ا شانیها یباز یروزگار

 که تصور آن هم سخت است یدرآمد***

خود را آغاز کرده،  تیفعال ۲۰۱۰که از سال  یفنالند یویاستود نیا

 میعظ لیبود که خ ۲۰۱۲برسد؛ از سال  تیزود توانست به موفق یلیخ

 .عرضه شدند یگریپس از د یکی ویاستود نیا یها یباز

خوب عمل  یقدر به Clash of Clans و Hey Day عنوان دو

شرکت  نیکه ا دندیهوشمند خوش درخش یها لیموبا یکردند و رو

و استقبال از کلش آف کلنز به  تیموفق د؛یرس یزود به سودآور یلیخ

شد تا بتوانند با  شتریشرکت ب نیبود که رفته تعداد کارمندان ا یقدر

 .ندآن را گسترش ده یشتریسرعت ب

نفر کار خود را شروع  ۱۵بتدا تنها با ا ویاستود نیا داست،یکه پ طور نیا

 ۲۱۳آن باعث شده تا در حال حاضر  شرفتیو پ تیموفق یکرده، ول

و  ینیکارآفر ،ییزا اشتغال یعنی نینفر در آن مشغول به کار باشند؛ ا

 .یالبته اقتصاد مقاومت

باعث شد تا  د،یروز افزون کلش آف کلنز و جذب کاربران جد گسترش

 یکه حت یدیاثر جد فتد؛یب دیجد یت اثرسوپرسل به فکر ساخ

شرکت  یبرا یشتریب یتر از کلش آف کلنز عمل کرد و سود مال موفق

 .به همراه داشت

در  الیخالص سوپرسل بود؛ کلش رو ریهمان ت Clash Royal یباز

کشور فنالند،  یکنار کلش آف کلنز عمال باعث شد تا چرخه اقتصاد

 ییکشورها یمربوط و حت یها تشرک یمابق یسوپرسل و حت ویاستود

 .سود کنند کردند، یکمک م ویاستود نیکه به ا

عالوه  یصنعت نوپا در فنالند باعث شد تا چرخه اقتصاد نیاز ا تیحما

 یکشورها یمابق دیشا یکشور و حت نیا یجا یشرکت در جا نیبر ا

ارزش سهام سوپرسل  زانیالزم به ذکر است که م فتد؛یبه حرکت ب زین

 .است وروی اردیلیم ۲.۱ل حاضر برابر با در حا

 یها یدر باز تینفر در کشور مشغول فعال ونیلیم ۲۳:  دیبخوان شتریب

 هستند یا انهیرا

آن، بهتر  یساز یکشور فنالند و صنعت باز طیمطلع شدن از شرا با

در کشور خودمان هم داشته  یساز یباز طیهم به شرا ینگاه میاست ن

در حوزه  رانیا تیدرک بهتر از وضع یو برا منظور نیبه هم م؛یباش

و دو  یا انهیرا یها یباز یمل ادیبن رعاملیبا مد ییوگو گفت ،یساز یباز

 .میداشت یرانیسازان ا یتن از باز

 یاقتصاد مقاومت قیاز مصاد یا انهیرا یها یباز یتوسعه بوم***

درباره  یا انهیرا یها یباز یمل ادیعامل بن ریمد ؛یقدوس یمیکر حسن

 د،یترد یگفت: ب گونه نیا یدر اقتصاد مقاومت یساز یصنعت باز ریتأث

است چرا  یاقتصاد مقاومت قیاز مصاد ای¬انهیرا یها یباز یتوسعه بوم

 یاسالم -یرانیمنطبق بر فرهنگ ا یبا حال و هوا ها یباز نیکه ا

 .شوند یم دیمرز و بوم تول نیمجوانان ه

که اگر دنبال تحقق  میا کرده دیافزود: ما بارها به مسئوالن تأک یو

نمونه و الگو در  نیبهتر تواند یم یصنعت باز د،یهست یاقتصاد مقاومت

امر را داراست؛  نیا یزم براال یتمام فاکتورها رایباشد ز نهیزم نیا

صنعت برشمرد و اول از  نیا یبرا توان یمهم را م تیدست کم چند مز

است و  یاشتغال در آن صد درصد متعلق به بخش خصوص نکهیاهمه 

 .باالست اریحوزه بس نیدر ا ینیکارآفر جهیدر نت

 نکهیخاطر نشان کرد: دوم ا یا انهیرا یها یباز یمل ادیعامل بن ریمد

 یتمام شاغالن حوزه باز بایاساساً جوان است و تقر یساز ینعت بازص

صنعت  نیبا رونق ا جهیو در نت رندیگ یجوان قرار م یسن یها در رده

کار در  نکهیسوم ا شود؛ یرفع م یادیمشکل اشتغال جوانان تا اندازه ز

در آن از  هیسرما یریپذ دارد و برگشت ییباال اریبس یبازده حوزه نیا

 .باالتر است اریبس گرید عیصنا

 یارزآور جهیدارد و در نت ییصادرات باال تیصنعت قابل نیافزود: ا یو

 یچندوجه یصنعت صنعت نیکشور خواهد داشت؛ ا یبرا یخوب اریبس

 یارتباطات و فناور یرساختیز عیرونق صنا یاست و رونق آن به معنا

از  یکه تابع نیافزون بر ا یرشد صنعت باز جهیاطالعات است و در نت

فناورانه  عیصنا گریموجب رشد د زیع است، خودش نیصنا گریرشد د

 .شود یم

 اجیبخش احت نیگفت دولت در ا دیبا تیگفت: در نها یقدوس یمیکر

و  ییمحدود به نظارت و کنترل محتوا اش فهیندارد و وظ یگر یبه تصد

 .شود یم هیاول هیسرما نیالبته تأم

 نیدر ا شیها در ادامه صحبت یا انهیرا یها یباز یمل ادیعامل بن ریمد

با سود  یول نهیصنعت کم هز کی ،یساز یرابطه که چرا صنعت باز

 یگذار هیبه دنبال سرما ایاقتصاد امروز دن  داد و افزود: حیباالست توض

 یگذار هیسرما نیرا با کمتر یبازده نیشتریاست که ب یعیصنا یرو

 ایمطرح دن یها از شرکت یلیه خخاطر است ک نیو به هم شدداشته با

 .اند سوق داده یخود را به سمت صنعت باز یگذار هیسرما ریمس

 دارد ایدن عیسرعت رشد را در صنا نیباالتر ،یاقتصاد باز***

که از  میابراز کرد: امروز شاهد یساز یکارشناس حوزه باز نیا

حاضر به  لیو موبا ونیزیتلو دیتول یها تا شرکت لمیف دیتول یها شرکت

شدند چون مطمئن  یباز دیهنگفت در بخش تول یگذار هیسرما

 .خواهند داشت هیبرابر بازگشت سرما ۱۰هستند که حداقل 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/27/1522742/23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/27/1522742/23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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از اصطاحات  یکیبه  «یاقتصاد باز»کرد: امروز اصطالح  حیتصر یو

سوال  نیبهتر باشد پاسخ ا دیشده است؛ شا لیتجارت تبد یایدن جیرا

 یایباشد. در دن زیهمه چ یایدهم تا گورا با ذکر چند آمار پاسخ 

ساالنه دو هزار  یجهان گردش مال نیخالق و ثروت آفر عیامروز، صنا

ناخالص  دیدرصد از تول ۱۲تا  ۲ نیاند که ب و گفته ارندد یدالر اردیلیم

را  شرفتیسرعت پ نیشتریو ب ردیگ یرا در برم شرفتهیپ یکشورها یمل

 .اند کرده ینیب شیت پصنع نیا یجهان برا عیصنا انیدر م

برابر  ۲۰ یستیونیصه یباز کی یات: بودجه مطالع دیبخوان شتریب

 رانیا یا انهیرا یها یباز ادیبودجه بن

 یا انهیرا یها یصنعت باز ان،یم نیدر ا نکهیا انیبا ب یقدوس یمیکر

دالر در سال و دارا بودن مخاطبان  اردیلیم ۱۰۰از  شیب یبا فروش زین

است،  افتهیرا  یممتاز گاهیجا یخود در اقتصاد جهان ینفر اردیلیدو م

صرفا کودکان و  یا انهیرا یها یمخاطبان باز گریعنوان کرد: امروزه د

مخاطبان  یسن نیانگیآمارها، م نیبلکه بنابر آخر ستندین وجوانانن

 .است دهیسال رس ۴۰تا  ۳۰ نیبه سن شرفتهیپ یدر کشورها یباز

 رانیا یا انهیرا کنانیدرصد باز ۲8 زنان***

 ۷۲که  دیبدان ستیبد ن زین رانیدر ا هیقض یسو نیاضافه کرد: در ا یو

 لیدرصد را زنان تشک ۲8را مردان و  رانیا یا انهیرا کنانیدرصد از باز

 ۱۲ نینوجوانان ب کنانیباز نیدرصد ا ۴۹ یرده سن ثیاز ح دهند؛ یم

 ۹۴در سال  رانیا یا انهیرا کنانیسال هستند و متوسط سن باز ۱۹تا 

 .سال بوده است ۱8 زین

بالغ  رانیدر ا یصنعت باز ۱۳۹۴اذعان کرد: در سال  یقدوس یمیکر

 ۲۴۶ زانیم نیتومان فروش داشته است که از ا اردیلیم ۴۶۰بر 

مربوط به  زیتومان ن اردیلیم ۲۱۴افزار و  تومان مربوط به سخت اردیلیم

تومان از  اردیلیم ۲۴اما تنها  انیم نیبوده است؛ در ا یفروش خود باز

 اریبس یاست که از نظر ما سهم یرانیا یها یش بازفرو هممبلغ س نیا

خالء را با کمک بخش  نیا میبه سرعت بتوان میاست و انتظار دار زیناچ

 .میبرطرف کن یخصوص

صنعت  ینیآفر نقش یبرا یا انهیرا یها یباز یمل ادیبن یها برنامه***

 در اقتصاد یباز

است که  نیا دیآ یم شیهمه ما پ یکه برا یسوال نکهیبا توجه به ا اما

نقش  یساز یصنعت باز نکهیا یبرا یا انهیرا یها یباز یمل ادیبن

دارد؟، موضوع را  ییها کند چه برنامه جادیدر اقتصاد کشور ا یتر پررنگ

هرچند هنوز فاصله   که در پاسخ گفت: میدیپرس یقدوس یمیاز کر

ردن اما به سرعت در حال کم ک میدار یجهان یستانداردهابا ا یادیز

 .میفاصله هست نیا

 یاست که فضا نیا ادیکار ما در بن نیتر ادامه داد: مهم یو

و  میکن یدر صنعت باز نهیبه صرف هز قیکشور را تشو یگذار هیسرما

 کیهر  ر،یمس حیصح مودنیکه به شرط پ میندازینکته را جا ب نیا

خواهد  هیتومان بازگشت سرما ۱۰ یدر صنعت باز یگذار هیتومان سرما

 .داشت

 ان،یم نیکرد: در ا حیتصر یا انهیرا یها یباز یمل ادیعامل بن ریمد

 انیدانش بن یخصوص یها شرکت تیاز فعال تیما حما یقطع استیس

 یها یاستراتژ یبه جا یجابیا یکردهایکوچک و بزرگ با اتخاذ رو

و چشم بسته از ورود  هدف یب یریمثال، ما جلوگ یاست؛ برا یسلب

 میبلکه معتقد میدان یصنعت نم نیا صالحرا به  یخارج یها یباز

بقا و  تواند یوجه م نیبه بهتر یجهان یصنعت به بازارها نیاتصال ا

 .کند نیآن را تضم شرفتیپ

 یبرا ریاخ یها در سال یگفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو

 تیتومان حما اردیلیم ۲۰از  شیب یساز یباز یها از شرکت تیحما

صورت رشد  به تیحما نیا جیداشته است و نتا یمال و یساخت ریز

 .شود یم دهید یرانیا یها یباز دیدر تول یدرصد ۲۵ساالنه 

 یمسئول از صنعت باز یها ارگان تیبر حما ینقد***

طرح  ادیبن نیا نیادامه داد: همچن یساز یکارشناس صنعت باز نیا

 یا انهیرا یباز در یطرح گفتمان اقتصاد مقاومت»را با عنوان  یا ژهیو

 ییاجرا یبرا دییبه وزارتخانه ارائه داده است که منتظر أخذ تأ «یرانیا

به  توان یطرح م نیاهداف و استنادات ا نیتر از مهم م؛یشدن آن هست

به مخاطبان و  یرانیا یا انهیرا یها یباز یهمچون معرف یردموا

 یروند ط یمعرف ،یفرهنگ مصرف محصوالت داخل جیآموزش و ترو

ها  روشن شدن فرصت ،یرانیا یساز یشده از ابتدا تاکنون در صنعت باز

و  یرانیا یباز شتریو مصرف ب دیتول ،یگذار هیسرما یها برا و چالش

 انیبن اقتصاد دانش یعلم یربنایز تیو تقو نپژوهشگرا یساز فعال زین

 .اشاره کرد یرانیا یا انهیرا یها یباز یدر حوزه تخصص یو مقاومت

آن  یاجرا یکالن است و برا اریطرح بس نیشد: ا دآورای یو

اطالعات، معاونت  یهمچون وزارت ارتباطات و فناور گرید یها دستگاه

 دیبا مایصداوس یوزارت ورزش و جوانان و حت ،یجمهور سیرئ یعلم

 .وارد عمل شوند یبه طور جد

 گانیرا مایوس در صدا یخارج یا انهیرا یها یباز غی: تبل دیبخوان شتریب

 است

ها از  ارگان یمابق تیسوال که حما نیدر پاسخ به ا یقدوس یمیکر

هم گفت: در سند برنامه  د؟یکن یم یابیرا چطور ارز یساز یصنعت باز

و  بیتصو یمجاز یفضا یعال یکه توسط شورا یا انهیرا یها یباز یمل

سند  نیا یبالغ شد، دست کم هشت نهاد و دستگاه مسئول اجراا

از وزارت فرهنگ و  ریاست که متأسفانه غ نیما ا لهاند اما گ شده نییتع

وزارت ارتباطات  یا را برعهده دارد و تا اندازه فیتکال نیشتریارشاد که ب

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/08/25/190419/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-20-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/08/25/190419/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-20-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/21/965699/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/21/965699/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 

 4  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

 گریداشته، د سازان یبا باز یمناسب یاطالعات که همکار یو فناور

 .اند نشان نداده شان فیبه انجام وظا یها رغبت چندان دستگاه

 میا ها صورت داده دستگاه نیبا ا یمکاتبات فراوان ادیگفت: ما در بن یو

 یچندان جد ست،یها ن اول آن تیاولو یباز نکهیا لیاما ظاهرا به دل

 یارتباطات به حوزه باز دیجد ریگرفته نشده است؛ خوشبختانه وز

 دنیشتاب بخش یفرصت برا نیاز ا میکن یم یسع مند است و ما عالقه

 .میاستفاده کن یباز عتبه رشد صن

 یها سال یها یسرگرم نیتر از محبوب یکی یا انهیرا یها یباز***

 ریاخ

 یساز بازی صنعت –هنر ریدرک هرچه بهتر تأث یبرا م،یگزارش تسن به

بهفرراد هم،  یو محمدمهد یبا عماد رحمان یدر اقتصاد مقاومت

 .میشو ایتا نظرات آنها را جو میکرد یصحبت

 دهیعق نیبر ا یبر اقتصاد مقاومت یصنعت باز ریدر رابطه با تأث یرحمان

 یها یسرگرم نیتر از محبوب یکیبه عنوان  یا انهیرا یها یاست که باز

که در  یتعامل تیو ماه ادیز اریبا جلب نظر مخاطبان بس ریاخ یها سال

در  یمال یها تراکنش نیشتریاز ب یکی دیترددرون خود دارند، بدون 

 .اند را رقم زده یالملل نیب طحس

 ۲۰از  شیب ها شیمایپ نیبراساس آخر زیگفت: در کشور ما ن یو

در  بیترت نیهستند؛ به ا یا انهیرا یها ینفر، مخاطب باز ونیلیم

که در داخل کشور  ینیرا با عناو یداخل نیمخاطب میبتوان کهیصورت

را با  یداخل عیمخاطب وس ازیو ن مینگه دار یراض شوند یم دیتول

را در  یادیز اریبس هیسرما میتوان یم م،یبرطرف کن یداخل نیعناو

 دیبا گسترش صنعت تول گرید یداخل کشور حفظ کرده و از سو

 .میکن جادیرا ا یعیوس ییزا اشتغال ،یا انهیرا یها یباز

 یها یذعان داشت که بازا توان یبه جرأت م رو نیافزود: از هم او

در حوزه  یتحقق اقتصاد مقاوت یها اهرم نیتر از مهم یکی یا انهیرا

 .است تِک یها

 .دارد یکسانی بایرابطه نظر تقر نیدر ا زیطرف مقابل هم بهفرراد ن در

به  دیبا یدر اقتصاد مقاومت نکهیباور است با توجه به ا نیبر ا یو

بهره را  تینها یبازار مصرف جد نیبهتر است از ا م،یبرس ییخودکفا

ما به  ازیهرچه ن م؛یآن را پوشش ده یو با محصوالت داخل میببر

و  شود یاز کشور خارج م یکمتر شود، قطعا ارز کمتر یخارج یها یباز

 .خواهد کرد یانیاقتصاد ما کمک شا بهمورد هم  نیهم

 یرو یمیقاثر مست تواند یم تیفیداخل باک دیتول نیگفته او، بنابرا به

 .بگذارد یاقتصاد مقاومت

 میرمستقیاثر غ توانند یم یا انهیرا یها یباز گریگفت: از طرف د بهفرراد

با ساخت  میتوان یشکل که ما م نیمردم داشته باشند؛ به ا یهم رو

را به  یمهم اقتصاد میمفاه یبرخ یاستراتژ ای یتیریمد یها یباز

 ییبه خودکفا ندهیدر آ زیها نتا آن میاموزیکودکان و نوجوانان خود ب

 .برسند

 یضرور یا انهیرا یها ی: توجه مسئوالن به صنعت باز دیبخوان شتریب

 است

دو فرد و  نیتوسط ا ییزا حجم اشتغال م،یگزارش تسن به

خود  تیفعالآغاز  یاز ابتدا شان یکیقابل توجه است و  شانیوهایاستود

 یا انهیرا یعنوان باز ۱۷از  شتریب دیتاکنون با تول ۱۳۹۰در سال 

صورت پاره وقت و  نفر و به ۱۱ یو ماهانه برا میصورت مستق به

 .کرده است ییزا اشتغال فرن ۳۰از  شیب یبرا یدورکار

رابطه  نیشغل در ا 8۰از  شیب گرید یویهم، استود گریطرف د در

شرکت  نیدر ا دهیشده و آموزش د تیز افراد تربا یکرده که برخ جادیا

 .مشغول هستند وهایاستود گریدر د یهستند و برخ تیمشغول به فعال

صنعت و  -هنر نیکشورها در ا ریسا تیآمارها و وضع یبررس طبق

 یا انهیرا یها یباز یمل ادیبن رعاملیمد یها صحبت یبررس طور نیهم

 دیرس جهینت نیبه ا توان یم یحتبه را یداخل یسازها یباز طور نیو هم

است که کشور ما  یزیهمان چ قایدق دیشا ،یساز یکه صنعت باز

ها  و کمبود شغل یاز مشکالت اقتصاد یلیبتواند به کمک آن به خ

 .پاسخ دهد

 دیتول نهیهز زانیم گرید یصنعت و از سو نیباال در ا یشغل گستره

است  یصنعت ناب یساز یکه باز دهد یو البته سود باال نشان م نییپا

 هیبه آن تک توان یدارد و م یبهتر تیوضع عیصنا یکه به نسبت مابق

 .کرد

ها روز به  ارگان یبه کمک تمام زیصنعت در کشور ما ن نیاست ا دیام

 شود. لیتبد رانیا یاقتصاد یها از ستون یکیکند و به  شرفتیروز پ

 )بازگشت به فهرست(

 چه کرد؟ رانیقرن با اقتصاد ا یپاش پول نیتربزرگ
 (۱8۵۰۳۰کد خبر  ۹۶آبان  ۲۷ایران اکونومیست ) 

 
ها تا  ارانهی یطرح هدفمند یاجرا یدهد از ابتدا یها نشان م یرسبر

تومان  اردیلیم ۴۰۰هزار و  ۳از  شیکنون هر ماه به طور متوسط ب

 نیکه در هماست  یدر حال نیشده است ا ینقد ارانهیصرف پرداخت 

به  یرقم یاعتبارات عمران یبرا افتهی صیبودجه تخص یدوره زمان

 .دهد یم لیرا تشک ارمقد نیمراتب کمتر از ا

http://tn.ai/fa/news/1392/12/16/305687/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tn.ai/fa/news/1392/12/16/305687/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 وریشهر انیها تا پا ارانهی یطرح هدفمند یکه از آغاز اجرا یحال در

در  یتومان بابت اعتبارات عمران اردیلیهزار م ۱۷۳حدود  یسال جار

هزار  ۲۷۵از  انیرانیبه ا یپرداخت ارانهی زانیکشور پرداخت شده، م

 ۵۰۰هزار و  ۴۵ ارانهی 8۱تومان فراتر رفته است.تا کنون  اردیلیم

 .پرداخت شده است رانیبه مردم ا یتومان

در دستور کار  ۱۳8۹ها آذر ماه سال  ارانهی یقانون هدفمند یاجرا

حالوت و  رند،یگ یم ارانهیکه  یقرار گرفت و هنوز تداوم دارد.نه مردم

 یزبان خود احساس م ریاعتبار هر ماهه ز نیا افتیبابت در ینیریش

 .روند است نیکنند و نه دولت، دلخوش به تداوم ا

بدل  یافتنیدست ن یطرح به افسانه ا نیا یاز اجرا شیها پ متیق

 ست،ین سریکه م یمعتقدند بازگشت به گذشته، امر یاریشده و بس

 یبا اجرا رانیصه خواهد بود. اقتصاد اعر نیممکن در ا نهیگز نیبهتر

افتاد و  یها نقد ارانهیبه چاه  ینقد ریغ یها ارانهیطرح از چاله  نیا

  .طلبد یرا م یهمگان یرون آمدن از آن همتیب یتالش برا

 دهیبه عق یپرداخت ینقد ارانهینسبت به   یکاهش اعتبارات عمران 

 رانیرگ در اقتصاد ابز یاز کارشناسان نشان دهنده اختالل یاریبس

 .است

 نیتام یبرا ینگیبا کمبود نقد رانیدهد همواره ا ینشان م آمارها

 یپروژه ها لیدوره تکم شیامر به افزا نیروبروست؛ ا یاعتبارات عمران

 یپروژه ها از سو نیتمام شده ا متیسو و باال رفتن ق کیاز  یعمران

بزرگ  یدیتهد یکمبود اعتبارات عمران نیشود.همچن یمنجر م گرید

از  یطوالن انیاست که سال یاشتغال در اقتصاد جادیا استیس یبرا

 .است دهیرنج کش یکاریب یدورقم ینرخ ها

 درد بزرگ 

گردد؛  یقرن حاضر بر م لیبه اوا رانیدر اقتصاد ا ارانهی یسابقه اعطا 

 رهیدر تهران به منظور ذخ لویس سیتاس یقانون بیبا تصو۱۳۱۱سال 

در  یاحتمال یمقابله با کمبودها یغله از کشاورزان برا دیگندم و خر

گندم به  دیتول ۱۳۱۵دستور کار قرار گرفت، چهار سال بعد، در سال 

دولت  افت،یگندم کاهش  متیشد و ق ادیمساعد ز یآب و هوا لیدل

 اریو نان ارزان را در اخت دیباال گندم را از کشاورزان خر متیوقت با ق

 .گذاشت یشهرکم درآمد  یگروه ها

به اقالم  ینقد ریکه به صورت غ یها نه نقد ارانهیاما  ۱۳8۹تا سال  

مشمول  هیاول یازهایو ن یاساس یگرفت.کاالها یمد نظر دولت تعلق م

 یطرح هدفمند یدهه هفتاد بررس لیبودند.هر چند از اوا ارانهی افتیدر

سردمدار ها در دستور کار دولت ها قرار داشت، اما دولت دهم، ارانهی

دولت وقت بر  سییبود که ر ۱۳8۹طرح شد و در آذر ماه  نیا یاجرا

طرح را به ملت داد و آرزو کرد موعد  نیا یخبر اجرا ونیزیصفحه تلو

 .باشد دهیاش از راه رس یبا مشکالت اقتصاد رانیا یخداحافظ

 

 دیطرح به فاز آخر نرس نیا یها اما نه تنها با اجرا ارانهیقصه پرغصه  

قابل حل  ریغ ییتر از قبل، با بحران ها دهیچیافت،پیتازه  یفراز بلکه

  .تر نسبت به گذشته. سنگ بنا کج نهاده شده بود

 نیاز دولت ها،در آزادتر یاریدر دستور کار بس ارانهی یهر چند اعطا 

به تمام  یسراسر ارانهی یقرار دارد اما اعطا نشانیاقتصادها تا بسته تر

تنها  رانیآزموده نشده است.ا یکشور چیدر ه یواتباع، به صورت مسا

 ارانهینسبت به پرداخت  ینسبتا طوالن یاست که در دوره ا یکشور

 .کند یاقدام م ازمندیاز برخوردار تا ن ت،یجمع یبه تمام یراسرس یها

 از قانون یتخط

 یساله باشد. طبق آرزو ۵ یها قانون ارانهی یبود قانون هدفمند قرار

در  دیبا رانیقانون، اقتصاد ا نیکنندگان ا بیان و تصوکنندگ نیتدو

 یتیکرد و در موقع یم یخداحافظ نشیشیپ یاز بحران ها ۱۳۹۴سال 

برتر جهان به اثبات  یاقتصادها انیو سالم ، حضورش را در م یرقابت

 یآرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منف نیرساند. ا یم

از  یکی رانیدهه نود ، اقتصاد ا یسال ها نیاولاقتصاد و عقبگرد آن در 

 . به نظاره نشست ۱۳۹۴را در  اتشیح یسال ها نیسخت تر

 ۴۵که حاال هر ماه  یمردم دیدر کنار قدرت خر یناخالص داخل دیتول

ها نه تنها  ارانهیکردند، آب رفته بود .  یم افتیتومان در ۵۰۰هزار و 

 . دل شدنشاظر نبودند بلکه به بار خاطر ب اری

از  یناش نهیهز یتومان نه تنها تکافو ۵۰۰هزار و  ۴۵کم کم مبلغ  

داد بلکه فشار  یها را نم ارانهیو  یاساس یکاالها متیق شیافزا

 یکرد که اسالفش همواره کسر یم یرا متوجه بودجه دولت ینیسنگ

 یرخ داده در سال ها نیبود.تورم سنگ یینام آشنا شانیبودجه برا

ها کار خود را کرده و قدرت  ارانهی یفمندطرح هد یرااج ییابتدا

 .نشانه رفته بود نیرا سنگ دیخر

 کاله ماند یب دیسر تول 

معتقدند سنگ بنا از همان ابتدا کج نهاده شد.قرار بود در  یاریبس 

و هم بخش سالمت  دیها هم تول ارانهی یقانون هدفمند یقالب اجر

کاله ماند و هم  یب دیما هم سر تولرا تجربه کنند ا نیادیبن یراتییتغ

 .بخش ها ریسا

بود که  یمردم انیدر م ینقد ارانهی عیهمان ابتدا تمرکز بر توز از

به  یو آمار یبانک اطالعات چیدر ه ارانهیاز آنها به  یبرخ یازمندین

 یسبب شد حت یسراسر عیتوز وهیش دنیبود . برگز دهیاثبات نرس

سال ها مهاجرت کرده بودند  نیکه در ا نیخارج نش انیرانیاز ا یاریبس

 .شوند ارانهی افتیدرمشمول  زین

 یاش را فوت م یشمع هفت سالگ یها در حال ارانهی یسراسر عیتوز 

بزرگ قرن  یدادن به پول پاش انیپا یبرا ییاجرا یکند که هنوز طرح



 

 6  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

 شیاز پ شیرو ب شیپ یعوارضش در سال ها ران،کهیدر اقتصاد ا

 )بازگشت به فهرست(  .ستیدر دستور کار نشود  یآشکار م

 سرمایه گذاری
گذاران  هیسرما یپروژه بزرگ در تهران برا 100 یطراح

  یخارج
 (۱۵۵۴۶۷۲شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲تسنیم )خبرگزاری  

 
گذاران  هیسرما یپروژه بزرگ برا ۱۰۰از  شیشهردار تهران گفت، ب

 .شده است یاحدر تهران طر یخارج

کره هرالد،  یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

نشست  نیحضور در سوم یشهردار تهران که برا ،ینجف یمحمدعل

سفر  یبه کره جنوب افتهیسازمان  ریرشد فراگ نهیشهرداران برتر در زم

گفت، جهان در حال حرکت در  یکره ا یکرده در مصاحبه با رسانه ها

کنند و  یم فایرا ا ینقش بزرگتر مناطقست که شهرها و ا یریمس

 .شوند یدولت ها م ینینقش آفر نیگزیجا

« رخ خواهد داد. یعمده ا راتییمن، تغ یدر دوران شهردار»گفت:  یو

 تیکه در ماه آگوست مسئول یاز زمان»ساله تهران افزود:  ۶۵شهردار 

هستم و در نشست  نهیتهران را بر عهده گرفته ام، عضو کاب یشهردار

 یبدنا معناست که هماهنگ نیکنم... ا یشرکت م یمهم دولت یها

 یوجود دارد و هر مشکل یدولت و شهردار نیب یکینزد یاستگذاریس

شود. مردم تهران انتظار  یحل و فصل م یعقالن یبحث ها قیاز طر

 «.را دارند یدر اداره شهر و سبک زندگ نیادیبن راتییتغ

همچون  یا دهیاز مشکالت عد ،ینفر ونیلیم ۱۵ یتیبا جمع تهران

از حد به  شیب یو وابستگ یکاف یها رساختیهوا، نبود ز یآلودگ

 .برد یرنج م ینیبنز یخودروها

تبادالت و  تیدر مورد تهران، تقو یو یدیافزود، نگاه کل ینجف

 ،ینیکارآفر ،یمال نیتام نهیبزرگ جهان در زم یارتباطات با شهرها

 هیبتواند سرما رانیا تختیاست تا پا ریدپذیتجد یها یژو انر دیتول

و گذار از  یصنعت یتنوع بخش یالزم را برا یها و دانش فن یگذار

 .دیماجذب ن یاقتصاد نفت

 یگذاران خارج هیسرما یپروژه بزرگ برا ۱۰۰از  شیکرد، ب دیتاک یو

کرد تا  قیرا تشو یکره ا یشرکت ها یشده است. و یدر تهران طراح

ساخت و ساز، صنعت و  نیو همچن انیدانش بن عیصنا در

زباله  لیهوا و تبد یکنترل آلودگ ،یبرق یها یباتر دیتول ،یخودروساز

 .کنند یگذار هیرماو انواع کودها س یبه انرژ

 ،یکیقطعات مکان نهیدر زم یبه دانش فن رانیا ازیبا اشاره به ن ینجف

تهران  یخت و توسعه متروسا ژهیبرق و نرم افزار گفت، به و زاتیتهج

 .است ییباال لیپتانس یدارا

از برنامه  یاریسال گذشته بس ۴ یدر ط»تهران اظهار داشت:  شهردار

کوچک و متوسط  یاز شرکت ها تیحما یبرا دیها و ابتکارات مف

کوچک و  یاقدامات، شرکت ها نیا جهیشده است... در نت ییاجرا

 تیریتحت مد یاند. شهردار تهافیدر تهران توسعه  انیمتوسط داش بن

کرده  ییشناسا انیدانش بن یشرکت ها بجذ یرا برا ییمن حوزه ها

اف  شنیاست یاز موسسه فرانسو یدر حال الگو بردار نهیزم نیو در ا

 )بازگشت به فهرست( «است.

 نیحضور در ا یبرا یرانیگذاران ا هیدعوت اوگاندا از سرما

  کشور

 (۱۵۵۷۴۹8شناسه خبر  ۹۶آبان  ۵تسنیم )خبرگزاری  

 
 رینظ ییخواست تا در بخش ها یرانیامور خارجه اوگاندا از تجار ا ریوز

اطالعات و  یفن آور ،ینفت و گاز، گردشگر ،یمواد معدن ،یکشاورز

 .کنند یگذار هیاوگاندا سرما یرساختیز یارتباطات و پروژه ها

 ویاوگاندا راد یخبر گاهینقل از پا به میتسن یگزارش خبرگزار به

خواست تا  یرانیامور خارجه اوگاندا از تجار ا رینتورک، سام کوتسا، وز

 ،ینفت و گاز، گردشگر ،یمواد معدن ،یکشاورز رینظ ییدر بخش ها

 هیاوگاندا سرما یرساختیز یاطالعات و ارتباطات و پروژه ها یفن آور

 .دکنن یگذار

و  رانیا یاقتصاد یمجمع هیافتتاح یر سخنراناظهارات را د نیا کوتسا

 هیتجارت و سرما تیآن تقو لیکرد که هدف از تشک انیاوگاندا ب

 .دو کشور اعالم شده بود نیب یگذار

نشست اظهار داشت، کشور اوگاندا با  نیامور خارجه اوگاندا در ا ریوز

 یباال برا لیپتانس یو دارا یبازار قو کی ینفر ونیلیم ۴۰ یتیجمع

به جامعه شرق  رانیا یاست و عالوه بر فراهم کردن دسترس رانیا

 یکشورها ینفر ونیلیم ۶۰۰به بازار  رانیا یتواند دسترس یم قا،یآفر

 .فراهم کند زیرا ن قایجنوب آفر وشرق، مرکز 
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سه جانبه  یمنطقه اقتصاد کی جادیا یبرا یگفت اقدامات کوتسا

و  قایترک شرق و جنوب آفربازار مش قا،یمتشکل از جامعه شرق آفر

 .است انیدر جر قایجنوب آفر یها یسازمان توسعه همکار

تفاهم منعقد کرده  ادداشتیموافقتنامه و  ۱۲و اوگاندا  رانیافزود، ا یو

 یایاست که مزا یگام نخست قو کی یمجمع اقتصاد نیاند. ا

 .هر دو کشور به دنبال خواهد داشت یبرا یملموس

نشست گفت،  نیدر ا زین رانیامور خارجه ا ریزو ف،یجواد ظر محمد

 فیکند. ظر یم یتلق قایدروازه ورود مهم به آفر کیکشورش اوگاندا را 

 لیبه اوگاندا نشان دهنده تما یرانیا هیبلندپا ئتیه کیافزود، اعزام 

و معنادار در عرصه گفت و گو و عمل با  یتعامل جد یکشور برا نیا

 .استاوگاندا 

 دیمختلف تول یشرکت ها ندگانیمتشکل از نما یرانیا یاعزام ئتیه

 ،یعمل و فن آور ،یلوازم خانگ ،یخودروساز یکننده در بخش ها

 ،یمحصوالت نانو کشاورز ،یکشاورز ،یبارور قاتیتحق ،یداروساز

 .است نگیهولد یشرکت ها گریو د یرانیکشت مه،یو ب یبانک

تعامل با اوگاندا نه تنها در  ها آماده یرانیگفت، ا رانیامور خارجه ا ریوز

با ارزش افزوده  یدر بخش ها یگذار هیفروش کاال بلکه سرما نهیزم

 )بازگشت به فهرست( درصد هستند. ۹۰ یباال

 یو سامانده یخارج یگذار هیبخش جذب سرما 2 جادیا

 یدر اتاق بازرگان نینش خارج انیرانیا تیظرف
 (۹۶آبان  ۹ فارس)خبرگزاری  

 
در اتاق  دیجد یدپارتمان صادرات ۲گفت:  رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 نیو همچن یخارج یگذار هیدر رابطه با جذب سرما رانیا یبازرگان

 .شود یم لیخارج از کشور تشک انیرانیقابل توجه ا تیظرف یسامانده

 یشافع نیفارس، غالمحس یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

دولت و بخش  یوگو گفت ینشست شورا نیکمیز در هفتاد و امرو

برگزار شد،  رانیا یاقتصاد در اتاق بازرگان ریکه با حضور وز یخصوص

صادرات  نکهیدر مورد ا انیکرباس یآقا یها هیگفت: در ارتباط با توص

 دیبا رد،یشورا قرار بگ نیدر دستور کار ا ژهیو وعموض کیبه عنوان  دیبا

دولت و بخش  یوگو گفت یپس در جلسات شورا نیکه از ا میبگو

 یگذار هیمسائل سرما یبررس رامونیپ ژهیدستور و کی یخصوص

 .داد میو صادرات قرار خواه یخارج

 

در  دیدپارتمان جد ۲ نیاظهار داشت: همچن رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

است که دپارتمان اول مربوط  لیدر حال تشک رانیا یاتاق بازرگان

و دپارتمان دوم به منظور  یخارج یگذار هیبه جذب سرما شود، یم

تواند  یخارج از کشور است که م انیرانیقابل توجه ا تیظرف یسامانده

 .کشور اثر گذار باشد یط صادراتیدر بهبود شرا

مانند جترو در ژاپن و کترا در  تواند یم زین رانیاظهار داشت: ا یشافع

 نیکند به هم جادیخارج از کشور ا را در یابیدفاتر بازار  یکره جنوب

 رانیاتاق ا سهیرئ أتیدر ه اینقطه از دن ۵دفتر در  ۵ یانداز راه لیدل

 ینقاط برا نیبهتر ییشناسا ندیمصوب شده است که در مرحله بعد فرآ

 )بازگشت به فهرست( .شود یم یو اطالع رسان ییدفاتر نها نیا سیتاس

در  یخارج هیدالر سرما اردیلیم 50دنبال جذب  به رانیا

  بخش معدن
 (۱۵۶۲۱۲۴شناسه خبر  ۹۶آبان  ۱۰ تسنیم )خبرگزاری 

 

 اردیلیم ۵۰کشور به دنبال جذب  نیگفت، ا رانیصنعت ا ریمعاون وز

است و در  ۲۰۲۲خود تا سال  یمعدن عیدر صنا یگذار هیدالر سرما

 ییایو آس ییچند بانک اروپابا  ییچند ماه گذشته موافقتنامه ها یط

 .به امضا رسانده است

 رانیصنعت ا ریمعاون وز ترز،یبه نقل از رو میتسن یگزارش خبرگزار به

در  یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۵۰کشور به دنبال جذب  نیگفت، ا

چند ماه گذشته  یاست و در ط ۲۰۲۲خود تا سال  یمعدن عیصنا

 .به امضا رسانده است ییایو آس ییابا چند بانک اروپ ییموافقتنامه ها

در ملبورن  مارکیا یکنفرانس معدن هیدر حاش ان،یکرباس یمهد

در بخش معدن و  یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۵۰ما به »گفت:  ایاسترال

 «.میدار ازین رانیا یمعدن عیصنا

دو ماه  یدر ط»گذاران گفت:  هیبدون اشاره به نام سرما انیکرباس

 میو دانمارک داشته ا شیاتر ،یبا کره جنوب ییافقتنامه هاگذشته ما مو

 «.در راهند زیآلمان ن ریکشورها نظ گریو د

سال  ۵ یدر بخش معدن ط هیجذب سرما یبرا رانیبرنامه ا زا یو

 هیتاکنون چه مقدار جذب سرما رانیخبر داد اما نگفت که ا ندهیآ

 .داشته است

 دیل شراکت با معدنکاران و تولبه دنبا نیهمچن رانیگفت، ا انیکرباس

 هیتا سرما مین کیما تمام تالشمان را م»است.  یکنندگان خارج
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 ی( فرصت هارانی... معادن و کارخانجات )امیکن دایگذاران درست را پ

 «.هستند یخارج یشرکت ها یبرا یگذار هیسرما

کنندگان  دیگفت، ما در حال مذاکره با تول رانیصنعت ا ریوز معاون

 کیبا  ندهیدو ماه آ یو در ط میهست لیو برز ایدر استرال تیبوکس

 نیمناقصه ب کیدر  یت ید یبه نام شرکت اس ب یا نهیگ کیشر

 یدرویمیاست شرکت ا یکرد. گفتن میشرکت خواه تیبوکس یالملل

 .است یت ید یدر شرکت اس ب یاصل ذارگ هیدرصد، سرما ۵۱با  رانیا

و  ییایاسترال یشرکت ها یکره با برخما در حال مذا»افزود:  انیکرباس

 «.میهست یکنیو دومن یا نهیگ یشرکت ها گرید نیو همچن یلیبرز

هزار تن  8۰۰کاتود مس خود به  دیتول شیبه دنبال افزا نیهمچن رانیا

 .است یالدیم ۲۰۲۵تا سال 

در  کایموضع آمر رییاست تغ دواریام یحال افزود، و نیدر ع انیکرباس

 یبرا یموانع ران،یدونالد ترامپ در رابطه با ا یمهورج استیدوران ر

 .نکند جادیا رانیا یگذار هیاهداف جذب سرما

 یها م میاست از لغو تحر یچند سال»افزود:  یرانیمقام ارشد ا نیا

 یسبز ریکرده است. مس دییرا تا رانیگذرد. بعد از توافق، سازمان ملل ا

 یاحترام م یتوافق هسته ا وجود داشت. ما به رانیبا ا یهمکار یبرا

  «پسندد. یتوافق را نم نیترامپ است که گفته ا یو تنها آقا میگذار

 )بازگشت به فهرست(

بر  یکسب و کار جهان یدر فضا رانیا ینزول رتبه جهان

 یداخل گذار هی/ سرماگذارد یم ریتاث یخارج یگذار هیسرما

 کند یفضا کار نم نیهم در ا
 (۹۶ آبان ۱۵فارس )خبرگزاری  

 

 یبرا نکهیا لیگفت: به دل رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

 ۴مهم است، نزول  یالملل نیب یفاکتورها یتمام یخارج گذاران هیسرما

 یالملل نیب یبر روابط اقتصاد یکسب و کار جهان یدر فضا رانیا یا پله

 .مؤثر است

فارس در  یخبرگزار یگار بازرگانوگو با خبرن  در گفت یالهوت محمد

آن بر روابط  ریو تأث رانیا یکسب و کار جهان یا پله ۴مورد نزول 

گفت:  یخارج یگذار هیو جذب سرما یالملل نیب یو تجار یاقتصاد

تجارت  یو بطورکل یخارج یها یگذار هیبر سرما یالملل نیب یبند رتبه

 رگذاریها با هم تأثکشور یالملل نیب یروابط اقتصاد وهر کشور  یخارج

  .است

در  رانیپله نزول ا ۴افزود: قطعا  رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

 رگذاریتأث رانیا یالملل نیب یبر روابط اقتصاد یکسب و کار جهان یفضا

  .است

و  یاجتماع نیاست که اگر در بحث تأم یدر حال نیاظهار داشت: ا یو

کشور از جمله  یداقتصا نیفعال یمقدار برا کی ها اتیمال

 یشود، رتبه جهان جادیا التیو صادرکنندگان، تسه کنندگان دیتول

  .برسد ۷۰تا  8۰به  یبه راحت تواند یم رانیکسب و کار ا یفضا

 یگذار هیسرما یکسب و کار قطعا رو یگفت: کاهش رتبه فضا یالهوت

 گذاران هیسرما یحت گذاران هیاست چرا که سرما رگذاریتأث یداخل

  .کنند ینم تیفضا احساس امن نیدر ا یداخل

داشته  یگذار هیاند جذب سرما توانسته ایکه در دن ییافزود: کشورها یو

باال شده در بحث  یآنها منجر به رشد اقتصاد یگذار هیباشند و سرما

  .اند کسب و کار تالش کرده طیبهبود مح

تا  ۳۰ب به جذ دنیرس نکهیا انیبا ب رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

که در برنامه ششم توسعه  یخارج یگذار هیسرما یدالر اردیلیم ۴۰

کسب و کار است، گفت: در  یبهبود فضا ازمندیشده است ن ینیب شیپ

 میکه بتوان ردیصورت بگ ییکارها دیحتما با یاقتصاد تیبحث شفاف

 یبرا رایز م،یکن یخارج گذاران هیسرما وررا مناسب حض طیشرا

کسب  طیمح کی یالملل نیب یفاکتورها یتمام یارجخ گذاران هیسرما

  .و کار امن و آسان مهم است

گزارش خود موسوم به  نیتر در تازه یگزارش فارس، بانک جهان به

کشور جهان از نظر  ۱۹ تیوضع« ۲۰۱8کسب و کار » یگزارش فضا

قرار  یکسب و کار مورد بررس یو فضا یاقتصاد یها تیسهولت فعال

  .داده است

 ۴با  رانیکسب و کار در ا یفضا یالملل نینهاد ب نیا یابیارز اساسبر

 .نزول کرده است ۱۲۴به  ۱۲۰پله نزول از 

عنوان شده که از سال گذشته برابر  ۵۶.۴8 یدر سال جار رانیا نمره

 فهرست( )بازگشت به   کمتر است.  ۵۷.۲۶با 

گذاران  هیسرما یراکشور ب یصنعت لوازم خانگ طیشرا

 ستیجذاب ن یخارج
 (۱۵۷۰۵۴۷شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۰)خبرگزاری  

 

 یگذار هیسرما طیشرا دیبا نکهیا انیبا ب یانجمن لوازم خانگ ریدب

تعرفه  رییآمار تغ نیباالتر رانیگفت: ا م،یرا در کشور فراهم کن یخارج
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 یدر کشور بحضور  یگذاران را برا هیموضوع سرما نیها را دارد که هم

 .کند یم لیم

امروز  یانصار اهلل بیحب م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

تقاضا و  کیتحر د،یتول شیافزا یبرا نکهیا انیبا ب یخبر یدر نشست

اقدامات الزم را در رفع رکود حاکم بر بازار انجام  دیصادارت کاالها با

 ییباال یکشور توانمند یاظهارداشت: امروز صنعت لوازم خانگ م،یده

از کمپرسور  ریکه به غ یدارد به نحو تیفیمحصوالت با ک دیتولدر 

کشور در داخل  ازیمورد ن یدرصد انواع لوازم خانگ ۷۵ زریو فر خچالی

 .شود یم دیتول

در فروشگاه ها  تیفیک یب یکاالها میده یاجازه نم نکهیا انیبا ب یو

و بهداشت کاالها   یمنیبحث ا یمل یشود، افزود: در استانداردها عیتوز

به  یتوجه جد دیکالهاست که با تیفیک یمدنظر است اما نکته اساس

 .آن شود

جذاب  یگذاران خارج هیسرما یکشور برا یصنعت لوازم خانگ طیشرا*

 ستین

که بعد از  میدر پاسخ به پرسش خبرنگار تسن یانجمن لوازم خانگ ریدب

کشور  یدر بخش لوازم خانگ یارجخ یگذار هیسرما زانیبرجام چه م

در صنعت لوازم  یشرکت آلمان کیانجام شده است، گفت: تا کنون 

همچنان مشغول  یها شرکت ریمشارکت کرده و سا رانیا یخانگ

 .مذاکره هستند

را در کشور  یخارج یگذار هیسرما طیشرا دیبا نکهیا انیبا ب یانصار

در کشور مورد  یگذار هیقانون سرما دیکرد: با حیتصر م،یفراهم کن

برطرف شود.  دیهم با یمشکالت بانک نی. همچنردیقرار گ ینیبازب

شود که  یتعرفه ها اعمال م رییآمار تغ نیباالتر رانیدر ا نیعالوه بر ا

 .کند یم لیم یحضور در کشور ب یگذاران را برا هیسرما عموضو نیهم

  کسب یمر فضااضافه کرد: قانون بهبود مست یانجمن لوازم خانگ ریدب

 .شود ییاجرا دیبا  دیرس بیدر مجلس به تصو شیسال پ ۴و کار که 

 یخود ضمن انتقاد از طرح کارت اعتبار یدر ادامه صحبت ها یو

 دیخر یطرح کارت اعتبار یگفت: مرحله اول اجرا ،یرانیا یکاال دیخر

با رفع آنها به  دیبا نیداشت که مسئول یاریبس راداتیا یرانیا یکاال

 یباشند. به هر حال من اطالع یکارت اعتبار دیطرح جد یکر اجراف

 ییموضوع اجرا نیاما اگر قرار باشد ا میندار دیجد حطر نیاز ا یکامل

و  دکنندگانیوزارت صنعت، تول ،یبانک مرکز ندگانینما  دیشود با

 یمذاکره کرده و بعد از کار کارشناس گریکدیبا  دیاتاق اصناف با

 .شود یرااج دیجد ماتیتصم

در بخش لوازم  یپله ا ریز دکنندگانیتول تیدر خصوص فعال یو

 یبرا دینسبت به صدور مجوز تول ها هیاتحاد یافزود: برخ  ،یخانگ

کار  نیاما ا کنند یاقدام م یلوازم خانگ یا رپلهیز یواحدها یبعض

توسط وزارت صنعت صادر شود.  دیبا دیمجوز تول رایز ستیدرست ن

مانند  ها هیاتحاد یتوسط بعض مجوزها نیست که اا یدر حال نیا

 دیتول شیکه باعث افزا شود یصادر م لونینا هیاتحاد ایفلز  هیاتحاد

 .شده است یدر صنعت لوازم خانگ یا رپلهیمحصوالت ز

لوازم  یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم یبا اشاره به برگزار یانصار

 نیکرد: در ا حی، تصر آذرماه امسال ۵تا  ۲در تهران که از  یخانگ

حضور دارند که  یشرکت خارج ۱۳۶و  یشرکت داخل ۲۹۴ شگاهینما

و  شیدرصد افزا ۱۳با سال قبل  سهیدر مقا یداخل یها تعداد شرکت

)بازگشت به  درصد کاهش داشته است. ۶ یخارج یها تعداد شرکت

 فهرست(

 ریاخ  چند سال یدر کشور ط یبلند مدت یگذار هیسرما

  انجام نشده است
 (۱۵۷8۵88شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۹ تسنیم)خبرگزاری  

 
 قاتیگفت: براساس تحق یاتاق بازرگان ندگانینما ئتیعضو ه

در چند سال گذشته در  یبلندمدت یگذار هیسرما  چیشده، ه انجام

امر  نیمدت است که ا کوتاه ها یگذار هینشده و تمام سرما  کشور انجام

 یبلندمدت و مل یها پروژه یبرا گذاران هینشان از عدم اعتماد سرما

 .است

 میتسن یخبرگزار یدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد ،یحجاز ابوالفضل

  یاصل  یها استیاز س یاز پول مل تیاظهار کرد: در تمام کشورها حما

خ با نر اورد،یدر بودجه کم ب کهیدولت هر زمان رانیها است اما در ا دولت

  ابدی یصادرات کاهش م زانیو از آن طرف هر موقع م کند یم یارز باز

 .: نرخ ارز کم استندیگو یم

است  تر نییپا اریبس ینرخ فعل نیارز از ا یواقع متیق نکهیا انیبا ب یو

واردات  قیخود را از طر هیاز مواد اول یبخش زیافزود:صادرکنندگان ما ن

 متیق شیبر افزا یادیز ریرز، تأثو باال رفتن نرخ ا کنند یم نیتأم

مانند    یگرید یها در بخش یآنها دارد و حت یشده کاال تمام

 .است رگذاریتأث زین نقلو حمل

ادامه داد: در سه ماه گذشته  رانیا یاتاق بازرگان ندگانینما ئتیه عضو

 .مینرخ ارز در بازار مصرف بود شیدرصد شاهد افزا ۱۳از  شیب

است، چرا  یرقم کیتورم موجود در کشور  مییگو یکرد: م حیتصر یو 

است و  یارز دو رقم متیق شیافزا زانیو م یها سه رقم نرخ سود بانک

 ندارند؟ یهمخوان گرید کیاعداد با نیا
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 قاتیگفت: براساس تحق رانیا یاتاق بازرگان ندگانینما ئتیه عضو

ر چند د یبلندمدت یگذار هیسرما چیه فیشده توسط دانشگاه شر انجام

مدت بوده  کوتاه یگذار هینشده و تمام سرما سال گذشته در کشور انجام

 یها پروژه یگذاران  برا هیامر نشان از عدم اعتماد سرما نیاست که ا

 .است یمل وبلندمدت 

 ،یو صنعت یدیتول یها بخش ریسا ینفت یها بخش رازیغ افزود: به یو

 شود، یه ارائه  مک زین ی)در صادرات( کشور ندارد و آمار ینقش

 .است یرواقعیغ

حداقل، نرخ  دیکشور با یاقتصاد یفعل طیدر شرا نکهیا انیباب ،یحجاز

بخش  یکرد: لزوم باال رفتن نرخ ارز برا دیارز را ثابت نگه داشت تأک

است اما  دیتول یدر واحدها ینگینقد زانیشدن م شتریب ،یدیتول

 .باره ندارند نیدر ا ینگینقد قیتزر یالزم را برا یها همکار بانک

 است یدولت ستمیفساد از س شهیر

هزار نفر کارگر داشته تعداد  8۰که در دهه  یدکنندگانیافزود: تول یو

شبه با  کیآنها  هیسرما رایاست ز افتهی آنها امروز به صد نفر کاهش

 .است افتهی نرخ دالر از هزارتومان به چهار هزار تومان ،کاهش شیافزا

 کی ضیبا تعو نکهیا انیبا ب رانیا یاتاق بازرگان ندگانیمان ئتیه عضو

 راتییکشور را دچار تغ یاقتصاد یها استیدر دولت تمام س ریوز

 هیجذب سرما میاست که نتوانسته ا لیدل نیگفت: به ا کندیم یادیز

به خارج از  زیرا ن یگذاران داخل هیو سرما میداشته باش یخارج یگذار

 .میکن یم تیکشور هدا

 شود، یدرباره فساد )در اقتصاد کشور( صحبت م یگفت: وقت یحجاز

 یدولت ستمیس یها شهیبلکه از ر ستین یمربوط به بخش خصوص

سالم را در  تیقصد فعال طیشرا نیدر ا یوقت یاست؛ فعاالن اقتصاد

 .آنها تنگ و خفگان کننده است یبرا طیاقتصاد کشور دارند، شرا

 است تومان ۳۳۰۰دالر  یواقع نرخ

ارز در کشور گفت: نرخ  متیشدن ق ینرخ بر لزوم تک دیبا تاک یو

تومان است که  ۳۵۰۰تومان تا  ۳۳۰۰ارز دالر  در کشومان  یواقع

   .شود ینرخ منجر به بازگشت رونق به اقتصاد کشور م نیبه ا دنیرس

 نیکه در ا یادامه داد: کسان رانیا یاتاق بازرگان ندگانینما ئتیه عضو

در واقع عاشق کشورشان  کنند یم دیکشور، اقدام به تول یفعل طیشرا

تا  ۷به صادرکنندگان خود  نیاست که کشور چ یدر حال نیهستند؛ ا

 .دهد یم زین یصادرات ارانهیدرصد  ۱۶

 ،یگریصادرکنندگان با اقداماتد قیتشو یکرد: دولت برا حیتصر یو

 .وارد شود دینرخ ارز با شیارج از افزاخ

از صادرات  تیحما ینرخ ارز برا شیافزا یجا فت: دولت بهگ یحجاز

  ارزان  التیو تسه یصادرات یها ارانهیپرداخت  یها از کانال توانند یم

 )بازگشت به فهرست( وارد شود. ،یاز صندوق توسعه مل ای یبانک متیق

 بازرگانی
سفر  یبرا دیرواد یاعطا لیخواستار تسه یجنوب یقایآفر

  شد رانیتجار به ا
 (۱۵۵۶۰8۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۳تسنیم )خبرگزاری  

 

 رانیاز ا یجنوب یقایکوچک آفر یاقتصاد یتوسعه بنگاه ها ریوز

 لیرا تسه یجنوب یقایبه تجار آفر دیرواد یاعطا طیخواست تا شرا

 .کند

 ،پورتیر زنسیب یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

خواست  رانیکوچک از ا یاقتصاد یتوسعه بنگاه ها ریزولو، وز وهیندیل

 .کند لیرا تسه یجنوب یقایبه تجار آفر دیرواد یاعطا طیتا شرا

 یتوسعه بنگاه ها ریشود که وز یدرخواست پس از آن مطرح م نیا

 نیاعالم کرد که ا رانیا یدر مجمع تجار روزیکوچک د یاقتصاد

 .خواهد کرد کیدوجانبه را تحر یالت تجارمباد انینشست رشد جر

 استیمشترک دو کشور به ر ونیسیجلسه کم هینشست در حاش نیا

 .امور خارجه دو کشور برگزار شد یوزرا

 یجنوب یقایو آفر رانیدوجانبه ا یخاطر در خصوص روابط تجار زولو

ها  میوضع تحر لیبه دل رانیخاطر نشان کرد که واردات کشورش از ا

 .کشور کاهش داشته است نیا هیعل

 یگذار هیتجارت و سرما تهیکم یما از راه انداز یهر دو»افزود:  یو

 سیسفر رئ انیتفاهم امضا شده در جر ادداشتی جهیمشترک که نت

. ما میکن یاست استقبال م ۲۰۱۶در سال  رانیجمهور زومبا به ا

به  یابیتمرکز جهت دست یدر مورد حوزه ها ینقشه راه نیهمچن

 «.میکرده ا یهدافمان طراحا

است بحث  دواریام یکوچک افزود، و یاقتصاد یتوسعه بنگاه ها ریوز

کوچک و متوسط و خرد  یها یدر مورد بنگاه ها و تعاون یشتریب یها

 .ردیصورت بگ نیطرف نیب
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 رانیامور خارجه ا ریوز ف،یمحمد جواد ظر نینشست همچن نیا در

را دارد که در روابط دوجانبه و  لیپتانس نیا یجنوب یقایگفت، آفر

 .باشد رانیسودمند متقابل مکمل ا

 شیها از معدن که شما ب نهیدر تمام زم میخواه یما م»افزود:  فیظر

بسته  ریحوزه ها نظ ریتا سا دیسال است در آن تسلط دار ۱۰۰از 

رابطه برقرار  یجنوب یقایبا آفر یو داروساز یمحصوالت کشاورز یبند

نفت و گاز  رینظ ییدر بخش ها میدار یآمادگ نیچن. ما هممیکن

 )بازگشت به فهرست(  .«میمکمل شما باش

نقطه ضعف مناطق آزاد/ دو سوم ارز منطقه آزاد ارس از  15

  دست رفت
 (۹۶آبان  ۳فارس )خبرگزاری  

 

مشکالت موجود در مناطق آزاد گفت:  مجلس با اشاره به ندهینما کی

مناطق »است که  نیا یاقتصاد ونیسیکم ندگانیمن به نما شنهادیپ

ندهند  یبه آن را ندگانیدولت حذف کرده و نما حهیرا از متن ال« آزاد

 .بماند یباق حهیدر ال «ژهیمناطق و»اما 

گو با خبرنگار  و مجلس در گفت ندهینما ،یگانیدل یحاج ینعلیحس 

از اهداف  یکی نکهیا انیفارس، با ب یباشگاه توانا خبرگزار یاداقتص

 انیبوم« اشتغال»و  «شتیمع»بود که در  نیمناطق آزاد ا لیتشک

 یامر محقق نشد، گفت : از سو نیداشته باشد اما ا یمثبت ریمنطقه تاث

 یهمچون واردات کاال« واردات کاال یبرا یکانال»به  ادمناطق آز گرید

شاهد  زیاند و در حال حاضر ن شده لیتبد یلنج ته ایهمراه مسافر 

 .میمناطق هست نیدر ا« توسعه نامتوازن»

کشور به  دیموجب خواهند شد که تول طیشرا نیا نکهیبر ا دیبا تاک یو

امر دو ضربه به کشور وارد  نیرود، عنوان کرد: ا شیپ یلیسمت تعط

 «یحقوق گمرک» چیمناطق نه تنها ه نیچراکه در واردات از ا کند یم

 دیبه تول« داخل دیتول یواردات مشابه کاال»بلکه با  شود یپرداخت نم

 ،یواردات ینکته مهم آنجاست که کاالها زنند؛ یم هکشور ضرب

 یهستند که در داخل کشور، فناور «یو مصرف یینها یکاالها»

ارزش افزوده  یکه دارا یا به گونه افتد یآنها اتفاق نم یرو یدیجد

  .شوند یباالتر

 دو سوم ارز منطقه آزاد ارس از دست رفت*

از منطقه  یباره به ذکر مثال نیبرنامه و بودجه در ا ونیسیعضو کم نیا

از  شیدر منطقه آزاد ارس ب ۹۴آزاد ارس اشاره کرد و گفت: در سال 

همراه مسافر به  یکاال هیتحت رو یمصرف یدالر کاال ونیلیم۱۲۰

صادرشده تنها حدود  یدیتول یبل آمار کاالکشور وارد شده، اما در مقا

سوم ارز  کی میدر واقع ما تنها توانست باشد؛ یدالر م ونیلیم ۴۰

 .و دو سوم آن از دست رفت میاز کشور را بازگردان یخروج

 ییمناطق شامل محصوالت نها نیواردات ا نکهیبا اشاره به ا یو

ت: امارات است، گف رهیلوکس و غ یهمچون پوشاک، شکالت، کاالها

کشور توانسته با  نیا دهد ینشان م ها یاست، اما بررس یکشور کوچک

 ایبه نفت را درمان و آن را قطع کند؛  یمناطق آزاد، وابستگ سیتاس

خود را  دیصادرات و تول زانیبا مناطق آزاد، م تهتوانس نیآنکه کشور چ

 جادیاتباع خودش ا یبرا یفرصت شغل ونیلیدهد و چند ده م شیافزا

 .نقش مناطق آزاد در کشور ما کامالً برعکس شده است کهیکند؛ درحال

قانون، اهداف مناطق  ۱درماده  نکهیا انیدر ادامه با ب یگانیدل یحاج

را شامل  «یدرآمد عموم شیافزا»و  «یگذار هیسرما»آزاد آمده که 

 م،یستیاتفاقات را در مناطق آزاد شاهد ن نیکه ا یدر حال شود یم

کنترل در » زیو ن« اشتغال سالم و مولد جادیا» نیگفت: همچن

اهداف مناطق آزاد به شمار  گریاز د «یا نطقهو م یجهان یبازارها

 .اند که متاسفانه محقق نشده ندیآ یم

مناطق  نیا زین یاقتصاد مقاومت یها استیس یدر راستا ،یگفته و به

 «دیتول»گسترش  ،«شرفتهیپ یها یآور انتقال فن»در جهت  ستیبا یم

و منابع  ها یازمندین نیتام» یو از طرف« صادرات کاال و خدمات»و 

 یزیچ نیگام بردارند اما در مناطق آزاد کشور شاهد چن «یمال

 .میستین

 کننده نگران یآمارها *

که توسط کارشناسان صورت  ییها یشد: بررس ادآوری یگانیدل یحاج

 یبرابر صادرات ۶تا  ۲اد واردات کاال از مناطق آز دهد یگرفته، نشان م

درصد واردات ۱۰تا  ۶ نیهمچن شود؛ یمناطق انجام م نیاست که در ا

منطقه ۷اما متاسفانه مجموع  افتد؛ یکل کشور از مناطق ازاد اتفاق م

درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص  کیآزاد کشور تنها 

 .اند داده

در  یخارج یها یگذار هیسرما زین گرید یاز سو نکهیبا اشاره به ا یو

درصد است، گفت: طبق ۳تنها  یاصل نیمناطق آزاد نسبت به سرزم

از  شیب ریسال اخ 8در  یخارج یگذار هیسرما نیانگیم یالملل نیآمار ب

 دهد ینشان م یدالر در کل کشور بوده؛ اما آمار داخل اردیلیم ۳

ل درصد ک ۳در مناطق آزاد کمتر از  یخارج یگذار هیسرما نیانگیم

 .در کشور است یخارج یگذار هیسرما

از اهداف مناطق آزاد  یکیصادرات  شیافزا نکهیا انیبا ب یگانیدل یحاج

مناطق اختصاص  نیدرصد از کل صادرات کشور به ا کیبوده اما تنها 

 دیدالر صادرات حاصل از تول ونیلیم ۴۰۰دارد، گفت: ساالنه کمتر از 
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 یدالر اردیلیم ۴۰بل صادرات در مناطق آزاد وجود دارد که در مقا

در واقع  شود؛ یدرصد کل صادرات کشور را شامل م کی دکشور حدو

 .باره محقق نشده است نیگفت نقش مناطق آزاد در ا توان یم

 دندیسال به اهداف خود نرس۲۵مناطق آزاد پس از *

برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: آمار ارائه شده نشان  ونیسیکم عضو

 نیکرده و ا نیکشور را تام یناطق آزاد نتوانستند منافع ملم دهد یم

مناطق آزاد کشور  نیاول سیاز دو دهه از تاس شیاست که ب یدر حال

 .گذرد یم

 شیافزا حهیپرسش که نظر شما در خصوص ال نیدر پاسخ به ا یو

اصالح  یکه مناطق آزاد فعل یاظهار داشت: تا زمان ست،یمناطق آزاد چ

بتوانند به سمت  دیدر واقع آنها با ست؛یآنها به صالح ن شینشوند، افزا

آنها  شیصورت افزا نیو اقتصاد کشور بروند که در ا یمنافع مل تیتقو

 .ستبالمانع ا

 دیدولت حذف کن حهیمناطق آزاد را از ال شیافزا*

دارم  یگرید دگاهید ژهیدر ادامه افزود: راجع به مناطق و یگانیدل یحاج

بهتر  نیتحقق اهداف مدنظر دارند؛ بنابرا یبرا یتربه تیچراکه ظرف

دولت، دو  ای یاقتصاد ونیسیشود تا در کم دهیشیاند یریاست تداب

 جیاز هم جدا شده و نتا یاقتصاد ژهیموضوع مناطق آزاد و مناطق و

 .حاصل شود یبهتر

 ونیسیکم ندگانیمن به نما شنهادیمجلس گفت: پ ندهینما نیا

مناطق آزاد را از متن  شیکمک کنند تا افزااست که  نیا یاقتصاد

ندهند؛ اما قسمت  یبه آن را ندگانیدولت حذف کرده و نما حهیال

داده  لیبماند و گزارش آن به صحن تحو یباق حهیدر ال ژهیمناطق و

 .شود

 کشور باشد تیدر حد ظرف ژهیمناطق و شیافزا*

هستم اما با مناطق آزاد مخالف  شیعنوان کرد: با افزا انیدر پا یو

رونق و توسعه  ش،یدارند با افزا ژهیکه مناطق و ییها یژگیتوجه به و

 )بازگشت به فهرست( کشور موافق هستم. تیآنها در حد ظرف

 صادرات شده است لیپاشنه آش دیتول یباال نهیهز
 (۱۵۵۷۹۶۳شناسه خبر  ۹۶آبان  ۶تسنیم خبرگزاری ) 

 
 یباال نهیگفت: هز یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم ریدب

 .است رانیدر ا ینفت ریصادرات غ لیپاشنه آش دیتول

 

در  یشاهرود ینیحسن حس دیس م،یتسن یگزارش خبرگزار به

تمام شده  نهیتالش ها هنوز هز یافزود: به رغم تمام ویمصاحبه با راد

 .ستین یقابل رقابت با محصوالت خارج رانیکاال در ا

در  یحضور پر رنگ یداخل داتیپرسش که چرا تول نیدر پاسخ به ا یو

در  دیسئوال را با نیندارند، اظهارداشت: پاسخ ا یخارج یبازارها

در حوزه  یکم کار نطوریو هم یابیها، ضعف بازار متینبودن ق یرقابت

 .جستجو کرد یتجارت خارج

عه تجارت گفت: توس یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم ریدب

 یکشور امروز مرهون حرکت هماهنگ و منجسم حوزه ها یخارج

 نیبه ا دیاست که مسئوالن با یپلماسیو د یبازرگان ،یصنعت ،یاقتصاد

 .داشته باشند یمهم توجه جد

مردم در  ندگانیسال تازه با فشار نما ۳8افزود: متاسفانه بعد از  یو

معاونت  کیقررشده به دولت و وزارت خارجه م یاسالم یمجلس شورا

 .شود ریوزارتخانه دا نیدر ا یاقتصاد

 یکاالها متینبودن ق یرقابت ییدر خصوص چرا یشاهرود ینیحس

در مملکت سخت،  دیتول ندیاظهارداشت: متاسفانه فرآ زین یداخل

 دیکردن کاالها با یرقابت یبرا نیاست بنابرا نهیارپرهزیو بس دهیچیپ

 .شود لیو تعد یجامعه منطقدر  دیمترتب بر تول یها نهیهز

باالست  یامروز در کشور به حد یداخل دیتول یکاالها متیگفت: ق یو

چه رسد به  ستی( نی)رسم یقابل رقابت با محصوالت واردات یکه حت

 .شود یوارد مملکت م یکه بدون عوارض گمرک یقاچاق یکاالها نکهیا

بر  دیضمن تاک یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم ریدب

 یادیدر کشور افزود: متاسفانه ساالنه حجم ز یاز خام فروش یریجلوگ

بدون  رهیو غ یکشاورز ،یمانند نفت، مواد معدن یمل یها هیاز سرما

 .ردیگ یصادرات قرار م لیر یرو نیپائ اریبس متیو با ق یفرآور

مواد خام  یبه سمت فرآور دحرکتیدولت با یاظهارداشت: استراتژ یو

 .ارزش باشد رهیزنج لیمعدن و تکم ژهیمختلف به و یدر حوزه ها

از  یاریبس هیمواد اول نی: معادن در تامادآورشدی یشاهرود ینیحس

 جادیدرآمد سرانه کشور و ا شیافزا ،یناخالص مل دیتول شیافزا ع،یصنا

   )بازگشت به فهرست( هستند. نینقش آفر اریاشتغال مولد بس

/ یدالر اردیلیم 4تجارت  یو پاکستان برا رانیدارک ات

 است یاقتصاد پاکستان انرژ لیپاشنه آش
 (۹۶آبان  ۹فارس )خبرگزاری  
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اقتصاد پاکستان  لیپاشنه آش نکهیا انیتهران با ب یاتاق بازرگان رکلیدب

 نهیتومان هز اردهایلیکه خط لوله صلح با م یاست، گفت: در حال یانرژ

از آن  ها یاما پاکستان ده،یبه مرز کشور پاکستان رس رانیتوسط ا

 .اند استفاده نکرده

 رکلیدب یفارس، بهمن عشق یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

و  رانیا یتجار  یتوسعه همکار شیتهران امروز در هما یاتاق بازرگان

تهران برگزار شد، گفت: حجم مراودات  یپاکستان که در اتاق بازرگان

و پاکستان متأسفانه تا امروز آن چنان که  رانیدو کشور ا یتجار

دو کشور است، اتفاق  نیا یمختلف اقتصاد یها شاخص ستهیشا

 .است فتادهین

 8۰۰ما حدود  یتهران اظهارداشت: بنابر آمارها یاتاق بازرگان رکلیدب

دالر  ونیلیم ۴۰۰پاکستان کمتر از  یدالر و بر حسب آمارها ونیلیم

 نیاز ا زیپاکستان ن ریدو کشور است و سف یت تجارحجم مناسبا

 ونیلیم ۳۰۰دالر حدود  ونیلیم ۴۰۰داشتند که از رقم  هیموضوع گال

 یدالر سهم تجار پاکستان ونیلیم ۱۰۰و فقط  یرانیادالر سهم تجار 

 .است

گفت:  ست،یحجم تجارت در شأن دو کشور ن نیا نکهیبر ا دیبا تأک یو

 .گردد یبر م یاقتصاد یها میوع به تحرموض نیاز ا یالبته بخش

اتاق  یاقتصاد یاظهار داشت: همکاران ما در معاونت بررس یعشق

دو کشور  یرا در رابطه با حجم مراودات تجار یا تهران مطالعه یبازرگان

کشور  نیبه ا رانیا یصادرات ییمطالعه توانا نیانجام دادند و براساس ا

پاکستان را از مجمع  یصادرات یها یازمندین نیاحصاء شد و همچن

 ۴که ما قدرت  میدیرس جهینت نیکه به ا میاحصاء کرد کگمر یجهان

 .میدالر صادرات به پاکستان را دار اردیلیم

خود را از نقاط دور  ازیمورد ن یکاالها ها یپاکستان نکهیا انیبا ب یو

که همان کاالها را  یدر حال کنند، یم یداریخر لیدست مانند برز

 نیروزگار است و ا بیامر از عجا نیبخرند، گفت: ا رانیاز ا توانند یم

 .رود یو پاکستان به شمار م رانیدو کشور ا ینقطه ضعف روابط تجار

دو کشور  یاسیسابقه س نکهیتهران با اشاره به ا یکل اتاق بازرگان ریدب

سابقه  چیشده پاک است و ه لیکه کشور پاکستان تشک ۱۹۴۷از سال 

مرز مشترک و  لومتریک ۹۰۰اند، گفت: وجود  با هم نداشته یبرخورد

دو کشور با  یکه مراودات تجار طلبد یکالن م یبضاعت اقتصاد

 .شود شتریب گریکدی

موضوع که  نینسبت به ا رانیپاکستان در ا ریسف نکهیا انیبا ب یعشق

از  دیخر یبه جا متیبرابر ق ۱۰خود را با  یپزشک زاتیتجه رانیا

نشان دهنده ضعف  نیگفت: ا کند، یم یداریاز آلمان خرپاکستان 

خودمان  یها تیکه ما ظرف دهد یدو کشور است و نشان م نیتجارت ب

تهران هم بوده که  یقصور اتاق بازرگان اقاًو اتف میشناس یرا نم

 .میکمک کن یا بخش به تجار حرفه نیدر ا میا نتوانسته

در  میکن یو تالش م میماده هستتهران آ یافزود: ما در اتاق بازرگان یو

 یشتریب یها اطراف گام یبا کشورها یروابط تجار یبرقرار نهیزم

مانند پاکستان است و  ییما کشورها یاقتصاد تیو اتفاقاً اولو میبردار

 .ستیما ن یاقتصاد تیمانند ونزوئال اولو ییکشورها

کمک تهران به تجار  یدر اتاق بازرگان نیاظهارداشت: بنابرا یعشق

پاکستان را بشناسند و به طور متقابل  یپنهان اقتصاد یایزوا میکن یم

 .میانتظار را دار نیاز شما هم هم

تجار  یها هیاز گال یکیداشت:  انیتهران ب یاتاق بازرگان رکلیدب

 دیکه با شود یوصول نم یرانیتجار ا یها بود که چک نیا یپاکستان

 ها یکه از پاکستان یرانیبا تجار ا دیاتاق تهران با نهیزم نیدر ا میبگو

برخورد کنند و اگر ما  کنند، یو پول آنها را پرداخت نم خرند یکاال م

کردند که  افتیدر یو تجار ما اسناد میبه کشور شما داشت یصادراتهم 

 .عمل کند نهیزم نیدر ا دیشما با یسر وقت پرداخت نشد، اتاق بازرگان

  آلمان شعبه یایباوار التیدر ا یرانیا یها بانک نکهیبا اشاره به ا یو

مراودات  لیتسه یبرا توان یکار را هم م نیاند، گفت: هم کرده جادیا

 .در پاکستان انجام داد یتجار

اگرچه  یجهان یبانک یها میتهران افزود: تحر یکل اتاق بازرگان ریدب

منقبض و منجمد  یبانک ستمیس نیکه ا یتا زمان یحذف شده است ول

 یها کمک کرد شعب بانک دیبر است و با دهد زمان قیتطب خود را

 .دیایدر پاکستان به وجود ب یرانیا

کشور آماده  کیچالش پاکستان به عنوان  نیافزود: امروز بزرگتر یو

 .است یموضوع انرژ یپرش در توسعه اقتصاد

در پاکستان از جمله نظام  یگفت: همه عالئم توسعه اقتصاد یعشق

کرده و .... وجود دارد، اما  لیملت تحص ک،یو دموکرات رومندین یاسیس

  .اقتصاد پاکستان است لیپاشنه آش یانرژ

انتقال خط لوله صلح  یبرا رانیا یاسالم یبا اشاره به اقدام جمهور یو

در بازگشت به  یتا مرز پاکستان گفت: خواهش ما از دوستان پاکستان

ز خط لوله صلح را است که حتماً موضوع استفاده ا نیکشورشان ا

 .رندیبگ یکنند و آن را جد یریگیپ

تهران اظهار داشت: امروز خط لوله صلح با  یاتاق بازرگان رکلیدب

 ستین ستهیو شا دهیبه مرز پاکستان رس رانیتوسط ا نهیهز اردهایلیم

 .حالت بماند نیکه به ا

 .شود جادیدو کشور ا نیب یبرد تجار-برد یباز دیاظهارداشت: با یو

را پشت سر گذاشته و  یالملل نیب یاسیمسائل س رانیادامه داد: ا یعشق

سال  ۲ یالملل نیب یها میاز تحر رایماند، ز یخیدر انجماد تار دینبا

خود  فهیبه وظ یما در بخش خصوص میکن یگذشته است، اما فکر م
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که بعد از برجام به وجود آمده خوب  یتجار  تیاستفاده از ظرف یبرا

 .میا ردهکاستفاده ن

سال  داریجمهور دو کشور در د یاظهارداشت: رؤسا نیهمچن یو

 ۵دو کشور تا سطح  یگسترش سطح روابط تجار یگذشته خود برا

رقم و  نیبه ا یابیدست کنم یاند که فکر م کرده یزیر دالر برنامه اردیلیم

تالش و ارتباط  یول ست،ین افتنیقابل دست  ریاز آن غ شیب یها رقم

 )بازگشت به فهرست( .طلبد یا مر نیطرف

 2017ماهه  9در  هیبه ترک رانیصادرات ا یدرصد 75رشد 
 (۱۵۶۴۲۲۷شناسه خبر  ۹۶آبان  ۱۳تسنیم  )خبرگزاری 

 
با رشد  یالدیم یماهه سال جار ۹در  هیو ترک رانیا یمبادالت تجار

دالر  اردیلیم 8.۱۵نسبت به مدت مشابه سال قبل به  یدرصد ۱۴

 .دیرس

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 ۹در 

 .مدت مشابه سال قبل مواجه شده است

بالغ  ۲۰۱۶تا سپتامبر  هیژانو یکه در ماه هادو کشور  یتجار مبادالت

ماهه نخست امسال به  ۹دالر گزارش شده بود در  اردیلیم ۷.۱۳۵بر 

 .است افتهی شیدالر افزا اردیلیم 8.۱۵

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

سال  تا سپتامبر هیژانو یدر ماه ها هیبوده است. ترک رانیاز ا هیترک

 نیوارد کرده بود. ا رانیدالر کاال از ا اردیلیم ۳.۳۲۱گذشته  یالدیم

 اردیلیم ۵.8۳۵ماهه نخست امسال به  ۹در  یدرصد ۷۵رقم با رشد 

 .است دهیدالر رس

 .هستند رانیاز ا هیترک یواردات یکاالها نیو گاز مهمتر نفت

با  افت ماهه نخست امسال  ۹در  رانیبه ا هیحال صادرات ترک نیع در

 ۲.۳۱۵نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به   یدرصد ۳۹

 ۳.8۱۴ماهه نخست سال قبل  ۹در  هیاست. ترک دهیدالر رس اردیلیم

 . صادر کرده بود رانیدالر کاال به ا اردیلیم

کننده  نیتام نیو هشتم هیترک یمقصد صادرات نیهفدهم رانیا

 یالدیم یهه نخست سال جارما ۹کشور در  نیا ازیمورد ن یکاالها

 )بازگشت به فهرست( شناخته شده است.

 یها چه راه ها/ ترک در تجارت با روس رانیگانه ا 7موانع 

 را انتخاب کردند؟
 (۹۶آبان  ۱۳فارس )خبرگزاری  

 
 ۲ یتراز تجار نکهیا انیبا ب هیو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا

ها مثبت بوده، گفت:  گذشته همواره به نفع روس یها سال کشور در

 .است هیبا روس یبازنده تبادالت تجار رانیا

فارس در رابطه  یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان در گفت افهیق ریغد

کشور از  نیگفت: در تجارت با ا هیو روس رانیصادرات ا تیبا وضع

 یباال اریبس تیبه ظرف و با توجه میستیبرخوردار ن یمناسب گاهیجا

 هیبا روس یتجار یالملل نیتبادالت ب یکشور، بازنده اصل نیتجارت با ا

  .میا تبادل را داشته زانیم نیو کمتر میا بوده

تراز  تیدر خصوص وضع هیو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا

 یها سال یدو کشور مذکور ط یافزود: تراز تجار هیو روس رانیا یتجار

سبد  نیا یها مثبت بوده و سهم اصل همواره به نفع روسگذشته 

برابر صادرات ما  نیچند شهیها بوده و هم روس اریدر اخت یا مبادله

  .بوده است

 هیبه روس رانیا یسوال که موانع صادرات نیدر پاسخ به ا نیهمچن یو

انقالب  یروزیپس از پ یها سال یگفت: ط ست،یچ

واردات و  ینیگزیبر جا یمبتن شهیمه یاقتصاد یها گنالیس ،یاسالم

هدف  یبوده است و از آنجا که همواره بازار داخل یداخل ازین نیتأم

کاالها  تیفیو ک د،یمقدار تول گاه چیه نیبوده بنابرا یداخل دیتول یاصل

  .میا نکرده یطراح یصادرات یرا براساس بازارها

نع دوم صادرات گران به عنوان ما اریبس یمال نیبه تأم نیهمچن افهیق

در  یمال نیتأم یبرا یرانیا کننده دیاشاره کرد و گفت: صادرکننده و تول

درصد استفاده کنند در  ۲۲و  ۱8، ۱۴ یها از نرخ دیبا طیشرا نیبهتر

ارقام تطابق  نیبا ا یا و صادرکننده کننده دیتول چیکه سود ه یحال

  .اردند

 لیبه دل نیهمچنافزود:  هیو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا

ما نتوانستند خود را با  یها بانک ران،یا هیظالمانه غرب عل یها میتحر

هماهنگ  یجهان یو بانک یمبادالت پول یالملل نیو نظام ب ینظام جهان

وجه آموزش داده نشده و  چیدر کشور به ه یمال نینو یکنند و ابزارها

  .میهست بهره یها ب جهت از آن نیبه هم
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هم موانع  کیدر حوزه حمل و نقل و لجست نکهیبر ا دیکبا تأ افهیق

کشور  یلیصادرات وجود دارد، گفت: حمل و نقل ر یبرا یاریبس

 ییجا آهن در جابه و سهم راه افتهیکشور توسعه ن یازهایمتناسب با ن

  .است زیناچ اریبس یصنعت یکاال و کاالها

 نینقل احمل و  طیو وسا یا حمل و نقل جاده نیافزود: همچن یو

است و از آن طرف بنادر و  یدچار فرسودگ ها ونیکام لیبخش از قب

 یبطورکل اند، افتهیتوسعه ن مان یها هم متناسب با رشد اقتصاد اسکله

دچار ضعف مفرط  یلیو ر یا جاده ،یبندر یها رساختیدر حوزه ز

  .میهست

 یها ییااز توان نکهیبا اشاره به ا هیو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا

که تمام  یگفت: بانک اطالعات م،یندار یخودمان شناخت کاف یصادرات

 ،یصادرات ،یدیمختلف از جمله تول یها در حوزه یاطالعات اقتصاد

را بتواند به تجار طرف مقابل  ارائه کند در  یمعدن عیو صنا یتجار

  .ندارد جودکشور و

ندارند  یطالعات کافهم تجار ما ا هیروس یها تیافزود: البته از ظرف یو

به اهدافمان دست  میا کشور نتوانسته نیدر تجارت با ا لیدل نیو به هم

  .میابی

تجارت و صادرات کشورمان  انیاز مدع یبرخ نکهیا انیبا ب افهیق

 یرفتارها نیدر بازار هدف دارند، گفت: ا یا رحرفهیغ یرفتارها

ار و تجارت کسب و ک یصادرکنندگان و اهال یبه تمام یا رحرفهیغ

 نیاعتماد طرف مقابل نسبت به تجار ما از ب کهیبطور زند، یصدمه م

 .رود یم

است، افزود: گران  ادیز یاریمعضالت صادرات بس نکهیا انیبا ب یو

صادرات  یرو شیتمام شده کاال هم از معضالت پ متیو ق دیبودن تول

  .است

و  رانیا یبانک در مورد روابط هیو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا

بهتر از گذشته شده و در  اریبس یهم اظهار داشت: روابط بانک هیروس

روابط  یرانیا یها با بانک یمختلف یها حال توسعه است و بانک

 یافزار نرم یها یدگیچیپ یروابط هنوز با برخ نیدارند اما ا یکارگزار

مواجه  ریموارد نقل و انتقاالت با تعلل و تأخ یمواجه است و در بعض

 .شود یم

چقدر  هیبه روس رانیصادرات ا تیسوال که ظرف نیدر پاسخ به ا یو

در کارنامه خود  هیگذشته کشور روس یها گفت:در سال شود، یبرآورد م

 زانیدالر را هم ثبت کرده و سال گذشته م اردیلیم ۳۷۰واردات 

انه دالر بوده که متاسف اردیلیم ۱8۰ هیواردات انواع مختلف کاال به روس

  .دهم درصد است ۳کمتر از  یرقم هیتجارت با روس زا رانیسهم ا

محور است، افزود: در  تیفیباز ک  کی هیبازار روس نکهیا انیبا ب افهیق

 نیسهم خودمان را در حوزه تأم دیسه ساله با یبازه زمان کی

 شیکشور به ب نیو  به ا اتیلبن ،یا محصوالت گلخانه ،یمحصوالت باغ

  .میده شیدالر افزا اردیلیم کیاز 

 ی: با داشتن استراتژهافزود یو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ بینا

مناسب و با  یزیر نقشه راه و برنامه میو ترس هیبازار روس یبرا یصادرات

و استفاده از منابع  یخارج یگذار هیدولت و جذب سرما یبانیپشت

از موسسات   نامه نامه و ضمانت مهیو صدور ب یصندوق توسعه مل

بازار  نیدر ا مان یصادرات  سهم شیبه افزا توان یم یو بانک یا مهیب

 کیدر بستر  دیجد یها تیاز ظرف یریگ و با بهره میکمک کن

مانند  ییکاالها میتوان یم یا حرفه یها توسط بنگاه یصادرات یزیر برنامه

و  یمیو پتروش ییایمیو ش یمحصوالت معدن ،ینیتزئ یها انواع سنگ

را به فهرست  بینوترک یداروها جملهو داروها از  مرهایواع پلان

  .مییافزایخود ب یمحصوالت صادرات

منطقه در  بیرق یکشورها تیسؤال که وضع نیدر پاسخ به ا یو

در مورد  هیمثل ترک یکشور چگونه است و چرا کشور نیصادرات به ا

آخر   هده یط هیگفت: کشور ترک کند، یعمل م تر یصادرات از ما قو

ها  با تالش و کوشش بنگاه کیو  ستیو دو دهه اول قرن ب ستمیقرن ب

و  یدیتول یها از حوزه یاریدر بس دولتهمه جانبه  یها تیو حما

 کهیداده بطور شیرا به شدت افزا هیسهم خود در بازار روس یصادرات

دالر  اردیلیم ۶از  شیب یساالنه رقم هیبه روس هیسهم صادرات ترک

  .است

 یدر تجارت و اقتصاد واگذار هیترک قاتیتوف یاساس لیافزود: دل یو

اعتماد  گرید ریاقتصاد و به تعب یبه اهال یو اقتصاد یدیتول یبنگاهدار

 .ها بوده است به بنگاه یتیرحاکمیامور غ یو واگذار یبه بخش خصوص

ضعف  رسد یاظهار داشت: به نظر م هیو روس رانیاتاق مشترک ا سیرئ

 یمقام معظم رهبر داتیتأک رغمیاقتصاد کشور است که عل در ساختار

در کشور  یبه صورت واقع یساز یخصوص ۴۴اصل  یها استیو ابالغ س

 8۵اقتصاد ما هنوز  کهینشده است بطور یو اقتصاد مردم فتادهیاتفاق ن

 .است یدرصد بخش خصوص ۱۵و  یدرصد دولت

گانه  ۲۴ یها استیبراساس س یاقتصاد یها راهبرد دیافزود: با یو

توسط بخش  دیبا یراهبرد نیشود. و تدو نییتب یاقتصاد مقاومت

  .فتدیبه صورت توامان اتفاق ب یو دولت یخصوص

اظهار  م،یهست یعزم مل ازمندیدر حوزه صادرات ن نکهیبر ا دیبا تأک یو

شبه به  کیموفق در عرصه اقتصاد و صادرات  یداشت: کشورها

کشورها  رینکرده و تعامل مثبت با سا ادیدست پ ریچشمگ یها تیموفق

  .صادرات آنها بوده است نهیدر زم قیتوف یها از مؤلفه

توسعه صادرات  نهیسؤال که اقدامات دولت در زم نیدر پاسخ به ا یو

گذشته چگونه بوده است، گفت:   چند سال یکشورها ط ریو سا هیبا روس

مقامات به  متعدد اریبس یرفتار دولت در سفرها یاجمال یبررس
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به  رانیمختلف به ا یمقامات کشورها یمختلف و سفرها یکشورها

از تالش دولت  یحاک یتجارت و کشاورز صنعت،در حوزه اقتصاد،  ژهیو

حل مشکالت و ارائه راهکار و فراهم کردن  یبرا یاسالم یجمهور

مرتبط با موضوع تجارت و صادرات بوده  یافزار نرم یها ساخت ریز

 .است

توافقنامه  الوقوع بیو امضاء قر یگذرگاه سبز گمرک جادیود: اافز یو

با  یمناطق آزاد تجار جادیو ا ایاوراس یگمرک هیتجارت آزاد با اتحاد

ازجمله اقدامات  یمراودات مال لیو تسه دیصدور رواد لیو تسه ایاوراس

سطح روابط  شیدر خصوص افزا رانیا یاسالم یکشور جمهور

 یبوده اما کاف یاست که اگرچه اقدامات خوب ه بودهیبا روس یاقتصاد

 )بازگشت به فهرست( .ستین

 ی/ خبریشیدر بازار لوازم آرا یلیاسرائ یفروش آسان کاال

  ستیاز نظارت ن
 (۱۵۷۱۱۳۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۱تسنیم )خبرگزاری  

 
و قاچاق  تیفیک یب یکاال یبه راحت یشیروزها در بازار لوازم آرا نیا

 انیم نیو در ا رسد یبه فروش م ینظارت نیدر غفلت مسئول یلیاسرائ

 .کنند یمحصوالت آنها را مصرف م نیا تیفیمردم بدون اطالع از ک

اوضاع نابسامان فروش  م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

سال  رماهیت مهیکه ن کند یم دایپ دیهر روز تشد یدر حال یشیلوازم آرا

کند البته  دایپ یبازار سامانده نیا یطرح ضربت کیگذشته قرار شد با 

بر »عنوان  نیتحت ا ییطرح بنرها نیا یاز چند هفته قبل از اجرا

فروش، عرضه حمل و  د،یمبارزه با قاچاق کاال و ارز خر ۱8 دهاساس ما

وارد کشور شده است  یکه بدون مدارک قانون یخارج یکاال ینگهدار

 زین نیو برابر قانون عالوه بر ضبط کاال، مرتکب شود یچاق محسوب مقا

نصب  یهم در سراسر ناصر خسرو تا کوچه مرو« مجازات خواهند شد

 .شد

 دیراستا طرح تشد نیدر ا»بنر به کاسبان هشدار داده شده بود:  نیا در

سالمت محور )دارو، مکمل  یکاالها تیقاچاق با اولو یمبارزه با کاال

با  رماهی( از صبح روز شنبه دوازدهم تیو بهداشت یشیلوازم آرا ،ییدارو

 «.اجرا خواهد شد ینظارت یها دستگاه یتمام یهمکار

 

قاچاق برخورد شود  یکه قرار بود در آن با عوامل فروش کاالها یطرح

از کسبه که  یماه هم نداشت نکته جالب آنکه تعداد کیعمر  یحت

خود را در  یطرح اطالع داشتن کاالها نیشدن ا ییقبالً در مورد اجرا

ها برگردانده و شروع  مغازه  نیتریماه به و کیو بعد از  یانبارها نگهدار

 یشیو فروش لوازم آرا دیکه بازار خر یآنها کردند به نحو وشبه فر

در آن به فروش  یبه راحت یمثل روز اول شد و اجناس قاچاق و تقبل

  .دیرس

و فقط  ستیطرح ن نیاز ا یخبر دیبازار بزن به یحال حاضر اگر سر در

به مغازه ها مراجعه و اسناد  راتیتعز نیبازرس یبه صورت دوره ا

مقابله  یبرا یموضوع عامل نیکنند . اما ا یم یواردات آنها را بررس

تواند به طروق  یم یو هر کس به راحت ستیقاچاق ن یبا کاالها یجد

 .را بفروش برساند خودمختلف محصول 

باعث شده تا  شینظارت بر واردات و فروش انواع لوازم آرا عدم

 یرا راه تیفیبدون ک شیخلع استفاده کرد و لوازم آرا نیاز ا نیمتخلف

 نیدر ا نکهینازل به فروش برسانند. جالب ا یها متیبازار کرده و با ق

شود که  یم دهیهم د لیاسرائ دیبا برند تول یقاچاق اجناس یکاالها

 .کنند یمحصوالت آنها را مصرف م نیا تیفیاطالع از ک مردم بدون

 نکهیباره با اعالم ا نیسازمان غذا و دارو در ا یسخنگو یمحمد هاشم 

 یفرا ارگان یو قاچاق حتماً موضوع یتقلب یمبارزه با ورود کاالها ندیفرا

 یمختلف است، م یارگانها یهماهنگ و همسو یها تیفعال ازمندیو ن

بدست  یها تیصورت گرفته و موفق اریبس یها تالشرغم  ی: علدیگو

 یها عدم ثبات یو برخ ییایجغراف یمرزها یتوجه به گستردگ اآمده، ب

 نیامکان قاچاق بطور کامل از ب هیهمسا یدر کشورها کیپلماتید

 دیتول یمحصول چیاست که ه نینرفته است، اما آنچه مسلم است ا

مجوز واردات اخذ نکرده و  انریهرگز در ا یاشغال یها نیشده در سرزم

 .نخواهد کرد

در مبارزه با قاچاق لوازم  نیموضوع عدم اجماع مسئول نیمهم در ا نکته

مبارزه با  یکه در دستگاه ها برا ییبا تمام شعارها رایاست ز یشیآرا

از اقدامات  یاما در عمل هنوز خبر کنند یقاچاق عنوان م یکاالها

هستند که هر روز به سود  انیقاچاقچ نیا انیم نیو در ا ستین ییاجرا

 نیو بدون توجه به سالمت مردم اقدام به فروش ا افتهیدست  ییباال

 کنند. یمحصوالت م
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 ندارند ی/مسئوالن اراده جدیشیبازار داغ دستفروشان لوازم آرا*

ارتباط  نیفروشان در هم یخراز هیاتحاد سیرئ یدکمه چ نیحس دیس

هر روز در  یشی: متأسفانه قاچاق لوازم آرادیگو یم میبه خبرنگار تسن

اتخاذ نشده  یکارآمد میرابطه هنوز تصم نیاست و در ا شیحال افزا

 هیاتحاد نیمجموعه ا ریاست. البته ما نظارت الزم را به فروشندگان ز

 یعنوان اجازه فروش کاال چیکه آنها به ه یبه نحو میهد یانجام م

 .قاچاق را ندارند

برخورد با دستفروشان  یبرا یمختلف یها ینامه نگار نکهیا انیبا ب یو

 جهیرابطه هم به نت نیگفت: متأسفانه در ا م،یانجام داده ا یشیلوازم آرا

 یب یشیاقدام به فروش لوازم آرا یو دستفروشان به راحت میدینرس یا

 .کنندیکه عمدتاً قاچاق هستند م تیفیک

مانع فروش  ییاند به تنهاتو ینم هیاتحاد نکهیبا اعالم ا یچ دکمه

مسئوالن را  یموضوع ارائه جد نیقاچاق در بازار شود، افزود: ا یکاالها

بازار لوازم  تیریمد یبرا یطلبد البته سال گذشته طرح ضربت یم

داشت و امروز کمررنگ شده  یآغاز شد اما آنهم هم عمر کوتاه یشیآرا

 رست()بازگشت به فه است.

 نیپیلیبه دنبال گسترش صادرات به ف رانیا
 (۱۵۷۲۲۲۷شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
نفت، کود  نهیدر زم یتجار یفرصت ها یدر حال بررس یرانیتجار ا

 نیپیلیدر ف یو محصوالت کشاورز مانیزغال سنگ، س ،ییمایش

 .هستند

 یرانیتجار ا ا،یماال یرخب گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 ،ییایمینفت، کود ش نهیدر زم یتجار یفرصت ها یدر حال بررس

 .هستند نیپیلیدر ف یو محصوالت کشاورز مانیزغال سنگ، س

گفت: دولت  نیپیلیف یاتاق بازرگان سیرئ ،یمرتاض یموسو یعل تویپدر

به کشور  رانیامکان ارسال نفت ا یدر حال بررس نیپیلیو ف رانیا یها

صادر  نیپیلیتر به ف نییپا یمتیبا ق شیثالث هستند تا بعد از پاال

 .شود

 یمیپتروش یدر حال حاضر نفت و فرآورده ها نیپیلیافزود، ف یمرتاض

کند.  یم یداریدرصد باالتر خر ۴۰ یمتیدر سنگاپور با ق یرا از تجار

درصد  ۲۰همان محصوالت را  یتواند به آسان یم رانیافزود، اما ا یو

 .بفروشد نیپیلیبه ف یفعل یها متیزان تر از قار

کنندگان کوچکتر نفت  عیبه توز یهدف عرضه انرژ یگفته مرتاض به

 شگاهیشل، پترون و شورون پاال رینظ یبزرگ یشرکت ها رایاست ز

 .خودشان را دارند یها

 یروزیدولت با دولت بعد از پ میتوافق مستق نیاول نیا»گفت:  یمرتاض

 چیطرف، ه نیخواهد بود. از آن زمان به ا رانیدر ا یانقالب اسالم

منعقد نشده است. صنعت  نیپیلیو ف رانیا نیب یا یموافقتنامه جد

 «.است یدالر ونیلیتجارت چند م کی یمینفت و پتروش

و  نیپیلیف یاز وزارت انرژ ییها ئتیه ،ینیپیلیمقام ف نیگفته ا به

 نیدر ا یتنامه همکارموافق کیدر ماه اوت  رانیگاز ا یشرکت مل

 یدرصد موز واردات ۴۰ نیپیلیافزود، ف یمنعقد کرده است. و نهیزم

 .کند یم نیرا تام رانیا

صادرات  شیبه دنبال افزا یبه صورت جد نیپیلیدر ادامه گفت، ف یو

 .است رانیموز به ا

است که  رانیاز ا ییایمیبه دنبال واردات کود ش نیهمچن نیپیلیف

 نیپیلیف یتواند بحش کشاورز یاست و م یکود قوصنعت  کی یدارا

 .کند نیرا تام

 زیعرضه زغال سنگ ن نهیتالش دارند در زم نیکشور همچن دو

نود درصد واردات زغال سنگ  ،یکنند. به گفته مرتاض یهمکار

 تیفیک ینوع زغال سنگ دارا نیاما ا دیآ یم یاز اندونز نیپیلیف

الزم را  تیفیمجوز ک یرانیرکت اش کی ،یاست. به گفته مرتاض ینییپا

تواند  یشرکت م نیمعناست که ا بدان نیگرفته و ا نیپیلیاز دولت ف

دالر در هر تن، اما  ۹۰تا  88 یعنینسبتا باالتر  یمتیزغال سنگ را با ق

 .صادر کند نیپیلیباالتر به ف یتیفیبا ک

 

شرکت  کی دیبه دنبال خر یرانیا گریشرکت د کی ،یگفته مرتاض به

 مانیمجدد س یبسته بند یبرا نیپیلیدر ف یساختمان زاتیجهت

 )بازگشت به فهرست( است. نیپیلیبه ف رانیاز ا یصادرات
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قاچاق از گمرک/  یکاال نریکانت 1128 ییشناسا اتیجزئ

 ارزش کاالها یتومان اردیلیم 100برآورد 
 (۹۶آبان  ۲۳فارس  )خبرگزاری 

 
قاچاق از  یمنکر ورود کاال شیاقتصاد چند روز پ ریکه وز یدر حال

 یکاال نریکانت ۱۱۲8شد، ماموران وزارت اطالعات  یرسم یمباد

تومان  اردیلیم ۱۰۰ یبیبه ارزش تقر ییرجا دیقاچاق از گمرک شه

 .کردند ییشناسا

ستاد  شیپ یفارس، ساعات یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ،یشامل لوازم ادار تنریکان ۱۱۲8 ییت از شناساوزارت اطالعا یخبر

توسط سربازان گمنام امام زمان  یو هتلدار یساختمان ،یورزش ،یخانگ

 .در اداره کل اطالعات استان هرمزگان خبر داد

باند قاچاق سازمان  نیمربوط به ا ینفر از اعضا ۲۳گزارش،  نیا طبق

 یشد که کاالها شدند و گفته ییمراجع قضا لیو تحو ریدستگ افتهی

 .است ۹۶تا  ۹۴ یها شده مربوط به سال ییشناسا

 تنرهایکان نیاز ا یفارس کسب اطالع کرد که بخش یاقتصاد خبرنگار

 ییرجا دیقاچاق مربوط به گمرک شه یکاالها ییکشف شده و شناسا

باند بازداشت  نیا یهشت نفر از اعضا نیدر بندرعباس است. همچن

 گردیهستند مورد پ زیارکنان گمرک نک ینفر که برخ ۱۵شده و 

 .شدند ییقرار گرفته و بازجو ییقضا

 اردیلیم ۱۰۰از  شیشده ب ییشناسا یاز ارزش کاالها هیبرآورد اول

ارزش  تر قیدق یتومان بوده است. البته هنوز کارشناسان در حال بررس

 .کاالها هستند

 دیه و بابه داخل کشور آمد نرهایکانت نیاز ا یبخش شود، یم گفته

 .قاچاق کشف شده است ینرهایکانت نیمنتظر ماند که چه تعداد از ا

اقتصاد  یکنون ریوز انیمسعود کرباس شیگزارش فارس، چند روز پ به

 یکل سابق گمرک ادعا کرده بود که قاچاق کاال از مباد سیو رئ

 )بازگشت به فهرست( .میندار یرسم

 

 

 

 

صادر  رانیبه ا شیکاال از اتر وروی ونیلیم 400ساالنه 

 یاند استاندارد مال نتوانسته یرانیا یها / شرکتشود یم

 کنند نیاروپا را تام
 (۹۶آبان  ۲۴فارس )خبرگزاری  

 
 وروی ونیلیم ۴۰۰گفت: ساالنه  یسفل شیاتر یمسئول اتاق بازرگان کی

از  یکیو  نیمچهار رانیو ا شود یصادر م رانیبه ا شیاتر یصنعت یکاال

 .شود یمحسوب م ایما در قاره آس یتجار یها کیشر نیمهمتر

در  یسفل شیاتر یمسئول اتاق بازرگان کی «گیهارت و کیپاتر»

 نیدر پاسخ به ا شیفارس به اتر یخبرگزار یوگو با خبرنگار اعزام گفت

گفت:  د،ینیب یرا چگونه م رانیبا ا یروابط تجار تیسوال که وضع

 ها میقبل از تحر یو حت شهیهم شیو اتر رانیا نیب یروابط اقتصاد

 ونیلیم ۴۰۰ساالنه  رانیبه ا شیکه از اتر یورخوب بود، به ط یلیخ

از  یکیو  نیچهارم رانیو ا شد یصادر م یصنعت یانواع کاالها وروی

 .شد یمحسوب م ایما در قاره آس یتجار یها کیشر نیمهمتر

ساخت  ریو ز یانتقال یها استیس یخارج یها تیبخش فعال مسئول

به خاطر  یروابط تجار نیافزود: البته ا یسفل شیاتر یاتاق بازرگان

و  دواریام یشیاتر یها شرکت لیدل نیشد و به هم فیها ضع میتحر

 .کنند تیو تقو ایاح رانیروابط را با ا نیعالقه مند هستند تا ا

زمان بر  یامر نرایبا ا یو تجار یروابط اقتصاد یایاح نکهیا انیا بب یو

آالت  نیکه سازنده انواع ماش voith ثیداشت: شرکت و انیاست، ب

و  ویقطعات لوکوموت ،یآب یها نیتورب لیاز قب کیدرولیو ه یصنعت

شرکت در استان  نیاست و ا یکاغذ ساز عیاالت مربوط به صنا نیماش

به  نیتورب یادیتعداد ز ها میشده است، قبل از تحر اقعو یسفل شیاتر

 .برق فروخته بودند دیتول یبرا رانیا

 روگاهیرا در ن شیاتر ثیو یها نیاز تورب یفارس برخ خبرنگار

 .است دهیکوهرنگ د

عالقه مند به  درویه ثیشرکت و لیدل نیافزود: به هم گیو هارت

 شیکه در اتر یانیرانیتعداد ا نکهیاست، ضمن ا یهمکار نیادامه ا

 دهند، یانجام م یاقتصاد تیها فعالاز آن یبرخ یو حت کنند یم یزندگ

با  یتوسعه روابط تجار یما برا دیاز ام یبخش نیاست، بنابرا ادیز اریبس

 یرانیاست که صاحبان آن ا یشیاتر یشرکت ها نیاز هم یناش رانیا

 .دهند یانجام م یاقتصاد تیهستند و در کشور ما فعال
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 ییها نهیچه زم در شتریب شیاتر یکه فعاالن اقتصاد نیدر مورد ا یو

دارند، اظهار داشت: شرکت  رانیبا ا یروابط اقتصاد یبه برقرار لیتما

شرکت ها  نیو ا ستندین یبزرگ اریبس یشرکت ها یشیاتر یها

کوچک تر از آن هستند که   نیکوچک تا متوسط هستند و بنابرا

 نیکنند، بلکه ا یگذار هیسرما رانیدر ا ندبتوان ییخودشان به تنها

  .هستند رانیدر ا یتجار کیشر ازمندیحتما ن شرکت ها

 یشیاتر یها شرکت ایسوال که آ نیدر پاسخ به ا یشیمقام اتر نیا

هستند، گفت: به صورت  رانیمشترک با ا یگذار هیعالقه مند به سرما

رسد عالقه  یتوانم پاسخ دهم، اما به نظر م یمسئله را نم نیا حیصر

 ادیز یلیخ رانیمشترک در ا یرگذا هیسرما یبرا یشیاتر یها شرکت

  .و کم است ستین

آن  تیو وضع شیو اتر رانیا نیب یدر مورد نحوه ارتباطات بانک یو

 یارتباطات اقتصاد رهیحلقه زنج نیتر فیضع یداشت: بخش مال انیب

  .دو کشور است

 هیاند آنچه اتحاد هنوز نتوانسته یرانیا یداشت: شرکت ها انیب یو

 .را فراهم کنند کند یتقاضا م یمال یانداردهااروپا از نظر است

 نهیزم نیدست به عصا در ا یشیاتر یهم بانک ها لیدل نیبه هم و

استانداردها را نداشته  نیا یرانیا یکنند و اگر شرکت ها یعمل م

مشکل زاست اما خوشحال  اریبس یشیاتر یبانک ها یباشند، برا

ام اوبر بانک موافقتنامه به ن شیدر اتر یبانک منطقه ا کیکه  میهست

  .کنند عیتسر رانیرا با ا یمال یها تیفعالامضا کرده اند که  یا

متاثر از  یمراودات تجار یدر برقرار شیاتر ایآ نکهیدر پاسخ به ا یو

ادامه  یمستقل برا یبرنامه ا نکهیا ایو  کاستیآمر یها استیس

نظر به  نیااز  یادیوابسته ز شیدارد گفت: اتر یمراودات بازرگان

 کی هیاتحاد نیو ا میاروپا هست هیما عضو اتحاد رایندارد ز کایآمر

را  یخارج یها تیاست که البته تمام فعال یو اقتصاد یگمرک هیاتحاد

که ما در  یماتیتصم نیبنابرا دهد، یانجام م کپارچهیبه صورت متحد و 

دارد و  یتگاروپا بس هیبه اتحاد م،یریگ یم رانیبا ا یمورد مراودات تجار

 میاروپا تصم هیکشور عضو اتحاد ۲8 یبراساس انچه که در بروکسل برا

  .میکن یم عمل شود، یم یریگ

شود و در  یکشور انجام نم کیدر  ماتیتصم نیاظهار داشت: ا یو

 هیکه اتحاد یمیهر تصم نیشود، بنابرا یاروپا اتخاذ م هیسطح اتحاد

اروپا خواهد  هیاتحاد ماتیتصمهم همراه با  شیاروپا اتخاذ کند و اتر

  .میکن یخوب استفاده م خچهیچارچوب از امکانات و تار نیبود و در ا

 ثیاز شرکت و ییاز بخش ها یرانیا یتجار اتیگزارش فارس، ه به

عالقه مند بودند، تا  اریشرکت بس نیا رانیکردن که مد دنید درویه

 رانیا یموتور یشهر یبتوانند در مناقصات مربوط به ساخت قطارها

در مناقصات  ینیچ یها داشتند که اگرچه شرکت انیشرکت کنند و ب

 شیاند، اما اتر تهران حضور داشته یمترو یمربوط به ساخت قطارها

 .حضور نداشته است

 دیدارد انواع، تول ایدر سراسر دن یا گسترده یها تیشرکت که فعال نیا

و قطعات  یآب یها نیوربکاغذ، ت دیتول یصنعت آالت نیکننده انواع ماش

کند است، ضمنا در  یمحرکه برق کار م یرویکه با ن یشهر یقطارها

مربوط به  یآب یها نیکنترل تورب یها ستمیشرکت س نیاز ا یبخش

سفارش  یرانیا یها شد که ساخت آن توسط شرکت هسد دز مشاهد

 )بازگشت به فهرست( داده شده بود.

 کند یو شکالت صادر م ینیریکشور ش 66به  نرایا
 (۱۵۷۶۶۰۲شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۶)خبرگزاری تسنیم  

 
گفت: در حال حاضر محصوالت  رانیو شکالت ا ینیریانجمن ش ریدب

 .شود یکشور جهان صادر م ۶۶حوزه به  نیا

 ویدر مصاحبه با راد یمغازه ا دیجمش م،یتسن یگزارش خبرگزار به

و شکالت به  ینیریانواع ش یهزار تن ۲۴۰صادرات  ضمن اشاره به

سال گذشته در کشور افزود:  یط یدالر ونیلیم ۶۰۰ یارزش اقتصاد

رشد  ،یصادرات، ارزآور د،یتول ییایپو ،ییصنعت در اشتغال افزا نیا

 .است نینقش آفر اریدست در مملکت بس نیااز  یو موارد یاقتصاد

و شکالت کشور  ینیریه صنعت شسال گذشت دیتول زانیدر ادامه م یو

 نیهزار تن اعالم کرد و اظهارداشت: ا ۷۰۰تا  ۶۰۰و  ونیلیم کیرا 

حوزه منجمله  نیدر ا یمربوط به شش شاخه صنعت دیحجم تول

 .بوده است کیو ک تیسکویب

 ریضمن اشاره به رشد چشمگ رانیو شکالت ا ینیریانجمن ش ریدب

در کشور گفت: در  ریاخ ساله ۱۵تا  ۱۰ یط کیو ک تیسکویصنعت ب

در مملکت  کیو ک تیسکویهزار تن ب 8۰۰تا  ۷۰۰ انهیحال حاضر سال

 .شود یم دیتول

از  یبخش یداخل ازین نیضمن تام دکنندگانیافزود: تول نیهمچن یو

 .دهند یصادرات قرار م لیر یمحصوالت خود را ساالنه رو

 یدیولحاضر مجموع محصوالت ت طیداشت: در شرا انیب یا مغازه

 .شود یکشور جهان صادر م ۶۶به  رانیو شکالت ا ینیریصنعت ش

مربوط به  کیو ک تیسکویاضافه کرد: بخش عمده صادرات شاخه ب یو

 یبا مشکالت نیپائ یماندگار لیبه دل کیاست چرا صادرات ک تیسکویب

 .مواجه است
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 یبسته بند یها تیسکویگفت: ب رانیو شکالت ا ینیریانجمن ش ریدب

و روانه  دیمطرح تول یشناسنامه دار و برندها یکارخانه ها لهیسبه و

 .شود یبازار مصرف م

بر نظارت  یمبتن یصنعت یو شکالت ها ینیریش دیافزود: تول یو

 .خاص است یسازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و با استانداردها

و  ینیریش دیتول یبرا یخطوط جداگانه ا نکهیا حیضمن تصر یا مغازه

محصوالت  یدر کشور وجود ندارد، اظهارداشت: تمام یکالت صادراتش

 دیخط واحد تول کیبدون استثنا در  یصادرات ریو غ یاعم از صادرات

 .شوند یم

از آرد نول  یصنعت یها تیسکویب دیتول یبرا نکهیبا اعالم ا یو

به  یازیخشک است و ن یکاال کی تیسکویشود، گفت: ب یاستفاده م

 .ها و نگهدارنده ها نداردبهبود دهنده 

جمله که  نیضمن اشاره به ا رانیو شکالت ا ینیریانجمن ش ریدب

شود، افزود:  یم دیدر مملکت تول کیبصورت ارگان شتریب تیسکویب

 رهیکاال از آرد، شکر، مواد طعم دهنده و غ نیا دیتول یطبق معمول برا

 .کنند یاستفاده م

 دیآالت مربوط به تول نیماش ایپرسش که آ نیدر پاسخ به ا مغازه

شود، اظهارداشت: خوشبختانه  یساخته م رانیدر ا کیو ک تیسکویب

 ت،یسکویب دیآالت مربوط به تول نیصنعت ماش ریدهه اخ کیدر 

در کشور دچار تحوالت  رهیشکالت، آدامس و غ ،ینیریش ک،یک

 .شده است یشگرف

الت و آ نیاز ماش ی: در حال حاضر بخش عمده اادآورشدی یو

 یو شکالت کشور بصورت داخل ینیمربوط به صنعت شر زاتیتجه

 )بازگشت به فهرست( شود. یم نیتام

 کشاورزی
و توسعه  قیباغ پسته خود مرکز تحق یکه برا یکشاورز

 ردیگ یرا م رانیپسته ا گاهیجا کایآمر میبجنب ریدارد/ د
 (۹۶آبان  ۲فارس )خبرگزاری  

 
اما  شناسند یکشور م یمحصول ارز آور پس از نفت برا نیپسته را دوم

 نییپا یور و بهره یضعف دانش باغداران، خرده مالک لیروزها به دل نیا

 یصادرات یدر بازارها رانیا یبرا یسرسخت بیرق هیو ترک کایآب، آمر

 .اند شده

به  امیاال میپسته از قد ات،یفاطمه ب ـ  یفارس ـ گروه اقتصاد یخبرگزار

 ایدر دن رانیا یو خشکبار صادرات یاز محصوالت کشاورز یکیعنوان 

هم از کلمه  (Pistachio) آن یسینام انگل یشناخته شده است، حت

و زعفران  یرانیکه در کنار فرش ا یپسته بر گرفته است. به حد یفارس

 .کشورمان دارد یرنفتیدر صادرات غ یا ژهیو گاهیجا

دالر  اردیلیم ۵۰دالر پسته از مجموع  اردیلیم کیبه  کینزد ساالنه

و امارات صادر  ییاروپا یبه مقصد کشورها رانیاز ا یرنفتیصادرات غ

چند سال گذشته  یاست که ط نیا تیاما نکته حائز اهم  شود، یم

 رانیکشت پسته را با ا یرقابت برا هیو ترک کایهمچون آمر ییکشورها

خاص خود را  گاهیجا یرانیتنوع پسته ا و تیفیاگر  چه ک ،اند آغاز کرده

 .دارد

 یبه سالمت درختان پسته، استفاده از سموم و کودها یتوجه یب

پسته همه و همه دست  یها در باغ یمالک و خرده ینامناسب، پراکندگ

برداشت پسته در واحد سطح در  زانیبه هم دست هم داده تا م

در  کایرقم در آمر نیه اک ی، در حال تن باشد کی ریاز باغات ز یاریبس

  .تن است ۲.۶هر هکتار 

از باغداران نمونه پسته در کشور که منطقه  یکیبه عنوان  ینظر

 شیسال پ ۳۰کشت پسته از حدود  یرا برا نیدر استان قزو زهرا نیبوئ

 .انتخاب کرده است

تن پسته برداشت  ۲گفته خودش از هر هکتار به طور متوسط  به

 .شود یتن عنوان م کی ریز یرقم یکشور نیانگیبا آنکه م کند یم

 یپسته مجموعه آقا یتا فرآور دیکه از مراحل تول یدهایبازد یط

که کمتر در مجموعه  میبرخورد یبه نکات جالب توجه میداشت ینظر

که  (R&D) و توسعه قیباغداران وجود دارد. فعال بودن بخش تحق

محصوالت باغ پسته  یرو یدانیم یو نمونه بردار قیتحق ۲۵ساالنه 

 یبرا کیتمام اتومات یها از دستگاه تفادهاس شود، یفرد انجام م نیا

پسته خشک  ییوشو و ارائه محصول نها شست  ،یضدعفون  ،یپوست کن

  .و آماده صادرات است

: از سال دیگو یم تشیموفق لیخود و دال تیدر مورد نحوه فعال ینظر

را از استان کرمان و شهر  ییو احمدآقا یدو نمونه پسته اکبر ۶8

 میهکتار کشت را آغاز کرد ۲۰۰آورده و در وسعت  نجایرفسنجان به ا

 سطح اضافه شده است. نیبه ا زین گریهکتار د ۲۰۰ راًیکه اخ
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مزرعه  نیا قاتیتحق ونیرقم پسته در کلکس ۷۰ نکهیبا اشاره به ا یو

از  یریشگیپ یو توسعه برا قیتحق تیبه اهم شود، یم ینگهدار

 زند، یم بیآس ییکه به درختان پسته به محصول نها یخطرات احتمال

گسترده از باغات  یبردار و نمونه قیتحق ۲۵حدود   اشاره کرد و گفت:

از  یریبارز آن جلوگ جیاز نتا یکیکه  میده یم امدر سال انج  پسته

  .است لیآفت پس

 لیبه دلصادرات  یبرا نکهیباغدار نمونه پسته با اشاره به ا نیا

دانه پسته آلوده به آفات  کی یاز ورود حت دیبا ها ییاروپا تیحساس

عدد پسته آلوده  ۲۰۰هزار تن تنها  ۲۵۰کرد، گفت: اگر در  یریجلوگ

ما  یجز ضرر برا یزیکه چ شود یمرجوع م یباشد، محصول صادرات

را در فصل  یا رانهیگ سخت یها و مراقبت شاتیزماآ نیهم یبرا ست،ین

.میخود دار یها باغ یکشت رو

 
کاران استان  پسته یرو شیاز مشکالت پ گرید یکیرا  یکم آب ینظر

 یبه ازا نینو یاریآب یها ستمیکرمان برشمرد و گفت: با استفاده از س

که  یدر حال م،یکن یمترمکعب آب مصرف م ۵۰۰هزار و  ۴هر هکتار 

  .هزار مترمکعب است ۱۰تا  ۷رقم در رفسنجان  نیا

 

 یرمنطقیبه برداشت محصول بر اساس واحد سطح را غمحاس یو

مصرف هر مترمکعب آب چقدر  یبه ازا دید دیبا  دانست و گفت:

هر مترمکعب  یبه ازا کایکه در آمر ییتا جا شود، یمحصول برداشت م

رقم در  نیکه ا یدر حال د،یآ یپسته تازه به دست م لوگرمیک کیآب 

گرم است.  ۱۰۰ رانیا

 
 نیاست که حس یگریکشاورزان از نکات د  نشبودن دا نییپا

پژوهشکده پسته کشور به آن اشاره کرد  یعلم أتیعضو ه یآباد حکم

است که اقالم پسته نه شناسنامه  نیاز معضالت ما ا گرید یکیو گفت: 

تمام  ریسال اخ ۵باغ نمونه از  نیو اکنون در ا یدارند و نه نام مشخص

 یدار شده و هر درخت برا شناسنامه زیبه ر زیک و ریقطعات باغ به تفک

 دارد. تیخودش هو

 
عنوان  یمالک را خرده رانیدر ا یاز مشکالت بخش کشاورز یکی یو

 کیهزار هکتار باغ پسته در دست  ۴۰ ایفرنیکال التیدر ا کرد و گفت:

 کند یم تیریرا همان فرد مد گریهزار هکتار د ۲۰ ینفر است و حت

واحد مشخص  کی رمجموعهیاران در زک از پسته یبخش اعظم یعنی

 8۰که  میهزار مالک باغ پسته در کرمان دار ۲۵۰ما  یهستند ول

 شیبه افزا یلیهکتار باغ دارند که تما ۲ ریباغداران ز نیدرصد ا

 یدر حال نیشغل چندم آنهاست ا یمحصول خود نداشته و باغدار
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تن  ۱۲هکتار که دارد از هر  یتیاست که کشاورز نمونه کشور ما با فعال

  .پسته برداشت کرده است

است که طبق اعالم وزارت  یدر حال نیگزارش خبرنگار فارس، ا به

 نیکشت پسته و همچن یکشت برا یالگو یبا اجرا یجهاد کشاورز

پسته  یها نیتا زم کند، یارزش که کمک م رهیتوسعه زنج یتالش برا

کمتر محصول بهتر  یاه نهیکاران به صورت متحد از ابتدا تا انتها با هز

 .کند وارد شود دیرا تول یشتریو ب

همچون  ییکه کشورها دیپا ینم یرید م،یمهم غافل شو نیاز ا اگر

شناخته  ربازیاز د رانیمحصول را که به نام ا نیبازار ا کایو آمر هیترک

 )بازگشت به فهرست( .کنند یشده به نام خود مصادره م

 نخست سال + جدول مهیواردات موز در ن یدرصد 40د رش
 (۱۵۵۷۴۰۲شناسه خبر  ۹۶آبان  ۵تسنیم  )خبرگزاری 

 
در شش ماهه نخست سال واردات  یتجارت خارج یبر اساس آمارها

 .مواجه شده است یدرصد ۴۰موز با رشد 

 یبر اساس آمارها  ا؛یباشگاه خبرنگاران پو یگزارش خبرنگار اقتصاد به

شده در گمرک، در شش ماهه نخست سال واردات موز به منتشر 

نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده  یدرصد ۴۰کشور با رشد 

هزار تن واردات موز  ۳۴۶ یماه سال جار وریاساس تا شهر نیاست. بر ا

است که در  یدر حال نیدالر انجام شده است. ا ونیلیم ۲۶۷به ارزش 

 ۱۹۱هزار تن و به ارزش  ۲۵۰شش ماهه نخست سال قبل فقط 

 .دالر وارد کشور شده بود ونیلیم

به  نیاساس آمار گمرک واردات موز به لحاظ ارزش دالر و همچن بر

 مواجه شده است. یدرصد ۳۹با رشد  یلحاظ وزن

 
موز  لویهر ک متیبر اساس اطالعالت موجود در سامانه گمرک ق

 نییدرصد تع ۱۵ زیموز ن ی. حقوق ورودباشد یسنت م ۷۷ یواردات

مانند  ییها نهیاز هز ریبه غ دهدینشان م هیمحاسبه اول کیشده است. 

 ع،یحمل و نقل و توز یها نهیالحساب و هز یعل اتیارزش افزوده و مال

. نکته شود یتومان برآورد م ۳۵۰۰از  شیب یوارداتموز  لویهر ک نهیهز

ف در خصوص موز اختال وه،یعرضه م نیادیجالب توجه آنکه در م

 تومان وجود ندارد. ۳۵۰۰با رقم  یقابل توجه متیق

 
 )بازگشت به فهرست( 

 یروغن یدانه ها ییدر تحقق خودکفا جینقش بس
 (۱۵۵8۲۲۰شناسه خبر  ۹۶آبان  ۶تسنیم )خبرگزاری  

 

در  یکشاورز نیمهندس جیدرباره نقش بس یروغن یدانه ها یمجر

به عنوان ارتش  جیبس فهیگفت: وظ یروغن ینه هادا ییتحقق خودکفا

مهم جز با  نیکشور است که ا انیحفظ و حراست از ک یونیلیم ۲۰

 .محقق نخواهد شد یاقتصاد یقو یها هیبر پا هیتک

سازمان  یاطالع رسان گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

در  یوغنر یدانه ها یمهاجر مجر رضایعل ،یکشاورز نیمهندس جیبس

مشترک  یامضا تفاهم نامه همکار"در مراسم  یوزرات جهادکشاورز

و  یکشاورز نیمهندس جیسازمان بس نیتوسعه کشت کلزا ب یبرا

تفاهم  نیا یدرباره اهداف امضا "یرزمعاونت زراعت وزرات جهادکشاو

 یدر راستا ینامه اظهار داشت: با توجه به دستور مقام معظم رهبر

درصد ۹۵از  شتریمتاسفانه ب نکهیو با توحه به ا یومتاقتصاد مقا یاجرا

و کنجاله از خارج از کشور  یروغن یکشور در روغن،دانه ها ازیاز ن

ساله   ۱۰ یدارد در طرح ظردر ن یشود، وزرات جهادکشاورز یم نیتام

 .ابدیدست  یداخل داتیتول قیکشور از طر ازین نیدرصد تام ۷۰به 

در  یکشاورز نیمهندس جیاز  بس یمندبرضرورت بهره  دیبا تاک یو

به  یکشاورز نیمهندس جیتوسعه کشت کلزا خاطر نشان کرد: بس

آموزش  یموجود برا یها لیپتانس نیو مهم تر نیاز بزرگتر یکیعنوان 

شود  یدر کشور محسوب م یروغن یکشاورزان و توسعه کشت دانه ها

 نیبا ا یتفاهم نامه همکار یدکشاورزراستا وزرات جها نیکه در ا

 .سازمان امضا کرده است

 نیمهندس جیدرباره نقش بس یمقام مسئول در پاسخ به سوال نیا

 فهیداشت: وظ انیب یروغن یدانه ها ییدر تحقق خودکفا یکشاورز

کشور است  انیحفظ و حراست از ک یونیلیم ۲۰به عنوان ارتش  جیبس
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خواهد شد؛ محقق ن یاقتصاد یقو یها هیبر پا هیمهم جز با تک نیکه ا

مردم و کشاورزان را  دیباشد با انیدر م دممر یکه بحث از غذا ییجا

 تیظرف نیکرد و از ا جیبس  ییغذا تیو حفظ امن ییخودکفا جادیدر ا

 .بهره برد

داشت: آموزش  انیتفاهم نامه ب نیبا اشاره به اهم موضوعات ا یو

رزان کشاو قیتشو ،یکشاورز نیمهندس جیکشاورزان و کارشناسان بس

در  یروغن یدانه ها دیتول یتشکل ها جادی،ا یروغن یبه کشت دانه ها

 یکشاورز نیمهندس جیبس قیاز طر یتکنولوژ جادیبذر و  ا دیتول نهیزم

 نیمهندس جینقش بس یها از عمده محورها گاهبا مشارکت دانش

 نیبر ا زین یتفاهم نامه است  که وزرات جهادکشاورز نیدر ا یکشاورز

بذر،استفاده از  هی،تهیبانک التیتسه  یچون اعطا یوضوعاتاساس در م

از  یانتقال تکنولوژ یالزم برا طیشرا جادیکارشناسان خبره وا تیظرف

اعالم  یکشاورز نیمهندس یجیخارج کشور و آموزش همکاران بس

 )بازگشت به فهرست( کرده است. یآمادگ

 اهیبه پرورش گل و گ گفتم یم دمید یرا م جمهور سیاگر رئ

  داشته باشد  ژهیتوجه و
 (۹۶آبان  ۷فارس )خبرگزاری  

 
 جمهور سیگفت: اگر با رئ رهیبه الجز اهیپرورش دهنده گل و گ کی

 یا گلخانه داتیو تول یبه بخش کشاورز گفتم یم کردم یمالقات م

 .ز داردنفت و گا عیداشته باشد به همان اندازه که به صنا یا ژهیتوجه و

 رهیفارس، شبکه الجز یخبرگزار الملل نیگزارش گروه اقتصاد ب به

کرده که  هیته نیاز منطقه ورام اهیپرورش گل و گ تیاز وضع یگزارش

و  یو نبود دانش کاف دیتول یباال نهیهز لیبه دل کنند یم دیآنها تأک

از  رانیا اهیمناسب صنعت گل و گ یصادرات یبازارها نیهمچن

استفاده  تواند یجهان نم یبازارها یدالر اردیلیم ۱۰۴ یها تیظرف

 .کنند

 نیدر منطقه ورام یا گلخانه اهیدهنده گل و گ پرورش ییایکبر یمهد

 رانیا هیعل یالملل نیب یها میکه تحر یگفته است: از زمان رهیبه الجز

  .است افتهیبهبود  یبرداشته شد اوضاع اندک

که اکنون با آن  ییها چالش نیراز بزرگت یکیگفته است  نیهمچن یو

است. اکثر  نهیزم نیمدرن در ا ینبود تکنولوژ میمواجه هست

در اروپا هستند  یا محصوالت گلخانه دیکارشناسان متخصص حوزه تول

. با وجود میمنتقل کن رانیآنها را به ا یدانش و تکنولوژ میتوان یو ما نم

 اهیدهندگان گل و گ پرورش یجهان یرقابت با بازارها مانجا یبرا نیا

 .میهست تیکمک و حما ازمندین

اما  رود  یمهم به شمار م عیاز صنا یکینفت و گاز  عیصنا نکهیا رغمیعل

 یجد بیرق کیبه عنوان  اهیصنعت گل و گ ندهیآ یها سال یط

 .خواهد بود

هنوز  اهیبا بازار نفت و گاز صنعت گل و گ سهیگفت: در مقا ییایکبر

  .است ژهیو تیحما ازمندیندارد و ن یاسبمن یبازار صادرات

 کردم یجمهور مالقات م سیگفت: اگر با رئ رهیبه الجز نیهمچن یو

 یا ژهیتوجه و یا گلخانه داتیو تول یکه به بخش کشاورز گفتم یم

 .نفت و گاز دارد عیداشته باشد به همان اندازه که به صنا

 میان را در اوپک تحکخودم گاهیجا میکن یم یهمان اندازه که ما سع به

خود در سازمان  گاهیمحکم کردن جا یهمان توجه را برا دیبا میکن

باز  یخارج گذاران هیسرما یو راه را برا میغذا )فائو( داشته باش یجهان

  .مواجه است ییها با چالش یجهان ی. هنوز ورود به بازارهامیکن

به  هایفروشندگان گل و گ هیاتحاد سیرئ یاکبر شاهرخ نیهمچن

صادرات  یباال نهیما در حال حاضر هز یگفت: مشکل اصل ره،یالجز

در جهان مانند  اهیگل و گ یبا صادرکنندگان اصل میتوان یاست ما نم

و  ستیما به صورت انبوه ن اهیگل و گ دی. تولمیهلند رقابت داشته باش

 ما دیکه تول یی. از آنجابرد یرا باال م دیشده تول امتم متیمسأله ق نیا

نصف  ی. حتشود یاستفاده م یمصرف داخل یاندک است اکثر آن برا

انتقال  ریدر مس روند یم نیاز ب شود یکه در داخل مصرف م ییها گل

به فروش  دندیکه به مغازه هم رس یزمان یو حت شوند یخشک م

  .روند ینم

 سیرئ یکه با حسن روحان یداریگفت: در د رهیبه الجز یشاهرخ

بهره  کم یها وام دکنندگانیتقاضا کردم که به تول یجمهور داشتم از و

کنند  زیخود را تجه یها بدهند تا آنها بتوانند گلخانه نییبا نرخ سود پا

  .است نهیپرهز اریها بس مدرن کردن گلخانه نهیچرا که هز

باورند که  نیمندند بر ا عالقه اهیکه به پرورش گل و گ ییآنها همه

 یتکنولوژ جادیا یاست و برا رانیشاغل در ام نیاز بهتر یکی تواند یم

به بازار بکر  دنیرس یبرا ها رساختیدر ز یگذار هیو سرما دیجد

 .است یمناسب یگذار هیسرما ازمندین

 کنند یاست که آرزو م نیوجه مشترک دارند و آن ا کیآنها  همه

در  اهیمدرن کردن صنعت گل و گ یرا برا یشتریب تیدولت حما

آن  یاقتصاد لیدال لیتوجه صرفاً به دل نیشد. و اکشور داشته با

  )بازگشت به فهرست( نباشد.
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 دیرس ایتالیبه ا رانیا یهزار تن گندم صادرات 29
 (۹۶آبان  ۱۴فارس )خبرگزاری  

 
گفت:  رانیا یاسالم یجمهور یرانیشرکت حمل فله کشت رعاملیمد

 .دیرس ایتالیبه ا رانیا یهزار تن گندم صادرات ۲۹

 رعاملیمد یاکبر غنج یفارس به نقل از مانا عل یگزارش خبرگزار به

هزار تن  ۲۹گفت:  رانیا یاسالم یجمهور یرانیشرکت حمل فله کشت

شده  یریبارگ ایتالیبه مقصد ا شیپ یکشور که چند یگندم صادرات

  .دیکشور رس نیبود به بندر ا

 یرانیحمل فله کشت یرانیکشت تیریتخت مد یکشت نیافزود: ا یو

حمل محموالت  یبرا یساز پس از آماده رانیا یاسالم یجمهور

به  ایتالیگندم کشور را به مقصد ا یمحموله صادرات نیدوم ،ییغذا

از بندر  ینوزدهم مهرماه سال جار خیهزار تن، در تار ۲۹حدود  زانیم

 .کرد یری)ره( بارگ ینیامام خم

گام بر  ها تیشرکت در جهت توسعه فعال نیا نکهیا انیدر ادامه با ب یو

کامل دارد که تمام  یاظهار داشت: شرکت حمل فله آمادگ دارد، یم

کشور را به تمام مقاصد مورد  یو واردات یصادرات یفله و عموم یکاالها

 )بازگشت به فهرست(نظر حمل کند. 

را ممنوع کرد/  رانیا از یمحصول کشاورز 7عراق واردات 

 + سندیرانیا یاز خودروها عهیود افتیدر
 (۱۵۷۰۱۳۰شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۰تسنیم )خبرگزاری  

 
 یعبور یمسافر یاز خودروها عهیود افتیکشور عراق همزمان با در

 .ممنوع اعالم کرد رانیرا از ا یمحصول عمدتا کشاورز ۷واردات  ران،یا

بر اساس مکاتبه  ا؛یباشگاه خبرنگاران پو یگزارش خبرنگار اقتصاد به

مشخص شد  ران،یگمرک شلمچه با دفتر صادرات گمرک ا یداخل

را ممنوع اعالم کرده است.  رانیمحصول از ا ۷کشور عراق واردات 

به عراق  یاتیلبن یواردات یسرسام آور تعرفه ها شیافزا زیقبل ن یچند

 .خبر ساز شده بود

 ،یپاجوش نخل، چرب ل،یخرما، انبه، نارگاساس واردات انگور، نیا بر

 .به کشور عراق ممنوع اعالم شده است رانیذرت از ا

 رانیاز مرز ا یعبور یمسافر یخودروها هیگمرک عراق از کل نیهمچن

 خواهد کرد. افتیدر عهیدرصد ارزش خودرو ود ۲۰به عراق معادل 

 

 
باره گفت:  نیدر ا میبه خبرنگار تسن رانیمقام مطلع در گمرک ا کی

 یقلم کاال به عراق در نشست مرز ۷واردات  تیموضوع ممنوع

گمرکات دو کشور مطرح شده است. با توجه به انکه هنوز به صورت 

را مطرح  یخصوص نکته ا نیوزارت صنعت در ا یو قطع یاتیعمل

 یبه روال عاد تیشدن ممنوع یقطعتا  توانندینکرده صادرکنندگان م

 )بازگشت به فهرست( .خود ادامه دهند تیفعال

 ب،یصادرات س لیتسه یدولت برا دیابالغ مصوبه جد

 پرتقال و کشمش + اسناد
 (۱۵۷۵۷۳۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۶تسنیم )خبرگزاری  
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پرتقال و کشمش به  ب،یصادرات س لیتسه یدولت برا دیمصوبه جد

 .کشور ابالغ شد ییگمرکات اجرا

 یفراهان آباد یعل یعل م،یتسن یخبرگزار یش خبرنگار کشاورزگزار به

مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت  با ارسال  رکلیمد

مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک، مصوبه  رکلیبه مد یا نامه

را براساس  یواردات موز در سال جار طیدرباره شرا رانیوز ئتیه

ابالغ به گمرکات  یبرا "یزار وزارت جهاد کشاورزبا رابرطرح بازار در ب"

 .اعالم کرد ،ییاجرا

شد، اما در صورت  نییدرصد تع ۲۰اساس،  تعرفه واردات موز  نیا بر

 لوگرمیک ۲ ای بیس لوگرمیک میو ن کیکشمش،  لوگرمیک کیصادرات 

 .ابدی یدرصد کاهش م ۵پرتقال تعرفه واردات آن به 

 یجهاد کشاورز ریسال گذشته توسط  وز بازار در برابر بازار طرح

)  یشد تا براساس آن، واردکنندگان محصوالت کشاورز شنهادیپ

مکلف به  ،یگمرک نییپا یها از تعرفه یمند بهره یازجمله موز( برا

و پرتقال شوند که در کشور  بیمانند:کشمس، س یصادرات محصوالت

 .میاز روبه هستیمازاد بر ن دیمان با تول

 

 

 )بازگشت به فهرست(

 صنعت
 شد لیسنگ تعط معادن ذغال تیدرصد ظرف 50

 (۱۵۵۳۱۷۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
 یبرا یا برنامه چیه نکهیا انیمعدن خانه اقتصاد با ب ونیسیکم سیرئ

مشخص شود  دیسنگ وجود ندارد گفت: با از معادن ذغال تیحما

در حوزه ذغال سنگ چه  یخارج یدر مذاکره با طرفها درویمیا

 .داشته است یدستاورد

با  م،یتسن یخبرگزار یدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد یصمد دیسع

اکثر معادن ذغال سنگ  یمتأسفانه امروز تکنولوژ نکهیاشاره به ا

 چیسال گذشته است، اظهار داشت: در حال حاضر ه ۵۰ یحداقل برا

از معادن ذغال سنگ وجود ندارد. فقط  تیحما یبرا یبرنامه ا

از  یاما در عمل خبر پردازند یمختلف م یاه به اعالم برنامه نیمسئول

 .ستیبهبود اوضاع ن

ها در معادن زغال سنگ  یسیپاسخ دهد انگل درویمی:ادیبخوان شتریب

 چه کردند؟ رانیا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/26/1436727/%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/26/1436727/%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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معادن ذغال سنگ  دیتول تیسال امسال ظرف ۵در  نکهیا انیبا ب یو

 نیادیو بن یاست، افزود: امروز به صورت اساس افتهیدرصد کاهش  ۵۰

 نیرفع ا یچرا برا دانم یاما نم افتهیمعادن ذغال سنگ کاهش  دیتول

 یلهستان ی. سه سال از مذاکره با طرفهاردیگ یصورت نم یرمشکل کا

اما متأسفانه  گذرد یدر حوزه ذغال سنگ م یهمکار یبرا یسیو انگل

 سیرئ رایاخ نکهیجالب ا دهیمذاکرات به مرحله اقدام نرس نیهنوز ا

که در حوزه ذغال سنگ در حال  کند یاعالم م درویمیا رهیمد ئتیه

 .میهست یمذاکره با طرف روس

مشخص شود  دیبا نکهیبرا دیمعدن خانه اقتصاد با تأک ونیسیکم سیرئ

در حوزه ذغال سنگ چه  یخارج یها در مذاکره با طرفه درویمیا

در  یداشته است، گفت: امروز معادن ذغال سنگ مشکل یدستاورد

ذغال است که معادن  ونیلیم ۲.۵بازار  ازیفروش ذغال ندارند چرا که ن

ما  نجاستی. اما مشکل اکند یم دین آن را تولت ونیلیم کیکشور 

تن ذغال سنگ در کشور  ونیلیم ۱۰۰و  اردیلیم کی یقطع رهیذخ

 گریدر صورت رفع مشکالت معادن د دهد یرقم نشان م نیکه ا میدار

  .داشت میبه واردات نخواه یازین

 ورتیماه از حادثه معدن  ۶به  کینزد نکهیبا انتقاد از ا یصمد

معدن و عامل حادثه  نیا تیمشخص نشد وضع تیا در نهاام گذرد یم

ذغال  یانجمن تخصص لیبا تشک میکرد: درصدد حیچه بوده است، تصر

تا در  میدنبال کن یمطالبات معادن کشور را به صورت جد رانیسنگ ا

)بازگشت به  .میحوزه را برطرف کن نیامشکالت  میبتوان تینها

 فهرست(

به  ومینیشرکت آلوم 2 دیتول تیاز ظرف یبخش یلیعطت

  ستیز طیمح یآلودگ لیدل
 (۱۵۵۵۶۲۷شناسه خبر  ۹۶آبان  ۳تسنیم  )خبرگزاری 

 
قصد دارد در سال  رانیگفت، ا درویمیشرکت ا زیبرنامه برنامه ر ریمد

گداخت  تیاول تیهزار تن در سال به ظرف ۳۳۶ یالدیم ندهیآ

 .خود اضافه کند ومیآلومن

سباغ،  ریپالتس، ام یخبر گاهیبه نقل پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 ای وم،یافزود، شرکت ساوث الومن درویمیشرکت ا زیبرنامه برنامه ر ریمد

در استان  هیدر عسلو یهزار تن ۳۰۰واحد  کیسالکو در حال احداث 

شروع به کار کند.  ۲۰۱8رود در اواخر سال  یبوشهر است که انتظار م

 .شود یم یمال نیتام نیچ یتوسط شرکت ان اف س هوژپر نیا

 تیظرف ۲۰۱8در سال  زین رالکویا ای نایآلوم رانیافزود، شرکت ا یو

هزار تن در سال  ۳۶ زانیخود را در منطقه جهرم به م ومیآلومن دیتول

 .خواهد داد شیافزا

هزار تن در  ۴۵۷به  رانیا ومیآلومن دیتول یاسم تیحال حاضر ظرف در

در حال حاضر فعال  تیظرف نیهزار تن از ا ۴۳۷رسد که  یم سال

 ومیهزار تن و شرکت المون ۲۲۰ دیتول تیظرف رالکویاست. شرکت ا

از  یرا دارد. بخش ومیهزار تن الومن ۲۳۷ دیتول تیهرمزال ظرف یالمهد

شده  لیتعط ستیز طیمح یآلودگ لیبه دل تدو شرک نیا تیظرف

 .است

در جهرم است که  یهزار تن ۲۵۰ور در واحد کش ینایمجتمع آلوم تنها

 .باشد یم رالکویمتعلق به شرکت ا

ماهه نخست سال  ۵کشور در  نیا ران،یگمرک ا یاساس آمارها بر

هزار  ۱۲8و  نایتن آلوم ۵۲۰هزار و  ۱۰۱تا اوت(  لیگذشته )آور یمال

هزار  8و  نایتن الوم ۱۲۲هزار و  ۲۰۱کرد و  دیتول ومیتن آلومن ۶۷۹و 

  )بازگشت به فهرست( صادر کرده است. تیتن بوکس ۲۹۹ و

 دیرا بشناس دیتول یمتهمان ورشکستگ
 (۱۵۵۷۵۰۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۵تسنیم )خبرگزاری  

 
کشور شده است و  یپازل اقتصاد نیمظلوم تر دیدر حال حاضر تول

 یدیواحد تول کی یلیتوان سراغ داشت که خبر تعط یرا م یکمتر روز

و  ینگیکمبود نقد ،یبه گوش نرسد. واردات، سود کمرشکن بانک

 .معضل هستند نیرحم ا یاز جمله متهمان ب هایدیتول نیپائ یفناور

است که در  یحالت بازرگان یبه معنا یورشکستگ -میتسن یخبرگزار

باشد.  شیها یکمتر از بده شیها ییو دارا دهید انیکسب و کار ز

شرکت از ارزش  کی یها یکه بده دهد یرخ م یهنگام یورشکستگ

است که  یقانون یاقدام یموجود آن تجاوز کند. ورشکستگ یها ییدارا

بدهکار عاجز از پرداخت  کی یها ییادار یطور کل به موجب آن به

 .خود به سود طلبکاران ضبط شود یبده

اد اقتص ریاست که امروزه دامن گ یمعضل یو قانون یعلم فیتعر نیا

 یمعضل ورشکستگ نیشده است. وجود ا یداخل دیکالن و چرخه تول

 ازمندیعلت واحد محدود کرد. بلکه ن کیتوان به  یمستمر را نم یها

دولت از بخش  یجد تینگاه چند جانبه و گسترده است. عدم حما کی

ناعادالنه و  یمال نینحوه تام زینوپا و ن یدیلتو یو کارگاه ها یخصوص

 زهیرا به سطوح آورده و انگ دکنندگانیکه تول یانکب ستمیدشوار س
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از لحاظ  یاقتصاد یها ضعف بنگاه  نیرا به صفر رسانده و همچن دیتول

و از رده خارج از جمله  یسنت وهیبه ش دیو ادامه تول ینوع فناور

کارخانه ها  یلیدنباله دار تعط الیسرتوان علت به  یاست که م یموارد

 .اشاره کرد

 ۴واقع شده است . در  یاقتصاد یتهایبخش اولو نیم ترمظلو دیتول

در  یدیواحد تول کیسراغ داشت که  توان یرا م یکمتر روز ریسال اخ

مانند  یمعروف یدیتول یروز واحدها کینشده باشد.  لیکشور تعط

نوبت  گرید یو روزها شوند یم لیتعط یکیو پارس الکتر شیارج، آزما

 یساختمان عیچوب و صنا عیصنا ،یلبن عیصناقو،  یبه روغن نبات

 .رسد یم

 یبرندها نیشدن ا لیاز تعط یررسمیغ یتاکنون آمارها متاسفانه

نفر در چهار سال  ونیلیم کیحدود  شدن کاریو ب یدیمعروف تول

 یواحد صنعت کی یلیگذشته اشاره دارد. به طور مداوم شاهد تعط

قه در اقتصاد و پرساب یمیقد یبرندها یلیداستان تعط ایو گو میهست

برند و کارخانه ورطه  ۳۰از  شیب ریندارد. در چند سال اخ یتمام رانیا

 کنند یم دیهاست تول که سال ییها شده اند؛ کارخانه دهیکش یلیتعط

اند و  روزها ورشکسته شده نیا ،یدولت تیرکود و عدم حما لیدل اما به

 عد ارائه دهندرا سر مو یبانک التیو تسه ها نهینتوانستند بازپرداخت هز

خط رسانده، تا  انیبه پا نینچنیا یدیتول یکه واحدها یمهم مساله

 یدیتول ینکردن دولت از واحدها تیتواند به حما یم یحدود

داده  یصنف یبه واحدها التیبازگردد. بارها وعده کمک و ارائه تسه

و  شود یاقدامات مشاهده نم نیا جهیشده است، اما متاسفانه نت

. ندیگو یمسئوالن سخن م تیحما نبودِاز  یدیتول یدهاهمچنان واح

ارائه  یدیتول یبه واحدها التیدارد که تسه دیدولت تاک سو کیاز 

اظهار  التیتسه نیاز ا دکنندگانیتول گر،ید یسو شده است و از

 یالیر-یکمک مال یاست که ذره ا یدر حال نی. اکنند یم یاطالع یب

را  یدیتول یواحدها تواند یم ندگاندکنیبه تول التیدولت و دادن تسه

 .سرپا کند

وارادت  ؛یکنندگان داخل دیعوامل مختلف هجوم آورنده به تول نیب در

که در  ییها کاال هودهیاول دانست. واردات ب فیتوان متهم رد یرا م

به خاطر  یاریبس یها یدیها و تول کارخانه شوند یم دیداخل کشور تول

هزاران کارگر  نیاز کار افتاده اند و همچن یاجناس واردات نییپا متیق

 ها ونیلیاز آن است که م یبه آمار گمرک حاک یشده اند.نگاه کل کاریب

که مشابه آن در داخل  یرضروریصرف واردات اقالم غ نه،یدالر هز

شکاف  جادیامر باعث ا نیو هم شود یدارد، صرف م دیکشور امکان تول

داخل بوده  دیبه تول یه بزرگکه ضرب شودیدر اقتصاد کشور م یمیعظ

  .است

با سود باال و  التیتوان مقررات سخت و تسه یبعد را م فیرد متهم

ها را فلج کرده  یدیتول یمختلف دانست که  به نوع یکمرشکن بانکها

 یجامعه و عدم توان سودده یرکود طیشرا گرید یاست و ازسو

ار شده است روزشم رکردید مهیموجب انباشته شدن جر دکنندگانیتول

فرو برده  یروز به روز در مرداب ورشکستگ ار دهید انیو کارخانجات ز

را به همراه داشته  دیچرخه تول یو نابود دکنندهیو  از کاهش توان تول

 .است

 یبودجه مل نهیمقوله قابل ذکر است مصرف وهز نیکه در ا یبعد متهم

 عیتوز بر یتنمب یرفاه یها استیاست. س یمل دیاز تول ریغ یدر موارد

بازار  یها استیهمچون س ینیرزمیو ز یبرنامه منابع مال یو مصرف ب

دولت،  گانیو را یانتقال یها و انواع پرداخت ینقد ارانهی عیتوز ،یانرژ

 یها ثروت هیمنابع و تخل عیبر توز هیرفاه با تک جادیدنبال ا به ااساس

 . ستین قابل دوام نیو مصرف بدون بازده است بنابرا ینیرزمیز

 یها استیس یجیصورت تدر به یشیالزم است دولت با دوراند نیا بنابر

قرار دهد. و شاهد آن  یرا مورد بازنگر یمنابع مال عیبر توز یمبتن

درصد از منابع حاصل ۳حدود  یفقط رقم یکه طبق آمار اعالم میهست

با  دیکه دولت با یاست. در حال دیها سهم تول ارانهی یاز هدفمند

را به  یمنابع هدفمند یمابق ازمند،یو ن ریبه قشر فق ارانهیاص اختص

 .کند تیهدا یاقتصاد یبنگاه ها زیو تجه یسمت راه انداز

ناظر به علل  شتریکه ب دیمعضالت تول رامونیموارد گفته شده پ ریغ به

و  یمعضل به شکل درون نیبود. اما اگر به ا هایدیتول یده انیز یرونیب

 انیما نما یبرا یابعاد مختلف مینگاه کن یدیتول واحد کی یساختار

از  یادیکه تعداد ز دهد یصنعت موجود کشور نشان م یشود. بررس یم

 یو تکنولوژ یبخش از لحاظ نوع فناور نیفعال در ا یاقتصاد یها بنگاه

امر سبب روز  نیهستند و از رده خارج هستند. ا یسنت دیتول وهیو ش

محصوالت  دیتول ن،ییپا یآورهمچون سود یمسائل و مشکالت

تمام  متیق ،یرقابت با محصوالت مشابه واردات رقابلیو غ تیفیک یب

قدرت رقابت  تی... شده است و در نها و یشده باال ، کاهش بهره ور

 یدیو محصوالت تول یدیفعال تول یها از بنگاه یادیتعداد ز یریپذ

به  یابیرورت دستگمان شود ض دیشا طیشرا نیاست. لذا با ا نییآنها پا

 یها بلندمدت کشور اقتضا کند که بنگاه یاسیو س یمنافع اقتصاد

حذف شوند. اما  یجیتدر تصور به مرور و به یفاقد تکنولوژ یاقتصاد

 وندیکشور و با پ یو علم یاز بدنه دانشگاه نهیبا استفاده به دیدولت با

  فع سازد.را مرت یآنها به کارگاه ها و کارخانه ها ضعف فقدان فناور

 )بازگشت به فهرست(
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 کننده صنعت در ارس انداز نگران چشم
 (۱۵۶۰۴۱۹شناسه خبر  ۹۶آبان  8 تسنیم خبرگزاری) 

 
 ۵شد.  لیتجل یصادرکننده نمونه مل ۵۰صادارت از  یدر مراسم روز مل

 لیتشک یشرق جانیرا صنعتگران آذربا انیم نیصادرکننده برتر از ا

منطقه  عیوس یایواحدها متعلق به جغراف نیکدام از ا چیاما ه داد، یم

 .آزاد ارس نبود

منطقه  نیتر یمنطقه آزاد ارس که اتفاقاً صنعت یفعاالن صنعت دست

کوتاه  «یصادرکننده نمونه مل»لقب گرفته از کسب عنوان  رانیآزاد ا

 یترسازمناطق آزاد، بس تیو فعال سیماند. پرواضح است که فلسفه تاس

مهم  نیکشور است. ا یبرتر صادرات یها گاهیشدن آنها به پا لیتبد یبرا

رونق گرفتن  یقانونگذار برا میکه بدان شود یم تر تیراهمپ یزمان

صادرات در مناطق آزاد،  ۀو متعاقب آن، توسع یگذار هیسرما

 یها تیدر نظر گرفته است که معاف یخوب اریبس یها مشوق

 یبرا یقانون فاتیتشر نیو اعمال کمتر یو گمرک یاتیمال مدت یطوالن

 .هاست مشوق نیصادرات کاال، از جمله ا

مجاورت منطقه آزاد ارس با چند کشور  تیمز دیبا ن،یا بر عالوه

 cis یو کشورها هیارتباط با روس یهدفمند برا یزیر و برنامه هیهمسا

 تیریدن مددار بو اشاره شده، اضافه کرد. عهده یقانون یها تیرا به مز

« بودن یصنعت»از همه به  شیکه ب یا منطقه آزاد توسط چهره نیا

 قیاو جهت توف ینیآفر نقش یبرا یانتظارات افکار عموم زیشهره است ن

ارس به منظور قرار گرفتن در جمع صادرکنندگان  یصنعت یواحدها

 .کند یم هیرا توج یمل ۀنمون

صدها  یگذار هیو سرما تیهمه مز نیکه به رغم ا نجاستیسوال ا حال

 ۱۳در ارس، چرا پس از گذشت  یدولت و بخش خصوص یاردیلیم

منطقه آزاد، صادرکنندگان ارس  نیا تیو فعال سیسال از تاس

 دینبا ایکشور داشته باشند؟ آ یها نیبرتر نیدر ب یگاهیجا توانند ینم

شدن  لیکه مرتباً از تبد یا و منطقه یلاظهارات مسئوالن مح نیبه ا

سخن  «یصادرات یداشتن قدرت باال»و  «یقطب صنعت»به  ارس

 یدیهمه برند تول نیا انیاز م ایو آ ست؟ینگر دیترد دهیبه د ند،یگو یم

 شگاهیجلفاکاران، پاال یسندگیکارخانه ر کو،یفعال در ارس مانند آم

که در اغلب  یا گلخانه تیسا ایو  جانیفخر آذربا نیرهام، شرکت نگ

 یقرار م دیدر برنامه بازد یو خارج یل داخلمقامات مسئو یسفرها

 کسب عنوان صادرکننده برتر وجود نداشت؟ تیقابل یکی یحت رد،یگ

 یشود، زمان یخوانده م« بحران صنعت در ارس» ،یبه زعمِ برخ آنچه

در چند هفته گذشته،  میکه بدان ردیگ یبه خود م یدیابعاد جد

نتوانستند  زین یاستاندر سطح  یمنطقه آزاد حت نیا یصنعت یواحدها

که توسط اداره کل  یشرق جانیآذربا یفیواحد برتر ک ۲۶ انیاز م

 .به دست آورند یقیشدند، توف لیو تجل یاستاندارد معرف

 یتیریمد یدرپ یپ راتییدر تغ دیرا با یناکام نیبزرگ ا لیاز دال یکی

بر  یتیریکه ثبات مد یتیدر منطقه آزاد ارس جستجو کرد. در وضع

 یبرا گذاران هیبه عدم اعتماد سرما توان یمان حاکم نباشد، نمساز

خُرده گرفت.  یگذار هیسرما یها تیتوسعه فعال ایو  یگذار هیسرما

و  ردیگ یرا م« برنامه» یجا «قهیسل» یطیشرا نیچناست در  یهیبد

 .کند یم نییتع یتیخود، اولو تیمسئول ۀدور یبرا یریهر مد

حرکت در  یاست که ارس برا ییها تیگسترده بودن مز گرید نکته

 ،«یگردشگر»کرده است.  «یاستراتژ» هیآنها اقدام به ته ریمس

آموزش »، «و صادرات دوباره تیترانز» ،«یکشاورز»، «صنعت و معدن»

شده توسط ارس  نیبرتر تدو یها یازجمله استراتژ« خدمات»و  «یعال

دو  ای کی یبا طراح گریآزاد د ناطقکه م ستیدر حال نیاست و ا

 .اند دهیهم رس یخوب یها تیبه موفق یاستراتژ

ماکو،  ،یو انباردار تیترانز ،یانزل ،یگردشگر تیخود مز یبرا شیک

 یها گروه تیبه خاطر فعال یجوامع محل تیو البته تقو تیترانز

 یا خود برنامه یقشم و چابهار برا ایو  یرامونیپ طیدر مح یستیترور

 نییتع یبا اقتصاد جهان یو مل یصاد محلاقت یوندیهمپ جادیا یبرا

شده  فیگوناگون تعر یها ارس در حوزه یها یتراتژاس یاند ول کرده

 یها تیدر مز یحت ق،یمانع توف ف،یوظا یگستردگ عتاًیاست و طب

 .شود یم ینسب

و  یدولت یگذار هیتومان سرما اردهایلیساالنه از م یبا برخوردار ارس

نفره  ۵۰از جمع  یصفر درصد یهمصادرات، س تیتقو یهدفگذار

 یاستان دهیبرگز ۲۶داشت و از  یدر سال جار یصادرکنندگان نمونه مل

 ییایکدام، از نظر جغراف چیه زیامسال ن یفینمونه ک یبه عنوان واحدها

به  یریکه تدب دهیوقت آن نرس ایارس مستقر نبود. آ ددر منطقه آزا

 )بازگشت به فهرست( وضع نگران کننده کرد؟ نیحال ا

شکن جهان را  دستگاه سنگ نیتر مدرن یرانیمهندسان ا

  لمیساختند+ف
 (۱۵۶۱۱۲۶شناسه خبر  ۹۶آبان  ۹تسنیم )خبرگزاری  
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و در بخش معدن و  دندیمرز و بوم حماسه آفر نیفرزندان ا گریبار د

 نیرت دهیچیو پ نیاز مدرنتر یکیو ساخت  یقادر به طراح یفراور

 .دندیگرد ( HPGR) به نام ایسنگ شکن دن یدستگاهها

دست آورد  نیبزرگتر م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

به  رجانیکشور در معدن سنگ آهن گل گهر در شهرستان س یفرآور

 .دیرس یبهره بردار

 یبه حد ( HPGR) ساخت دستگاه سنگ شکن یتکنولوژ یدگیچیپ

داشته و  اریرا در اخت یتکنولوژ نیکشور ا ۴تنها  ایباشد که در دن یم

به   رانیا  زیتجه نیا یباشند با ساخت و راه انداز یآن م دیقادر به تول

رولر  ) HPGR دستگاه دیتول یفن آور یکشور دارا نیعنوان پنجم

 .شود یم شناخته ایپرس ( در دن

وجه به گفت: با ت میدستگاه به خبرنگار تسن نیطراح ا یغفران بابک

باشد  یو ساخت ما م یطراح میساخته ت نیمذکور اول HPGR نکهیا

دور از ذهن  یو کاملتر شدن پروژه و رفع نواقص احتمال لیانتظار تکم

دستگاه که مدل  نیاول دنیرس یبا به بهره بردار کنیباشد ل ینم

 شیگردد ب یماندگار محسوب م زیآراز تجه تساخت شرک یقاتیتحق

 . است دهیو ساخت محقق گرد یطراح میت % انتظارات۹۰از 

 کی یبانیمگر با پشت گرددینم سریخواسته م نیافزود: تحقق ا یغفران

 یها نهیها و پرداخت  هز ییکه عالوه بر توانا یقطب بزرگ معدن

قادر به قرار  یا شرفتهیپروژه پ نیچن یبر رو قاتیتحق نینسبتاً سنگ

 اسیمناسب با توجه به مق و یواقع یدادن دستگاه در معرض آزمونها

اعتماد به نفس  قیاز پدر تزر دیبا یم نجایدر ا هبود ک یساخت م

 یطرحها شانیوجود با برکت ا منیکشور که به  یبه بدنه علم یمعدن

 .مینما ادی دهیرس یبه بهره بردار یادیز یکامالً داخل

 یلیبد یعامل گل گهر نقش ب ریزاده مد یگفت: مهندس ناصر تق یو

و  یمال یبانیالزم و پشت قاتیامن جهت تحق یبستر جادی، ا تیحمادر 

 یمضاعف یانرژ میبا جلسات مکرر کل ت کهیداشته اند بطور یمعنو

 رانیمد نیچن هیاست خداوند سا دیگرفتند. ام یجهت ادامه پروژه م

را بر صنعت و معدن کشور مستدام گرداند به هر  یساز یاریکار بلد و 

و اجرا منجر به مسلح  یر تمام مراحل طراحد شانیا یاریحال 

 یشد که بابت عدم وجود آن عالوه بر وابستگ یکشور به دانش دنیگرد

 .راستا از کشور خارج گردد نیارز در هم یاریبس ریبه خارج مقاد

 یمقام معظم رهبر یو رهنمودها اناتیادامه داد: با توجه به ب یغفران

به اهداف اقتصاد  لین یراستا )حفظ اهلل( در یحضرت امام خامنه ا

. دیرولر پرس انجام گرد ای یرانیا HPGR، ساخت دستگاه  یمقاومت

 زیشدن تجه یالزم و با توجه به بوم یبه استانداردها یابیعالوه بر دست

 کیو در  ی% مشابه خارج ۲۰تا  ۱۰به  کیساخت آن نزد نهی، هز

به  خروج ارز  نسبت شتریب دینسبت و شا نیبه هم یساله کار ۵دوره 

 آورد . یبه عمل م یریاز کشور جلوگ

 
 ،ی، عالوه بر غفران تیموفق نیبه ا  دنیرس ریدر مس م،یبه گزارش تسن

نقش  یساخت با تالش شبانه روز میاعضاء ت گریمهندس صفرخانلو و د

 .پروژه داشته اند نیا دنیارزنده  در به ثمر رس

 یخارج یر نمونه هاب یرانیا HPGR دستگاه یها یاز برتر یبرخ

رطوبت  طیشرا رییو مقاوم بودن نسبت به تغ یمصرف کمتر انرژ

به بار قرار  یانتقال مطلوبتر انرژ تی، قابل زیخوراک وارد شده به تجه

 یها یبرتر نیاز مهمتر یکیو  باشدیگرفته در مرحله حداکثر فشار م

 زیاس قیدق اریبس یریهدف گ تیدر کشور قابل دهیگرد یدستگاه طراح

دستگاه بطور مثال در صنعت  نیتا قبل از ساخت ا کهیباشد بطور یم

به  دنیرس یمحصول برا ینسب یدرجه آزاد کهیسنگ آهن در صورت

 زیسا نیبه ا دنیجهت رس یبود ، دستگاه متریلیم ۶ ریمشخص ز اریع

سنگ آهن  یفرآور یهادر کارخانه  ازیمورد ن یصنعت اسیکه در مق

امر مجبور به استفاده از  نیا یعدنکاران براباشد وجود نداشت و م

و ... مرسوم بودند که با  لیو راد م لیمعمول مانند بال م یزهایتجه

دستگاهها که عالوه بر  نیا یخاص نصب و نگهدار طیتوجه به شرا

 .قابل انجام بود ریدارند غ اجیاحت زیپودر در اغلب موارد به آب ن دیتول

 یاقتصاد اریبه ع دنیرس یکه برا یرایبس یسنگ اهن ها جهینت در

کنار گذاشته شده و  دیخرد گردند از چرخه تول زهایسا نیتا ا یستیبا

قابل مصرف در معادن دپو  ریغ یموارد به عنوان باطله ها یدر برخ

 . اند دهیگرد

و  قیماندگار در حال تحق زیشرکت زرجوکانسار و آراز تجه یطراح میت

 . باشند یگونه سنگ شکنها م نیا گریانواع د یمطالعه بر رو

 نیاز انواع ا یکی HPGRکه  یغلتک یسنگ شکنها یکل بطور

و  شیخردا یدر مهندس یاریبس یهایباشد ، توانائ یم  زهایتجه

، توسعه  قیدارند که انواع آنها در مراحل تحق ژهیسطح و شیافزا

 یها کارخانه یکیزیف شرفتیو ساخت قرار دارند. با توجه به پ ی،طراح

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/09/1561126/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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سطح  شیبه افزا ازیدر کشور ، ن  یجو آهن اسفن یگندله ساز دیتول

 )بازگشت به فهرست( باشد . یم تیحائز اهم اریبس ژهیو

/ یتجار یخودروها دیدر تول یساله مونتاژکار 30روند 

که به جان صنعت  یخودروسازان با آفت یادگاریعکس 

  افتاد
 (۹۶آبان  ۱۰ سفار )خبرگزاری 

 
با  یادامه همکار یبرا روزید یو سوئد در حال رانیخودروساز ا رانیمد

بعد  یتجار یخودروها یانداختند که مونتاژکار یادگاریعکس  گریکدی

همچنان ادامه  رانیسال از حضور سوئد در بازار ا ۳۰از گذشت 

آفت صنعت به حساب  یکه به فرموده مقام معظم رهبر یدارد،مونتاژ

 .دیآ یم

و  پایسا رعاملیفارس، مد یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

دست در دست، با  یدر حال روزیشرکت ولوو تراکس سوئد د رعاملیمد

سال از حضور ولوو  ۳۰انداختند که بعد از گذشت  یادگاریهم عکس 

 دهیدرصد رس ۲۰ولوو تنها به  یها ونیکام یساز یداخل ران،یدر بازار ا

وعده داده  رانیدر سفر به ا یتراکس به تازگ ولووشرکت  ملرعایو مد

 .دیدرصد خواهد رس ۳۰به  ندهیدر آ یساز یداخل نیکه ا

همچنان ادامه  یتجار یخودروها دیدر تول یمونتاژکار ب،یترت نیا به

نسبت  راًیاست که رهبر معظم انقالب اخ یدر حال نیو ا افتیخواهد 

شدار داده و فرمودند: صنعت کشور در صنعت کشور ه یبه مونتاژکار

باعث عدم تحقق ارتباط صنعت و  نیاست و ا یدچار آفت مونتاژکار

کشور  یصنعت کردیساله رو ۱۰ یبازه زمان کیدر  دیبا. شود یدانشگاه م

 .کند دایپ رییتغ یبه نوآور یاز مونتاژکار

اصالح  ،یدیتول یاهداف واحدها رییتغ ازمندیمهم، ن نیبه ا یابیدست

 یساز یبه داخل یبا اعتقاد واقع یو انتصاب افراد یصنعت رانینگاه مد

 کشور است. یاقتصاد یها محصوالت در رأس بنگاه

 
وزارت  یاز سو ینقشه راه مشخص و عمل کی نییراستا تع نیدر ا

 ییاجرا یبرخوردار است و صد البته که برا ییباال تیصنعت از اهم

وجود داشته باشد و از  یمندناظر قدرت دیبا یاستراتژ نیشدن ا

 .شود زیپره یپوش اغماض و چشم

دستگاه  ۷۰۰هزار و  ۶شش ماهه اول امسال حدود  یط هرچند

شد،اما وزارت صنعت، معدن و  دیدر کشور تول ونتیو کام ونیکام

را در  نیسنگ یخودروها دیتول ۱۴۰۴سال  انیتجارت قصد دارد تا پا

رقم  نیبه ا یابیدست ریه در مسهزار دستگاه برساند ک ۱۲۰کشور به 

خودروها صورت  نیا یساز یداخل شیافزا یبرا یقیدق یزیر برنامه دیبا

 یها با شرکت یدستاورد همکار نیمهمتر نکهیا یتا به جا ردیگ

 یطرف خارج یبرا دیتول یبخش، مونتاژ و سود باال نیدر ا یخارج

 .میباش ارزش افزوده در کشور جادیو ا ییزا باشد، شاهد اشتغال

 خورد یکه خاک م یا مصوبه ؛یدرصد ۴۰ یساز یداخل *

در  توانند یم یبه شرط یخارج یها مصوبه وزارت صنعت، شرکت طبق

در  یدرصد ۴۰ یساز یمحصول بپردازند که داخل دیبه تول رانیا

 ابدی شیافزا دیرقم به مرور زمان با نیشود و البته ا تیرعا داتشانیتول

در صنعت خودرو  یبرسد. فاصله گرفتن از مونتاژکار یو به ارقام باالتر

مصوبه وزارت صنعت است هرچند به گفته  نیا قیدق یرااج ازمندین

 دیآغاز تول یبرا یدرصد ۴۰ یساز یکارشناسان صنعت، داخل یبرخ

 یساز یبوم نیا یاز محدودساز دیحال با نیاست،در ع ینییرقم پا زین

 یگذار شود و هدف یودرو خوددارخ ناتیو تزئ یمانند صندل یبه امور

گذاشته  ربکسیمانند موتور و گ یهمو م یقطعات اصل دیبر تول یاصل

 شود.
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 یشود و الزام محکم ینم تیرعا زیمصوبه ن نیحال، هم اکنون ا نیبا ا

به  نیو سنگ یتجار یخودروها ژهیبه و ییخودرو یها شرکت یبرا

 .آن وجود ندارد تیرعا

 توان یوزارت صنعت م ژهیمسئول به و یها هدستگا دیصورت تأک در

 نیسنگ یخودروها دیدر تول ژهیکشور به و یداشت که خودروساز دیام

 زین ییخودرو رانیو مد ردیفاصله بگ یکم یفعل یاز روند مونتاژکار

ارزش افزوده توجه داشته  جادیدر کشور و ا ییزا به موضع اشتغال یکم

 یکنار زدن مونتاژکار یود، براخ یادگاری یها عکس رباشند و در کنا

 )بازگشت به فهرست( کنند. یفکر زین یخودروساز یها در کارخانه

 شد دیتول رانیدر ا ید نیتامیشده با و یروغن غن نیاول
 (۱۵۶۲۴۱۶شناسه خبر  ۹۶آبان  ۱۰تسنیم  )خبرگزاری 

 
در کشور توسط  ید نیتامیشده با و یروغن آفتابگردان غن نیاول

گروه  کیبار است که  نینخست نیشد. ا دیتول نا،یروغن ن ی کارخانه

محصول خود را  ا،یروز دن یبا استفاده از فناور ع،یروغن ما دکنندهیتول

 .کند یم یساز یغن ،ید نیتامیبا و

پس از مطالعه  نا،یروغن ن دیمحصول جد م،یتسن یگزارش خبرگزار به

الزم از وزارت بهداشت توانست  یمجوزها افتیفراوان و در یو بررس

 یغن ید نیتامیرا با و عیکشور جهان که روغن ما 8را در زمره  رانیا

 .قرار دهد کنند یم یساز

 یاکنون در کشورها ،ید نیتامیبا و یخوراک یها روغن یساز یغن

قابل  جیانجام شده و نتا تیفرانسه، آلمان، هند و ... با موفق کا،یآمر

برند  کیمصرف کنندگان موجب شده است تا  یبر سالمت قبول آنها

 ید نیتامیروش رفته و محصول خود را با و نیبه سراغ ا زین یرانیا

 .کند یساز یغن

تاکنون بارها نسبت  زیجامعه وزارت بهداشت ن هیدفتر بهبود تغذ ریمد

ها هشدار داده است. بنا به  یرانیا ید نیتامینگران کننده و تیبه وضع

درصد زنان باردار و 8۶درصد نوجوانان، ۷۶ یدکتر زهرا عبدالله ی گفته

 .هستند Dنیتامیدچار کمبود و رانیدر ا انساالنیدرصد م۶۰

 یم ییرا کمبود آن در منابع غذا D نیتامیعلت کمبود و نیتر مهم او

هوا، مانع  یو آلودگ ینیآپارتمان نش ،یشهر یداند و معتقد است زندگ

 .به بدن شده است دیاز نور خورش نیتامیو نیا افتیدر

را  D نیتامیجامعه وزارت بهداشت کمبود و هیدفتر بهبود تغذ ریمد

 یاستخوان، سرطان، افسردگ یازجمله پوک یادیباعث بروز مشکالت ز

کمبود را  نیراه جبران ا نیو موثرتر کند یعنوان م یپا پرانتز یماریو ب

 .داند یها مخانوار ییبه سبدغذا نیتامیو نیافزودن ا

 نینخست یبرا ،ید نیتامیبا و نایروغن آفتابگردان ن یساز یغن اکنون

شود  یروانه بازار م دیمحصول جد نیبار در کشور انجام شده است و ا

 جبران کند. ها یرانیرا در ا نیتامیو نیتا بتواند بخش اعظم کمبود ا

  )بازگشت به فهرست(

 یزنیبه مونتاژ و واردات کاال/ را دکنندگانیتولرغبت  لیدال

 دینرس جهیبه نت ینساج هیماده اول دیتول یساله برا 20
 (۹۶آبان  ۱۹فارس )خبرگزاری  

 
 ایبه مونتاژ  دکنندگانیرغبت تول لیدال حیبا تشر یعضو انجمن نساج

 ینساج هیماده اول کی دیتول یگفت: برا د،یتول یواردات کاال به جا

 .میدینرس جهیبه نت یول میکرد یزنیسال با وزارت صنعت را ۲۰حدود 

فارس در  یخبرگزار یو گو با خبرنگار اقتصاد  در گفت یکرمان احد

در صنعت کشور و فاصله گرفتن از  یرونق مونتاژکار لیمورد دال

در کشور روز به روز  دیتول تیاظهار داشت: وضع د،یتول هیاول یها حلقه

ندارد.  دیتول یبرا یرغبت کس چیو ه گردد یبرم از قبل به عقب شتریب

ها  اتفاق، بانک نیا یتنگ شده و عامل اصل دکنندگانیولت یعرصه برا

 .کنند ینم دیاز تول یتیهستند که حما

 یدرصد ول ۱۵ یبه صورت اسم التینرخ سود تسه نکهیا انیبا ب یو

ت امکان رقاب یطیشرا نیدرصد است، گفت: در چن ۳۰ یدر عمل باال

 .کنند یفکر م ییبه واردات محصول نها دکنندگانیوجود ندارد و تول
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 یو سامانده یزیر از عدم برنامه یمسئله ناش نیکرد: ا حیتصر یکرمان

 .توسط دولت است

 نیمانند چ ییباالتر از کشورها رانیکارگر در ا نهیهز نکهیا انیبا ب یو

 یدالر ۱۰۰کارگر حقوق  کی نیداد: در چ حیو هند است، توض

دالر است که البته با  ۳۰۰حقوق کارگر حدود  رانیاما در ا ردیگ یم

 ،ینیو چ یبا کارگران هند سهیاما در مقا گذرد ینم یرقم زندگ نیا

 .ستا یرقم باالتر

درصد  ۳حدود  نیدر هند و چ التینرخ سود تسه نکهیبا اشاره به ا یو

امکان  تیوضع نیگفت: با ا رسد، یدرصد م ۳۰به  رانیاست اما در ا

 .میرا ندار یخارج داتیرقابت با تول

مواد  یبرخ متیدر ادامه با اشاره به باال بودن ق یانجمن نساج عضو

صنعت  ازیمورد ن هیاز جمله مواد اول استر یگفت: پل رانیدر ا دیتول هیاول

 سکوزیواردات و زیاز هند ن شود، یوارد م نیاست که از چ ینساج

تا  ۲۵۰حمل  هیکرا دیبا هیمواد اول نیا نیبت تأمکه با ردیگ یصورت م

 .پرداخت شود لویبابت هر ک یتومان ۳۰۰

 ت،یوضع نیو با ا شود ینم دیتول رانیدر ا سکوزیکرد: و حیتصر یو

کارخانه  کیتا  میدیمورد با وزارت صنعت جنگ نیسال در ا ۲۰حدود 

 .دینرس جهیاما به نت میاحداث کن سکوزیو دیتول

 وروی ونیلیم ۳۰۰کارخانه حدود  نیاحداث ا یداد: برا حیتوض یو

زاده  را با نعمت یادیمذاکرات ز شیدو سال پ یاست که ط ازین هیسرما

 .میدینرس جهیاما به نت میصنعت انجام داد ریوز

را در  سکوزیکارخانه و جادیا تواند یداخل م ازین نکهیا انیبا ب یکرمان

عنوان آورده   به ازیمورد ن هیکند، گفت: قبالً سرما هیکشور توج

 یاجرا نهیدرصد هز ۴۰تا  ۱۰ نیاحداث کارخانه ب یبرا گذار هیسرما

اما حاال  شد، یم نیتأم التیتسه قیمبلغ از طر نیا هیپروژه بود و بق

 .ابدی یاختصاص نم یالتیو تسه شود ینم نهیزم نیدر ا یکمک چیه

واحد  کیحداث ا یبرا یا پروژه یبا اشاره به اجرا نیهمچن یو

 گذار هیپروژه توسط سرما نیدر طبس، گفت: ساختمان ا یسندگیر

پرداخت  آالت نیماش دیرا بابت خر یالتیها تسه بانک یاحداث شده ول

 .کنند ینم

واردات  قیکشور به نخ از طر ازیدر حال حاضر عمده ن نکهیا انیبا ب یو

 ۵حدود  یگسندیکارخانه ر نیاحداث ا یافزود: برا شود، یم نیتأم

بانک  ۴تا  ۳با  یمورد جلسات نیاست که در ا ازین هیسرما وروی ونیلیم

ها  طرح توسط وزارت صنعت، بانک بیبرگزار شد و با وجود تصو یاستان

 .نشدند التیپرداخت تسه بهحاضر 

 أتیه ۹۵اسفند  8داد: طبق مصوبه  حیتوض یانجمن نساج عضو

فرصت  ۹۶سال  انیتا پا 8۰  در دهه یبدهکار ارز یها دولت، شرکت

در حال  یاعتبار دارند ول شیگشا ایو  یالیر ،یارز التیتسه افتیدر

 .کنند یمصوبه را اجرا نم نیها ا حاضر بانک

منابع  تواند ینم یا دکنندهیتول چیه تیوضع نیدر ا نکهیا انیبا ب یو

کند، گفت: مسئوالن وزارت  نیها را تأم پروژه یاجرا یالزم برا یارز

را  یادیز یسفرها یصنعت یها سازمان شهرک سینعت از جمله رئص

اما  دهند، یانجام م دیحل مشکالت تول یمختلف برا یها به استان

  )بازگشت به فهرست( ندارد. یا جهیسفرها نت نیاغلب ا

نامه  اروپا تفاهم هیو اتحاد رانیا یلبن عیصنا یها انجمن

  امضا کردند
 (۱۵۷۲۹۰۶شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۲تسنیم  )خبرگزاری 

 
 یسند همکار"اروپا  هیو اتحاد رانیا یلبن عیصنا یها انجمن

 .امضا کردند ،یلبن عیو دانش صنا اتیانتقال تجرب نهیدر زم"مشترک

 یبرگزار یدر پ م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

 هیاتحاد ونیسیکم یکشاورز هیبلندپا اتیه نیماب یف داریو د شیهما

کشورها  نیا یو کشاورز ییغذا عیاز تجار فعال در صنا یاروپا و گروه

سند  ،یهفته جار یدر ابتدا رانیا یو کشاورز ییغذا عیصنا نیو فعال

 یلبن عیو دانش صنا اتیانتقال تجرب نهیدر زم زین یمشترک یهمکار

اروپا به  هیاتحاد یلبن عیو انجمن صنا رانیا یلبن عیانجمن صنا نیماب

 .دیامضا رس

سند  نیدر ارتباط گفت: ا رانیا یلبن عیانجمن صنا ریدب ،یباکر رضا

 نهیدر زم یو تجرب یچون تبادالت علم یموضوعات تیبا محور یهمکار

محصوالت  یخام در کشور و مطابقت استانداردها ریش یفیک یارتقا

که محصوالت  ینحو به (CE) اروپا هیبا استاندارد اتحاد رانیا یلبن

 یو به تمام کشورها هیاتحاد نیا یصدور به کشورها تیلقاب رانیا یلبن

 .باشد ایدن

 اتیمصرف لبن یلوگرمیک ۳۵۰تا  ۳۰۰ شیبا اشاره به افزا یو

 یاز محورها گرید یکیاروپا به طور ساالنه گفت:  هیاتحاد یخانوارها

مصرف  شیافزا نهیدر زم اروپا هیاتحاد اتینامه را انتقال تجرب تفاهم نیا

در  یو دانش علم اتی. تبادل تجرب،استیرانیسرانه ساالنه خانوار ا

و تبادل دانشجو و متخصص در حوزه  ریش نیتام رهیزنجارتباط با 

 .تفاهم نامه بوده است نیا یمحورها گریاز د زین یلبن عیصنا

 یاضااروپا به تق هیاتحاد هیبلندپا اتیگزارش روز گذشته ه نیبنابرا

و با  اتیه نیا یلبن عیصنا نهیفعال در زم یها از شرکت یتعداد
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 ران،یا ییغذا عیصنا یکانون انجمن ها رکلیکاوه زرگران، دب یهمراه

 دیاستان تهران بازد یلبن یها فرآورده یدیاز کارخانجات تول یکیاز 

 .کردند

 روز یسطح دانش و تکنولوژ ران،یا یلبن عیانجمن صنا ریگفته دب به

اروپا را به  هیاتحاد اتیه ران،یدر ا یلبن یها فرآورده دیدر تول ایدن

 رانیو کارگران ا نیمحصوالت و تجربه مهندس ونیاز فرموالس دیتمج

توانسته  دارید نیواداشته است و ا یمحصوالت لبن دیتول نهیدر زم

فعال  یها شرکت یکشورمان برا اتیاز صنعت لبن یار خوبیبس یمایس

 .کند میترس ییاروپا یبنل عیدر صنا

 لیف استیاروپا به ر هیرتبه اتحاد ینفره عال ۷۰ اتیگزارش، ه نیبنابرا

 عیفعال در صنا یتجار یها اروپا و شرکت هیاتحاد ونریسیهوگان، کم

تهران و کانون  یاتاق بازرگان یزبانیبه م هیاتحاد نیا یو کشاورز ییغذا

 یها یهمکار یها نهیزم یبررس یبرا رانیا ییغذا عیصنا یها انجمن

و  ییو توسعه روستا ییغذا عیصنا ،یکشاورز یدر حوزه ها ترکمش

روز شنبه به تهران  یو تجار یامکان گسترش سطح روابط اقتصاد

خواهد  انیآبان ماه پا ۲۲گروه امروز دوشنبه  نیآمده است. سفر ا

 .افتی

مشترک  یدر نشست خبر یجهاد کشاورز ریوز یاست، حجت یگفتن

 یگذار هیاروپا، خبراز  سرما هیاتحاد ونریسیبا کم یوز شنبه هفته جارر

 یمرتبط، برا یلیتبد عیپرورش شتر و  صنا یبرا رانیدر ا ها ییاروپا

 .اروپا، داده بود هیشتر به اتحاد یلبن یصادرات فرآورده ها

)بازگشت به  شود یبه اروپا صادر م رانیشتر ا اتی: لبندیبخوان شتریب

 فهرست(

در راه توسعه  یمانع دیجد یها طرح رمعقولیغ یها نهیهز

  ریصنعت تا
 (۹۶آبان  ۲۲فارس )خبرگزاری  

 
در کشور، رقابت  یرسازیتا دیجد یها احداث کارخانه  استیس یبا اجرا

 .خواهد بود نییپا یها با محصوالت خارج طرح نیا یریپذ

فارس، مطابق با برنامه  یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 یواحدها دیتول تیوزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف یراهبرد

هزار تن برسد که  ۷۰۰ زانیبه م دیبا ۱۴۰۴کشور تا سال  یرسازیتا

 نیکشور است. بر هم یرسازیصنعت تا یفعل دیتول تیدو برابر ظرف

 کیهر  تیبا ظرف یرسازیتا خانهکار ۴احداث  ۱۳۹۳اساس از سال 

 دیطرح جد کی راًیهزار تن در دستور کار قرار گرفته است که اخ ۵۰

 .طرح فوق افزوده شده است ۴به  زین

متعدد  یها کشور، طرح یرسازیموجود تا یها شرکت نکهیا رغم یعل

اجرا دارند،  ای یزیر را در دست برنامه دیتول تیظرف شیتوسعه و افزا

 دیجد یها صنعت با شرکت نیا رانیگ میتوسعه از منظر تصم تیاولو

 ندهیآ یها سال یط شود یباعث م استیس نیا یاست. اجرا یرسازیتا

 یهزار تن ۷۰۰ تیظرف جادیبه هدف ا یابی ستو در صورت تحقق د

در کشور  یرسازیشرکت کوچک تا یادی، تعداد ز۱۴۰۴در سال  ریتا

 یجبا محصوالت خار ییباال یریپذ وجود داشته باشند که توان رقابت

 .نخواهند داشت

وجود دارند و با اضافه  یرسازیشرکت تا ۱۰ رانیحال حاضر در ا در

کشور به  یرسازیتا یها فوق، تعداد شرکت یها شرکت یشدن احتمال

 یرسازیتا یها است که تعداد شرکت یدر حال نی. ارسد یواحد م ۱۵

 نیو همچن کایژاپن، آمر ،یجنوب کره یاز کشورها کیدر هر  یبوم

 رانیدر ا یرسازیتا یها از تعداد شرکت تر نییپا تباروپا، به مرا هیاداتح

 .است

 کیبزرگ و گسترش  یها تر در شرکت کوچک یها شرکت ادغام

و  یفیک یارتقا ،یریپذ توان رقابت شیافزا یبرا یرسازیشرکت تا

از  یاریدر دستور کار بس ریدهه اخ ۳ یط د،یتول یها نهیکاهش هز

که به سبب  نیکشور چ یقرار گرفته است. حت ایدن شرفتهیپ یکشورها

 داتیتول یفیسطح ک بودن نییپا جهیو در نت یدیتول یها تعدد شرکت

 یها سال یط ریدر صادرات تا یا دهیها با مشکالت عد شرکت نیاکثر ا

روند آغاز کرده  نیاصالح ا یرا برا ییها استیمواجه شده است، س ریاخ

 .است

 یها احداث شرکت یها که به طرح یگریاشکال دبر موارد فوق،  عالوه

 یانداز راه یاست که برا یرمعقولیباال و غ اریوارد است، ارقام بس دیجد

 گذار هیسهم آورده سرما نکهی. با توجه به ارسد یواحدها به گوش م نیا

 التیبه تسه یآنها متک یانداز است و راه نییپا اریها بس طرح نیدر ا

ها  طرح نیدر رابطه با اهداف ا ییها ست، شائبها یدولت متیق  ارزان

 .شده است جادیا

 یها نهیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به روند هز الزم

را صورت دهد و  یتر قیدق یابیواحدها، ارز نیا یانداز راه یبرا یاعالم

فوق را از  یها طرح یانداز راه نهیدرصد هز ۳۰از  شیتا ب المقدور یحت

 گذاران هیسرما زهیانگ زانیکند تا م نیتأم گذار هیه سرمامحل آورد

 .کشور مشخص شود ریتا دیحضور در عرصه تول یفوق برا یها طرح

 )بازگشت به فهرست( ریکارشناس صنعت تا ،یاکبر محمد

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/20/1570606/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 در غنا زده شد رانیا مانیس دیکلنگ احداث کارخانه تول
 (۱۵۷۴۷۵8شناسه خبر  ۹۶ان آب ۲۴تسنیم )خبرگزاری  

 
در غنا با حضور محمود  رانیا مانیس دیکلنگ احداث کارخانه تول

 .زده شد نیبه زم رانیا یکشاورز ریوز ،یحجت

 ن،یآنال فمیتیس یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

در غنا با حضور محمود  رانیا مانیس دیکلنگ احداث کارخانه تول

 .زده شد نیبه زم رانیا یکشاورز ریوز ،یحجت

داوا در شهر  یدر منطقه صنعت المیا مانیس یدالر ونیلیم ۳۰ کارخانه

 یسال به بهره بردار ۲ یرود در ط یآکرا احداث خواهد شد و انتظار م

است و  یرانیکارخانه متعلق به طرف ا نیدرصد از سهام ا ۹۰برسد. 

 .به غنا تعلق دارد یدرصد مابق ۱۰

معاون  ا،یسفر محمدو باووم انیکارخانه در جر نیاحداث ا تنامهموافق

 نیبود. ا دهیبه امضا رس ۲۰۱۷جمهور غنا به تهران در اوت  سیاول رئ

ها  رساختیتوسعه ز یدولت غنا برا یتالش ها تیکارخانه موجب تقو

 .غنا خواهد شد عیو صنا

 یبرا»ت: گف رانیا یکشاورز ریوز ،یبا محمود حجت داریدر د ایباووم

 یدیکل یتوسعه ا یابزارها یکشور، وجود برخ کیتوسعه  نیتضم

ابزارها  نیاز ا یکیکه  دیاست و شما هم حتما با من موافق یضرور

 یاست که ما نم ریانکار ناپذ تیواقع کی نیهاست. ا رساختیرشد ز

را بدون  بایز یکارخانجات و پل و جاده ها ا،ساختمان ه نیا میتوان

 «.میمناسب و در حجم باال داشته باش یمتیبا ق مانیس دیتول

 نیرقابت الزم در ا»کارخانه  نیجمهور غنا افزود، ا سیاول رئ معاون

توسط مردم غنا فراهم  مانیس نیتام نهیکاهش هز یصنعت را برا

 )بازگشت به فهرست( «خواهد کرد.

 رفتقرار گ یدر معرض ورشکستگ "پارس کیالست "
 (۱۵۷۳۵۳۰شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۷تسنیم )خبرگزاری  

 

 یاسم تیدرصد از ظرف ۳۰پارس امروز با حدود  کیالست یواحد صنعت

 یرسازیواحد تا نیا یاسم تیظرف کهیدر حال کند یدمیتول ریخود، تا

 .هزار تن است ۴۰

در طول چند سال  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد 

دست و پنجه نرم  یمختلف کشور با مشکالت مختلف عیصنا ریاخ

محصوالت  دیشده تا امکان توسعه و تول یآنها عامل دیکه تشد کنند یم

 توان یواحدها م نیواحدها  وجود نداشته باشد. از جمله ا نیمتنوع در ا

 دیتول تیپارس اشاره کرد که با وجود ظرف کیستال یبه واحد صنعت

تن  ۹۶۰۰و  ۱۴۲۰۰ بیبه ترت ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ یها مناسب در سال

% ۳۰با حدود  یواحد صنعت نیا دهدیآمار نشان م نیکند. ا دیتول ریتا

 نیا یاسم تیظرف کهیکرده در حال دیتول ریخود، تا یاسم تیاز ظرف

 .هزار تن است ۴۰ یرسازیواحد تا

انتشار اطالعات با »در گزارش  دیشرکت را با نیا یمشکالت فعل شهیر

پارس را دارد  کیدرصد سهام الست ۹۶دماوند که  هیکت آتشر «تیاهم

پارس حدود  کیدر سامانه کدال دانست. البته براساس گفته شده الست

 8۳که یا است، به گونه یحقوق یدعوا کی ریسال است که درگ ۱۵

 یحقوق یدعوا نیاست. ا یتیتعارض مالک یدرصد از سهام شرکت دارا

ها بوده است و  سال نیا یرکت طبر سر راه توسعه ش یطبعاً مانع

 دیتول ی شرکت بواسطه نیبخاطر از دست رفتن بازار ا یادیکارگران ز

 .اند شغل خود را از دست داده ،یمیقد یبا فناور

 یبار اقدام به برگزار نیدماوند تاکنون چند هیشرکت آت گریطرف د از

 نیدر آخر یپارس نموده است. حت کیجهت فروش الست دهیمزا

حاضر به پرداخت « پارس داریمهر پا» برگزار شده شرکت  دهیمزا

شرکت شده است، اما حل  دیجهت خر یتومان اردیلیم 8۳ نهیهز

ماه  ۳ یط یبا طرف دعو دهیمزا همنوط به مذاکره برند یحقوق یدعو

 دنیشده است. براساس مطالعات انجام شده در صورت به فروش رس

 یها طرح یمناسب جهت اجرا یها یگذار هیشرکت و انجام سرما نیا

 تیظرف یحداکثر یساز امکان فعال د،یتول یفناور یتوسعه و بروزرسان

 یرهاید تایتول تیهزار تن به ظرف ۴۰پارس فراهم و  کیالست دیتول

 .شود یروز، اضافه م یکشور با فناور

 ر،یتوسعه صنعت تا یدر راستا زیوزارت صنعت، معدن و تجارت ن البته

 یها رساختیپارس شده که ز کیالست رینظ یدولت یاه متوجه شرکت

کار ماهر سابقه  یرویاز ن یداشته و ضمن برخوردار دیمناسب تول

منظور با توجه به  نیدر کشور دارد. به هم ریتا دیدر عرصه تول یمناسب

در دستور  ۱۴۰۴را تا  ریبرنامه توسعه صنعت تا عتوزارت صن نکهیا

 یها تیظرف یساز را به فعال یتر شیکار دارد، الزم است توجه ب

پارس معطوف کند.  کیالست رینظ ییها بالاستفاده شرکت

 کیدر شرکت الست الیراد ریهزار تن تا ۴۰ دیجهت تول یگذار هیسرما
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واحد  کی یانداز با راه سهیدر مقا یتر کم ی نهیپارس، به مراتب هز

 یت حقوقامر، منوط به حل مشکال نیدارد. اما تحقق ا یرسازیتا دیجد

  )بازگشت به فهرست( است. یواحد صنعت نیا

 در راه است دیتول شتریب یواحدها یلیتعط
 (۱۵۷۷۵8۴شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲8تسنیم )خبرگزاری  

 
عدم  نکهیکار با اشاره به ا یعال یدر شورا انیسابق کارفرما ندهینما

باعث  هیرو یاال و واردات بو قاچاق ک یدیتول یاز واحدها تیحما

روال  نیواردات به هم هیکه رو یکارگران است گفت: در صورت یکاریب

خواهد  لیتعط یدیتول یاز واحدها یبخش کینزد ندهیدر آ ابدیادامه 

 .شد

کار در  یعال یدر شورا انیسابق کارفرما ندهینما ،یسه یمحمودنجف

 تیدرباره وضع م،یتسن یخبرگزار یگفت وگو با خبرنگار اقتصاد

 نیکه مشکل رکود در ب یگفت: تا زمان یدیتول یدر واحدها یکاریب

 یاست. با طرح ها یهمچنان باق یکاریحل نشود ب یدیتول یواحدها

 یکم اریدرصد بس کی. ردیگ ینم ونقاشتغال در  کشور ر یمورد

 دیدر رونق تول یوزارت کار بتواند نقش موثر یممکن است طرح ها

 .داشته باشد

 تیمورد حما یداخل دیتول چگاهیه نکهیا انیبا ب ییفعال کارفرما نیا

 یکشور ط یدکیاظهار داشت: فعاالن بازار لوازم  ردیگ یقرار نم

درصد  ۷۰که  ییخودروها یرا برا ییقطعه ها ن،یبا چ یمذاکرات

 تیاز عدم حما یمسئله ناش نیکنند. ا یساخت داخل دارد وارد م

کارگران  یکاریب یموضوع به معن نی. اتاس یداخل دیدولت از تول

 یداخل دیتول دیو پرا ۴۰۵درصد پژو ۷۰است. در حال حاضر  یرانیا

 نیاز چرخه خارج و ماش دیخودروها با نیدارند که ا دیاست ، اما تأک

 نیگزیجا یها نیاست که ماش یدر حال نیشود، ا نیگزیجا دیجد یها

حاضر  حال. در ستین یواردات ینیچ یجز خودروها یزیچ

 تیبا ظرف یده تیاولو یدولت برا داتیرغم تأک یها عل یخودروساز

 زانیم نیمختلف با کمتر یخود با شرکت ها یاما در قراردادها یداخل

 .کنند یکشور کار م یبرا تیظرف

 دیاز تول تیحما یها برا یگذار استیس نکهیا انیبا ب یسه ینجف 

روزها در  نیکه ا ییاه یگذار استیگفت: با س ستین دیمف یداخل

 یکاریب کینزد ندهیدر آ میو صنعت خودرو دار یصنعت یواحدها

 .داشت میرو خواه شیرا پ یقطعه ساز یواحدها

 یبرا نکهیبر ا دیکار با تأک یعال یدر شورا انیسابق کارفرما ندهینما

از  یجد تیمقابله با قاچاق و حما یبرا یارائه جد یکاریمبارزه با ب

 یحیتعرفه ترج هیاست گفت:در حال حاضر با ترک ازین یداخل دیتول

 یکه در بازار استفاده م یاز قطعات ی. در حال حاضر بخشمیامضا کرد

قطعه  هیدرصد از ترک ۴۰شود،در حال حاضر با  یوارد م هیترکشود از 

. ستین یداخل یتعرفه قابل رقابت با کاال زانیم نیشود که ا یوارد م

 .در کشور باال است دیتول یها نهیو هز نییچرا که تعرفه ها پا

کارفرما مقرون به  کی یبرا دیتول یها نهیافزود:در حال حاضر هز یو

نشود کارفرما  تیکه از کار او حما یزمان لیدل نی. به همستیصرفه ن

شود.  یکار م یروین یکاریکار خود و ب تیمجبور به کم کردن ظرف

دالر به  متیبا نوسان ق ریچند وقت اخ یداخل ط دیتول هیمواد اول

 یارزان به واحدها متیرا به ق هیاست. ما مواد اول افتهی شیشدت افزا

کنند و  یم سهیآن ها فروش خود را با دالر مقا میده یم یمیپتروش

. شب گذشته ابدی یم شیافزا لیها بدون دل متیق لیدل نیبه هم

و  هیاد اولبه خاطر گران شدن مو نکهیبر ا یمبن دمیرا شن ییاخبارها

از  یعده ا یخبر تنها برا نیاست. ا فتهنرخ دالر بازار بورس رونق گر

 ناراحت کننده است. یمیبخش عظ یمردم خوشحال کننده است و برا

 )بازگشت به فهرست(

 هیآبادان در سا شگاهیپاال ینوساز یبرا ها یرانیا جیبس

  از برجام کایخروج آمر
 (۱۵۷۹۵۶۹شناسه خبر  ۹۶آبان  ۳۰اری تسنیم )خبرگز 

 
و توسعه  یبازساز یبرا رانیا یاز تالش ها یگزارش یبلومبرگ ط

 کایآمر یجمهور سیآبادان نوشت: سخنان دونالد ترامپ، رئ شگاهیپاال

 ینوساز یبه طرح ها یشتریب تیدر مورد احتمال خروج از برجام فور

 .است دهیآبادان بخش شگاهیپاال

زرد  یلوهایس یبه نقل از بلومبرگ، بر رو میتسن یارش خبرگزارگز به

که نفت خام و فرآورده  انهینفت خاورم شگاهیپاال نیتر یمیرنگ قد

مانده  یبر جا یگلوله ها یکرده، جا رهیرا در خود ذخ رانیا ینفت یها

 .کند یم ییعراق خودنما رانیساله ا 8از جنگ 

شده است،  لیتبد یجنگ اقتصادو به  افتهی رییجنگ اکنون تغ عرصه

فارس باز هم از نظر  جیخل یکیدر نزد رانیاما منطقه جنوب غرب ا

 یجمهور سیاست. سخنان دونالد ترامپ، رئ تیاهم یدارا کیاستراتژ

را مجددا به  رانیکه قرار بود ا یدر مورد احتمال خروج از توافق کایآمر
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 شگاهیپاال ینوساز یهابه طرح  یشتریب تیگرداند، فور باز یبازار جهان

 .است دهیآبادان بخش

صد ساله آبادان از  شگاهیپاال ن،یاست که با کمک چ نیا هدف

 یدست دولت م یرو نهیدالر هز ونیلیم ۷۰۰که ساالنه  یمجتمع

شود که بتواند  لیتهران تبد یمنبع درآمد مهم برا کیگذارد به 

 یازد و جلورا مرتفع س تیفیبه سوخت با ک رانیا یداخل یازهاین

 .ردیواردات را بگ

 رانیسابق امور نفت و گاز خزر در وزارت نفت ا سیرئ ،یخاقان محمود

منابع  دیبا رانیبا توجه به موضع ترامپ، دولت ا»باره گفت:  نیدر ا

 فیتعر یو کالن انرژ یمل استیس کیخود را کنار هم جمع کند و 

 یگریهر زمان داز  شیاکنون ب استیس نیبه اتخاذ ا ازیو ن دینما

 اریآبادان بس شگاهیپاال یبرا یگذار هیسرما نیشود... ا یاحساس م

 «.دارد تیاهم اریبس رانیاقتصاد ا یبرا یاست و به طور کل یاتیح

با  یدالر اردیلیم ۲.۷ یقرارداد هیدر ماه ژانو نیچ نوپکیس شرکت

ه ب تیفیبا ک نیبنز دیتول یاحداث واحدها یبرا رانینفت ا یشرکت مل

آبادان،  شگاهیپاال سیدائم الذکر، رئ اریامضا رساند. به گفته اسفند

 ییژاپن هم در مراحل نها یس یج یو ج یانرژ یماروبن یشرکت ها

 ،یعمان یقرارداد جداگانه هستند. شرکت ها کیمذاکرات بر سر 

پروژه  ریدر مورد سا یو ترک هم در حال مذاکره با مقامات داخل یقطر

 .نفت و گاز هستند یرگذا هیسرما یها

است که  یا یخارج یگذار هیسرما نیبزرگتر نیا»الذکر افزود:  دائم

تا  ۴مدت  یدر ط شگاهیها آغاز خواهد شد... کل پاال میبعد از لغو تحر

 «.خواهد شد یسال نوساز ۵

 ونیلیم ۱۰خود روزانه به طور متوسط  یداخل ازین نیتام یبرا رانیا

نشده  شیپاال یفراورده ها دیو قصد دارد تول کند یوارد م نیبنز تریل

است که در  یروند نیآبادان را کاهش دهد. ا شگاهیپاال تیفیو کم ک

 یدنبال م زیفارس از جمله عربستان ن جیخل هیحاش یکشورها ریسا

 .شود

 رانیا»باره گفت:  نیدر ا یموسسه وود مکنز لگریاستوارت، تحل جان

است و  یبزرگ منطقه ا گرانیباز گرید ریاز مس یدر حال دنباله رو

از منابع  یشتریتواند ارزش افزوده ب یکه م ییتالش دارد تا جا

شده  دیتول یسوخت ها تیفیک نیخود استحصال کند... ا یدروکربنیه

 «.خواهد کرد دایپ یتوجهاست که تفاوت قابل 

ها به  میبعد از لغو تحر رانینفت ا دیتول زانیاساس آمارها، م بر

کشور هنوز  نیاست، اما ا دهیتاکنون رس ۲۰۱۰رقم از سال  نیترباال

 .کند دیتول یکاف زانیبه م تیفیبا ک نینتوانسته بنز

در  یگذار هیسرما یآبادان در صدر تالش ها برا شگاهیپاال ینوساز

شده در  فیتعر یمنطقه آزاد تجار ۶از  یکیاروند،  یمنطقه آزاد تجار

خواهد بود. به گفته محمود ترک زاده،  یگذار هیجذب سرما یبرا رانیا

و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند  یگذار هیمعاون سرما

 .کند یصحبت م یگذاران خارج هیروز با سرما ره یگفت، و

 مانکارانیپ یمهمانسرا برا کیما در حال ساخت »زاده افزود:  ترک

 گریو د ینآلما ،یلهستان یو من دارم با شرکت ها میهست ینیچ

که آبادان به  یکنم... ما هنوز با دوران یم یزنیرا ییاروپا یشرکت ها

اما در  م،یشد فاصله دار یشناخته م رانیا یشرویعنوان شهر مدرن پ

)بازگشت به  «رخ داده است. یملموس راتییتغ تهچند سال گذش یط

 فهرست(

 دام
 شیدرصد افزا 40را تا  رانیااز  اتیعراق تعرفه واردات لبن

 یرانیصادرکنندگان ا یشدن رقابت برا  داد/ سخت
 (۹۶آبان  ۷فارس )خبرگزاری  

 
و  ریتعرفه واردات ماست، ش ها یگفت: عراق یلبن عیانجمن صنا ریدب

اند که سبب  داده شیدرصد افزا ۲۵تا  ۲۰ نیب کجانبهیخامه را به طور 

 .شود یررقابتیبازار غ نیشده ما در ا تمام متیق شود یم

فارس، در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار کشاورز در گفت یباکر رضا

 ییماهه ابتدا ۶اظهار داشت: در  اتیصادرات لبن تیوضع نیآخر  مورد

 8۰از  شیصادر شده که ب اتیدالر انواع لبن ونیلیم ۴۳۳امسال حدود 

راق شده دالر روانه بازار ع ونیلیم ۳۵۰حدود  یدرصد آن معادل رقم

 .است

از  اتیتعرفه واردات لبن ها یعراق شیچند ماه پ نکهیبا اشاره به ا یو

 ۲۵به  ۵کرد:تعرفه واردات ماست از  حیتصر داده بودند، شیرا افزا رانیا

بوند که   رسانده ۱۵به  ۵و خامه را از  ریتعرفه واردات ش زیدرصد و ن

 .است دهیدرصد رس ۴۰تعرفه به  نیاکنون ا

 یبرا ایاست و  رانیتعرفه مختص به ا نیا ایآ دیفارس پرس رخبرنگا

پاسخ داد:  یکه باکر شود یهم اعمال م هیهمچون ترک ییکشورها

که از مصر و  یخودشان تعرفه ندارند و محصوالت نیعرب ب هیاتحاد

 هیو فقط ترک ستیمشمول تعرفه ن شود یعربستان وارد بازار عراق م

کشور بسته  نیبا ا یتجار مانیپ دید دیاهم ب اکه آن ر ماند یم یباق

 .نه ایشده است 
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 گونه نیا طرفه کیو  کجانبهیادامه داد: در هر صورت با وضع  یو

باال رفته و  اریما در بازار عراق بس یمحصوالت لبن متیها، ق تعرفه

 )بازگشت به فهرست( .شود یم یررقابتیغ

/ انیآبز دیتول نهیدر کاهش هز ییایدر  استفاده از جلبک

 میندار یسهم چندان یآبز اهانیجلبک و گ دیدر تول
 (۹۶آبان  8فارس )خبرگزاری  

 
تن  ونیلیم ۲۲ دیگفت: از مجموع تول رانیا التیسازمان ش سیرئ

که با  یدر حال م،یندار یسهم چندان ایدر دن یآبز اهانیجلبک و گ

 اریرا بس انیآبز دیتمام شده تول متیق میتوان یم اهانیگ نیاستفاده از ا

 .میکاهش ده

امروز در  یفارس، حسن صالح یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

 جیآموزش و ترو قات،یکه در مرکز تحق یآبز اهانیگلبرگ و گ شیهما

در کشور اشاره  انیآبز دیبرگزار شد، به آمار تول یوزارت جهاد کشاورز

هزار تن بوده که  ۹۰و  ونیلیم کی انیآبز دیکرد و گفت: مجموع تول

 دیص قیاز طر هیدرصد بق ۵۵و  یپرور یمحل آبز ازدرصد آن  ۴۵

  .انجام شده است ها انوسیو اق اهایدر

دهه گذشته در  کی یط دیبه رشد اندک ص التیسازمان ش سیرئ

 یپرور یاشاره کرد و اظهار داشت: در کنار آن، آبز ها انوسیو اق اهایدر

درصد رشد داشته است که  8تا  ۶سالها  نیمتوسط در ا ما به طور

  .است شتریرقم ب نیا گویمحصوالت مانند م یالبته در برخ

ناشناخته  ریذخا لیبه دل رانیا دیص تیخاطرنشان کرد: وضع یصالح

با  سهیدر مقا م،یهند دار انوسیکه از اق یشتریعمان و سهم ب یایدر

  .مساعدتر است ایدن یکشورها ریسا

بعد از  انیماه تن تهیکشور عضو کم ۳۵ نیرا هم گفت که در ب نیا یو

تن جلبک  ونیلیم ۲۲ دیاز مجموع تول یول م،یمقام دوم را دار یاندونز

  .ستین ادیسهم ما چندان ز ایدر دن یآبز اهانیو گ

 یبرا التیعلوم ش قاتیبه اقدامات مناسب مرکز تحق یحجت معاون

 یها مرکز با کمک شرکت نیظهار داشت: اجلبک اشاره کرد و ا دیتول

را انجام داده است، چرا که استفاده از  یاقدامات خوب انیبن دانش

سربار  یها نهیتمام شده و هز متیها در کاهش ق و جلبک یآبز اهانیگ

  .مؤثر است اریبس یزمحصوالت آب دیتول

 ۵کرد و گفت:  یا به وسعت سواحل کشور هم اشاره نیهمچن یصالح

 یخوب نهیزم تواند یماست که م ریو جزا ایسواحل در لومتریر کهزا

 یباشد، مضاف بر آنکه با توجه جد یآبز اهانیجلبک و گ دیتول یبرا

و  یخارج گذاران هیبا استفاده از سرما میتوان یم یبوم یها به گونه

استفاده  یرنفتیغ یصادرات و ارزآور یبرا نهیزم نیاطالعات به روز، از ا

 .میکن

شاهد  کینزد ندهیدر آ میدواریاظهار داشت: ام انیدر پا نیهمچن یو

در دسترس قرار گرفتن  یبرا یآبز یها و جلبک اهانیگ یبند بسته

 نیچرا که ا م،یباش یا رهیزنج یها فروشگاه قیآن از طر عیمردم و توز

هزاره  یها یماریاز ب یریشگیپ یبرا یینقش به سزا اهانینوع از گ

 )بازگشت به فهرست( سوم دارند.

 یکشور در آستانه فروپاش اتیصادرات لبن
 (۱۵۵۹۷۳8شناسه خبر  ۹۶آبان  8تسنیم )خبرگزاری  

 
به عراق صورت  رانیا اتیدرصد صادرات لبن 8۰از  شیب نکهیبا وجود ا

محصول رکورددار شده بود، عراق  نیو کشورمان در صادرات ا ردیگ یم

تعرفه واردات  ،یداخل یگذار هیاز سرما تیحما یراستادر  کبارهی

 .قرار داد یرا باال برد و صادرات کشورمان را در آستانه فروپاش اتیلبن

،  ۹۵در سال  رانیا م،یتسن یخبرگزا  یگزارش خبرنگار اقتصاد به

تن  ۳۱۰هزار و  ۲۲۱ یسال جار یهزار تن و درشش ماهه  ابتدا 8۵۰

درصد آن به  8۰از  شیدر کرده است که بصا یانواع محصوالت لبن

کشور در ماه گذشته، تعرفه واردات  نیمقصد عراق بوده است اما ا

درصد  ۴۰و خامه را تا  ریتعرفه ش زین رایخداد و ا شیماست را افزا

 .داده است شیافزا

ارتباط گفت: تعرفه واردات  نیدر ا یلبن عیانجمن صنا ریدب یباکر رضا

 ۱۵به  ۵و خامه از  ریتعرفه واردات ش زیرصد و ند ۲۵به  ۵ماست از 

 .است دهیدرصد رس ۴۰تعرفه به  نیبود که اکنون ا افتهی شیافزا

 ۳۵۰ اتیهزار تن صادرات لبن ۴۵۰افزود: درسال گذشته از حدود  یو

 .هزار تن آن به عراق صادر شده است

  و مصر هیترک ،یعربستان سعود یکشورها نکیگزارش هم ا نیبرا بنا

کشور  نکهیدر بازار عراق هستند که با توجه به ا رانیا یصادرات یرقبا

 یبرا یبهتر طیدارند شرا یخود توافقات صادرات انیم یعرب یها

صادرات دارند، اما مسئوالن سازمان توسعه تجارت کشورمان با وجود 

که در تمام سطوح صورت گرفته است، هنوز موفق به  یموکد داتیتاک

 یو مهم کیاستراتژ یبا کشورها یهیترج یها د تعرفهقراردا یامضا
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)بازگشت به iاست.  مانند عراق و افغانستان نشده ران،یتجارت با ا یبرا

 فهرست(

مرغ و تخم مرغ در  دیتول نهیهز یدرصد 18.17تورم 

  تابستان
 (۹۶آبان  ۱۵فارس  زاری)خبرگ 

 
به  یتخم مرغ در چهار فصل منته گروه مرغ و دیتورم ساالنه تول

، معادل ۱۳۹۵به تابستان  ینسبت به چهار فصل منته ۱۳۹۶تابستان 

 .درصد بوده است ۱8.۱۷

 دکنندهیتول متیگزارش فارس به نقل از مرکز آمار شاخص کل ق به

به عدد  ۱۳۹۶کشور در تابستان سال  یصنعت یها یمحصوالت مرغدار

( و یبه فصل قبل )تورم فصلدرصد نسبت  ۵.88که  دیرس ۲۶۵،۳۶

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(،  ۱۰.۲۹

 شیبا افزا بیگروه تخم مرغ به ترت وداشته است. گروه مرغ  شیافزا

شاخص نسبت به فصل  یدرصد ۵.88 شیافزا ،یدرصد 8.۳و  ۵.۲۱

 .اند قبل را رقم زده

درصد  ۲۷.۹۱و  ۵.۴۷ با بیگروه مرغ و تخم مرغ به ترت نیهمچن

شاخص نسبت به فصل مشابه  یدرصد ۱۰.۲۹ شیموجب افزا ش،یافزا

به تابستان  یشاخص در چهار فصل منته رتغیی. اند سال قبل شده

 ۱8.۱۷، معادل ۱۳۹۵به تابستان  ینسبت به چهار فصل منته ۱۳۹۶

 .درصد )تورم ساالنه( بوده است

 یشاخص استان *

 یصنعت یها یمحصوالت مرغدار نندهدکیتول متیشاخص ق یبررس

 یاستان ها شتریکه ب دهدینشان م ۱۳۹۶کشور در تابستان سال 

روبه رو بوده و  شیکشور نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزا

با  یاریمربوط به استان چهارمحال وبخت شیافزا زانیم نیشتریب

ه درصد نسبت ب ۶.۶۶باشد. استان همدان با کاهش  یدرصد م ۳۶،۷۲

کاهش را داشته است. به عالوه استان  نیشتریفصل مشابه  سال قبل ب

درصد  ۶.۷۴و  شیدرصد افزا ۱۹.۱۲با  بیقم و کرمان به ترت یها

را نسبت به فصل  متیو کاهش ق شیافزا نیشتریب بیکاهش به ترت

 قبل تجربه کرده اند

 یاصل هایشاخص گروه*

 مرغ . ۱

که  دهیواحد رس ۲۹۵،8۴ه شاخص گروه مرغ ب ۱۳۹۶تابستان  در

درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۵.۲۱نسبت به فصل قبل 

گروه شامل پولت،  نیاست. همه اقالم ا افتهی شیدرصد قبل افزا ۵.۴۷

درصد  ۱۰.۳۳و  ۴.۲8، 8.8۱ بیبه ترت کروزهیو جوجه  یمرغ گوشت

پولت و  نهمچنی. اندداشته شیانسبت به فصل مشابه سال قبل افز

درصد نسبت به فصل قبل  8.۷۷و  ۴.۹۱ بیبه ترت یغ گوشتمر

درصد نسبت  ۷.۲۶روزه  کیقلم گروه، جوجه  گریداشته اند. د شیافزا

 .است افتهیبه فصل قبل کاهش 

 تخم مرغ . ۲

که  دهیواحد رس ۱۹۴،۲شاخص گروه تخم مرغ به  ۱۳۹۶تابستان  در

قبل  درصد و نسبت به فصل مشابه سال 8.۳نسبت به فصل قبل 

 و دار گروه تخم مرغ نطفه نیداشته است. در ا شیدرصد افزا ۲۷.۹۱

درصد نسبت به فصل قبل  ۱۰.8۲و  ۶.۰۹ بیبه ترت خوراکی مرغ تخم

مذکور نسب به فصل مشابه  اقالم نیدهد. همچن ینشان م شیافزا

  .داشته است شیدرصد افزا ۲۴.۳و  ۳۱.۳8 بیسال قبل به ترت

 ریسا *

شاخص کود به  ۱۳۹۶در تابستان  باشد، یکود م گروه شامل نیا

درصد نسبت به  ۱.8۵و  ۱.8۳ بیکه به ترت دهیواحد رس 8۶8،۴۷

)بازگشت به داشته است.   شیفصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزا

 فهرست(

گوشت  یلیتبد عیصنا تیفیاروپا از ک یتجار اتیتعجب ه

  + عکس رانیدر ا
 (۱۵۷۱۱۹۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۱تسنیم رگزاری )خب 

 
 عیاز کارخانجات صنا یکیاروپا که صبح امروز از  هیاتحاد یتجار اتیه

ابراز  رانیموجود درا یکرد، از تکنولوژ دیگوشت قرمز بازد یلیتبد

 .کرد یشگفت

در  رانیا یاتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیینائب ر ،یآگاه فرهاد

اظهار داشت:  میتسن یخبرگزار یبه خبرنگار اقتصاد دیزدبا نیا هیحاش

 ییغذا عیصنا یحوزه ها نیاز مهمتر یران،بخشیدر ا یلیتبد عیصنا

 ازیمورد ن نییپروت نیشوند که توانسته است عالوه بر تام یمحسوب م

 .کند جادیدر کشور ا زیرا ن یادیز المردم، اشتغ
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 یموضوع ،یرانیا یم هاادامه داد: بحث شناسنامه دار کردن دا یو

 یپروژه مل کیبه عنوان  یرانیا اتیه یجلسات از سو نیاست که در ا

و  یها در خصوص انتقال دانش فن ییمطرح شده و قرار است اروپا

 .دهند هیخود را ارا یمربوطه، برنامه ها یتکنولوژ

 یموضوع ،یرانیا یاضافه کرد: بحث شناسنامه دار کردن دام ها یآگاه

 یقرار گرفته بود ول دیدر برنامه پنجم توسعه هم مورد تاکاست که 

 .است دهیتاکنون متاسفانه هنوز به نقطه مطلوب نرس

 یبرا هیمقدمات اول ،یتجار اتیه نیبا حضور ا میدواریادامه داد: ام یو

 .پروژه فراهم شود نیا یاجرا

دن و متمرکز ش یرانیا یبه آمار دام ها دنیسامان بخش ،یگفته آگه به

 یبزرگ شناسنامه دار شدن دام ها یاز دستاوردها یکی،  دیآمار تول

 میتنظ یبرنامه ها تیدر موفق یینقش بسزا تواندیاست که م یرانیا

 .بازار داشته باشد

 ییاست که اروپا نیسلسله جلسات ا نیاضافه کرد: هدف ما در ا یآگاه

 رانیگوشت ااز بازار  شتریکه اگر بدنبال سهم ب میها را متقاعد کن

 دیها با یگذار هیسرما نیکنند و ا یگذار هیسرما رانیدر ا دیهستند، با

 .باشد یساخت و انتقال دانش فن ریز یدر گام نخست در بخش ها

از گوشت  یبخش نیو ضرورت تام رانیدر ا یبا اشاره به خشکسال یو

 یکیگوشت قرمز،  دیخر یمباد شیقرمز از خارج کشور افزود: افزا

متعدد در بازار گوشت  یاز اهداف ما است. چرا که اگر کشورها گرید

 متیسبب کاهش ق تواندینقش کنند، رقابت بوجود آمده م یفایا رانیا

 .شود تیفیک شیتمام شده و افزا

 توانست یم شیتا چند دهه پ یحت دیکه شا ییادامه داد: روش ها یو

 گریوز دگوشت قرمز شود، امر دیتول تیو کم تیفیک شیموجب افزا

 ریسا اتیاز تجرب دیو با ستیکشور ن یخشکسال تیوضع ییپاسخگو

 کرد. یشتریب یگوشت قرمز بهره بردار دیکشورها در تول

 
 

 
  )بازگشت به فهرست(

امور  یبانی/ شرکت پشتکنند یم دیبا ضرر تول ها یمرغدار

 کند؟ یذرت چه م نیتام یدام برا
 (۹۶ آبان ۲۴فارس )خبرگزاری  

 
مرغ به  لوگرمیگفت: هر ک ،یدهندگان مرغ گوشت انجمن پرورش سیرئ

 دیو ذرت، با ایکنجاله،سو متیق یدرصد ۲۵تا  ۲۰ شیافزا لیدل

 ستیطور ن نیکننده برسد که ا تومان به دست مصرف ۹۰۰۰تا  8۵۰۰

 .کند میامور دام نتوانسته بازار را تنظ یبانیو شرکت پشت

فارس، در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار کشاورز در گفت یوسفی محمد

مرغ در بازار، خاطر نشان کرد: صبح امروز  متیق تیوضع نیمورد آخر

بهمن  دانیدر م یفروش مرغ تازه به صورت عمده لوگرمیهر ک متیق

بار آن را  تره نیادیسازمان م یها و غرفه رسد یتومان به فروش م ۶۴۰۰

 .کنند یکننده عرضه م رفبه مص ومانت ۶۵۹۰ ییلویک

خبر داد و گفت:  ندهیچند روز آ یمرغ ط متیق شیاز احتمال افزا یو

بازار به صورت  میتنظ یمرغ را برا متیکه دولت  ق شیاز سه ماه پ

تومان اعالم کرده،  ۷8۰۰و حداکثر  ۷۱۰۰ ییلویثابت حداقل ک

در  گریمواجه هستند، چرا که از طرف د یده انیمرغداران با فشار و ز

داشته است  یدرصد ۲۵ شیو ذرت افزا ایسو لهکنجا متیمدت ق نیا

 دیمرغ با تمام شده مرغ و تخم متیق یبر رو میآن مستق ریکه تأث

 .لحاظ شود

اگر  نکهیبر ا حیبا تصر یدهندگان مرغ گوشت انجمن پرورش سیرئ

ثابت دولت نرسد، قطعاً با کاهش  یها متیمرغداران زورشان به ق

بود،  میمواجه خواه ندهیدو ماه آ ،یکیمرغ ظرف  دیو تول یزیر جوجه
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امروز  دیکننده با مصرف یتمام شده مرغ برا یواقع متیاظهار داشت: ق

گونه  نیباشد، اما در عمل ا لویتومان در هر ک ۹۰۰۰تا  8۵۰۰ نیب

 .ستین

استقبال و  یکنندگان خواست تا به جا از مصرف نیهمچن یوسفی

متوسط استفاده کنند، چرا  یها درشت با وزن باال، از مرغ  از مرغ دیخر

 .به مراتب بهتر است نییو طعم گوشت مرغ در وزن پا تیفیکه ک

امور دام، ذرت و  یبانیمگر شرکت پشت نکهیدر پاسخ به ا نیهمچن یو

 متیگفت: ظاهراً ق کند، یعرضه نم متیق تیتثب یرا برا ایکنجاله سو

دست و  یلیخ زیشرکت ن نیداشته و ا شیحصول افزادو م نیا یجهان

 .کند ینم میکه بازار را تنظ ستیبال اش پر ن

دو  ،یکی یاست که ط یسخنان در حال نیگزارش خبرنگار فارس، ا به

هزار  ۲۰۰ دیمناقصه خر یامور دام آگه یبانیهفته گذشته شرکت پشت

)بازگشت را منتشر کرده بود. یاز محل خارج ایتن ذرت و کنجاله سو

  به فهرست(

 خدمات
به  یصادرات یپول چا هیاز تسو ایکن یها بانک یخوددار

  رانیا
 (۱۵۶۳8۰۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۱۲ تسنیمخبرگزاری ) 

 
با بانک  یهمکار یبرا یلیتما ییایکن یها، بانک ها میبا وجود لغو تحر

 ایدر کن یمسئله موجب شده تا تاجران چا نیندارند و ا یرانیا یها

 .با مشکل مواجه شوند رانیخود از ا یها یبده افتیدر یبرا

با  شن،ین یلید یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

با بانک  یهمکار یبرا یلیتما ییایکن یها، بانک ها میوجود لغو تحر

 ایدر کن یمسئله موجب شده تا تاجران چا نیندارند و ا یرانیا یها

 .با مشکل مواجه شوند رانیخود از ا یها یبده افتیدر یبرا

تالش کردند  رانیهفته گذشته با سفر به ا ایکن یسازمان چا مقامات

 یبه تجار چا یرانیا دارانیخر ینگیلیش ونیلیم ۱۲۰ یمشکل بده

 .را حل کنند ایکن

 نیدر ا ایکن ییو مواد غذا یکل سازمان کشاورز ریبوسولو، مد آلفرد

 یرانیو در آنجا با مقامات ا میداشت رانیبه ا یسفر رایما اخ»باره گفت: 

به صادر کنندگان ما  یرانیکه تجار ا یمعوق یها یدر خصوص بده

ها برداشته شده،  میتحر نکهی...با وجود امیرا برگزار کرد یدارند نشست

 نیا دیتراکنش ها ندارد. ما با نیبه انجام ا لیتما یا یبانک داخل چیه

 «.میمسئله را با وزارتخانه مربوطه مطرح کن

کرده بودند که  هیتوص ییایبه تجار کن رانیر اد دارانیافزود، خر بوسولو

 قیامارات باز کنند تا آنها بتوانند از طر ایدر اروپا  یبانک ییحساب ها

 .ندیها را پرداخت نما یکشورها بده نیا

 یداخل یپرداخت ها را به بانک ها نیخواهند ا یگفت، دالالن م یو

. ستین رانیپول از ا افتیحاضر به در یبانک چیانتقال دهند اما ه ایکن

 ییدر بانک ها دیکنند که صادر کنندگان با یاستدالل م دارانیخر»

دهد تا  یرا به آنها م رانیحساب باز کنند که اجازه تراکنش ها با ا

 «.رندیرا بگ پولشانبتوانند 

درصد کاهش به  ۵۵در ماه اوت با  رانیبه ا ایکن یصادرات چا زانیم

رقم در مدت مشابه سال  نیکه ا یدر حال د،یرس لویهزار ک ۱۹۷

 )بازگشت به فهرست(  بود. لویک ۹۰۵هزار و  ۴۳۷گذشته 

 سالمت یدر گردشگر رانیا یجد بیرق هیترک
 (۱۵۷۷۱۹۷شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۷سنیم تخبرگزاری ) 
 

 
 نهیدر زم تیفعال یمجوز برا یدارا یآژانس ها یتعداد ناکاف

 یبرا یمارستانیو ب یبودن مراکز درمان یکاف ریسالمت و غ یگردشگر

فاقد مجوز و دالالن  یدر کنار وجود آژانس ها یخارج مارانیب رشیپذ

 .شوند یمحسوب م رانیسالمت ا یاز مشکالت صنعت گردشگر

به  یصنعت گردشگر تور،یبه نقل از المان میتسن یگزارش خبرگزار به

 فایکشورها ا یو اقتصاد یتواند در توسعه اجتماع یکه م ینقش لیدل

در سراسر جهان  یولت هااز د یاریروزها در کانون توجه بس نیکند، ا

اعالم کرده، حجم  یگردشگر یقرار دارد. همانگونه که سازمان جهان

 زانیاز م شیب یبرابر و گاه یحاصل از گردشگر یارداد و ستد تج

 .صادرات نفت است

از جاذبه  یقابل توجه زانیدر کنار دارا بودن م ینینچنیا یها تیواقع

رشد صنعت  یخود برا یرا واداشته تا تالش ها رانیا یگردشگر یها

 .دهد شیرا افزا یگردشگر

 یرا برا ییگام ها یهدف، دولت حس روحان نیبه ا یابیدست یبرا

 یجاذبه ها یو معرف یبهتر جهت جذب گردشگران خارج طیشرا جادیا

 .برداشته است رانیا یعیو طب یخیتار
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 ،ییمناسب آب و هوا طیاز شرا رانیا نکهیرابطه، و با توجه به ا نیا در

 اهانیآب سرد و گرم و انواع گ یمعدن یچشمه ها رینظ یعیمنابع طب

و سالمت در دستور  یدرمان یبرخواردار است، توسعه گردشگر ییدارو

 تیفیک نیو همچن ییایجغراف یکیکار دولت قرار گرفته است. نزد

توسعه  یرهاتر نسبت به کشو نییپا یا نهیبا هز یرمانخدمات د یباال

به دنبال  رانیاست که موجب شده دولت ا یلیدال گریاز د زین افتهی

 .و سالمت برود یدرمان یتوسعه گردشگر

 یها شگاهینما یبرگزار رینظ یمهم یچهارچوب، گام ها نیا در

 یتفاهم ها ادداشتی یکشورها و امضا گریسالمت در د یگردشگر

 یشرکت هگتا ندگانیاز نما یزبانیم یکشور جهان برا ۳۲با  یهمکار

سفر  لیکمک به تسه یسالمت( برا یگردشگر نهی)فعال در زم رانیا

 نگیشده است. هولد برداشتهدرمان  یبرا رانیبه ا انیخارج

 یدر حال طراح نی)هگتا( همچن یاجتماع نیسازمان تام یگردشگر

 ۲۲سالمت است که در فاز نخست آن  یپالن مهم گردشگر کی

 .هستند مشاکرت خواهند داشت یمورد از آنهاخصوص ۵که  مارستانیب

 نهیفعال در زم یمسافرت یاز آژآنس ها یکی رعاملیمد ،ینصر محمد

 یکه برا یمارانیاکثر ب»باره گفت:  نیدر ا رانیسالمت در ا یگردشگر

عراق، کانادا،  ا،یاسترال س،یانگل یاز کشورها ندیآ یم رانیدرمان به ا

( و هند هستند... کایآلمان، قطر، )آمر ن،یپاکستان، اردن، بحر

کاهش وزن،  یها یمو، جراح وندیاف، پ یو یآ ،ینوپالستیر

 ییها نهیزم نیچشم از مهمتر یها یماریو درمان ب یدندانپزشک

 «.کنند یجذب م رانیرا به ا مارانیهستند که ب

گذشته،  یسال شمس یدر ط ران،یوزارت بهداشت ا یاساس امارها بر

دالر  ونیلیم ۵88شده اند که  رانیهزار گردشگر سالمت وارد ا ۱۰۵

 یالدیم ۲۰۱۲رقم در سال  نیداشته است. ا ییکشور درآمدزا یبرا

سال قبل  کیاست که  یدر حال نیدالر بوده است. ا ونیلیم ۳۵۰

توسعه خدمات  هیمعاون اتحاد ،ی( به گفته محمد پناه۲۰۱۶)

 .دالر بوده است اردیلیم ۱.۲م حدود رق نیسالمت، ا یگردشگر

است. هرچند  دیرواد یمتناقض، روند اعطا یآمارها نیا لیاز دال یکی

 یورود صادر م نیح یزایکشور جهان و ۱8۰شهروندان  یبرا رانیا

رسما  ژهیو دیرواد کی افتیدر یبرا دیکند، اما گردشگران سالمت با

از گردشگران سالمت به  یادیکه تعداد ز ییدرخواست پر کنند. از آنجا

سفر  رانیفاقد مجوز مرتبط به ا یآژانس ها قیاز طر ایصورت مستقل 

به  یرسم یکنند، آنها به عنون گردشگران سالمت در آمارها یم

 .ندیآ یحساب نم

 یمجوز برا یدارا یآژانس ها یاست، تعداد ناکاف یگزارش حاک نیا

و  یودن مراکز درمانب یکاف ریسالمت و غ یگردشگر نهیدر زم تیفعال

 یدر کنار وجود آژانس ها یخارج مارانیب رشیپذ یبرا یمارستانیب

 رانیسالمت ا یفاقد مجوز و دالالن از مشکالت صنعت گردشگر

به  یابیدست یبرا رانیکارشناسان، ا دهیشوند. به عق یمحسوب م

اقدامات  دیسالمت با یگردشگر نهیاهداف بلندپروازانه خود در زم

شود که  یاحساس م شتریب یضرورت زما نیرا صورت دهد. ا یشتریب

به  ۲۰۲۳در تالش اند تا سال  هیترک رینظ یبیرق یکشورها میبدان

 نیشوند و ا لیسالمت در جهان تبد یقطب بزرگ گردشگر نیدوم

سالمت خود  یبخش گردشگر غیتبل یرا برا ییکشور قبال گام ها

  )بازگشت به فهرست( کشور جهان انجام داده است. ۴۰حداثل در 

هر استان  یها تیبا واقع ییروستا ییطرح اشتغالزا

  ستیهماهنگ ن
 (۱۵۷8۱۹۵شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۹تسنیم  برگزاری)خ 

 
تنها راهکار رونق  نکهیا انیبرنامه و بودجه مجلس با ب ونیسیعضو کم

که  ییها یاشتغال خروج از رکود است گفت: سال گذشته تعداد شغل

 یبود اما اطالع رسان شتریشد ب جادیکه ا یرفت از تعداد مشاغل نیاز ب

 .نشد

برنامه و بودجه مجلس  ونیسیعضو کم ،یگانیدل یحاج ینعلیحس

 یخبرگزار یدر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد یاسالم یشورا

 نیدر کشور گفت:استان اصفهان باالتر یکاریب تیوضع م،دربارهیتسن

مرکز  راًیکه اخ یدرصد برابر گزارش ۱8.۷در کشور را با  یکارینرخ ب

 یاریبعد از آن چهارمحال و بختو  اردمنتشر کرده است د رانیآمار ا

که در بخش  یاست که با توجه به رکود نینشان دهنده ا نیاست و ا

از اشتغال استان  یبخش نکهیو صنعت وجود دارد و با توجه به ا دیتول

 کی نیشدن شاغل کاریاست و با توجه به رکود بحث ب یاصفهان صنعت

در حال  یکاریب خبابت نر نیشده است و از ا یو جد یروال عاد

 .است شیافزا

از  شتریدر استان اصفهان ب النیفارغ التحص یکاریکرد: نرخ ب انیب یو 

اصفهان در  دیکه استاندار جد یگزارش نیدرصد است و طبق آخر ۲۵

استان  یکاریهفته گذشته اعالم کردند نرخ ب یزیبرنامه ر یشورا

 . کشور باالتر است یاستان ها هیدرصد از بق۲.۷اصفهان 

دولت گفت: اگر طرح ها  یاشتغال یدرباره طرح ها یگانیدل یحاج

تواند در جهت کاهش  یشود م یاتیکشور عمل ازین یدرست و در راستا

از  شتریشده است اما ب جادیا یشغل یموثر باشد. فرصت ها یکارینرخ ب

 .رفته است نیشده، شغل موجود از ب جادیکه  ا یتعداد شغل
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کرد: اگر  انیب یاسالم یبرنامه و بودجه مجلس شورا ونیسیعضو کم 

از دست رفته  یشغل یفرصت ها زانیشده از م جادیا یفرصت شغل

 یکه شغل یی. چون آنجامیبدهکار هست یعدد قابل توجه میکسر کن

 ییاست ، اما آنجا یو خبررسان یشود معموالً با اطالع رسان یم جادیا

 .سر و صدا است یخاموش وب رود یکه شغل ها از دست م

اشکاالت  یدالر اردیلیم۱.۵کرد: دستورالعمل برداشت  انیب یو 

موجود در هر استان و هر  تیرسد با واقع یدارد که به نظرم م یفراوان

توسط سازمان  یمدل کینشده است بلکه  میتنظ ییشهر و روستا

استان و  یوزارت تعاون،کار و رفاه اجتماع یبرنامه و بودجه و با همکار

 یشده است که به نظر م هیته یجمهور استیر ومدفاتر مناطق محر

 التینباشد و احتمال انحراف منابع در تسه تیرسد بر اساس واقع

 )بازگشت به فهرست( وجود دارد.

در قطر با گسترش مبادالت  رانیا یرانیکشت تیتوسعه فعال

  دو کشور
 (۱۵۷۹88۴شناسه خبر  ۹۶آبان  ۳۰برگزاری تسنیم )خ 

 
 یرانیا یرانیشرکت خطوط کشت کیبا قطر  رانیتوسعه تجارت ا یدر پ

 .خود در قطر برآمده است یها تیرصدد توسعه فعالد

قطر،  نسوالیپن یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 تیبه دنبال توسعه فعال ایترنگ در یرانیخطوط کشت یرانیشرکت ا

مبادالت  شیشرکت انتظار دارد با افزا نیخود در قطر است. ا یها

حمل  یتعداد محموله ها ک،ینزد ندهیو قطر در آ رانیا انیم یتجار

 .ابدی شیافزاشده اش به مقصد قطر 

 کیحضور در  یکه برا یرانیشرکت ا نیا رانیاز مد یکی یخان ریام

 میقبل از تحر»باره گفت:  نیبه قطر سفر کرده در ا یصنعت شگاهینما

 رایز م،ی)به توسعه روابط( نداشت یلیتما چیقطر( ما ه هی)اعمال شده عل

 نیتام هیهمسا یاز کشورها یخود را از برخ یازهایعمده ن قطر بخش

و برنامه  لیواردات و صادرات به قطر تما یاکنون، ما برا ماکرد. ا یم

 «.میکسب و کارمان را در قطر توسعه ده میخواه ی. ما ممیدار

ماه قبل ارائه خدمات به بنادر قطر را آغاز کرده  ۴شرکت از حدود  نیا

نوبت به قطر خدمات حمل محموله  کی یو در حال حاضر هفته ا

 .دهد یانجام م

قطر، حجم  هیمنطقه عل یعرب یکشورها یها میدنبال اعمال تحر به

است. در حال حاضر  افتهی شیو قطر افزا رانیا نیب یمبادالت تجار

 ییمواد غذا ریو سا یمختلف، محصوالت لبن زاتیتجه جات،یبزانواع س

از  یاریشود. قفسه بس یبه قطر صادر م رانیاز ا ییایدر ریاز مس

ما »افزود:  یپر شده است. خان یرانیمحصوالت ا زا یقطر یفروشگاه ها

. ما میکن ی)به قطر( حمل م ییابزارآالت و مواد غذا ،یمواد معدن

و  یکشت ۳که  میهست رانیدر ا یرانیکشت یشرکت خصوص نیبزرگتر

بندر عباس و  نیبار ب کی ی... ما هفته امیدار اریدر اخت نریکانت ۷۰۰۰

 «.میبندر حمد حمل محموله دار

در قطر حجم  یرشد اقتصاد عیروند سر لیمعتقد است، به دل یو

 ی. خانافتیخواهد  شیافزا ندهیدو کشور در آ نیب یمبادالت تجار

است و شرکت  شیفوتبال در پ یمرتبط با جام جهان یگفت، پروژه ها

 یتقاضا نیتام یبرا یکاف تیدارند. شرکت ظرف ازیها به مواد خام ن

 )بازگشت به فهرست( قطر را دارد.

 متفرقه
  شد رانیعامل رشد ا ها میتحر

 (۱۵۷۳8۷8شناسه خبر  ۹۶آبان  ۲۳ی تسنیم خبرگزار) 

 
 لیتحم رانیکه به ا ییها میاروپا گفت: تحر هیاتحاد یتجار اتیعضو ه

آن منجر  جهیاروپا است که نت ۷۰ دهه یاقتصاد طیشرا ادآوریگشته 

 .به رشد و توسعه اروپا شد

 هینفره و بلند پا ۷۰ ئتیحضور ه رویپ م،یتسن یگزارش خبرگزار به

از   ئتیه نیهمراه در کشور مان ا یاروپا  و  فعاالن اقتصاد هیاتحاد

 دیآن در کشورمان بازد یلیتبد عیو صنا یکشاورز یها از بخش یبرخ

مانند  ییدر بخش ها یاقدام مشترک یتفاهم نامه ها یکردند و حت

 .رسانندند امضابه  یلبن عیصنا

 نیتر یمیاروپا در برنامه سفر خود از قد هیاتحاد یتجار اتیه

نمود.پس  دیبازد رانیدر ا یخوراک یکننده روغن ها دیتول  یها شرکت

کرد:  حیاروپا تصر هیاتحاد یتجار اتیعضو ه نتونیبر دیبازد نیاز ا

از  رانیا یها تیاز ظرف ینشانگر آن است که بعض دمیآنچه امروز د

به  دیبحث صادرات با یباالتر است پس برا زین وپاار یاستانداردها

 ینکته مثبت نیو ا میباش یرانیمحصوالت ا یها یژگیدنبال کشف و

 .است
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 طیشرا ادآوریگشته  لیتحم رانیکه به ا ییها میافزود: تحر یو

آن منجر به رشد و توسعه اروپا  جهیاروپا است که نت ۷۰دهه  یاقتصاد

را  رانیجانبه با ا ارتباط دو یاروپا  از برقرار تیحما یو نیشد، همچن

 .دانست رانیدر ا اتیه نیهدف حضور ا نیمهم تر

واحد  نیا یدر معرف زیکشورمان ن یصادرکننده برترسال جار رالوندیب

اشتغال در کشور و  شیواحد توانسته ضمن افزا نیگفت: ا یدیتول

و متنوع، به  تیفیمحصول با ک دیبا تول یسهم بازار داخل شیافزا

برسد؛ با  یبرتر صادرات گاهیجا نیمناسب در کشور و همچن گاهیجا

و  یو گمرک یمال  ،یبانک التیتسه جادیادولت و  شتریب تیحما

گام  ریمس نیدر ا میوانو صادرات، بت دیتول یارائه مشوق ها نیهمچن

 .میبردار یبلندتر یها

 ه،یهمسا یصادر کننده برتر ادامه داد:در حال حاضر به کشورها نیا

  میصادرات دار گرید یکشورها یو برخ هیفارس و روس جیمنطقه خل

با  انیو دانش بن یتخصص یاما به دنبال تجارت خصوصا در روغن ها

 .میاروپا هم هست هیاتحاد

اروپا  هیاتحاد یتجار اتیبا ه یضمن اشاره به هدف از همکار رالوندیب

با  یهمکار یاز موضوعات مورد نظر برا یکیکرد:  انیب رانیحاضر در ا

است چرا که تبادل دانش و  یقاتیتحق یمشارکت ها یتجار اتیه نیا

صنعت  نهیدر زم  ییاروپا یبا کشورها یقاتیتحق یها یتوسعه همکار

و  تنوع ت،یفیک شیمناسب در جهت افزا یفرصت ها ندتوا یغذا م

 .دینما جادیدو طرف ا یبرا ندهیدر آ ییغذا یمنیا

به ما  یدر بحث انتقال تکنولوژ توانند یها م ییادامه داد: اروپا یو

 یدر بحث روغن ها شرفتیکمک کنند چرا که کارخانه ما با توجه به پ

صادرات به  یبرا یبلندتر یقدم ها تواند یم یفرموله شده و تخصص

 )بازگشت به فهرست(اروپا بردارد. 

به  یگر از مداخله دینقش دولت در اقتصاد با

  کند رییتغ یگذار استیس
 (۱۵۷۹۵۱۳شناسه خبر  ۹۶آبان  ۳۰)خبرگزاری تسنیم  

 
 استیس یمجلس گفت: اجرا دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم سیرئ

دولت است و نقش دولت  یگر یدر گرو کاهش تصد ۴۴اصل  یها

 .کند رییو نظارت تغ یگذار استیبه س یاز مداخله گر دیبا

 

 ژهیو ونیسیکم سیفوالدگر رئ درضایحم م،یتسن یگزارش خبرگزار به

در  ویو اصل چهل و چهار مجلس، در مصاحبه با راد دیاز تول تیحما

از اقتصاد پسابرجام اظهار کرد: قرار  یخصوص سهم بخش خصوص

عملکرد  رامونیمجلس پ یدر صحن علن ژهیو ونیسیاست گزارش کم

و  یشناس بیقرائت شود که موارد آس ۴۴اصل  یها استیس یاجرا

 .شده است یراستا دسته بند نیانجام نشده در ا یها تیفعال

با  دیبا میپسابرجام استفاده بکن یها تیاز ظرف میافزود: اگر بخواه یو

حداکثر بهره  یبخش خصوص لیتوجه به مشکالت موجود از پتانس

 یمردم یدر چارچوب اقتصاد مقاومت نکهیا لیبه دل میرا بکن یبردار

 . کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است

و اصل چهل و چهار مجلس  دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم سیرئ

 م،دریگره بزن یردولتیغ یگفت:هرچه ما اقتصاد را به مردم و بخش ها

 یشود و تاب آور یبه اقتصاد وارد م یکمتر بیآس یرونیب یتنش ها

 .خواهد شد شتریاقتصاد ب

 شتریب ردیصورت بگ یمیکرد: درضمن اگر قرار باشد تحر انیب فوالدگر

بخش  ثیح نیو از ا ردیگ یرا دربرم یدولت یبخش ها و نهادها

 میتواند در دوران تحر یقرار دارد و م تیامن هیدر حاش یخصوص

 .کشورها حفظ کند گریروابطش را با د

جذب  دیما با ،یاقتصاد دولت یها تیاذعان کرد: با توجه به محدود یو

را در پسابرجام در دستور کار قرار  یدیها و منابع جد یگذار هیسرما

 .میده

در اقتصاد ما کمتر از  یواقع یسهم خصوص نکهیبا اشاره به ا فوالدگر

درصد اقتصاد در دست دولت  8۰کرد:همچنان  حیدرصد است، تصر ۲۰

شبه  یشرکت ها رندهیرگاست که در واقع درب یعموم یو نهادها

 یمحسوب م یردولتیغ یشرکت ها به لحاظ حقوق نیاست که ا یدولت

و وابستگانش مربوط به بخش  رندگانیگ میشوند اما چون عمال تصم

 .آورد یتوان آنها در شمار بخش خصوص یاست نم یدولت یها

 یاست که نه دولت نیا زیشرکت ها ن نیاز اشکاالت ا یکیافزود: یو

را داشته باشند و  یبخش دولت ییو پاسخگو یریهستند که نظارت پذ

بخش  نیا یریکه رقابت پذ رندیگ یقرار م ینه در زمره بخش خصوص

در  یو بخش خصوص یسهم بخش تعاون نیرا داشته باشند،بنابرا

 . شود یدرصد نم ۲۰از  شیجموع بم

و اصل چهل و چهار مجلس  دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم سیرئ

 ،ینگیکسب و کار در بحث نقد یدر فضا یادامه داد: ما مشکالت

 یبرخ رییتغ ،یادار یها ستمیس یها یناهماهنگ ،یبانک التیتسه

 .میها دار یگذار متیها و ق یریگ مین،تصمیقوان
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مشکالت گفت: بخش  نیکاهش ا یدر خصوص راهکارها فوالدگر

در گرو کاهش  ۴۴اصل  یها استیس یاکه اجر ردیبپذ دیبا یدولت

 استیبه س یاز مداخله گر دیدولت است و نقش دولت با یگر یتصد

 .کند رییو نظارت تغ یگذار

 

کرد: بخش  دیتاک یاسالم یمردم اصفهان در مجلس شورا ندهینما

پروژه ها و  یتوانمند بشود تا بتواند در عرصه اقتصاد دیبا یخصوص

بخش  یتوانمندساز رایز ردیبزرگ را به عهده بگ یها یواگذار

کسب و  یاست و مربوط به بهبود فضا ۴۴اصل  فیجزو تکال یخصوص

 .شود یکار م

 

بخش  تیحما یضوابط موجود را برا دیکرد: ما با حیتصر انیدر پا یو

 نیو در ا شتریداخل توجه ب دیبحث تول م،بهیریبه کار بگ یخصوص

با قاچاق کاالو  نیو همچن میکن یریجلوگ هیرو یراستا از واردات ب

)بازگشت  . میکن جادیا یگذار هیسرما تیمبارزه و امن یفساد اقتصاد

 به فهرست(
                                                 
 


