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 مقاله
رنو "با  رانیا ییخودرو دیقرارداد جد عیفجا یافشا

   "فرانسه
 (۱۵۸۳۴۷۳شناسه خبر  ۹6آذر  ۴تسنیم خبرگزاری )  

 
 دیقرارداد جد عیدانشگاه علم و صنعت از فجا یدانشکده خودرو سیرئ

 .پرده برداشت "رنو فرانسه"با  رانیا ییخودرو

خودروسازان در " م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ،یازاتیعالوه بر ارائه امت یاند ول ها ذوق زده شده یقرارداد با فرانسو

با رنو  درویا دیاند. در قرارداد جد آنها کرده میتقد یبازار را دو دست

دو خودرو در کشور آنهم به صورت مشترک مورد توافق قرار  دیتول

 مبلیداستر و س یدو خودرو هیکه پا نجاستی. جالب استگرفته ا

سال  نیاست. خوب خودروسازان کشور، شما که چند ۹۰همان ال 

فقط آپرشِل را  دیتول ازیچرا امت دیا کار کرده ۹۰پلتفرم ال  یاست بر رو

 نیا  "خودروها عوض نشده ؟ نیمگر فقط اتاق ا دیا با رنو منعقد کرده

 یدانشکده خودرو سیفرد رئ یشجاع یاز صحبت ها یجمالت بخش

 یصنعت خودروساز تیاز وضع یدانشگاه علم و صنعت است که دل پر

 یاستاد دانشگاه را با خبرگزار نیکشور داشت. در ادامه مصاحبه ا

 .دیخوانب میتسن

 یخودروسازان در قراردادها نکهیا انیفرد با ب یشجاع محمدحسن

چشم خود را بسته و ذوق زده  یخارج یها با شرکت ییخودرو

 اما بست قرارداد و آمد پژو اللّه بارک ندیگو یاظهار داشت: م شوند، یم

 یقراردادها چه بود؟ به اعتقاد من هر شرکت نیا یمبنا کنند نمی اعالم

خودروساز  رایگونه قراردادهاست ز نیا یبه امضا لیما دیقه شدبا عال

هم به صادرات  یاز آن طرف الزام دهد یرا م رانیو بازار ا هیسرما یرانیا

آماده  یاست که هر کس یعی. خوب طبستیمحصوالت مشترک ن

 .انعقاد قرارداد باشد

هم  "ام و یب"با  یهمکار یاگر متقاض طیشرا نیبا ا نکهیا انیبا ب یو

گران است و  BMW متیخواهند آمد، افزود: البته ق میباش

 .روند یخودروسازان به دنبال آن نم

سال  ۱۷  نکهیدانشگاه علم و صنعت با اعالم ا یدانشکده خودرو سیرئ

گفت: آن زمان  د،یبه دستم رس بیقبل از تصو ۹۰قرارداد ال  شیپ

 یونیزیتلو ۀظرمنا نیقرارداد فاجعه است. در چند نیمتوجه شدم که ا

را انجام دادم تا  یمختلف های مورد شرکت کردم و مصاحبه نیدر ا

 ریوز یریجهانگ یکه با حضور آقا یونیزیتلو مناظره کیباالخره در 

و اشکاالت قرارداد به صورت مفصل  راداتیوقت صنعت برگزار شد ا

مشکالت  نیا متوانی یگفت م یریجهانگ یشد، در آن جلسه آقا انیب

مورد موافقت قرار  ۷حدود  رادیمورد ا ۱۳که از  ی. به نحومیرفع کنرا 

 .ستیدست من ن اتکرد که صادر دیگرفت اما تأک

 را قبول نداشتند پایخودرو و سا رانیا یدیقطعات تول ها یفرانسو*

 ایشد  ینیبازب تیدر نها ۹۰قرارداد ال  نکهیفرد در پاسخ به ا یشجاع

از اشکاالت  یکردند. رفع برخ ییرا اجرامورد  ۷؟ افزود: بله آن  ریخ

 یبند هر ماه در رده ۹۰ال  یقرارداد باعث شد تا امروز همچنان خودرو

چون موضوع  میبگو دیداشته باشد. البته با یخوب گاهیخودرو جا تیفیک

تعهدات  یبه اجرا دیخود را مق یدر قرارداد نبود طرف فرانسو ادراتص

 رنظریز دبای ساز ردند که قطعهدانست. در آن مقطع اعالم ک ینم

را  پایو سا خودرو رانیآنها ا یکند. به عبارت دیپژوپارس قطعه تول

 قبول نداشتند.

 
 یمعن نای به "مشترک فرمپلت"اضافه کرد: بدتر آنکه گفتند  یو

 . مانند فولکسدیکن دتولی اتاق چند فرمپلت کی یاست که  بر رو

 هیکرده است. برداشت اول دتولی اتاق ۲۴ فرمپلت کی روی بر که واگن

بوده و  یکیخودروها  ریکه اسکلت ز یمدل متنوع بود در حال ۲۴ دیتول

 .کرده است رییها تغ فقط اتاقک

 عمل کردند ایبرعکس تمام دن ها یفرانسو  ۹۰در قرارداد ال  *

 ۹۰در قرارداد ال  ها یفرانسو نکهیا انیفعال صنعت خودرو با ب نیا

که  فرمیپلت کیکرد: آنها  حیعمل کردند، تصر ایدن برعکس تمام

آن زده شود را به دو شرکت دادند و گفتند هر دو  یاتاق رو ۱۰ دیبا

تنوع  میتوانست یما م رایاقدام واقعاً مزخرف بود ز نی. ادیاتاق بزن کی

 یم ایدن ی. شما در کجامیپلتفرم داشته باش نیا یبر رو یوبخ دیتول

 .کنند دیخودرو تول کیکه  دیکن دایرا پ بیرق دو کارخانه دیتوان
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 خودرو رانیارسال بازرسان رنو پارس به ا یسال زمان برا 6*

متأسفانه آنها اعالم کردند که تمام  نکهیفرد با اشاره به ا یشجاع

کرد:  حینظر رنو پارس باشد، تصر ریز دیخودرو با نیا یدیقطعات تول

به رنو پارس  دیاما با شد یم دیلخودرو تو رانیدر آن مقطع قطعات در ا

 کرد یخودرو اعالم م رانیا ی. حتگرفت یقرار م یارسال و مورد بررس

 نهیتا مجبور به پرداخت هز ندیایرنو پارس به شرکت ب زرسانکه با

سال زمان برد تا  6پروسه  نینشوند اما متأسفانه ا یحمل و نقل اضاف

 .ندارسال بازرس موافقت کن یآنها برا تیدر نها

بحث انتقال  ۹۰که در قرارداد ال  کردند یاضافه کرد: آنها اعالم م یو

 نیا یاز شرط و شروط اجرا یشده اما حرف ینیب شیهم پ یدانش فن

ما  گفتند یم میکرد یکه به آنها انتقاد م یزمان ینشد. حت انیموضوع ب

ما را  یانسان یرویاست ن نی. مهم امیقرارداد ندار اتیاز جزئ یاطالع

. به عنوان میخودروها را بلد باش ریتا روش تعم کنند یم تیبرده و ترب

ما به آنها  دیبفرست نینفر تکنس ۲۰شما  گفتند یها م ینمونه فرانسو

 .شود یم ریچگونه تعم ایکه زانت مدهییم ادی

پرسش که  نیدانشگاه علم وصنعت با طرح ا یدانشکده خودرو سیرئ

خودرو  ریتعم یریفراگ یفرانسه برا به یانسان یرویمگر ارسال چند ن

 دیما با طیاست، اظهارداشت: در آن شرا یانتقال تکنولوژ یبه معن

اگر قطعات  یحت میکرد یم یداریرا هم از خود آنها خر چیپ کی یحت

 .دیچه برسد به تول میرا هم بلد نبود هاشد نقش آن یخراب م

به  ی/ الزاممیرا ندار یفرانسو یخودروها یمهندس یریفراگ ۀاجاز*

 صادارت ندارند

خودروها را  یمهندس یریفراگ ۀما اصالً اجاز نکهیا انیفرد با ب یشجاع

درصد از قطعات  ۳۰ میگفت: امروز ما اگر هنر کرده باش م،ینداشت

 ستین تکیدرصد هم ها ۳۰ نیکه ا میا کرده یساز یرا داخل ۹۰ال

 .است یروکش صندل ،یبلکه موکت کف، اتاق، صندل

 یتعداد دیبگذار میفه کرد: در آن مقطع به رنوپارس گفتاضا یو

 نیتا ا میشبکه شما صادر کن قیو از طر دیتول انیرانیقطعات را ا

 یبرا یاما گفتند ما قرارداد ردیهم جان بگ یصنعت قطعه ساز

 سازان قطعه رای. زستیموضوع ن نیا یهم برا یلیصادرات ندارم دل

من کار  برای سازان که قطعه نجایاز ا چرا کنند یکار را م نای خودمان

 . میصادر کن کند ینم

 
 د؟یبا رنو رفت گرید نیقرارداد سنگ کیبار  ریچرا ز*

 یدانشگاه علم وصنعت در ادامه صحبت ها یدانشکده خودرو سیرئ

 یاشاره کرد و گفت: امروز در قرارداد درویرنو و ا دیخود به قرارداد جد

رو در کشور آنهم به صورت مشترک مورد دو خود دیبا رنو تول دیجد

داستر و  یدو خودرو هیکه پا نجاستیتوافق قرار گرفته است. جالب ا

 نیاست. خوب خودروسازان کشور، شما که چند ۹۰همان ال  مبلیس

فقط  دیتول ازیچرا امت دیکار کرده ا ۹۰پلتفرم ال  یسال است بر رو

خودروها عوض  نیاق امگر فقط ات دیآپرشِل را با رنو منعقد کرده ا

 نی! تازه با اد؟یبا رنو رفت گرید نیقرارداد سنگ کیبار  رینشده ؟ چرا ز

 خواهدیم یهم از آنها باشد. حت نیتأم رهزنجی و ساز شرط که قطعه

 .کند جادیا رانیشرکت مستقل در ا کی

شرکت مستقل به طور  نیا تیبعد از فعال نکهیفرد با اعالم ا یشجاع

 گریگفت: از طرف د افت،یخودمان کاهش خواهد  داتیحتم تول

 رایکند ز دیآنها قطعه تول یبرا تواندینم گردی هم ما ساز قطعه

 .میصادرات قطعه ندار یبا آنها برا یقرارداد

بنا به ادغان مسئوالن وزارت صنعت و  نکهیدر پاسخ به ا یو

 یساز یرنو بحث صادارت و داخل دیخودروسازان در قرارداد جد

 یشده است، افزود: بله عنوان شده اما سرنوشت ینیب شیات پقطع

 به گذشته سال۱۰ در ۹۰خواهد داشت. اگر ال ۹۰مشابه قرارداد ال 

درصد  ۳۰به  یساز یداخل مه دیدر قرارداد جد درسی درصد ۵۰

گفته شده امکان صادارت قطعه وجود  دی. در قرارداد جددیخواهد رس

 .شود  ینم ییاموضوع اجر نیدارد اما عمالً ا

 یخودرو به ما هستند؟ به کپ یواقعا آنها حاضر به ارائه دانش طراح*

  یتا کسب انتقال دانش فن میخودرو برگشت یکار

در قرارداد  نکهیا انیدانشگاه علم و صنعت با ب یدانشکده خودرو سیرئ

 رانیکرد: در ا حیتصر م،یرا قرارداد بست یمیما همان پلتفرم قد دیجد

که در قرارداد  میبه روز بن رو و کاشان را دار ینه خودروسازدو کارخا

ها  یفرانسو ندگوی ی. ممیا ها کرده یفرانسو میتقد یدو دست دیجد
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کنند اما کدام پول؟ هر وقت  یم یگذار هیسرما وروی ونیلیم 66۰

 .آوردند را هاپول ندگویمی کجاست؟ ها پول مکنییسوال م

 چیه یمونتاژ کار هیاست/رو رانیول به اخط قرمز رنو عدم آوردن پ *

 ما نخواهد داشت یبرا یدیعا

با ما  ها یفرانسو یخودروساز خبر ندارند ول انیافرود: باالخره آقا یو

رنو گفته خط قرمز ما  یرده باال رانیاز مد یکیهم دارند.  هاییتماس

 یطرف فرانسو یاساس وقت نیاست. بر هم رانیعدم آوردن پول به ا

 یتکنولوژ یعنی میکن یم یگذار هیسرما وروی ونیلیم 66۰ما  دیگو یم

 ایآ نجاستیاما سوال ا میده یرا به شما م یو نقشه ساخت و طراح

شکل  دیخودرو به ما هستند؟ شا یواقعا آنها حاضر به ارائه دانش طراح

که  ستین نیا یاما مهندس دیآن بساز یاز رو ندیقطعه را بدهند و بگو

همان  نیا دیابعاد، شما هم کار کن نیا دییدهند و بگوفقط نقشه را ب

 . ینه انتقال دانش فن ودش یم یکار یکپ

هم مسئوالن شرکت رنو  راًیاخ نکهیفرد در ادامه با اعالم ا یشجاع

خود را با  یها شکل همکار میتحر دیمطرح کرده اند در صورت تمد

ما  یبرا یدیعا چیه یمونتاژ کار هیداد، گفت: رو میخواه رییتغ رانیا

و  شیها را افزا یخودروسازان به فرانسو ینخواهد داشت، فقط وابستگ

حربه در ضربه زدن به صنعت کشور استفاده  نیاز ا یراحتآنها هم با 

 در و کرد منعقد قرارداد گانفورد با چان ۀکارخان نی. در چکنند یم

 انگهزار خودرو با برند خود چان ستیو دو ونیلیم کی ۲۰۱6 سال

 ها یرانیمتفاوت با ا اریآنها بس ینمود اما مدل همکار دیتول نچی در

خودرو مشارکت کردند به مرور نقش  یحطرا یبود. آنها بر رو

 یکه با فضا یدر قرارداد پررنگ تر شد به نحو ینیخودروسازان چ

نداشت که  یفورد صرفه اقتصاد یبرا گرید نیکسب و کار مناسب چ

 کند. نیوارد چ قطعات را خود ساخته و

 
کرد: در حال  حیدانشگاه علم و صنعت تصر یدانشکده خودرو سیرئ

 کی لیدل نهمی به دارد محقق هزار ۸ گانحاضر کارخانه چان

و حداکثر از  دیخودش تول یخودرو با طراح ونیلیم ستیو دو اردیلیم

 کند یاوضاع فرق م رانیاما در ا رد،گی یمشورت م کیشرکت فورد 

چند  یپرسنل ندارد حت ۸۰۰هم  یرو پا،یخودرو و سا قاتیمرکز تحق

 .هم شده بود لیتعط شیسال پ

 هیشب شتریپژو و رنو ب نیتأم ۀریبه زنج یرانیورود قطعه سازان ا*

 است یشوخ

عنوان حاضر به انتقال  جیها به ه یفرانسو نکهیا انیفرد با ب یشجاع

است  نیل آنها اگفت: استدا ستند،یقطعات خود ن کالتکنی گراندبک

از روز اول  رای. زمیرا دست شما بده کالیکارِ تکن متوانی یما نم"که 

. میا قطعه سازامان را مشخص کرده یو شرکا یخودرو را طراح نیما ا

 یآنها را راض دیبا میقطعات را به شما بده یدانش فن میحاال اگر بخواه

 گریاما سوال د "رد.ندا یشوند به ما ربط ینم ی. حال اگر آنها راضدیکن

حاضر است شغل خود را  یفرانسو کیقطعه ساز شر ایکه آ نجاستیا

 .به قطعه سازان ما بدهد به طور حتم نه

پرسش که با توجه به  نیفعال بخش صنعت خودرو در پاسخ به ا نیا

پژو و رنو  نیتأم ۀریبه زنج یرانیشما ورود قطعه سازان ا یها صحبت

 نیقطعه را با ا ندیگو یفزود: بله. به ما ماست؟، ا یشوخ هیشب شتریب

اگر ما آن  ی. حتکنم یمن وارد م یتوان یاگر نم دیکن دیمشخصات تول

 نیبه ا رسانند ینم یینها دییبهانه آورده و به تأ میکن رستقطعات را د

کم است. بله ممکن است  شهیهم یبرا یساز یعمق داخل بیترت

 یاما سود اصل میرا قبول دار یداخل ناتییو تز یموکت ،صندل ندیبگو

 .شود یرنو م دیعا شتریب یمشترک ساز نیا

 یرا دو دست مانیدیدو گلِ تول یخودروسازان در قرارداد با فرانسو*

 آنها کردند میتقد

پلتفرم  یسال است که خودروسازان بر رو ۱۲حدود  نکهیا انیبا ب یو

رنو با  دیقرارداد جد اند، اظهار داشت: اما متأسفانه در کار کرده ۹۰ال 

دو مدل خودرو آنهم در شرکت  دیاضافه کردن چند قطعه بحث تول

 یفرانسو یدرصد ۵۰با سهم  یاند. به عبارت مستقل خود را مطرح کرده

از  دیبازار کشور را در تصاحب خواهند کرد.به نظر من با یتها به راح

نبال د یتفکر سنت نیکرد آنها با ا دیخودروسازان موجود قطع ام

و توسعه محصول در آن باشد نخواهند  یکه طراح یصنعت یخودروساز

 .رفت

استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه به مذاکرات خود با طرف  نیا

جلسات به من گفتند  نیاز ا یکیاشاره کرد و گفت: در  یخارج یها

 د؟یده یم تروئنیهمه امکانات چرا بازارتان را به رنو و س نیشما با ا

شرکت هستند! چرا تک تک با شما وارد مذاکره  کیدو تا که  نیا

 شوند؟یم

چرا خودروسازان در قرارداد با رنو کارخانه بن رو و  نکهیبا انتقاد از ا یو

کاشان را به آنها دادند، افزود: خودروسازان  پایسا تروئنیدر قرارداد با س
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ها درست که بعد از سال مانیدیدو گلِ تول یدر قرارداد با فرانسو

 صنعت یفعال خارج کیآنها کردند.  میتقد یرا دو دست میکرده بود

با  دیدو کارخانه مجهز را دار نیشما ا یچرا وقت دهیخودرو از من پرس

را در داخل  یدیکار تول نی! خودتان همدیها قرارداد بسته ا یفرانسو

 !دیداد یکشور انجام م

 
به  یاصالً توجه یروخود دیجد یدر قراردادها نکهیا انیبا ب یو

گذشته و از دست دادن بازار نشده است، اظهار داشت: به  اتیتجرب

 دیگو یم یطرف فرانسو رایوجود ندارد ز یمشترک یاعتقاد ما همکار

در  نکهیندارم. جالب ا یاست من با شما کار رونیمن ب نیتام ۀریزنج

که در  دیکوئ یها منت گذاشتند که خودرو یفرانسو دیقرارداد جد نیا

 یدر حال نیکرد. ا میعرضه خواه رانیرا در بازار ا شود یم دیهند تول

ما را  یاست که استانداردها  یتیفیک یمحصولِ ب کی دیاست که کوئ

 رانیوارد ا طشیشرا نیبا ا دی. اصالً امکان ندارد کوئکند یهم پاس نم

 دیتول رانیاستانداردها در ا تیبه شرط رعا دیکوئاگر  یشود. به عبارت

 یمحصول ارزان گریو د افتهی شیآن افزا متیشود به طور حتم ق

 .نخواهد بود

صرفاً به  دیجد یها در قراردادها یفرانسو نکهیا انیفرد با ب یشجاع

 ۀنکت کیکرد:  حیتصر ،یدنبال بازار هستند تا انتقال صنعت و تکنولوژ

و هر روز  میصنعت خودرو ندار یکه ما استراتژ نجاستیمهم ا

 کباری. من میکن یبه خودرو اضافه م لیرا بدون دل دیجد یاستانداردها

از وسط  کندیتصادف م یوقت دیپرا یگفتم مثالً خودرو ونیزیدر تلو

 یهوا برا سهیک خورد؟یهوا به چه درد آن م ۀسیک شودینصف م

برخورد  یزیبا چ یآنقدر محکم است که وقت نیاست که ماش یزمان

 .ردبگی را ها تا ضربه دشویده جمع مرانن یجلو کند،یم

 سهیدانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: نصب ک یدانشکده خودرو سیرئ

قانع کننده است  ماند یم نیکه فرمانش داخل ماش ییخودرو یهوا برا

جا و هر  کیکه در زمان تصادف فرمانش  ییخودرو یاما نه برا

 یعنیآپشنال است  هوا سهی. در اروپا هنوز کرود یم گرید یچرخش جا

شما کمربند  یچون وقت خواهمیهوا نم سهیک دگوی ینفر م کی

دو تا  یرانیندارد. اما در محصوالت ا ینقش چیهوا ه سهیک دیا بسته

 .دهند یم شیها را افزا متیهوا گذاشته و ق سهیک

آن مارک  یقطعات را از خارج وارد کرده و بررو یحت نکهیا انیبا ب یو

 نیکه از چ یاز قطعات یکی یگفت:  من خودم رو م،یزن یم یرانیا

 رانیاستدالل که ما در ا نیزده اند با ا رانیساخت ا دمیآمده بود د

اصالً  نیا ران،یساخت ا میا زده یآن به فارس یرو میکن یم دیتول

  !د؟ندار یمعن

ما اگر "قطعه در کشور و فروش انواع جنس بُنجل/ ایوجود ماف*

 "شودیکه نم میو عمو اداره کن ییبا داکشور را  میبخواه

 یدانشگاه علم و صنعت در خصوص توانمند یدانشکده خودرو سیرئ

 دیتول یدر قراردادها یقطعه سازان در مشارکت با خودروسازان خارج

از قطعه سازان با دانش روز  یبرخ نکهیبر ا دییمشترک هم ضمن تأ

عه در کشور وجود قط یایاظهار داشت: متأسفانه ماف ستند،یمجهز ن

خودروسازها داشته و هر جنس  یدر شرکت ها یندگانیدارد که آنهانما

 کی با سازان قطعه ی. در حال حاضر برخفروشند یرا به آنها م یبُنجل

اجازه  گریخودروساز ارتباط دارند و د یدر شرکت ها خدایی بنده

قطعه صنعت  جهیدر نت دهند یرا نم گریقطعه سازان د ریبه سا دیتول

 شود یسازان کوچک روبه رو م هاز قطع یاریهر روز با حذف بس یساز

دارند  یکه ارتباطات خوب یاوضاع باعث شده تا برخ نیاستمرار ا یحت

به خودروسازان  یرانیوارد کرده و به نام محصول ا نیقطعه از چ

بفروشند. البته خودروسازان هم خود از طروق مختلف قطعه وارد کرده 

 متیق اینداشته  جودآنها در کشور و دیاستدالل که امکان تول نیو با ا

 یرا به صنعت قطعه ساز یجد یها بیاست آس ادیتمام شده آنها ز

و  ییکشور را با دا میما اگر بخواه" ریرکبیاند.به قول ام کشور وارد کرده

 ."شودیکه نم میعمو اداره کن

 اریبس تیکشور ظرف یکرد: صنعت قطعه ساز حیفرد تصر یشجاع

را نخواسته  دیمحصوالت جد دیاز آنها تول یکس یدارد اما وقت ییباال

 از کشور سازان از قطعه یادیتنبل شده است. در حال حاضر تعداد ز

 )بازگشت به فهرست( اند. مضمحل شده جیرفته و به تدر نبی

 نقشه راه ندارد رانیذغال سنگ ا
 (۱۵۸۳۷۵6شناسه خبر  ۹6آذر  ۵خبرگزاری تسنیم ) 
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 ارانهی ضیتبع لیبه دل یامروز معادن ذغال سنگ با مشکالت متعدد

 .کند یموارد دست و پنجه نرم م ریبه گاز و سا افتهی صیتخص

انتخابات دوره  یبرا غاتیتبل یاهویدر اوج ه -میتسن یخبرگزار

عدن ، انفجار م ۹6ماه  بهشتیکشور در ارد یجمهور استیدوازدهم ر

ذغال سنگ زمستان پورت در استان گلستان و کشته و مصدوم شدن 

کشورمان  یاز  معدنکاران زحمتکش ذغال سنگ، افکار عموم یتعداد

 استیحادثه موجب شد ر نیو ا ودنم رپایصنعت د نیرا متوجه ا

 داریبه د ییوقت طال رغمیپرالتهاب، عل یدر آن روزها یمحترم جمهور

در  شانیحادثه تلخ  و جانگداز بروند. ا نین امعدنکاران و بازماندگا

قول دادند دولت در جهت  شانیجمع معدنکاران و خانواده ها

داشت،  اهدبر خو یاساس یها معادن ذغالسنگ،گام یمنیا یسامانده

 عیاز صنا یکیرود صنعت ذغال سنگ کشورمان بعنوان  یم دیلذا  ام

 یادیز تیباال که  از اهم ییزا مناسب و اشتغال یاقتصاد هیمادر با توج

در دستور کار  ،یکار یها تیاز اولو یکیباشد بعنوان  یبرخوردارم

 .ردیقرار گ دیدولت جد

و  نیاز فعال یدر هفته گذشته به همت جمع رانیذغال سنگ ا انجمن

انجمن به شرط آنکه  نی. ادیگرد سیحرفه تاس نیدست اندرکاران ا

و برنامه مدون بلند  کیستراتژا دگاهیاهداف کالن، د ،یخط مش یدارا

 بیدر جهت آس تواندینشود، م یگ مدت باشد و دچار روزمره

 ندهیآ یبرا قیدق یبرنامه ها نی، شناخت گلوگاه ها و تدو شناسی

 .بردارد یو موثر دیمف یها صنعت، گام نیا

 رهیتن ذخ اردیلیم ۲/۱از  شیبا داشتن ب رانیبه ذکر است، کشور ا الزم

و  لیذغال سنگ، پتانس یشناس نیزم رهیتن ذخ اردیلیم ۴و  یقطع

توسعه معادن ذغالسنگ دارد اما متأسفانه  یبرا یارمناسبیبس تیظرف

تن  ونیلیم ۲/۱ زانیذغال سنگ در کشوربه م دیحاضر، تول طیدر شرا

تاسف است که  یبس یباشد و جا یتن م ونیلیم ۲و مصرف آن 

هزارتن  ۸۰۰ه در حدود مناسب فوق، ساالن اریبس ریذخا رغمیعل

 یها ینیب شیگردد!!  درضمن طبق پ یذغال سنگ  به کشور وارد م

از  یبا فعال شدن تعداد ندهیدو سال آ یکیانجام شده  ظرف 

در  سنگمصرف ذغال  ،یفوالد ساز عیو صنا یکارخانجات کک ساز

 یطیدر شرا نیو ا دیتن خواهد رس ونیلیم ۵و سپس   ۵/۳کشور به 

تن ذغال سنگ  ونیلیم ۷۰ دیبا تول هیما  ترک هیهمسا است که کشور

از سوخت ارزان  یریگ با بهره قیبرنامه بلند مدت دق کی هیدر سا

کشور خود را به  عیصنا ازیمورد ن یذغال سنگ، توانسته انرژ متیق

دست  نهیزم نیدر ا ایگسترده ییو به اشتغال زا نموده نیتأم یراحت

مناسب،  شاهد افت قابل  ریداشتن ذخا رغمیلکن  کشور ما عل ابدی

 .باشد یدر معادن ذغال سنگ خود م دیتول زانیتوجه م

مشکالت  یکیدارد  یحوزه ذغال سنگ کشورمان دو بخش کل مسائل

هر دو مورد، انتظار   یبلند مدت که برا یبرنامه ها یگریو د یجار

توجه به  با میاعتقاد دار رایز میپول از دولت را ندار ای نهیپرداخت هز

 میبطورمستق تواندیحاضر، دولت عمالً نم یو اقتصاد یمال طیشرا

طرح اجرا کن  هاین حوزه انجام دهد و دوره دولتیدر ا یا نهیهز

و  تواندیکه دارد م یتیحاکم گاهیتمام شده است. اما دولت با جا

کننده روابط و برنامه ها،  میو تنظ گزاراستیبعنوان س دیاساساً با

 .دینما تیفعال

که  داریمعادن ذغال سنگ کشورمان با انحصار خر نکهیتوجه به ا با

انحصار، عمالً  نیباشند، ا یهمان ذوب آهن اصفهان است  مواجه م

رقابت سالم و استقالل را از معادن ذغال سنگ گرفته  ،یقدرت چانه زن

همانگونه که در  ستیبا یرقابت م یمعتقدم شورا لیدل نیاست به هم

کند، در  یو حکم صادر م دینما ینظارت م روشنده،انحصار فمورد 

معادن  دار،ی. در حوزه انحصار خردیورود نما زین داریانحصار خر نهیزم

 یگزار نرخ یکیمواجه هستند  یذغال سنگ کشور با دو چالش اساس

نحوه پرداخت  یگریو د یجهان یها متیبا توجه به ق یدیمحصول تول

با  در  رانیذغال سنگ ا عادنم داتیولذغال سنگ است . ت یبها

 یها متینسبت به ق یبه نرخ کمتر ت،یفینظرگرفتن مشخصات وک

 کی دیشوند لذا با یم یمتگذاریبرابر،  ق طیدر شرا یبازار جهان

 ریسال اخ ۴۰. متأسفانه در ردیامر صورت گ نیدر ا ینظر اساس دیتجد

عادن م فیدر تضع یسع ،یفیبا مطرح کردن عوامل ک شهیهم

است که با بهره  یطیدر شرا نیکشورمان شده است و ا لسنگذغا

تحول  کی تیفیذغال سنگ طبس که از نظر ک ریاز ذخا یبردار

در  رانیمجموعه معادن ذغال سنگ ا بینموده، قطعاً ترک جادیا یاساس

است و در مورد  یاز پارامترها قابل رقابت با ذغال سنگ خارج یاریبس

 یمعادن ذغال سنگ جان تازه ا اگرقطعاً  زیخاکستر ذغال سنگ ن

موضوع در  نیمجهز شوند، ا یفرآور دیجد یها یو به تکنولوژ رندیبگ

 .را دارد یبهبود جد تیقابل زیبلند مدت ن

باشد که  یشده م یداریدوم، پرداخت وجه ذغال سنگ خر موضوع

و عمالً باعث  ردیگ یماهه صورت م نیچند یرهایمتأسفانه با تاخ

 نیگردد و ا یدر معادن م یبحران مال تاًیو نها ینگینقد انیجر کمبود

 داریخر یاز سو یاست که وجه ذغال سنگ واردات یطیدر شرا

در  ریاز اثرات سوء تأخ یکیشود.  یپرداخت م یبصورت نقد یانحصار

چند ماهه در  ریوجه ذغال سنگ توسط ذوب آهن،  تأخ  پرداخت

 ریتأخ نیادن ذغال سنگ و همچنکارکنان مع یایپرداخت حقوق و مزا

در معادن ذغال سنگ از  یثابت و جار یها نهیهز ریدرپرداخت سا

 .باشد یم زاتیتجه دیجمله خر
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چند  یخط اعتبار کی جادیهمانگونه که با ا دیبا طیشرا نیدر ا دولت

 ،یلوازم خانگ دکنندگانیخودروسازان و تول یبرا یتومان اردیلیهزار م

 یخط اعتبار کی تواندیآنها را مرتفع نمود، م ینگیمشکل کمبود نقد

تا  دینما جادیذغال سنگ ا دکنندگانیتول یبرا یتومان اردیلیم ۴۰۰

) ذوب آهن( وجه  داریکاال به خر لیسنگ به محض تحو المعادن ذغ

عمالً بخش  وهیش نیو با ا ندینما افتیدر یخط اعتبار نیکاال را از ا

ردش معادن ذغال سنگ رفع خواهد در گ هیاز مشکالت سرما یعمده ا

 دهیچیاصالً پ سم،یمکان نیکه ا دییفرما یشد. همانگونه که مالحظه م

 یبستگ یبانک مرکز گریدولت و به عبارت د رادهبه ا ازیو فقط ن ستین

 .دارد

نکته را متذکر شوم که  نیا دیذوب آهن با لیدر جهت درک مسا البته

سنت  ۳هر متر مکعب  متیا قب یعیذوب آهن از سوخت گاز طب یرقبا

 ۳۰هرمتر مکعب گاز  یصادرات متیق  کهیدر حال کنند یاستفاده م

 افتیدر ییو باال ارانهیمساعدت و  کیسنت است، لذا آنها از دولت 

ذوب آهن با توجه به مصرف سوخت ذغال سنگ،  ی. از طرفندینما یم

 یداریخر یجهان یها متیبا ق باًیخود را تقر ازیمورد ن یعمالً انرژ

 ینموده تا حداقل بخش یادیبن یفکر کی دیرو دولت با نیاز ا کند یم

 .رفع شود ض،یتبع نیاز ا

معادن وآموزش پرسنل است. با  یمنیا زاتیلوازم و تجه یموضوع بعد 

بر  یوزارتخانه مبن یمعاونت معدن یاعالم شده از سو یتوجه به آمارها

 نیهستند، ا منیا ریدرصد معادن ذغال سنگ غ 6۰حدود   نکهیا

و  یاست که بطور جد درویمیمانند ا ای توسعه یسازمان ها فهیوظ

شامل چوب ،آرک،  ازیمورد ن زاتیتجه نیوارد عرصه شده و با تأم یقو

سنجش  نگیتوریمان ژن،یاکس یها ضد گاز، ماسک یمعدن زاتیتجه

 جادیا زیآموزش کارگران و ن نیو نجات و همچن یمنیا زاتیگاز، تجه

 نیاز ا یمعادن، بخش  زهیمکان مهین زاتیتجه دیخر یط اعتبارخ

 نیآنها ب  عیو توز گازسنجچند عدد  دی. لذا خردیمشکالت را رفع نما

معادن نخواهد  یمنیبه ا یانیباشد و کمک شا ینم یمعادن کار اساس

مردم  التیتشک نیبهتر رانیانجمن ذغال سنگ ا نهیزم نیکرد. در ا

کوتاه  ییاجرا های بعد از برنامه باشد یامر م نیا تیهدا ینهاد، برا

 میشو یم نگبلند مدت معادن ذغال س های مدت، وارد بحث برنامه

 ادی رانیصنعت ذغال سنگ ا یبتوان از آن بعنوان استراتژ دیکه شا

 .کرد

 جهیذغال سنگ دارد در نت رهیتن ذخ اردیلیم کیاز  شیما ب کشور

 یاز انرژ یبخش نیل اتکا جهت تأممنبع قاب کیتواند بعنوان  یم

با نرخ  هایانرژ ریسا متیق نکهیارزان کشور محسوب شود )به شرط ا

درصد  ۹۰درصد فوالد ،  6۲محاسبه شود(. در حال حاضر  یجهان

جهان با  یحرارت یدرصد انرژ 6۰ نیچندرصد برق و هم ۵۰ مان،یس

 زان،یم نیاست که از ا یطیدر شرا نیو ا شودیم دیذغال سنگ تول

درصد فوالد با  استفاده از سوخت ذغال  ۱۵درکشور ما فقط درحدود 

موارد، استفاده از سوخت ذغال سنگ  ریو در سا شود یم دیسنگ تول

با نرخ  ینفت تقاتمش ریگاز، مازوت و سا رایدر کشورمان صفر است ز

 .ذغال سنگ را گرفته اند یجا ،ایارانهینازل 

 کیمتر مکعب گاز و  کیذغال سنگ،  لوگرمیک کی ،یمساو طیشرا در

 دیتول یانرژ یکالر ۷۵۰۰تا  6۵۰۰ نیب یمازوت، با اختالف کم تریل

 تریل کیسنت،  ۴۰متر مکعب گاز  کی یجهان متیکنند اما ق یم

باشد. در  یسنت م ۱۰ذغال سنگ  لویک کیسنت و  ۳۰مازوت 

حدود کشور بابت هرمتر مکعب گاز  مانیفوالد و س عیکه صنا یطیشرا

 ۳۰از  شیب رانیا یگاز صادرات متیکنند و ق یسنت پرداخت م ۳

 یعمالً جلو ع،یهنگفت به صنا ارانهی نیلذا پرداخت ا باشدیسنت م

راگرفته  یمناسب و اقتصاد یحرکت به سمت انرژ یبرا  زهیهرگونه انگ

کند که در  رکتح یسمت دبهیذغال سنگ  با یاست. دولت در استراتژ

) چراکه  یفوالد ساز تیبرق و در نها دیو تول مانیجات سابتدا کارخان

استفاده از ذغال سنگ  دیمشکل است و با یسوخت فوالد ساز رییتغ

 یزری احداث شود، برنامه ندهیدر کارخانجات فوالد که قرار است در آ

سنت( به ذغال  ۳۰ متیسوخت از گاز ) با ق رییشود( نسبت به تغ

امر ضمن  نی. با تحقق اندیاقدام نما جی(  به تدریسنت ۱۰سنگ ) 

کشور، بخش  یانرژ یها نهیدر هز یدرصد ۷۰ جویی صرفه

فعال  یذغال سنگ کشور بخصوص در بخش حرارت ریاز ذخا یاعمده

 جادیده ها هزار نفر اشتغال مولد در کشور ا وهیش نیخواهد شد و با ا

 .خواهد شد یدذغال سنگ اقتصا دیشده و تول

 یذغال سنگ نگران یآلودگ نهیکه در زم یدانم کسان یبه ذکر م الزم

 دیاکس یگاز د دیتول ،یمساو طیباشند در شرا انیدر جر دیدارند با

از  یریها برابر است و در ذغال سنگ با بهره گ کربن تمام سوخت

مانند گرفتن قطران ذغال سنگ در کارخانجات کک  دیجد یتکنولوژها

شود، بخش  یم دیزوده جدارزش اف جادیاکه خود موجب  یساز

از  ستیقرار ن یاز مشکالت معنونه  رفع خواهد شد.از طرف ایعمده

 عیصنا نیا تیسوخت در داخل شهرها استفاده شود ومحل فعال نیا

 حیباشند  که توض یعموماً در مناطق دور دست و خارج  از شهرها  م

 .دارد یبه بحث مفصل ازیآن ن

 طیکه با توجه به شرا میرگییرا م جهینت نیمجموع مطالب فوق ا از

 ییه جواز منابع موجود و به جهت صرف یو لزوم بهره ور یاقتصاد

حرکت  متیبه سمت ذغال سنگ ارزان ق دیبا ،یژ انر یها نهیدر هز

ارز آور، صادر نموده  یکاال کیگاز را بعنوان  یخدا داد رهیو ذخ میکن

رونق  یبرا  ادیده زبا ارزش  افزو یمیپتروش حصوالتاز آن م ایو 
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 باًیذغال سنگ که تقر  یو از نعمت خداداد میکن جادیاقتصاد کشور ا

 .میینما نهیدر کشورمان بال استفاده مانده، استفاده مناسب و به

 یجهان دیمعادن ذغال سنگ کشورمان است. تول زیسا یبعد موضوع

 ۳با  نیو کشور چ باشدیتن م اردیلیم ۸ذغال سنگ ساالنه حدود 

ذغال  دکنندگانیتول نیتن بزرگتر ونیلیم ۸۰۰با  کایتن و آمر اردیلیم

 ۷۰ساالنه  زین هیما ترک هیباشند. کشور همسا یسنگ در جهان م

با  یدرصد آن از معادن ۷۰کند که  یم دیولتن ذغال سنگ ت ونیلیم

 .شود یتن، استخراج م ونیلیم کیاز  شیب دیتول

 یگاهیتن در سال عمالً جا ونیلیم ۲/۱ دیمتأسفانه کشورما با تول  اما

معادن  زیعامل آن سا نیندارد و مهمتر ریبا توجه به حجم ذخا یمناسب

معادن  نیکه اول شیسال پ ۵۰. حدود باشدیم رانیذغال سنگ در ا

شد  جادیسابق در کشور ما ا یذغال سنگ با کمک کارشناسان شورو

در حال حاضر با هزار تن بود و  ۲۰۰تا   ۱۰۰  الًمعادن عم ریسا

 زیو همان سا یمیقد وهیسال عمدتاً هنوز با همان ش ۵۰گذشت 

 یقرن، تکنولوژ مین نیاست که در ا یدر حال نیو ا میکن یم تیفعال

نموده  یادیو ز یتحول اساس یمعدنکار زیذغال سنگ و سا دیتول

 نیزم یها تیدوداز همکاران به مح یاست. ممکن است تعداد

استخراج  بر  یها یاره کنند اما امروزه تکنولوژمعادن اش  یشناس

با  دیبا طیشرا نیفائق آمده است. در ا یشناس نیزم یها تیمحدود

ساختار معادن موجود به سمت معادن با  دیو تجد دیاحداث معادن جد

باال  زیحرکت در معادن سا م،یهزارتن حرکت کن ۵۰۰ یباال زیسا

و حرکت به  یارتقاء تکنولوژامکان  د،یشدن تول یبر اقتصاد وهعال

. با توجه به دینما یرا فرآهم م زهیمکان مهیو ن زهیمکان داتیسمت تول

نموده  تیحد کفا نیمقوله به هم نیدر ا حیتوض ادداشتی نیهدف ا

 .تر دارد یبه مطالب تخصص ازین شتریب حاتیچراکه توض

ه بلند مدت، موضوع  بهر یاستراتژ کیبعنوان  یموضوع اساس نیسوم

بزرگ ذغال سنگ است که در دست  ریپروانه معادن و ذخا یبردار

با توجه  ریذخا نیباشد. ا یم یدولت یو سازمانها یشرکتها ایدولت و 

 یبه معادن بزرگ لیتبد توانندیم یشناس نیمناسب زم طیبه شرا

اما  ندینما جادیکشورمان ا دیتول تیفدر ظر یشوند و تحول جد

 یبار با عنوان قراردادها نیکه ا یه دارامتأسفانه همان حسن بنگا

شده است.  ریذخا نیا یایاستخراج و فروش ظاهر شده عمالً مانع اح

 تیمالک ستیبا یدولت م ۴۴اصل  یکه طبق قانون اجرا یدر حال

خارج شود و نقش  یو از حوزه بنگاه دار دیخود را واگذار نما یها

از نظر دولت توان  یتداشته باشد . اگر شرک یگذار و نظارت استیس

 دیاستخراج و فروش فعال نما ز،یمعدن بزرگ را در قالب تجه کیدارد 

چرا حق نداشته باشد پروانه آن معدن را به نام خود ثبت کند. داشتن 

و  گسترش یبرا یشتریب اقیتالش و اشت زه،یمعدن، انگ تیپروانه مالک

بعاً دولت هم خواهد نمود و ط جادیدر معادن ا یگذار هیتوسعه سرما

عوارض  ریو سا اتیمال ،یخود را در قالب حقوق دولت یحقوق قانون

شرکت  یپا یجا کیاخذ  نموده و منتفع خواهد شد. گذاشتن  یقانون

بخش  هایشرکت یبرا زهیمعادن ضمن کاهش انگ نیدر ا یدولت یها

 داریگذاران مشتاق عمالً استمرار بنگاه هیو سرما ندتوانم یخصوص

از  شهیهم یبرا کباریدولت  دیباشد. با یم دینهم در فرم جدآ یدولت

و  ردیمعادن فاصله بگ یبهره بردار های پروانه تیو مالک داریبنگاه

 هیسرما بیموضوع حداقل در مورد ذغال سنگ که متأسفانه ضر نیا

باشد. طبعاً اگر  یاول م تیاست در اولو نییپا اریدر آن بس یگذار

 و بهره زیدر تجه یپروانه معدن کی دیس از خرپ یبنگاه خصوص کی

را جهت ابطال   یمناسب هایآن تعلل کند قانون معادن راه کار برداری

 .است دهیدولت د انیاز ز یریشگیپروانه و پ

 :یریگ جهینت

 تواندیم یعیهمانند گاز طب یانرژ یمنبع غن کیسنگ بعنوان  ذغال

 طیاشته باشد. در شراکشورمان د یدر سبد  انرژ یمناسب گاهیجا

گاز است و  متیدرصد ق۳۰ذغال سنگ  متیق یدر سطح جهان یمساو

 یربط فرهنگ ساز یذ نیمسئول یموضوع برا نیا دیدرکشور ما با

از  یگاز، در برخ متیمصرف سوخت لوکس و گرانق یشود که به جا

به سمت  رهیبرق و فوالد و غ دی، تول مانیبه خصوص صنعت س عیصنا

مصرف  قیذغال سنگ حرکت کنند و در جهت  تشو استفاده از

مصرف کنندگان ذغال  نیرا ب ییصرفه جو نیکنندگان سود حاصله از ا

 .دینما میذغال سنگ و دولت تقس دکنندگانیسنگ، تول

 نیهم لیبه دل یحال حاضر معادن ذغال سنگ با مشکالت متعدد در

پنجه نرم موارد دست و  ریبه گاز و سا افتهی صیتخص ارانهی ضیتبع

بود  یزنگ خطر کیگلستان  ورتی. حادثه معدن زمستان کنندیم

صنعت ذغال سنگ  یزری و برنامه یسازمانده یبرا دیکه دولت با

الزم را انجام دهد و انجمن  یزیر مهنموده و برنا یکشور فکر اساس

قرار گرفته و  یزیبرنامه ر نیتواند بعنوان محور ا یم رانیذغال سنگ ا

 .دیانجمن  بهره مند گرد نیمجرب ا رانیب مداز تجار

)بازگشت به   رانیمعدن خانه اقتصاد ا ونیسیکم سی/ رئیصمد دیسع

 فهرست(
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 سرمایه گذاری
  در مناطق آزاد مشخص شد یخارج یگذار هیسرما اتیجزئ

 (۱۵۸۴۷۴۰شناسه خبر  ۹6آذر  ۵تسنیم)خبرگزاری  

 
در  ریسال اخ ۴محقق شده در  یخارج یگذار هیسرما قیرقم دق

 .مناطق آزاد مشخص شد

 یها در نشست فرصت م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 ۷در  یخارج یگذار هیسرما اتیجزئ رانیدر ا یگذار هیسرما ،یاقتصاد

 .مشخص شد رانیا یمنطقه آزاد اقتصاد

 انهیسال نیانگیر و مدال ونیلیم ۸۰۰سال گذشته  ۴اساس در  نیا بر

در مناطق آزاد محقق شده  یخارج یگذار هیدالر سرما ونیلیم ۲۰۰

 .است

 ۴.۵نشست از انعقاد  نیمسئوالن حاضر در مناطق آزاد در ا نیهمچن

مناطق  نیبه ا یخارج یگذار هیورود سرما یدالر تفاهمنامه برا اردیلیم

از منابع  ییها بخش یآت یسالها یط رسد یخبر دادند که به نظر م

 ها وارد مناطق آزاد شود. تفاهمنامه نیمندرج در ا یهایگذار هیسرما

 )بازگشت به فهرست(

 یگذار هیجذب سرما یکشور برا نیتر مناسب رانیا

   در منطقه است یخارج

 (۹6آذر  ۷)خبرگزاری فارس  

 
 رانیا یسالما یجمهور یرانیعامل کشت ریو مد رهیمد ئتیه سیرئ

 یگذار هیجذب سرما یکشور برا نیمناسب تر رانیگفت: امروزه ا

 .مختلف در منطقه است یها نهیدر زم یخارج یشرکتها

 زگردیدر م یدیفارس به نقل از مانا، محمد سع یگزارش خبرگزار به

 یاتاق بازرگان ئتیکه با حضور ه ایتالیو ا رانیا یاقتصاد شیهما

دو  یمجلس و فعاالن اقتصاد ندگانینما ا،یتالیاو  رانیا یتهران، سفرا

برجام،  یبرگزار شد، گفت: به دنبال اجرا ایتالیا تختیکشوردر رم پا

 کیاستراتژ یها در طرح یخارج یگذار هیسرما یبرا یبتمث نهیزم

 هیسرما شیاز افزا تیحکا زیبه وجود آمده است. آمار و ارقام ن رانیا

 جیدارد که نتا رانیدر درون ا ییاروپا یکشورها میمستق یگذار

 .به همراه داشته است زین یملموس و سازنده ا

خاطرنشان ساخت:  ایتالیو ا رانیروابط ا تیدر ادامه با اشاره به اهم یو

بوده است.  رانیا یدر اروپا برا کیاستراتژ کیشر نیبهتر شهیهم ایتالیا

ها و  نهیدر زم یهمکار تیظرف شیافزا یبرا زین یادیز یها لیپتانس

 .دو کشور وجود دارد نیمختلف ب یجنبه ها

از موانع در  یاست که ما برخ نیجا ا نیدر ا یمسئله اصل یگفته و به

 ی. برخمیواروپا روبه رو هست رانیا نیب یبانک یها ستمیروابط س

 نیا تیاست، اما واقع رانیا یبانک یها ستمیمعتقدند که مشکل از س

انجام گرفته  دیاقدامات جد یستااست که در حال حاضر و در را

 نیب یبا استانداردها یران به طور قابل مالحظه ایدر ا یبانک ستمیس

 دیبا کینزد ندهیکرده است، و درآ دایهماهنگ شده وبهبود پ یالملل

 یها و بانک رانیا یها بانک نیب یروابط بانک تر شیب لیشاهد تسه

 .میباش ییاروپا یسطح اول کشورها

و  یاتینقش ح یاسالم یجمهور یرانیامه افزود: کشتدر اد یدیسع

 .و اروپا برعهده دارد رانیا نیب ییایمهم را در حمل و نقل در

 رانیا یاسالم یجمهور یرانیعامل کشت ریو مد رهیمد ئتیه سیرئ

 ارینقش بس شم،یجاده ابر یاز کشورها یکیبه عنوان  رانیکرد: ا دیتاک

و  CIS مشترک المنافع یکشورهارا در اتصال  یاتیو ح یکیاستراتژ

 ینیو زم یلیر ییایدر یرهایمس قیاز طر نیبه چ ییاروپا یکشورها

 .کند یم فایا

به عنوان خط  یاسالم یجمهور یرانیکرد: کشت حیتصر یدیسع

در حمل و  یگذار هیگذاران را به سرما هیسرما ران،یا یمل یرانیکشت

 کند یدعوت م رانیدر ا ییاینقل در

برخوردار  انهیاقتصاد برتر در خاورم نیاز دوم رانیشد: ا ورادآی یدیسع

 ۴۱۲،  ۲۰۱6در سال  (GDP) رانیا یناخالص داخل دیاست، تول

است که از منابع  یکشور رانیا ن،یدالر بوده است. افزون بر ا اردیلیم

 زین گرید عیو صنا یمتنوع و گسترده گاز، نفت، معادن، مواد معدن

 .تبرخوردار اس

 رنفتیه تجارت در بخش نفت و گازاشاره کرد و گفت: ذخاب یدیسع

رتبه اول را دارا  زیدر رتبه چهارم قرار دارد و در بخش گاز ن رانیا

 ..میهست

در روز به  رانینفت ا یبشکه ا ونیلیم ۲.۹اکنون  ادامه داد : هم یو

 یاجرا راتیتاث نیاز مهم تر یکی نی، ا شود یصادر م یجهان یبازارها

 .دیآ یشمار م برجام به

در  رانیا یاسالم یجمهور یرانیعامل کشت ریو مد رهیمد ئتیه سیرئ

 رانیا یرنفتیبه عملکرد مثبت بخش صادرات غ زین یاشاره ا انیپا
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کروم و سنگ  ،یمس، رو یاز منابع سرشار و غن رانیداشت و گفت: ا

عرضه کنندگان محصوالت  نیاز مهم تر یکیآهن بهره مند است و 

)بازگشت به  شود. یمحسوب م زین جهانو سنگ آهن در  یمیپتروش

 فهرست(

 یبرابر کشورها 225 رانیا یها در بانک یگذار سپرده

  است یدار هیسرما
 (۹6آذر  ۸فارس )خبرگزاری  

 
 یدار هیسرما یکه ادعا یدر کشور  گفت: رازیش یاتاق بازرگان سیرئ

ها در  در بانک یگذار پول باعث شده سپرده یوجود ندارد، اما سرور

 .انجام شود یدار هیبا اقتصاد سرما یبرابر کشورها ۲۲۵تا  ۷۵از  رانیا

در  یجهرم یفارس، جمال رزاق یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 انیبرگزار شد، با ب رازیش یزنان و توسعه که در اتاق بازرگان شیهما

وجود دارد،  نیل زنان و مردان کارآفرسه دسته مانع در مقاب نکهیا

 یبر رو یآن است که آنچه باعث شده امروز مانع اصل تیواقع  گفت:

 یآمدن موانع کل دیآمدن پد دیو مردان باشد، پد نانوکار ز کسب

 یبه سمت دیبا نیاست. بنابرا رانیوکار در اقتصاد کشور و ا کسب یفضا

 انیکشور از م ننایهمه کارآفر یرو شیحرکت کرد که موانع پ

دست  نیزنان و مردان کارآفر یبرداشته شود و با اتحاد و همبستگ

 .رو بردارند شیپ زموانع را ا نیدست هم دهند و ا به

امروز  رانیوکار زنان در ا کسب یرو شیموانع پ نکهیبر ا دیبا تأک یو

است،  دیاقتصاد کشور تول لیکالن است، اظهار داشت: پاشنه آش اریبس

 دهیو به عق دهیخود رس طیشرا نیزتریآم به فاجعه دیتول که یدر حال

و  برند یسر م  در فقر به یزیآم مردم به طرز فاجعه شتریاقتصاددانان ب

 .رفته است نیو مولد بودن در جامعه از ب تیقخال

 قیاز طر یداشت: گروه انیب رانیا یاتاق بازرگان ندگانینما أتیه عضو

 نیاند و بد کرده لیتبد یرا چرخه مال چرخه صنعت کشور ،یخوار رانت

 .اند گرفته اریرا در اخت هیسرما تیحاکم بیترت

 یدار هیسرما یکه ادعا یدر کشور نیبنابرا  داشت: انیب یجهرم یرزاق

 یبرابر کشورها ۲۲۵تا  ۷۵ نیکه ب شود یپول باعث م یندارد، سرور

 .ودها انجام ش در بانک یگذار سپرده ،یدار هیبا اقتصاد سرما

هزار  ۳۵۰و  ونیلیم کیکشور به  ینگینقد زانیم نکهیبا اشاره به ا یو

دولت نهم  یکه در ابتدا یاست، گفت: در حال دهیتومان رس اردیلیم

 ینگیدرصد نقد ۸۵تومان بود که  اردیلیهزار م 6۴عدد    نیودهم ا

 نیشده است و به دنبال ا لیها سپرده بلندمدت تبد امروز در بانک

دست آورند که بابت  را به یاند که پول ها، مردم عادت کرده یارگذ سپرده

 .اند دهینکش یزحمت چیآن ه

ساالنه  دیکشور با یداشت: نظام بانک انیب رازیش یاتاق بازرگان سیرئ

ها را بپردازد،  سپرده نیتومان سود ا اردیلیهزار م ۲۲۰تا  ۲۱۰حدود 

 نیو بد شود ینم جادیو ا دیتول یثروت نیکه در کشور چن  یدر حال

ما به بن بست  یمال ینظام بانک میا  گرفته شیکه پ یبا روش بیترت

 .ستا دهیرس

کشور در سال  یو خصوص یدولت یها افزود: سود کل شرکت یو

)بازگشت به  تومان بوده است. اردیلیهزار م ۱۰۰گذشته حدود 

 فهرست(

توسط  رانیپروژه ها در ا یردال اردیلیم نیچند یمال نیتام

  ها ینیچ
 (۱۵۸۹۰۹۳شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۰ تسنیم )خبرگزاری 

 

جهت  یبانک یکانال ها افتنی یبرا ییاروپا یکه رقبا یطیدر شرا

ها  ینیبا مشکل مواجه اند، چ رانیخود در ا یپروژه ها یمال نیتام

 .را پررنگ تر کرده اند رانیحضور خود در ا

 یو صنعت یمقامات دولت ترز،یبه نقل از رو میتسن یزارگزارش خبرگ به

 اردیلیم نیچند یپروژه ها یمال نیدر حال تام نیگفتند، چ رانیا

 یکه رقبا یطیاست و در شرا رانیدر ا ینیچ یشرکت ها یدالر

خود  یپروژه ها یمال نیجهت تام یبانک یکانال ها افتنی یبرا ییاروپا

 یها در حال محکم تر کردن جا ینیبا مشکل مواجه اند، چ رانیدر ا

 .هستند رانیخود در اقتصاد ا یپا

 میکشور که دو سال قبل موفق شد از تحر نیا ،یرانیگفته مقامات ا به

 یمال نیاز تام یسابقه ا یشاهد حجم ب ابد،ی ییرها یهسته ا یها

مختلف از راه آهن گرفته تا احداث  یدر بخش ها ینیچ یپروژه ها

 یآ یت یآ یگروه س یدولت یگذار هیسرما یبازو است. مارستانیب

 یپروژه ها یبرا یدالر اردیلیم ۱۰ یاعتبارخط  کی رایاخ نیچ یس

در حال  زین نیبرقرار کرده و بانک توسعه چ رانیدر دست اجرا در ا

 .است گرید یدالر اردیلیم ۱۵ یخط اعتبار کی یبررس

در  رانیا یاتاق بازرگان یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ ،یمصطف

آنها )شرکت »در رم گفت:  ایتالیو ا رانیا یگذار هینشست سرما هیحاش
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 ریشوند، در غ رانیوارد ا عتری( بهتر است هر چه سریغرب یها

 «.سبقت را خواهد ربود یگو نیچ نصورتیا

 یگذار هیبا اهداف سرما یادیز اریها که فاصله بس ینیچ یمال نیتام

 هیکه سرما ردیگ یصورت م یدر حال دارد، رانیدر ا یگریهر کشور د

 شیبه برجام، با افزا رانیا یبندیپا دییاز زمان عدم تا یگذاران غرب

از هرگونه  لیدل نیها مواجه اند و به هم میاحتمال بازگشت تحر دیتهد

 .کنند یم یخوددار رانیعمده در ا یگذار هیسرما

 اردیلیم ۱۲۴ از ابتکار یقراردادها بخش نیا ند،یگو یم یرانیا مقامات

 دیجد یها رساختیکمربند و جاده پکن است که قصد دارد ز یدالر

و  نیچ نی( مابروگاهی)از راه آهن و بزرگراه گرفته تا بندر و ن یمواصالت

شرق و غرب جهان  انیتوسعه تجارت م یاروپا احداث کند و راه را برا

 .سازد رهموا

گروه  یاز سواختصاص داده شده  یبه خط اعتبار کیمنبع نزد کی

 نیا دهیرس بیکه در ماه سپتامبر به تصو نیچ یس یآ یت یآ یس

 انیاز ب یکرد. و فیتوص «کیبا هدف استراتژ یتوافق»را  یخط اعتبار

کرد، اما  یخواهند شد خوددار یمال نیکه تام ییپروژه ها اتیجزئ

 تیریمد یپروژه ها شامل طرح ها نیند، ایگو یم یرانیا یرسانه ها

 .شود یو حمل و نقل م ستیز طیمح ،یژآب، انر

که بر اساس  ییهم گفت، وام ها رانیا یمنبع آگاه در بانک مرکز کی

 .خواهد بود وانیو  ورویشوند، عمدتا به  یپرداخت م یخط اعتبار نیا

 یبرا یتفاهم ادداشتیسپتامبر  ۱۵هم روز  نیتوسعه چ بانک

در دست اجرا  یهاپروژه  یبرا یدالر خط اعتبار اردیلیم ۱۵اختصاص 

 .به امضا رسانده بود رانیدر ا

 تیکرده است. سا یباره خوددار نیاز اظهارنظر در ا ینیبانک چ نیا

 یمختلف معموال اطالعات چندان یبانک ها و شرکت ها ینترنتیا یها

 .کنند یمنتشر نم رانیدر ا شانیها تیدر مورد فعال

وسط ماهر و قابل طبقه مت کیو  ینفر ونیلیم ۸۰ یتیبا جمع رانیا

محرکه اقتصاد منطقه را  یرویشدن به ن لیتبد لیتوجه، پتانس

 هیها، سرما میبازگشت مجدد تحر سکیداراست. اما با توجه به ر

 یها ییحفاظت از دارا یخواهند که برا یاز تهران م یادیگذاران ز

صادر  یتیحاکم یها نیپروژه ها، تضم یآنها در صورت توقف ناگهان

 )بازگشت به فهرست(  .دینما

 

 

 

 

در استان زنجان محقق  یخارج یگذار هیسرما نیبزرگتر

  شد
 (۹6آذر  ۱۲فارس )خبرگزاری  

 

 ۷۲۰به ارزش  یگذار هیواگن کشور با سرما دیقرارداد تول نیبزرگتر

 یاسالم یبا راه آهن جمهور یاز کره جنوب یتوسط شرکت وروی ونیلیم

 نیتا بزرگتر دیابهر به امضا رس یکویریا یساز و شرکت واگن رانیا

 .در زنجان محقق شود یخارج یگذار هیسرما

 یاطالع رسان گاهیفارس از زنجان  به نقل از پا یگزارش خبرگزار به

 دیقرارداد تول یراه و شهرساز ریزنجان، امروز با حضور وز یاستاندار

 یشرکت واگن سازدر کشور توسط  باس لیر یواگن مسافر ۴۵۰

 .دیبه امضا رس کویریا

 ران،یا یاسالم یراه آهن جمهور انیقرارداد سه جانبه که م نیا در

  کره  از  یگذار هیشرکت سرما کیابهر و  یکویریا یساز شرکت واگن

با ناوگان حمل و نقل  باس لیر یواگن مسافر ۴۵۰منعقد شد،  یجنوب

 رانیا یاسالم یآهن جمهور هکه بر اساس اعالم را شود یکشور افزوده م

قرارداد  نیقطار است که تاکنون بزرگتر ۱۵۰معادل  واگنتعداد  نیا

 .شود یمحسوب م یلیر یناوگان مسافر نیتام

 یرعالیمستمر مد یها یریگیقرارداد که با پ نیاست، با انعقاد ا یگفتن

صورت  یاسالم یاستان در مجلس شورا ندگانینما یاستان و همکار

و اشتغال در استان زنجان را  یگذار هیسرما ریسعه چشمگگرفت، تو

 نده،یسال آ 6ها تا  واگن نیاز ا یبردار بود و با بهره میشاهد خواه

 یلیمسافر نشسته به ناوگان ر ونیلیم ۷۰ ییجا جابه لمعاد یتیظرف

 فهرست( )بازگشت به   کشور افزوده خواهد شد.

در بخش صنعت  یخارج یگذار هیسرما دالر اردیلیم 2

  شد بیتصو
 (۱۵۹۸۳۴۲شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۰ تسنیم  )خبرگزاری 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت  یخارج یگذار هیکل دفتر سرما ریمد

 یبرا یخارج یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۲در دولت دوازدهم گفت: 

 .ار گرفتقر بیپروژه در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد تصو ۳۸

امروز در  یافروز بهرام م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

ماهه  ۸که در  میپرسش خبرنگار تسن نیدر پاسخ به ا یخبر ینشست

در کشور انجام شده است،  یخارج یگذار هیسرما زانیامسال چه م

دالر پروژه با استفاده  اردیلیم ۱۱ ازدهمیدولت  یاظهارداشت: از ابتدا

در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد  یخارج یارگذ هیسرمااز 

پروژه  ۲۵۲قرار گرفت که شامل  یخارج یگذار هیسرما أتیه بیتصو

 .پروژه آن افتتاح شدند ۱۰6بود و 

 اردیلیم ۲ یخارج یها یگذار هیسرما نیاز مجموع ا نکهیبا اعالم ا یو

د: با توجه پروژه است، افزو ۳۸دالر مربوط به دولت دوازدهم و شامل 

معادل  یعنیدالر  اردیلیم ۴۰سال گذشته در مجموع  ۲۰در  نکهیبه ا

در تمام حوزه ها  یخارج یگذار هیدالر جذب سرما اردیلیم ۲ یسال

 .است یرقم مناسب یخارج یگذار هیجذب سرما زانیم نیا ، میداشت

 نیب یبه بازارها یو دسترس یانتقال تکنولوژ نکهیبر ا دیبا تأک یبهرام

 حیلحاظ شده است، تصر دیجد یخارج یقراردادها یدر تمام یلمللا

 یها متوازن شده و به سمت استان یخارج یگذار هیسرما عیکرد: توز

مدت فارس، بوشهر و کرمان  نیکشور سوق داده شده است. در ا

 یرا توانستند جذب کنند. کشورها یخارج یرگذا هیسرما نیشتریب

 .را انجام دادند یگذار هیسرما نیترشیب زین نیو چ ایتالیآلمان، ا

وزارت صنعت، معدن و تجارت  یخارج یگذار هیکل دفتر سرما ریمد

دالر  اردیلیم ۲۰اضافه کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت ساالنه 

دالر  اردیلیم 6دارد که  ازی( نیو داخل ی)اعم از خارج یگذار هیسرما

)بازگشت به  .میدر نظر گرفت یخارج یگذار هیسرما یآن را برا

 فهرست(

 رهیزنج لیتکم یبرا یتومان اردیلیم 350 یگذار هیسرما

  فوالد دیتول
 (۹6آذر  ۲۱ فارس)خبرگزاری  

 
کارخانه نورد گرم در  جادیاز ا یمعدن عیصنا نگیهلد کی رعاملیمد

 هیماارزش محصول فوالد با سر رهیزنج لیفوالد کاوه اروند با هدف تکم

 .تومان خبر داد اردیلیم ۳۵۰ یگذار

 نگیهلد کی رعاملیمحمد اتابک مد دیفارس، س یگزارش خبرگزار به

کارخانه نورد گرم شرکت فوالد کاوه  جادیاظهار داشت: ا یمعدن عیصنا

 یگذار هیارزش محصول فوالد با سرما رهیزنج لیاروند با هدف تکم

وند واقع در خرمشهر در مستضعفان در منطقه آزاد ار ادیبن میمستق

آغاز  ۱۳۹۳در سال  داریاشتغال پا جادیو ا ییداز تیمحروم یراستا

 .دیرس دیبه تول یکارخانه در آذر سال جار نیشد و ا

متر و مفتول سبک از قطر  یلیم ۳۲ یال ۸از قطر  لگردیگفت: م یو

 .کارخانه است نیمتر محصول ا یلیم ۱6تا  ۵.۵

 یگذار هیسرما الیر اردیلیم ۳۵۰۰ه بالغ بر پروژ نیگفته اتابک در ا به

تومان به صورت  اردیلیم ۲۱۰۰و  یارز وروی ونیلیم ۳۵.۸به صورت 

 .انجام شده است یالیر

نفر و به  ۲۲۰ یبرا میکارخانه به طور مستق نیا نکهیبا اشاره به ا یو

اظهار کرد: از  کند، یم ییهزار نفر اشتغال زا ۲ یبرا میمستق ریطور غ

 قیصرفاً از طر یدوران بهره بردار یروهایو جهت جذب نر نیا

 یآبادان و خرمشهر اقدام م یبوم یروهاین نیآزمون و از ب یبرگزار

در  زیآزمون ن نیمرحله آزمون برگزار شده و سوم ۲ نونشود که تاک

ماهه  6 یدر دوره ها زیانتخاب شده ن یروهایاست و ن یدست برگزار

 .شوند یآموزش داده م

 ییاروپا زیآالت ن نیو ماش زاتیکننده تجه نیطرنشان کرد: تأمخا یو

 یرانیمعتبر ا یدر شرکت ها یقابل ساخت داخل زاتیاست و تجه

 )بازگشت به فهرست( ساخته و نصب شده است.

 بازرگانی
 رندیگ یرا م رانیا یبازارها یرقبا امروزه براحت

 (۱۵۸۱۱۹۲شناسه خبر  ۹6آذر  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 

امروزه به  رانیا یگفت: بازارها رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

آن  لیدال نیاز مهمتر یکیکه  شود یتوسط رقبا کنار زده م یراحت

 .ها است موضوع تعرفه

در  یمحمد الهوت م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

که با حضور  ییغذا عیحوزه صنا یتشکالت صادرات یشیجلسه هم اند

و وزارت صنعت، معدن و تجارت در  یمسئوالن وزارت جهاد کشاورز

ما افغانستان  هیشد اظهار کرد: کشور همسا لیتشک یمحل اتاق بازرگان
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 یها و تعرفه ونددیبپ یتجارت جهان ازمانسال گذشته توانست به س

ز ا یکیاساس  نیکند. بر هم  یجهان یها خود را متعادل با تعرفه

 یکشورها برا نیکه در صادرات رخ داده آن است که تعرفه ا یمشکالت

 یسع دیبا نیمتفاوت است بنابرا گریو ترک د یرانیا یواردات کاالها

 گریرا از طرق د یجهان رتدر سازمان تجا رانیشود که خالء حضور ا

 .میپر کن یحیترج یها تعرفه یمانند برقرار

 یارج از سازمان تجارت جهانکشور خ نیبزرگتر رانیافزود: ا یو

(WTO)  رانیا تیعدم عضو نیا لیتوجه داشت که دل دیاست و با 

 .است یاسیشده س ادیدر سازمان 

که عضو سازمان تجارت  یزمان نیمانند چ یگفت: کشور یالهوت

کرد و  یخنث یحیترج یمشکل را با انعقاد قراردادها نینبود ا یجهان

در تمام  نکهیقبل از  ا نیکرد بنابرا لیحجم تجارت خود را تعد زانیم

مشکالت را  دیبسته شود با رانیا یکاالها یبازار به رو ایدن یکشورها

 .برطرف کرد یحیترج یقراردادها دمانن یاز طرق

امروزه به  رانیا یادامه داد: بازارها رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

آن  لیدال نیاز مهمتر یکیکه  شود یتوسط رقبا کنار زده م یراحت

 .ها است موضوع تعرفه نیهم

کرد: تجار کشور انتظار دارند که امروز اگر کتاب مقررات  حیتصر یو

سال امکان حداقل  کیحداقل تا  شود یصادرات و واردات منتشر م

 .الزم را داشته باشند یریگ میتعرفه در آن نباشد تا بتوانند تصم رییتغ

جهاد  ریصادرات محور وز دیتول ادامه داد: در حوزه رفع موانع یالهوت

حضور  یرا برا ییو اعضا لیرا تشک یدر شروع دولت دوازدهم کارگروه

کشور  یرا در بخش کشاورز یدر آن انتخاب نمود تا موانع صادرات

 .ابدی شیحوزه افزا نیبردارد تا صادرات ا

با  میکرد که بتوان یدواریاظهار ام رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

 یخروج ۹۷و سال  یسال جار انیکارگروه در پا نیجلسات ا یبرگزار

 .میشاهد باش یو عملکرد مثبت

 یبه کشور برا یکشاورز یدرباره مشکالت ورود موقت کاالها یو

ورود موقت کاال به  یبا گمرک برا یصادرات مجدد آن گفت: جلسات

در  کهیدر حال خورد یکشور برگزار شد اما کماکان مشکالت به چشم م

کرده بود که به  یاعالم آمادگ رانیشته صندوق ضمانت صادرات اگذ

ورود موقت کاال ارائه بدهد اما گمرک  یالزم برا نیخود تضم انیمشتر

 .رفتیآن را نپذ

 نیا زین یخصوص مهیب یها اضافه کرد: در سال گذشته شرکت یالهوت

از آن  یکیاختالف گمرک با  لیاما به دل کردند یضمانت را صادر م

 یاز سو مهیب یها شرکت نیبه طور کل تضم یا مهیب یها کتشر

 .شود ینم رفتهیگمرک پذ

از کاالها معتقد  یورود برخ یبرا یگفت: وزارت جهاد کشاورز یو

در  دیباورم که نبا نیاساس بنده بر ا نینظر بدهد. برا دیاست که با

 نیا رایانجام شود ز یریمورد واردات به منظور صادرات مجدد سختگ

صادرات صورت  یبرا دیتول هیمنابع اول نیاالها صرفا به منظور تامک

 .ردیگ یم

از ارائه  یریجلوگ یگفت: برا رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ

 هیرا اتخاذ نمود تا از هدررفت سرما یاستیس توان یم هیرو یب یمجوزها

از  یریها امکان جلوگ شود اگر چه بر اساس قانون دولت یریجلوگ

 هیهمه جوانب را لحاظ کنند تا سرما دیرا ندارند اما با یگذار هیسرما

 .نرود هدرکشورمان  یمل

 ریپذ هیکه توج ییها ها به طرح از کشورها بانک یادامه داد: برخ یالهوت

انجام  قیطر نیو در واقع از ا دهند ینم یگذار هیاجازه سرما ستندین

 نیاکنون ا کهیحال در کنند یرا در کشور خود کنترل م هایگذار هیسرما

که  مینیب یرا م یصنعت یها و شهرک میستیشاهد ن رانیاتفاق را در ا

در آنها با حداقل  تیفعال ایاند  بالاستفاده شده یا رانهیبه و لیتبد ای

 )بازگشت به فهرست(  .ردیگ یصورت م دیتول

 منسی/ تالش زشیو اتر رانیا یابط اقتصاداز رو یریتصو

وجود مشکالت  رغمیعل رانیانعقاد قرارداد با ا یبرا شیاتر

   یبانک
 (۹6آذر  ۳فارس )خبرگزاری  

 

از  یشیاتر یها شرکت شیو اتر رانیا نیب یوجود مشکالت بانک رغمیعل

مراودات  یمند به برقرار به شدت عالقه منسیز یشیجمله شاخه اتر

را با  ویهستند و تالش دارند تا قرارداد ساخت لوکوموت رانیا اب یتجار

 .به امضا برسانند یرانیا یها شرکت

فارس بعد از توافقنامه برجام،  یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 یارتباطات تجار یریو از سرگ یبرقرار یبرا ییاروپا یتالش کشورها

 انیم نیمشاهده شد اما در ا اریبس  یتجار یها اتیبا حضور ه رانیبا ا

 یارتباطات تجار یریاز سرگ یاست که برا ییاز کشورها یکی شیاتر

 یتجار یها اتیتاکنون چند بار ه کهیدارد بطور یشتریتالش ب رانیبا ا

 یبرا رانیا یتجار یها اتیاند و متقابال ه آمده رانیکشور به ا نیا

سفر  ینفر ونیلیم ۸کشور  نیبه ا شیتجارت با اتر تیوضع یبررس

 .اند کرده
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 نیرتریاز فق یکیدوم  یکه بعد از جنگ جهان یبعنوان کشور شیاتر

از  یکیبه  ریاخ یها دهه یدر ط رفت یبه شمار م ییاروپا یکشورها

 شیشده است. اقتصاد کشور اتر لیجهان تبد یکشورها نیثروتمندتر

 عیبود و صنا یاسفناک تیدوم در وضع یجنگ جهان انیدر پا

بخش صنعت، عمال به صفر  دینابود شده و تول یبطور کل یساختریز

 نیا نیمسئول ش،یدر اقتصاد اتر یدوران نزول نیبود. پس از ا دهیرس

مستقل و  یدر چارچوب شیاتر یاقتصاد یکشور به منظور بازساز

  .کردند یزیر طرح ۱۹۴۸را در سال  یا خودکفا برنامه

کشور در  نیوتور محرک اقتصاد او م یبعنوان پارامتر اصل یدولت عیصنا

 نیا یاقتصاد تی. رفته رفته وضعرفت یپس از جنگ بشمار م یها سال

پس از آن رشد و  یها رفت و اقتصاد در سال یکشور رو به بهبود

  .افتیبهبود 

 یها یهمکار شیاتر یاقتصاد تیموفق یفاکتورها نیتر از مهم یکی 

 نیو کارگران بود که ا انیکارفرما ندگانینما نیمابیمناسب ف یتخصص

  .مناسب شد یگذار هیسرما ساز نهیو زم هیامر پا

و جهش  دینجامیبطول ن ادیز یرشد اقتصاد نیاساس، البته ا نیا بر

 ۱۹۷۰دهه  یکشور در اثر بحران نفت ط نیشده در ا جادیا یاقتصاد

  .دیرس انیبه پا

از  یکیتوانست بعنوان  شیاتر ۱۹۹۵از دوران مذکور و در سال  پس

اروپا در  هیعضو اتحاد یمجموعه کشورها تیبه عضو ییاروپا یکشورها

از  ریسال اخ ۱۵ یال ۱۰ یکشور ط نیاقتصاد ا یامر برا نیکه ا دیآ

  .برخوردار بوده است یا ژهیو تیاهم

 نیتر با کم ایدن یکشورها نیتر از جمله با ثبات شیحال حاضر اتر در

متوقف و  یعموم یها یبده شیفزااساس ا نیتورم است. بر هم زانیم

  .بودجه متمرکز شده است نییتوازن در تع جادیبر ا یمال یها استیس

کوچک و متوسط  یها از همه، شرکت شیرا ب شیاتر یاقتصاد ساختار

درآمد سرانه آن  زانیو م شیاتر تیبه جمع تیبا عنا دهد، یم لیتشک

تالش کرد  شیاتر ،یکاریدرصد ب زانیم نیو همچن تیبه تناسب جمع

گسترش دهد تا بتواند  یادیکوچک و متوسط را تا حد ز یها تا بنگاه

  .دهد شیدرآمد سرانه را افزا ،یکاریب زانیعالوه بر کاهش م

ارتباطات  یبرقرار یاز نقاط قوت برا یکیاتفاقا  د،یافزا  یگزارش م نیا

کوچک و متوسط است  یها بنگاه نیوجود هم شیبا اتر رانیا یتجار

 یادیبزرگ ترس ز یاقتصاد یها بنگاه کایآمر یها میدر بحث تحر رایز

کوچک و  یها دارند و بنگاه ایرا داشته و  رانیارتباطات با ا یاز برقرار

  .هستند یالملل نیکمتر متاثر از اتفاقات ب توسطم

تهران هم اذعان  یاتاق بازرگان رکلیدب ینکته  بهمن عشق نیبه ا البته

و  رانیا یدر روابط تجار کایآمر یها میتحر نکهیبر ا دیدارد و با تأک

 یشیاتر یها داشت: بافت شرکت انیباشد، ب رگذاریتواند تأث ینم شیاتر

 رانیکوچک و متوسط است که از کار کردن با ا یها از شرکت یبیترک

بزرگ ممکن  یها شرکت رایز افتد، یبه خطر نم کایبا آمر افعشانمن

 کایمنافعشان در آمر رانیو کار کردن با ا کایآمر یها میاست براثر تحر

 .فتدیبه خطر ب

 یدو کشور برا یتجار یها اتیه لیاز تما ریاساس، به غ نیا بر

 یدو کشور خوشبختانه مسئوالن دولت نیب یارتباطات اقتصاد یبرقرار

 کهیبطور کنند یرا فراهم م شتریب یها یهمکار نهیهم زم نیطرف

ارتباطات  یدر رابطه با برقرار شیدر اتر انریا ریسف ییعباداهلل موال

 شیو اتر رانیتوسعه روابط ا یبرا یبه نقشه راه جامع شیو اتر رانیا

موضوعات بخصوص موضوعات  ینقشه راه تمام نیاشاره کرد و گفت: ا

 .شود یرا شامل م یاقتصاد

رو  نیمحدود است از ا یبا بازار مصرف داخل یصنعت یکشور شیاتر

برخوردار است و هر  یا ژهیو تیکشور از اهم نیا یبرا یتجارت خارج

کشور در سبد  نیصادرات ا زانیبه م زیهر چند ناچ کند یساله تالش م

کشور باعث  نیا یاقتصاد یدر پ ی. رشد پدیافزایب یمبادالت خارج

و پس  ۲۰۰۹از سال  ریغ سال گذشته )به ۱۰در  شیرشده تا اقتصاد ات

صادرات کاال و خدمات  یاهد رشد صعود( شیجهان یاز بحران اقتصاد

 ۱۳۱بالغ بر  ۲۰۱6شاخص در سال  نیخود باشد. ا یخارج یبه شرکا

کشور در  نیا یوروی اردیلیم ۱۳۵بود. با توجه به واردات  وروی اردیلیم

  .شد وروی اردیلیم ۲66بالغ بر  آن یسال گذشته مجموع تجارت خارج

 یعامل مهم یو شرق یکزمر یاروپا یبه کشورها ییایجغراف یکینزد

کشورها  نگونهیبا ا یمفهوم تجارت و ارتباطات اقتصاد شیافزا یبرا

در بخش صادرات  شیاتر یتجار یشرکا نیتر و مهم شود یمحسوب م

فرانسه، چک و در بخش  س،ییسو ا،یتالیا کا،یآلمان، آمر ۲۰۱6در سال 

 کایچک و آمر س،ییسو ن،یچ ا،یتالیسال آلمان، ا نیواردات در هم

  .اند بوده

آالت،  نیماش شیاتر یاقالم صادرات نیتر مهم د،یافزا یگزارش م نیا

 ،ییدارو یها فرآورده ه،ینقل طیوسا ،یکیالکتون زاتیموتور پمپ، تجه

کاغذ، چوب و  ،یلیو است یآهن داتیتول ل،یآهن و است ک،یپالست

 .است یپزشک زاتیتجه

مقام بخش  کیو به عنوان  نیو یاوفنر قائم مقام اتاق بازرگان آنتون

اظهار داشت:  رانیبا ا یروابط تجار یدر مورد برقرار شیاتر یخصوص

 یرانیا یها را با شرکت یخوب یلیخ یها یهمکار شیپ یها ما دوره

 شتریب یها یهمکار یرا برا یدیجد ریمس میخواه یو امروز م میداشت

 .میباز کن کشوردو  یها شرکت

 یقراردادها ۲۰۱6اظهار داشت: در سال  نیو یمقام اتاق بازرگان قائم

قراردادها مربوط به  نیسوم از ا کیو  میداشت رانیبا ا یخوب یلیخ

 ۲۰۱۷سال اول  میدر ن کهیبوده اند بطور نیبوده که در و ییشرکت ها
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از  شیواردات به اتر نیشده و همچن شتریب رانیبه ا شیصادرات اتر

به حجم روابط  یبزود میانبتو میدواریشده و ام ادتریهم ز رانیا

 .میشو کیدو کشور نزد نیب یوروی ونیلیم ۴۰۰ یاقتصاد

در  شیاتر یاقتصاد یاز همکارها یکی تواند یم رانیداشت: ا انیب اوفنر

 ریو ز یاطالعات، انرژ یها یمختلف مثل دارو ، فناور یها نهیزم

 .شود یو شهر یانرژ یها ساخت

وگو با  در گفت شیبانک اتر مارخهارت مسئول کنترل نیارو البته

را قبل از  شیو اتر رانیا نیب یخبرنگار فارس حجم تبادالت تجار

ما تمام تالشمان  دیگو یو م کند یعنوان م وروی ونیلیم ۸۰۰ ها میتحر

رقم  نیدو کشور دوباره به ا نیب یتا حجم مراودات تجار میکن یرا م

  .برسد

 انیب شیو اتر رانیا نیب یاز مراودات تجار تیحما یدر راستا یو

ممکن است در روابط  کایآمر دیجد یها استیداشت: اگرچه س

 یبرا شیباشد، اما کنترل بانک اتر رگذاریتأث شیو اتر رانیا یاقتصاد

 نیرا در ا یشیاتر گذاران هیدارد و صادرکنندگان و سرما یآن راه حل

 رانیبا اخود  یگذار هیسرما تیتا از امن کند، یم تیکامالً حما نهیزم

 .مطمئن باشند

دارند، گفت: اوبربانک  یهمکار رانیبا ا یکم یها بانک نکهیا انیبا ب یو

هم از  زنیفایقرارداد امضا کرده و بانک را یرانیبانک ا ۱۴با  شیاتر

 رانیبا ا یاست که قرار است وارد مراودات مال یشیاتر یها جمله بانک

 .شود

 یها از بانک یبا تعداد شیانک اتراوبرب نکهیا رغمینماند که عل ناگفته

که  یمشکل نیتر قرارداد امضا کرده است اما هنوز هم عمده یرانیا

 یتبادالت مال یبرقرار شود یدو کشور مطرح م یاقتصاد نیفعال یسو

ها آغاز نشده و تحقق  بانک یها تیاست و ظاهرا هنوز فعال یو بانک

اقدامات  ازمندین شیک اترو اوبر بان یرانیبانک ا ۱۴ نیب یانکتبادالت ب

  .مسئوالن است یاز سو یشتریب

 یداشتند برخ شیبه اتر رایاخ یرانیا یتجار اتیکه ه یسفر در

افتتاح حساب به اوبر  یبرا یرانیا یتجار یها عامل شرکت رانیمد

به آنها  یبانک با عذرخواه نیمراجعه کرده بودند که ا شیبانک اتر

که  یافراد یح حساب وجود ندارد اما براگفته بود که فعال امکان افتتا

  .وجود ندارد یاند مشکل حساب داشته انکب نیاز قبل در ا

ارتباطات  یعالقمند به برقرار یها از شرکت یکیگزارش  نیا براساس

شرکت  نیا یاست که مسئول بخش مال منسیشرکت ز رانیبا ا یتجار

گفت: اگرچه  یو بانک یدر گفت وگو با فارس در خصوص ارتباطات مال

 یهستند که برا ییها وجود دارد و بانک نهیزم نیدر ا یمشکالت

ما را تحت فشار  رانیبا ا یشیاتر یها شرکت یارتباطات مال یبرقرار

 یارتباطات مال یبرقرار یاما ما تمام تالش خودمان را برا دهند یقرار م

  .میده یانجام م رانیبا ا یو بانک

با  دیانعقاد قرارداد جد یبرا ایآ سوال که نیدر پاسخ به ا یو

با  یانجام شده است، گفت: فعال قررداد یمذاکرات یرانیا یها شرکت

 نهیدر زم دیجد یمنعقد نشده است، اما در صدد انعقاد قراردادها رانیا

انجام شده اما  یمذاکرات م،یهست یرانیا یها با  شرکت یساز ویلوکوموت

 )بازگشت به فهرست(حاصل نشده است.  املک جهینت

که مانع صادرات به  ییها نهیحاضر به لغو تمام هز

 یجمهور کیشر میخواه ی/ ممیهست شود یافغانستان م

 میباش رانیا یاسالم
 (۹6آذر  ۵فارس خبرگزاری ) 

 
حاضر به لغو تمام  نکهیا انیبا ب رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

 یگفت: فساد ادار م،یهست شود یکه مانع از صادرات م ییها نهیهز

فساد نهفته  یا که درون اداره یمانع صادرات است و تا زمان نیتر مهم

 .میابی یباشد توسعه و ثبات نم

جابر انصار  رجند،یفارس از ب یخبرگزار یگزارش گروه اقتصاد به

 با یجنوب کارگروه توسعه صادرات خراسان نیشامگاه شنبه در سوم

و افغانستان ملموس  یاسالم یبازار جمهور تیظرف نکهیاشاره به ا

نوع تفکر  رییبرخورد و تغ ،یهمکار هیاست، اظهار داشت: روح

 .است نیقابل تحس افغانستاندر ارتباط با  یجنوب خراسان

جمهور  سیرئ فیجمهور افغانستان درمراسم تحل سیرئ داریبه د یو

از تجار دو کشور  یمراسم تعداد نیا داشت: در انیاشاره کرد و ب رانیا

 .داشتند ییها هیگال یو افغان یرانیتجار ا یحضور داشتند که برخ

را  یرانیتجار ا یها هیگال نیتر مهم رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

از جانب افغانستان اعالم کرد و  یجنوب بسته بودن سه بازارچه خراسان

با  یمشترک ئتیانستان قرار شد هجمهور افغ سیرئ دیافزود: با تاک

کشور  ۲ یبرگزار و از مرزها رانیوزارت صنعت، معدن و تجارت ا

 یهمه جانبه با ارائه راهکارها برا یشنهادیو پ ردیپذ صورت یدارید

 .جمهور ارسال شود سیرئ

که از جانب  یمقرر شد هر فساد ادار نیاضافه کرد: همچن انصار

و  یرقانونیغ یها ید که متأسفانه اخاذافغانستان مشاهده شد اقدام شو

نفر از اخاذان به  ۲۳راستا  نیدر ا نیبنابرا شد، یانجام م یشخص

 .و از کار برکنار شدند یمعرف یدادستان
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 موانع صادرات نیتر مهم ؛یفساد ادار*

موانع صادرات است،  نیتر از مهم یفساد ادار نکهیبر ا دیبا تأک یو

فساد نهفته باشد توسعه و ثبات  یا دارهکه درون ا یداد: زمان حیتوض

 .شود یکشانده م یو سازمان به نابود میابی ینم

توسعه  نهیاظهار داشت:در زم رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

که بر سر راه توسعه صادرات  یا موانع دو طرفه میکن یصادرات تالش م

سد راه  که ریو مقررات دست و پاگ نیتمام قوان نیاست حذف و همچن

 .میببر نیتوسعه تجارت است را از ب

از  یا گزارش جامع و همه جانبه جیپک کیطبق  دیاعالم کرد: با انصار

 .شود یمبادله م ییدر مرزها چه کاال میکن یمرزها داشته و بررس

 میهست شود یکه مانع از صادرات م ییها نهیحاضر به لغو تمام هز *

که مانع از صادرات  ییها نهیام هزحاضر به لغو تم نکهیبا اعالم ا یو

 رانیاست که ا نیمهم مشروط بر ا نیاظهار داشت:  ا م،یهست شود یم

 .قدم را بردارد نیا زین

حاضر به حذف و  نکهیبا اشاره به ا رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

دو  نیارز ب یساز کسانیبه  م،یهست زایپاسپورت و و نهیکاهش هز

 یجنوب خراسان ندگانیکه نما یکرد: در صورت حیکشور اشاره و تصر

 یساز کسانیحاضر به  کنند یافغانستان دالر اخذ م ندگانیو نما وروی

 .میهست زینه نیزم نیدر ا

 ۲.۵دالر اعالم کرد که  اردیلیم ۱۱.۵افغانستان را  یبازار مصرف انصار

 ینبجا نهیهر هز میکرد: حاضر نییاست، تب رانیآن متعلق به ا اردیلیم

و  میسرعت بخش صادرات است را حذف کن یها که مانع چرخ دنده

تا  میبده رانیشانس را به ا نیمشترک ا یها یبا همکار میخواه یم

 .کند لیدالر تبد اردیلیکشور را به پنج م نیا یدالر اردیلیم ۲بازار 

 ینیو چ یپاکستان ینسبت به کاال یرانیا یکاال یباال تیفیک *

بهتر دانست و  ینیو چ یپاکستان یرا از کاال یرانیا یکاال تیفیک یو

پاکستان  ن،یازبکستان، چ یداشت: واردات افغانستان از کشورها انیب

و افغانستان و انجام  رانیا نیکه فرهنگ مشترک ب یاست درصورت

انجام واردات  نیبنابرا شود یم ها نهیآمدن هز نییساز پا نهیواردات زم

 .ندگان ما در افغانستان استبه نفع مصرف کن رانیبا ا

به افغانستان اشاره  مانیبه واردات س رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

که در  یمانیهزار تن س ۵۰۰و  ونیلیداد: پنج م حیکرد و توض

 یصادرات کشور پاکستان است درصورت رسد یافغانستان به مصرف م

 یها نهیاهش هزبه افغانستان با ک رانیاز ا مانیکه با صادر کردن س

 .بود میخواه جهحمل و نقل موا

وارده به افغانستان  یکاالها متیق میکرد: تقاضا ندار نییتب انصار

به دنبال  مت؛یکاال باشد نه ق تیفیرقابت براساس ک دیو با ابدیکاهش 

 میخواه یو م میزن یحرف نم یو از توان تجار میتجارت سالم هست

 .میباش رانیا یاسالم یجمهور کیشر

برد -برد یاست لذا اگر باز ییکرد: افغانستان کشور نوپا حیتصر یو

مساعد  یو برا میباخت هم نداشته باش-برد یباز میخواه یم میندار

 .میهماهنگ هست رانیصادرات و واردات با ا یها نهیساختن زم

از  یری/ لزوم جلوگهیرو کیتجارت  رامونیپ یتجار افغانستان هیگال *

 به افغانستان تیفیک یب یمواد سوخت

تجار افغان  هیاز گال نیهمچن رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

 گذاران هیسرما یشد: برخ ادآوریاشاره کرد و  هیرو کیتجارت  رامونیپ

صادرات  زانیو م میواردات دار هیرو کیما فقط تجارت  ندیگو یافغان م

 زین نهیزم نیدر ا یاست که خواستار همکار نییپا اریبس رانیبه ا

 .میهست

 دیبه افغانستان تأک تیفیک یب یاز مواد سوخت یریبر لزوم جلوگ انصار

توسط  ینیدر حوزه کشت فراسرزم نیکرد و گفت: همچن

 یا و هر زمان در هر حوزه  میدار یکشور آمادگ نیدر ا یجنوب خراسان

 .میده یقرار م رانیا اریبه اطالعات باشد در اخت ازین

 ازیکه ن یدر هر قسمت یدر حوزه علم و تکنولوژ نکهیا با اشاره به یو

مطرح  م،یحاضر به فراهم کردن آن هست دیداشته باش التیبه تسه

لذا  رود یاست که به سمت توسعه م یاستان یجنوب کرد: خراسان

 .میبرگزار کن رجندیدر ب یو صنعت یتخصص یها شگاهینما میحاضر

 یخاطرنشان کرد: برگزار انیپا در رانیافغانستان در ا یبازرگان زنیرا

را فراهم و سبب  یمبادالت تجار نهیزم یتخصص یها شگاهینما

   )بازگشت به فهرست( .شود یشناخت تجار دو کشور م

 ساله را شکست 5رکورد  رانیصادرات فرانسه به ا
 (۱۵۸۵۵۹۱شناسه خبر  ۹6آذر  6تسنیم )خبرگزاری  

 
 ۱۲از صادرات  یالدیم یماهه سال جار ۹در  رانیفرانسه به ا صادرات

 ۵۳و  اردیلیم کیفراتر رفت و به  ۲۰۱6تا  ۲۰۱۲ یماهه سال ها

 .دیرس وروی ونیلیم

اطالعات  نیدتریجد م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

دهد  یاستات( نشان م ورویمرکز آمار اروپا) یمنتشر شده از سو

 یرشد قابل توجه یالدیم یسال جار یط رانینسه به اصادرات فرا

 .داشته است

 ۵۳و  اردیلیم کی یالدیم یماهه سال جار ۹در  ییکشور اروپا نیا

رقم نسبت به مدت  نیداشته است که ا رانیصادرات به ا وروی ونیلیم



 

 16  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

ماهه سال  ۹درصد رشد کرده است. فرانسه در  ۱۲۹مشابه سال قبل 

 .صادر کرده بود رانیکاال به ا وروی ونیلیم ۴۵۸قبل تنها 

 ۱۲در  رانیماهه امسال از صادرات به ا ۹در  رانیفرانسه به ا صادرات

، و ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ یسال ها نیو همچن ۲۰۱6ماهه سال 

 ۲۰۱۲تا  ۲۰۱6 یکشور در سال ها نیبوده است. ا شتریب زین ۲۰۱۲

 ورو،ی ونیلیم ۴۵۳ ورو،ی ونیلیم ۵6۲ ورو،ی ونیلیم ۷۲۱ بیبه ترت

 .صادرات داشته است رانیبه ا وروی ونیلیم ۸۰۳و  ورو،ی ونیلیم ۴۹۳

ماهه نخست سال  ۹در  رانیگزارش واردات فرانسه از ا نیاساس ا بر

 یدرصد ۱۱۹نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  زین یالدیم یجار

 ۹است. فرانسه در  دهیرس وروی ونیلیم ۸۷۸و  اردیلیم کیداشته و به 

 .وارد کرده بود رانیکاال از ا وروی ونیلیم ۸۵۷سال قبل  ماهه

 یدرصد ۱۲۲با رشد  زیماهه امسال ن ۹تجارت دو کشور در  مجموع

 وروی ونیلیم ۹۳۱و  اردیلینسبت به مدت مشابه سال قبل به دو م

 ۳۱۵و  اردیلیم کیماهه سال قبل  ۹است. تجارت دو کشور در  دهیرس

 )بازگشت به فهرست( اعالم شده بود. وروی ونیلیم

 درصد است 1 ریز هیروس ییاز بازار مواد غذا رانیسهم ا
 (۱۵۸66۸۸شناسه خبر  ۹6آذر  ۷تسنیم  )خبرگزاری 

 
 ۴۰از بازار حدود  رانیگفت:سهم ا هیو روس رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 کیو کمتر از دالر  ونیلیم ۳۰۰ هیروس ییمواد غذا یدالر اردیلیم

 .درصد است

در نشست مشترک  یاسداله عسگراوالد م،یتسن یگزارش خبرگزار به

مشترک المنافع افزود :  یو کشورها هی، روس رانیتجار و بازرگانان ا

دالر است  اردیلیم ۴۰حدود  نیما با چ یو بازرگان یروابط تجار

دالر عبور  داریلیم ۲از حدود  هیما با روس یکه مبادالت بازرگان یدرحال

درصد به  ۸۰درصد به  ۲۰حجم از تجارت هم  نیا نکهینکرده ضمن ا

 .است هینفع روس

 یبه علت ناتوان یاسیبرخالف روابط خوب س هیو روس رانیگفت : ا یو

، تجار ؛ بازرگانان  دکنندگانی، تول نانیکارآفر یدر عمل به خواسته ها

 .اند دهید انیز یو بازرگان یدو کشور همواره در روابط اقتصاد

 کیکنند که هر یم دیتول ییکاالها هیو روس رانیافزود : ا یعسگراوالد

گذاران  هیسرما رشیبا پذ میدار یدارند و امادگ ازیاز دوکشور به آنها ن

از بازار  یمشترک سهم مناسب دیآالت و تول نیماش افتیروس ، در

 .میداشته باش ییغذا عیدر حوزه صنا ژهیرا به و هیروس

عامل  ۵از  یرا ناش هیو روس رانیعلت متوقف ماندن تجارت ا یو

ال " شیدر گشا یریسخت گ ژهیبه و یدانست و گفت : مشکالت بانک

و متزلزل بودن ارزش  ی، مشکالت مال یروس یاز جانب بانکها "یس

، مشکالت  یالملل نیمعتبر ب یارزها گریدر برابر دالر و د الیروبل و ر

و  یلی، ر ینیاعم از حمل و نقل زم هیا روسب تدر تجار یحمل و نقل

تجار و  یبرا کسالهیمدت دار حداقل  دی، مشکالت صدور رواد ییهوا

 یتحت نظارت دولتها یقو یسازمان داور کی، نبود  یرانیبازرگانان ا

در  یمشکل اساس ۵حقوق تجار و بازرگانان  یفایاست یدوکشور برا

 .است هیروسو  رانیا انیتجارت م یریروند شکل گ

 یبرا دیدر صدور رواد یریسخت گ نیافزود : همچن یعسگراوالد

 یکه برا رانیروس ها برخالف ا نکهیو ا یرانیا یها ونیرانندگان کام

 یبرا یکند روسها به سخت یصادر م دیگردشگران آنها در فرودگاه رواد

رفع  دیمشکالت با نیکنند که ا یصادر م دیرواد یرانیگردشگران ا

 . شود

نشست گوشه  نیو روس در ا یرانیو تجار ا دکنندگانیاز تول یدادتع

و  رانیخود را ارائه کردند و مقرر شد مد داتیها و تول تیاز فعال ییها

وچهره به چهره  یتخصص یدوکشور در نشست ها یفعاالن اقتصاد

 )بازگشت به فهرست( مذاکره کنند . اتیدرخصوص جزئ

 ماه 10در  رانیبه ا نیچ یدالر اردیلیم 15ات صادر
 (۱۵۸۷۱۱۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۸تسنیم )خبرگزاری  

 
 ۱۵ شیبا افزا یالدیم یماهه سال جار ۱۰در  رانیبه ا نیصادرات چ

 .دیدالر رس اردیلیم ۱۵نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز  یدرصد

اعالم کرد  نیچ گمرک م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

با  یالدیم یماهه سال جار ۱۰در  نیو چ رانیا یمبادالت تجار

 .نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است یدرصد ۲۲ شیافزا

 ۲۵بالغ بر  ۲۰۱6تا اکتبر  هیکه در ژانو نیو چ رانیا یتجار مبادالت

 ۳۰.۴به  یتا اکتبر سال جار هیدالر اعالم شده بود در ژانو اردیلیم

 .است افتهی شیدالر افزا اردیلیم

 یدرصد ۱۵ شیبا افزا ۲۰۱۷تا اکتبر  هیدر ژانو رانیبه ا نیچ صادرات

دالر  اردیلیم ۱۴.۹۴نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 

 اردیلیم ۱۳بالغ بر  ۲۰۱6تا اکتبر سال  هیدر ژانو نیاست. چ دهیرس

 .صادر کرده بود رانیدالر کاال به ا
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 نیداشته است. چ شیافزا زیدوره ن نیدر ا رانیاز ا نیردات چوا ارزش

وارد  رانیدالر کاال از ا اردیلیم ۱۲بالغ بر  ۲۰۱6ماهه نخست  ۱۰در 

ماهه نخست  ۱۰در  یدرصد ۲۹ شیرقم با افزا نیکرده بود که ا

 یعمده واردات یاست. نفت کاال دهیدالر رس اردیلیم ۱۵.۴6امسال به 

مواجه شده  متیق شیبا افزا ریاخ یماه ها یط است که رانیاز ا نیچ

 .است

 یالدیم یماهه سال جار ۱۰در  نیگزارش کل تجارت چ نیاساس ا بر

 کیرقم کمتر از  نیاز ا رانیدالر بوده است. سهم ا اردیلیم ۳۳۰۷

)بازگشت به  درصد برآورد شده است. ۰.۹۱بالغ بر  یعنیدرصد 

 فهرست(

 30 یمبلمان در برابر گردش مال یدالر ونیلیم 40ادرات ص

 است زیصنعت ناچ یتومان اردیلیهزار م
 (۹6آذر  ۱۲فارس )خبرگزاری  

 
تهران صادرات صنعت مبلمان را در برابر  یاتاق بازرگان سیرئ بینا

دانست و گفت:  زیصنعت ناچ یتومان اردیلیهزار م ۳۰ یگردش مال

صنعت  نیاعتماد کرده و امور مربوط به ا یبه بخش خصوص دیدولت با

 .را به خودش واگذار کند

 یرمحمدصادقیفارس، عالء م یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 یالملل نیکنفرانس ب نیتهران امروز در دهم یاتاق بازرگان سیرئ بینا

وابسته گفت:  عیو صنا ونیدکوراس هنر ،یطراح مبلمان، یتجارت جهان

منجر به  یدیبه خصوص تول یاقتصاد یها ش تشکلو گستر جادیا

 یدر تحقق اقتصاد مقاومت یو فعاالن اقتصاد یمشارکت بخش خصوص

 .شود یم

هزار  ۱۰۰اظهار داشت: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود  یو

هزار نفر  ۵۰۰فعال هستند و حدود  یو فروشگاه یدیواحد اعم از تول

 یتومان ارزش مال اردیلیهزار م ۳۰صنعت اشتغال دارند که  نیدر ا

  .بخش است نیدر ا انهیسال یگذار هیسرما

 ۴۰صادرات صنعت مبلمان سال گذشته   داشت: انیب یرمحمدصادقیم

است و الزم است  یزیناچ اریدالر بوده است که البته رقم بس ونیلیم

 .میده شیبخش را افزا نیدر ا دیسهم تول یبا هدفگذار

 شیو اروپا در هما اینام از آس کشور صاحب ۲۴حضور   داشت: انیب یو

در انجام  یارزشمند بخش خصوص یها تیدهنده ظرف امروز نشان

و تعامل با  یو تجار یصنعت یها استیس نیو تدو یالملل نیب یکارها

  .کشورها است ریسا یو اقتصاد یعلم یها بخش

 یمل یشورا سیتأس داشت: انیتهران ب یاتاق بازرگان سیرئ  بینا

 نیچند هزار متخصص در ا تیمبلمان و ترب  دانشگاه سیمبلمان و تأس

تحقق  یکنفرانس دکو است و به معنا یحوزه از جمله دستاوردها

  .در مقام اجرا و عمل است یاقتصاد یپلماسید

است دولت به بخش  ستهیداشت: لذا شا انیب یصادق رمحمدیم

 یو بسترها رانیا ونیمبلمان و دکوراس یمل یشورا ژهیو به و یخصوص

وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد 

 .میصنف و صنعت کشورمان باش نیا شتریب ییشکوفا

کشور با موانع و  ونیاظهار داشت: صنعت مبلمان و دکوراس یو

از  یفقدان اطالعات کاف آالت، نیماش یمانند فرسودگ یمشکالت

واردات  یباال یها صنعت و تعرفه نیا یار سنتهدف و ساخت یبازارها

رو است که الزم است با اهتمام دولت و تالش فعاالن  روبه هیمواد اول

  .شود ممشکالت ک نیبخش ا نیا

مبلمان و استفاده از  یمل یمشورت با شورا  اظهار داشت: یو

 تواند یتوسط دولت و مجلس م یکنفرانس علم نیا یها یخروج

و  یحل مشکالت صنف ریرا در مس یاقتصاد یها تگاهدولتمردان و دس

محصوالت و توسعه صادرات کمک  یفیو ک یصنعت و ارتقاء کم

 .کند یانیشا

 شیفرما یترجمان اجرا توان یکنفرانس امسال را م اظهار داشت: یو

در قالب انتقال دانش  یدر تحقق اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر

و  یخارج یها یگذار هیب سرمابه داخل کشور و جذ یو فن یعلم

اشتغال، ارزش  جادیمشترک ،ا یگذار هیو انجام سرما یانتقال تکنولوژ

 .کرد ریتفس یرنفتیو توسعه صادرات  غ دیافزوده و رونق تول

 ،یتجارت مبلمان، طراح یالملل نیکنفرانس ب نیگزارش فارس، دهم به

صدا و  یللالم نیب یها شیآذر ماه در مرکز هما ۱۲ ونیهنر دکوراس

)بازگشت  برگزار شد. یو بخش خصوص یبا حضور مسئوالن دولت مایس

 به فهرست(

 کند یکاال صادر م هیو روس هیبه ترک رانیا قیهند از طر
 (۱۵۹۴۰۷۳شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  
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 ییبه اجرا کاال یالملل نیحمل و نقل ب ونیهند به کنوانس وستنیپ

جنوب که سال هاست -شمال یالملل نیحمل و نقل ب دوریشدن کور

 .افتاده کمک خواهد کرد ریبه تاخ

 ،یو یت یان د یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزار به

 ییکاال به اجرا یالملل نیحمل و نقل ب ونیهند به کنوانس وستنیپ

وب که سال هاست جن-شمال یالملل نیحمل و نقل ب دوریشدن کور

 .افتاده کمک خواهد کرد ریبه تاخ

را  هیروس ای هیمحموله خود به ترک نیاول هیژانو ۱۵قرار است روز  هند

و زمان ارسال کاال را  نهیهز قیطر نیو از ا دیارسال نما رانیا قیاز طر

 .به نصف کاهش دهد

 نیبه ا وستنیوجود دارد که پ یادیز دیام»کومار افزود:  پیساند

و  هیبه روس ژهیصادرات هند به و نهیرا در زم یقواعد باز ونیوانسکن

 «.دهد رییتغ انهیم یایآس

 نیحمل و نقل ب یرهایمس ونیژوئن امسال به کنوانس ۱۵در  هند

انتقال کاال  یبرا یگمرک تیترانز سستمیس کیآر( که  یآ ی)ت یالملل

ماه بعد  6 ونیکنوانس نیاست. ا وستهیاست پ یالملل نیب یمرزها نیب

در مورد هند  یدسامبر به صورت رسم ۱6از  یعنی وستن،یپ خیاز تار

 .خواهد شد ییاجرا

احتماال حدود »و گمرک هند افزود:  اتیمال یمرکز یشورا ونریسیکم

 یواسطه ها یکه با برخ ییها ی،با توجه به همکار هیژانو ۱6 ای ۱۵

 ونیکنوانس نیبود از ا میقادر خواه م،یدار یکیلجست یو شرکا یتجار

 «.میاستفاده کن رانیا قیاز طر هیترک ای هیصدور کاال به روس یبرا

 ۵۰صادر کنندگان حدود  ر،یمس نیا قیدر ادامه گفت،از طر کومار

 .خواهند کرد ییحمل و زمان حمل صرف جو نهیدرصد در هز

 ک،ین دیفروش کاال در اطراف دماغه ام یبوده که به جا نیا دهیا »

 یو کشورها رانیا قیتوان کاالها را از طر یم ،یق شمالاروپا و مناط

)بازگشت به  «صادر کرد. هیخزر به روس یایاز راه در انهیم یایآس

 فهرست(

جهان در  یاز کل مبادالت تجار رانیا یدرصد 0.34سهم 

  2016سال 
 (۹6آذر  ۱۸فارس )خبرگزاری  

 

هزار  ۳۲سازمان ملل )آنکتاد( اعالم کرد از  کنفرانس تجارت و توسعه

درصد  ۰.۳۴تنها  ۲۰۱6جهان در سال  یدالر مبادالت تجار اردیلیم

 .تعلق داشته است رانیدالر به ا اردیلیم ۱۰۹آن برابر با 

کنفرانس تجارت و  م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

ود کل اعالم کرد گزارش خ نیدتریتوسعه سازمان ملل)آنکتاد( در جد

با  یدالر مبادالت تجار اردیلیم ۱۰۹ یبه طور کل ۲۰۱6در سال  رانیا

دالر  اردیلیم ۴۰دالر آن صادرات و  اردیلیم 6۹جهان داشته است که 

 .داده است لیشکآن را واردات ت

دالر  اردیلیم ۲۹مثبت  ۲۰۱6در سال  رانیا یتراز تجار ب،یترت نیا به

 زین ینفت یها بات صادرات نفت و فرآوردهمحاس نیبوده است. در ا

 .مورد محاسبه قرار گرفته است

 ۲۰۱6در جهان در سال  یگزارش، کل مبادالت تجار نیاساس ا بر

از کل  بیترت نیدالر برآورد شده است که به ا اردیلیهزار م ۳۲بالغ بر 

 .درصد بوده است ۰.۳۴تنها  رانیدر جهان سهم ا یمبادالت تجار

 یناخالص داخل دیرشد تول ،یالملل نینهاد ب نیا یرآوردهااساس ب بر

 یناخالص داخل دیدرصد و سرانه تول ۴.۳سال برابر با  نیدر ا رانیا

 .درصد برآورد شده است ۸.6 زیدالر بوده است. نرخ تورم ن ۵۲۷6

 ۵66و  اردیلیم ۲۳به  ۲۰۱6در سال  رانیا یتراز حساب جار نیهمچن

 )بازگشت به فهرست( است. بوده دهیدالر رس ونیلیم

  ستیاوضاع صادرات کشور اصال خوب ن
 (۱6۰۵۹۰۳شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۸)خبرگزاری تسنیم  

 
 ریوز افتنیمجلس با انتقاد از حضور ن یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

افزود:  یدولت و بخش خصوص یوگو گفت یصنعت در جلسات شورا

دالر  اردیلیم 6سال  انی. تا پاستیکنون اصال خوب ناوضاع صادرات ا

 .داشت میخواه یمنف یتراز تجار

مجلس در  یاقتصاد ونیسیکم سیرئ  م،یتسن یگزارش خبرگزار به

 یدولت و بخش خصوص یگفتگو ینشست شورا نیهفتاد و دوم

 سیگفتگو گفت: رئ یشورا سیاقتصاد به عنوان رئ ریخطاب به وز

 سیگفتگو به رئ یشورا یرا از سو یامه محکمن دیگفتگو با یشورا

صنعت در جلسات شورا ارسال  ریوز افتنیجمهور در خصوص حضور ن

 .کند

است و اگر  یصنعت الزام ریافزود: حضور وز یمیپورابراه محمدرضا

 .جلسه اعزام کند نیمعاونش را به ا دیبا ابد،ی یخودش حضور نم
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 شنهادیافزود: دو پ یماسال یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

 یصادرات زیتا مطالبات جوا دیایمورد توافق است که در بودجه ب یاساس

تهاتر  رهیو غ یاتیمال یها یاعم از بده یفعال اقتصاد یها یبا بده

که امکان  ییاساس هر جا نیتا تحقق آن صد در صد باشد. بر ا میکن

 یصادرات زهیاصادرکننده وجود داشته باشد، با طلب ج یپرداخت از سو

 .آن از دولت تهاتر شود

 ونیسیدر کم ندهیصنعت دوشنبه هفته آ ریوز نکهیا انیبا ب یو

 حیخواهد داد، تصر حیتوض یرنفتیمجلس راجع به صادرات غ یاقتصاد

داشت و  میخواه یمنف یدالر تراز تجار اردیلیم 6سال  انیکرد: تا پا

صنعت  ریوز دیبا نی. بنابراستیاوضاع صادرات اکنون اصال خوب ن

 .دیو از برنامه ها بگو دکن هیرا ارا یحاتیتوض

 یراهبرد چیه رانیسازمان توسعه تجارت ا نکهیا انیبا ب یمیپورابراه

اشراف  ،یبازرگان زنانیاز صادرات ندارد، گفت: در حوزه را تیحما یبرا

است که  یدر حال نیخورد؛ ا یبه چشم م ینداشتن به حوزه اقتصاد

 کی دیکه با یبلکه حداقل ست،ین یکشور مولفه کاف کیبان تسلط بر ز

داشته باشد، اشراف کامل به اقتصاد کشور مقصد است،  یرگانباز زنیرا

از  تیبه لحاظ حما یاوضاع خوب زیاست که سفرا ن یدر حال نیا

 .بازرگانان و تجار و صادرکنندگان ندارند

گفتگو حضور  یراشو یدر جلسه آت دیامور خارجه با ریافزود: وز یو

 یاز فعاالن اقتصاد تیحما یحضور سفرا برا یتا راهبردها ابدی

 چیاست که چتر وزارت امور خارجه در ه یدرحال نیمشخص شود، ا

 .ستیدفاع از صادرکنندگان گسترده ن یبرا یکشور

 بنگاه ها در بودجه یها ییدارا یابیارز دیاز جاماندن تجد یشافع انتقاد

از ذکر نشدن  زین رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاناتاق بازرگ سیرئ

با وجود دارا  ۹۷بودجه  حهیبنگاه ها در ال یها ییدارا یابیارز دیتجد

 .گفتگو انتقاد کرد یبودن مصوبه شورا

دولت و  یگفتگو ینشست شورا نیدر هفتاد و دوم یشافع نیغالمحس

 یابیارزنظر  دیاقتصاد افزود: تجد ریوز استیبه ر یبخش خصوص

شورا مصوب شده بود اما در  یبنگاه ها در جلسات قبل یها ییدارا

به آن نشده  یاشاره ا چیدولت به مجلس ه یمیبودجه تقد حهیال

 .است

 کیفقط از  ۱۱ماده  "ز "در بند  ۹۷بودجه  حهیگفت: در ال یو

)پنها( نام برده شده در رانیا یکپتریهل یو نوساز یبانیشرکت پشت

 ۹۷در بودجه  یفعاالن اقتصاد یبنگاه ها یابیارز دیجداز ت کهیحال

 .ستین یخبر

مقررات  ئتیوزارت اقتصاد در ه کردیرو رییحال از تغ نیدر ع یشافع

 .کرد لیرابطه بانک ها با بنگاه ها تجل لیو تسه ییزدا

 

و نظارت بر  یمل دیاز تول تیحما ونیسیکم سیفوالدگر رئ نیهمچن

مجلس در حال  نکهیگفت: با توجه به ا یقانون اساس ۴۴اصل  یاجرا

و بخش  یهاست اتاق بازرگان ونیسیدر کم ۹۷بودجه  حهیال یدگیرس

 بیارائه کند تا در تصو عتریخود را هرچه سر یشنهادهایپ یخصوص

 .ردیقرار گ ظرمدن شنهادهایپ نیبودجه ا

 یصادرات با ادامه مشکالت روابط بانک نهیهز شیافزا

نشست حضور داشت گفت:  نیکه در ا زیادرات نص ونیکنفدراس سیرئ

 یفعاالن اقتصاد یصادرات را برا نهیهز یادامه مشکالت روابط بانک

 .داده است شیافزا

دولت و بخش  یگفتگو یدر نشست امروز شورا یالهوت محمد

کشور  یرنفتیصادرات غ یرو شیبا برشمردن مشکالت پ یخصوص

 یبه کشورها یرانیا یالهاکه بر سر راه صادرات کا یگفت: مشکالت

CIS یاست که به کل صادرات قابل تسر یمشکالت شود، یمطرح م 

صادرات  تیریمد یرکتهابه حمل و نقل، ش توان یاست و از جمله آن م

 .تمام شده اشاره کرد متیو گران بودن ق

افزود: در موضوع  یخصوص دولت و بخش یگفتگو یشورا عضو

باالتر  ها، نهیو هز یرتباطات بانکاس، مقررات و ا یا یس یکشورها

نقل و انتقاالت  نیبه ا نه،یدرصد هز ۱۵اساس، ده تا  نیاست که بر ا

 ،یبانک ستمیبحث استفاده از س نکهیبه خصوص ا ابد؛ی یم صیتخص

 یشود که صراف یدهد و بعضا مشاهده م یها م یخود را به صراف یجا

موضوع، رقابت  نیکه ا کنند یکسر م نهیتومان هز ۱۰۰ها از هر دالر، 

 .کند یبازارها سخت م نیصادرکنندگان در ا یرا برا

تواند  یکند و م یم شتریها مشکالت را ب نهیهز نیکرد: ا حیتصر یو

که  یاست که ماحصل پول یدر حال نیرقابت را سخت کند، ا

پس موضوع روابط  ابد؛ی یکند، کاهش م یم افتیصادرکنندگان در

 یدر کشورها یصراف قی؛ البته مبادله از طراست نیمشکل آفر یبانک

 ریامکان پذ م؛یتجارت نداشت آنگذشته با  یسالها یکه ط یگرید

 .ستین

 کنند یتلکه م هیرا در روس یرانیتجار ا *

 یفعاالن اقتصاد انیکه م یگفت: رقابت منف رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

را تلکه  یرانیاز تجار ا یشکل گرفته موجب شده برخ هیدر روس رانیا

 کنند

 نیدر ا یرانیکه از تجار ا یتلکه ا زانیافزود: م یشافع نیغالمحس

فروش کاال در  یرا برا یاست که جمع جبر یشود، به نحو یبازارها م

فعاالن  یاز سو دیاقدامات با یکسریکند، پس  یم یبازار منف نیا

 .ردیصورت گ یاقتصاد
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 نکهیا انیبا ب رانیا یکشاورزمعادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

به  شرفتهیپ ی. اس در کشورهای. آیس یرقابت مخرب در کشورها

را با برنامه  انهیم یایآس یخورد، افزود: ما بازار کشورها یچشم نم

به تخته خورده است و صادرات  یو در میا اوردهیبه دست ن یزیر

حضور بازارها  نیدر ا یتجار حرفه ا نیابراصورت گرفته است، بن

از  یکی ،یمرکز یایو آس هیاست که بازار روس یدر حال نیندارند، ا

قرار گرفته  یرانیتجار ا یرو شیاست که پ ییبازارها نیتر سکیپرر

 .است

 تیتقو دیبا زین یحیاضافه کرد: موضوع موافقت نامه تجارت ترج یو

موافقت نامه تجارت  گان،یاز همسا کی چیبا ه رانیشود، چراکه ا

رخ داده  یاتفاقات هیدر مورد روس یو به تازگ میمثبت ندار یحیترج

 .است

است که سال  یصادرات به نحو یبرا یمال نیافزود: مساله تام یشافع

درصد بوده که سال گذشته  ۲.۵ یبانک التیسهم صادرات از تسه ۸6

اما به  م،یصادرات هست قیاست و ما به دنبال تشو دهیدرصد رس ۰.۵به 

از کل منابع  یصادرات التیو سهم تسه میکن یتوجه نم آن یمال نیتام

 .شده است جمپن کی ،یبانک

کترا و  یمطرح شده است که بر اساس آن، الگو یشنهادیگفت: پ یو

 ۵اساس، موافقت شده تا در  نیشود که بر ا یساز ادهیپ رانیجترو در ا

 یمثبت را افتتاح کند و اگر کار رانیا یاتاق دفتر تجارت مل ا،ینقطه دن

 یدفاتر م نیاست که ا یدر حال نیخواهد شد. ا شتریبود، تعداد آنها ب

 .را انجام دهند یبازرگان زنانیکار را نندتوا

 یشورا یاز عدم حضور اعضا یمند هیبا ابراز تاسف و اعالم گال یشافع

 نیا میدواریجلسات، گفت: ام نیدر ا یدولت و بخش خصوص یگفتگو

 )بازگشت به فهرست( جمهور برسد. سیبه گوش رئ هیگال

 افتیبه عراق کاهش  یصادرات یتعرفه چهار دسته کاال
 (۹6آذر  ۲۸فارس  )خبرگزاری 

 
 ی در عراق از کاهش تعرفه چهار دسته کاال رانیا یبازرگان زنیرا

  تیفعال لیبه منظور تسه ۲۰۱۸سال  یبه عراق از ابتدا یصادرات

 .دو کشور خبر داد نیب یارتج

فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت در مالقات  یگزارش خبرگزار به

در بغداد با  رانیسفارت ا یاقتصاد میدر عراق و ت رانیا یبازرگان زنیرا

 یارتقا یکل گمرکات عراق موضوعات الزم برا سییمنذر، ر

 .دو کشور مطرح شد یتجار یهایهمکار

 ۱۰مذاکرات  نیا یدر عراق گفت: ط رانیا یتجار زنیبهزاد را ناصر

مورد تفاهم   تیقرار گرفت و در نها یمورد بررس لیمحور مهم به تفص

 .واقع شد

 یگمرکات عراق برا سیرئ یاز سو ندهینما نییاظهار داشت: تع یو

 کبار،یمشترک به صورت  هر دو هفته  یکارشناس یها نشست یبرگزار

 شاتیانجام آزما یبرا ازیبدون ن رانیا  یو لبن ییاقالم غذا رشیپذ

مبدأ  یها دستگاه تیصالح دیتأئ یها یمشروط به ارائه گواه یمرز

و  ینامه گمرک در توافق یکشور مقصد، بازنگر ابطدر چارچوب ضو رانیا

 یشده از سو یمعرف یکاران قانون صیاستفاده از ترخ یبرا میتصم

 یساز شفاف  ،یقانونریکاران غ صیسازمان گمرک عراق و حذف ترخ

مجاز  یفعاالن اقتصاد ۀشبک جادیو ا یمرز انهیمربوط به پا یها ستمیس

 ندهیکه در آ  کیگمرکات دو کشور با استفاده از سازوکار الکترون نیب

است که در  یخواهد شد، از موارد ییاجرا هیزرباط -از مهران کینزد

 .مورد آن تفاهم حاصل شد

انجام  یتوافق برا نیداشت: همچن انیعراق ب در رانیا یبازرگان زنیرا 

و مقررات   نیو عراق، الزام به اعالم قوان رانیکل گمرکات ا یروسا دارید

گمرکات  هیاول یماهه، اعالم امادگ کیحداقل  یزمان ۀدر باز یگمرک

ب یمطرح و تصو زین رانیبا ا ینامه گمرک شدن توافق ییاجرا یعراق برا

 .شد

محصوالت  یبرا افتهیکاهش  ۀنوع تعرف ۴ یرااظهار داشت: اج یو

و اعمال  یریگ که امکان ره ۲۰۱۸سال  لیبه عراق  از اوا  یصادرات

شامل طال و  بخشد، یها را بهبود م نهیهز یساز نظارت الزم در شفاف

و  ییدرصد، انواع موادغذا میدرصد به ن ۵از  ینقره و محصوالت معدن

درصد در گذشته به  ۴۰تا  ۱۰ نیبکه از  یکیپالست تو مصنوعا ینبات

چرم،  مان،یسنگ، س ،یانواع مصالح ساختمان افت،ی لیدرصد تقل ۱۰

درصد کاهش  ۱۵درصد به  ۳۰تا ۵و خودرو از  یپوست عیپوست و صنا

اسلحه،  ،یکهربا، لوازم خانگ ون،یزیتلو ،یکرد و انواع لوازم برق دایپ

 .افتیاهش خواهد درصد ک ۳۰به  درصد ۴۰تا  ۵از  گاریتنباکو و س

 سیکل گمرکات عراق به رئ سیرئ ۀروز ۱۰الزام  نییبا اشاره به تع یو

مرزها و  تیو ظرف یارائه گزارش توانمند یگمرک برا یبخش قانون

اساساً  یاردن یکاالها تیافزود: معاف یساعات کار گمرکات عراق یبررس

عراق تاکنون به گمرکات  یاعالم مکتوب چینداشته و ه یرسم یمبنا

 اتیو لبن وهیآبم ۀتعرف شیموضوع افزا نیاست و همچن دهینرس

صادرکننده به عراق  یکشورها یتمام یبرا زیبه عراق  ن رانیا یصادرات

موضوع  به جهت اعمال استثنائات خاص  نیو اصرار بر ا شود یاعمال م

 شت به فهرست()بازگ ارائه مستندات الزم خواهد بود. ازمندین
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 کشاورزی
در استان  یمرکز بزرگ توسعه صادرات کشاورز 2 جادیا

  تهران
 (۱۵۸۰۸۷۴شناسه خبر  ۹6آذر  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
باز  یکه در فضا یاستان تهران گفت: محصوالت یجهاد کشاورز سیرئ

 دیرشد صادرات با یندارد و برا یادیز یصادرات تیقابل شود یم دیتول

 .میها در کشور برو گلخانه جادیعه ابه سمت توس

 یمنصور اشرف یعل م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

 داریو اشتغال پا دیمحصوالت گلخانه، تول یالملل نیب شیامروز در هما

در استان تهران اظهار  یبخش کشاورز داتیدر تهران با اشاره به تهد

 یاراض یکاربر رییتغ یراباال ب زهیو انگ یسرمازدگ ،یکرد: خشکسال

به حساب  یکشاورز داتیتهران از جمله تهد ستاندر ا یکشاورز

 .دیآ یم

به طور جد در  دیها با و توسعه گلخانه دیکردن تول یافزود: اقتصاد یو

 یاراض یکاربر رییتغ یالزم برا یها زهیتا انگ ردیدستور کار قرار گ

 یبرا یاز آب کشاورز نیاستان همچن نیبرود؛ در ا نیاز ب یکشاورز

کشاورزان  یامر برا نیکه ا شود یاستفاده م یمصرف آب شرب شهر

 .کرده است جادیا ییها تیاستان محدود

 آب در استان تهران کند است یها خانه  هیتصف جادیا روند

 یها نهیاستان تهران با اشاره به باال بودن هز یجهاد کشاورز سیرئ

نامتعارف در  یآبها زانیر گفت: مدر کشو یمحصوالت کشاورز دیتول

به سرعت انجام  دیکه با ها خانه هیاستان تهران باال است و روند تصف

 .در حال انجام است یاکنون به کند شد یم

 شود ینم دیگلخانه تول یکه در فضا یکرد: محصوالت حیتصر یمنصور

رشد صادرات  یمنظور برا نیندارد به هم یادیز یصادرات تیقابل

 دیها و تول به سمت توسعه گلخانه دیکشورمان با یت کشاورزمحصوال

 .میمحصوالت بازارپسند برو

درصد از  ۳۵ها  در گلخانه یمحصوالت کشاورز دیتول نکهیا انیبا ب یو

 میتوان یهر ساله م یا گلخانه یگفت: در فضا کاهد یم دیتول یها نهیهز

ردم هماهنگ م ازیخود را با ن دیو تول میچند نوع کشت داشته باش

 جیبه تدر زیکه محصوالت کشاورزان ن شود یامر باعث م نیکه ا میکن

 .دیبه عمل آ یریآن جلوگ متیدر بازار عرضه شده و از افت ق

در  دیتول یعملکردها نکهیا انیاستان تهران با ب یجهاد کشاورز سیرئ

باز دارد  یدر فضا دیبا تول سهیدر مقا یتر مناسب تیها وضع گلخانه

آب الزم  یور بهره شیدر کشور و افزا ییغذا تیامن نیتام ی: براگفت

 .میها در کشور حرکت کن است که به سمت توسعه گلخانه

در استان تهران  دهیگل شاخه بر ونیلیم ۸۵۰مقام مسئول گفت:  نیا

کشور را شامل  داتیدرصد از کل تول ۵۷رقم  نیکه ا شود یم دیتول

 .شود یم

 در استان تهران یصادرات دو مرکز توسعه جادیا

دو مرکز  جادیخود با اشاره به ا یها از صحبت یگریدر بخش د یو

در استان تهران گفت:  یو باغ یتوسعه صادرات محصوالت کشاورز

شروع  شیسال پ ۱۳که کار احداث آن از  اهیگل و گ یصادرات انهیپا

د از که انجام شد کار خود را به صورت محدو یمال نیشده بود با تام

 ندهیخود در آ تیفعال شیبه پ میدواریام وهفته گذشته آغاز کرد 

 .برسد

در حال  یگرید یصادرات انهیپا زین شوایافزود: در شهرستان پ یمنصور

که در صورت  ستیپروژه مناسب ن شرفتیاحداث است اما سرعت پ

پروژه دعوت به  نیانجام ا یبرا گرید گذاران هیروند از سرما نیادامه ا

 .دیآ یل معم

ها  توسعه گلخانه یاستان تهران گفت: برا یجهاد کشاورز سیرئ

 لیاستان تهران تشک یرا در سازمان جهاد کشاورز یجلسات هفتگ

حوزه گلخانهها برطرف شود و اطالعات  یرو شیتا مشکالت پ میده یم

و وزارت کشور منتقل  یبه دست آمده آن را به وزارت جهاد کشاورز

 .میکن یم

 یهماهنگ شده است که مشکل زین ستیز طیفت: با سازمان محگ یو

 .نکنند جادیها ا گلخانه یرو شیرا پ

 ابدی یها کاهش م ساخت گلخانه یبانک التیتسه

 یها عوارض از سازه افتیبا اشاره به برداشته شدن در یمنصور

تالش  یا گلخانه یها عوارض از سازه افتیعدم در یگفت: برا یا گلخانه

 .شدن است ییکار اکنون در حال اجرا نیشد که ا یاریبس

کرد که  یدواریاظهار ام انیاستان تهران در پا یجهاد کشاورز سیرئ

 التیکاهش نرخ تسه یبرا یخوب یشاهد خبرها ندهیآ یها در هفته

 )بازگشت به فهرست( .میها باش و ساخت گلخانه جادیا یبرا یبانک
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 یرو ها ی/ هندهیکشور همسا 5به  بیصادرات س مشکالت

 بندند یدرصد تعرفه م 50 رانیا بیس
 (۹6آذر  ۳فارس  )خبرگزاری 

 
گفت: شنبه  یصادرکنندگان محصوالت کشاورز هیاتحاد سیرئ

و حل مشکالت  یریگیپ یبرا یصادرکنندگان محصوالت کشاورز

فقط  هیسو کی هیهمسا یکه کشورها یا و موانع تعرفه بیس یصادرات

 .نشست دارند یبا حجت کنند یاعمال م رانیا یبرا

فارس، از  یخبرگزار یوگو با خبرنگار کشاورز در گفت یرضا نوران دیس

همجوار گفت و  یبه کشورها یرانیا بیصادرات س یرو  شیمشکالت پ

به  هیاتحاد نیکه ا یا راستا و با توجه به نامه نیاظهار داشت: در هم

 یا ارسال کرده است قرار است تا فردا شنبه جلسه یجهاد کشاورز ریوز

 بیمشکالت صادرات س یبررس یدر راستا یجهاد کشاورز ریبا وز

 .برگزار شود یرانیا

 یکشور رانیا نکهیو ا رانیدر ا بیس یباال دیبا اشاره به حجم تول یو

در  بیتن س ونیلیم ۳.۵ما  ینیب شیاست، خاطرنشان کرد: پ زیخ بیس

به  لیکه تبد یصنعت ۳درجه  بیه با احتساب سکشور است ک

و  ونیلیم کیتا  ونیلیم کیبه  کینزد شود یم وهیکنسانتره و آبم

به  دیآن با هیبق یو برا شود یمصرف م لدر داخ بیهزار تن س ۲۰۰

  .میباش یصادرات یفکر بازارها

با اشاره به  یصادرکنندگان محصوالت کشاورز هیاتحاد سیرئ

از جمله هند و  هیهمسا یکشورها یبرخ جانبه کی یها پروتکل

که ما تعرفه واردات برنج از  نجاستیگفت: جالب ا ران،یپاکستان با ا

 ۵۰ ها یاما هند میا درصد کاهش داده ۲۵درصد به  ۹۰هند را از 

اند که به اضافه ارزش  گذاشته عرفهاز ما ت بیواردات س یدرصد برا

مسأله باعث شده که  نیهم و رسد یدرصد م ۷۰رقم به  نیافزوده ا

 .به هندوستان گرفته شود رانیا بیصادرات س یجلو

 یاز کشورها یدرخت بیهزار تن س ۵۱۰گفت: هند ساالنه  ینوران

همچون پاکستان و  ییاش با کشورها که تعرفه کند یوارد م گرید

  .دارند صفر است گریکدی نیکه ب یافغانستان با توجه به پروتکل

هزار تن  ۲۱۰که هند تا سال گذشته  نجاستیتر ا جالب اضافه کرد: یو

واردات را قطع کرده است و  نیکه امسال ا کرد یوارد م نیاز چ بیس

وارد مذاکره شده تا  یکه با مقامات هند میخواه یم یحجت یما از آقا

  .میبه هند محصولمان را صادر کن بیبا کاهش تعرفه واردات س میبتوان

به تعرفه  نیهمچن ینندگان محصوالت کشاورزصادرک هیاتحاد سیرئ

 یکرد و گفت: به ازا یا به پاکستان هم اشاره بیصادرات س یباال

 ییلویک دیبه پاکستان با یدرخت بیس یتن ۲۰ ینریکانت کیصادرات 

 یمسأله برا نیکه ا یدر صورت میبپرداز یهزار تومان تعرفه گمرک

  .داردافغانستان و هند وجود ن

هم اشاره کرد و گفت:  هیبه موانع صادرات به روس نینهمچ ینوران

کشور  نیا یول خواهند یم بیس رانیاز ا هیروس یا رهیزنج یها شرکت

ما وضع کرده بازپرداخت  بیس یبرا یدرصد ۳۵عالوه بر آنکه تعرفه 

 یروزه است که برا 6۰تا  ۴۵کشور  نیا انیپول توسط مشتر

  .ستین ریامکانپذ نییپا یمال حجم گردش هصادرکنندگان ما با توجه ب

 یمقصد صادرات یاز کشورها یکیمورد بازار عراق هم به عنوان  رد یو

 یبرا بیو غر بیداستان عج کیکشور هم هر روز  نیگفت: ا ران،یا

را باز  رانیاز ا بیواردات س یو گاه آورد یدر م رانیاز ا وهیواردات م

 یبرا یهم مشکالت تیکو گری. از طرف دکند یممنوع م یکرده و گاه

از خرمشهر قرار است به مبدأ  یمحموله صادرات یکه وقت دهکر جادیما ا

که  خواهد یسفارتخانه خود در تهران را م دییکشور حمل شود تأ نیا

که  کند یم لیرا به عالوه زمان به صادرکننده ما تحم ینیسنگ نهیهز

 .کاهد یکار هم م تیفیاز ک

از سازمان توسعه  یمحصوالت کشاورز صادرکنندگان هیاتحاد سیرئ

 یجهاد کشاورز ریتجارت و وزارت امور خارجه خواست تا در کنار وز

آن را  یزنیکرده و با را یریگیرا پ یمشکالت کشورها و مراکز صادرات

 .حل کنند

 بیگذشته همواره س یها سال یگزارش خبرنگار فارس، ط به

 متیو ق یبود مقاصد صادراتن لیبه دل یرانیتوسط باغداران ا دشدهیتول

. رود یبه هدر م یدستشان مانده و گاه یتمام شده همواره رو یباال

هفته  یجهاد کشاورز ریمقام وز است که مهرفرد قائم یدر حال نیا

 نهیزم نیدر ا یگفته بود مشکل رانیا بیسگذشته در مورد صادرات 

 ییستاتوسط سازمان تعاون رو ۳درجه  بیس ینیتضم دیو خر میندار

 آغاز شده است. شیماه پ کیتومان از  ۳۵۰ لوگرمیهر ک متیبه ق

 )بازگشت به فهرست(

 افتیبذر قارچ به کشور انتقال  دیدانش تول
 (۱۵۸۳۹۷۸شناسه خبر  ۹6آذر  ۴تسنیم )خبرگزاری  
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به محصول  نیبذر ا دیکننده قارچ  از انتقال کامل دانش تول دیتول کی

در کشورمان خبر داد و گفت:  یجهان متیآن به نصف ق دیو تول  رانیا

 ونیلیم کیخروج ساالنه  یکشور، جلو ازیبذر قارچ مورد ن دیبا تول

 .از کشور گرفته شد وروی

 دیبا اشاره به نقش تول ،یرجب یمهد م،یتسن یگزارش خبرگزار به

کمپوست  دیتول ندیاظهار کرد: در فرا ستیز طیکمپوست در حفظ مح

ضمن  یشود که کمپوست ساز یاستفاده م یاز کلش گندم و کودمرغ

 یدو محصول توانسته نقش مهم نیا یمناسب برا یفراهم آوردن بازار

 .کند فایکشور ا ستیز طیرا در حفظ مح

 یکه دارد برا ییمشتعل زا تیخاص لیافزود: کلش گندم به دل یو

 دیکمپوست با خر یاست و واحدها نیکشور خطرآفر ستیز طیمح

 یریخطر جلوگ نای از گندم درصد �۵ متیمحصول با ق نیا

 ندیرا در فرا یمصرف در کشاورز رقابلیغ یکودمرغ نیهمچن کنند، یم

 .دهند یمورد استفاده قرار م دشانیتول

بذر قارچ در داخل کشور اشاره کرد و  دیکننده قارچ به تول دیتول نیا

و  میاز صفر تا صد شده ا یقال دانش فنحوزه موفق به انت نیگفت: در ا

 .دارد یخارج یرقابت با بذرها تیقابل یشده داخل دیبذر تول تیفیک

محصول که با حدود  نیکرد: ا حیتصر یکننده بخش کشاورز دیتول نیا

 انهیشود از خروج سال یخود در کشور عرضه م یخارج متینصف ق

و موجبات اشتغال کرده  یریاز کشور جلوگ وروی ونیلیم کیاز  شیب

 یامر در راستا نیفراهم آورده است که ا زیجوانان را ن یبرا ییزا

 "یمل هیسرما ،یمل دیتول" رامونیپ یبرمقام معظم ره شاتیفرما

 .صورت گرفته است

کمپوست فاز سه قارچ  یاز  راه انداز نیکننده همچن دیتول نیا

 .داد خبر ندهیماه آ ۱۸شده( ظرف  یدوان ومیلیسی)کمپوست م

صنعت قارچ در کشور  زاتیو تجه یساز نی: ساخت واحد ماشگفت یو

 گریقارچ از د یفرآور نیهمچن ییایتالیا یشرکت ها سانسیتحت ل

 .میکن یدنبال م رانیاست که در ا یامه هابر

و  یاطالع رسان یخواست برا یاز وزارت جهاد کشاورز یرجب

اشته باشد،  اظهار د یشتریمصرف قارچ در کشور تالش ب یفرهنگساز

اطالعات  دیمردم با یسالمت یمحصول برا نیا دیداشت: با توجه به فوا

)بازگشت به  .ردیمردم قرار بگ اریدر اخت یو گسترده ا قیو اخبار دق

 فهرست(

 

 

 

 

 

 در خوزستان فراهم شد ایسو یدانه روغن دیامکان تول
 (۹6 آذر  ۷فارس )خبرگزاری  

 
در استان  ایسو دیگفت: امکان تول یروغن یها کشت دانه یجرم

 یبرا نیهزار هکتار زم 6۰۰تا  ۵۰۰ جادیخوزستان فراهم شده و ا

 .میا را در دستور کار قرار داده ایکشت سو

مهاجر در  رضایفارس، عل یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

ت: امکان اظهار داش یروغن یو دانه ها یخوراک یروغن ها شیهما

خوب  اریبس طیدر استان خوزستان با شرا ختهیترار ریغ یایسو دیتول

منطقه قابل کشت  نیدر ا ایهزار هکتار سو ۳۰۰از  شیفراهم شده و ب

 .است

را در دستور کار  ایهزار هکتار کشت سو 6۰۰تا  ۵۰۰ نکهیا انیبا ب یو

 نیدر ا کشور ازیتن از ن ونیلیم ۱.۵تا  ۱ نیافزود: تام م،یخود دار

 .است ریبخش امکان پذ

 ۲۰مصرف سرانه روغن در کشور را  یجهاد کشاورز ریوز مشاور

کشور  یروغن نبات یها کارخانه تیعنوان کرد و گفت: ظرف لوگرمیک

 یدستگاه ها یبا همکار میدواریتن است که ام ونیلیم ۳.۵از  شیب

 .میبخش را از رکود نجات ده نیا میمختلف بتوان

کنجد  زهیبرداشت مکان یبرا یینشانه ها نکهیا انیدامه با بدر ا مهاجر

وجود دارد، اظهار داشت: در  لیدر خوزستان، گلستان، کرج و اردب

را در  یهزار تن ۳۵۰ دیتول ندهیسال آ زیتوسعه کشت کلزا ن نهیزم

 .خواهد بود یبعد داتیتول یبرا یداشت که جهش میدستور کار خواه

و  هیتغذ قاتیتحق تویانست سیرئ ینیسح تیگزارش فارس، هدا به

 زانیبا اشاره به کاهش م شیهما نیدر ا زین رانیا ییغذا عیصنا

 ۲به کمتر از  ۱۵کشور از  یچرب موجود در روغن خوراک یدهایاس

چرب اشباع  یدهایکاهش اس نهیگفت: در زم ر،یاخ یدرصد در سالها

 .میمربوطه دار یرا با دستگاه ها ییهایهمکار زین

وزارت  یرا از جمله برنامه ها یخوراک یروغن ها یساز یغن یو

در  D نیتامیروغن و نان با و یساز یبهداشت عنوان کرد و افزود: غن

 D نیتامیو یداریپا نهیوزارتخانه است که البته در زم نیدستور کار ا

)بازگشت  .ردیصورت گ یشتریب یکار علم دیبا یدیدر محصوالت تول

  به فهرست(
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 دیخر هیاز روس ایهزار تن سو 120 رانیا
 (۱۵۹۲۸۲۳شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

 
در  رانیدام ا یوارد کننده غذا یگفتند، شرکت دولت ییتجار اروپا

توافق  ریآخر هفته اخ التیدر تعط یالملل نیمناقصه ب کی انیجر

اما باز هم  د،ینما یداریخر ایهزار تن سو ۱۲۰کرده که حدود 

 .مناقصه حضور نداشته اند نیبزرگ در ا یتجارتخانه ها

گفتند،  ییتجار اروپا ترز،یبه نقل از رو میتسن یگزارش خبرگزار به

 نیمناقصه ب کی انیدر جر رانیدام ا یوارد کننده غذا یشرکت دولت

هزار  ۱۲۰توافق کرده که حدود  ریآخر هفته اخ التیدر تعط یالملل

 نیبزرگ در ا یاما باز هم تجارتخانه ها د،ینما یداریخر ایتن سو

 .اند اشتهمناقصه حضور ند

 یتجارتخانه کوچک روس کیاز  دیخر نیگفتند، گفته شده که ا تجار

 .صورت گرفته است

بزرگ تجارت  یشرکت ها» باره گفت:  نیصادر کننده غالت در ا کی

)معامالت  یالزم برا یمال نیمشکل در گرفتن تام لیغالت به دل

مناقصه شرکت نکرده بودند... بانک  نی( از بانک ها در ارانیمرتبط با ا

حضور  یبرا رانیقرارداد که ا یارائه هرگونه اوراق ضمانت اجرا یها برا

 «.ندارند یلیکند تما یمناقصه ها درخواست م نیا رشرکت ها د

که  ییسال محموله هاار ایکه آ مینیو بب میمنتظر بمان دیبا»افزود:  یو

 ایاست  ریمناقصه بسته شده واقعا امکان پذ نیقراردادشان در قالب ا

 «.نه

به  رانیدام ا یوارد کننده غذا یشرکت دولت ،ییگفته تجار اروپا به

مورد  یبانک یها نیتضم نیمشکالت تجارتخانه ها در تام لیدل

که  یا یقبل یجهت شرکت مناقصه ها، در مناقصه ها رانیدرخواست ا

و در ماه سپتامبر  ایهزار تن سو ۲۰۰ دیخر یماه اکتبر برا لیدر اوا

برگزار کرد،  یهزار تن ذرت دام ۲۰۰تن جو و  رهزا ۲۰۰ دیخر یبرا

 )بازگشت به فهرست( نشده بود. دیموفق به خر

 

 

 

 

که تعجب کارشناسان را  رانیدر ا الجثه میتُرب عظ دیتول

  ختیبرانگ
 (۱۵۹۵6۴۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۸تسنیم )خبرگزاری  

 
بدون استفاده از هرگونه سم و کود در  لوگرمیک ۸با وزن  یترب

حدود  یترب معمول کیکه وزن  یشد درحال دیتول زیر یشهرستان ن

 .گرم است ۴۰۰

بدون استفاده از  لوگرمیک ۸با وزن  یترب م،یتسن یگزارش خبرگزار به

کشاورز  یعبد یشد. عل دیتول زیر یکود در شهرستان ن هر گونه سم و

 ینوع کود و سم چیمحصول گفت: ه نیکننده ا دیمنطقه مشکان تول

 یتعجب اهال دهیپد نیمحصول استفاده نکردم و ا نیدر مرحله داشت ا

 .است ختهیو کارشناسان را برانگ

شهرستان  یجهاد کشاورز تیریشعاع مسئول واحد زراعت مد یمجتب 

منطقه مشکان  ییآب و هوا طیباره گفت: شرا نیدر ا زین زیر ین

 ییارزش غذا شیمنطقه باعث افزا نیو خاک مرغوب ا زیر یشهرستان ن

از  شینادر شاهد رشد ب یا دهیبار در پد نیکه ا شود یمحصول ترب م

 .میا هم بوده لوگرمیک ۸بر  فزونمحصول به ا نیاندازه ا

 طیگرم است اما در شرا ۴۰۰حدود  یترب معمول کیافزود: وزن  یو

برسد اما  یبه رشد باالتر تواند یم اهیگ نیمناسب، ا یطیو مح یمیاقل

 .است زیتعجب برانگ لوگرمیک ۹تا  6 یها با وزن ییها ترب دیتول

اما  ستیبزرگ بازار چندان مورد پسند مردم ن یها اظهار کرد: ترب یو

نوع  نیپرورش ا ین برامنطقه مشکا طیبودن شرا اینشان دهنده مه

 .است جاتیسبز

 
 )بازگشت به فهرست(
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 ماند کارانیدست شال یرو یرانیبرنج ا
 (۱6۰۲۵۲۸شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۵تسنیم )خبرگزاری  

 
دست  یرو یرانیبرنج ا نکهیا انیانجمن برنج مازندران با ب سیرئ

و کاهش  یرانیرکود بر بازار برنج ا شدن مانده است، از حاکم کارانیشال

 .مردم خبر داد دیقدرت خر

 یانجمن برنج مازندران در گفتگو با خبرنگار کشاورز سیرئ زاده قاسم

دستشان مانده است  یاظهار کرد: برنج کشاورزان رو میتسن یخبرگزار

 .برد یسر م ندارد و بازار برنج شمال کشور در رکود به داریو خر

 ست،یرکود البته تنها مربوط به بازار برنج کشاورزان ن نیافزود: ا یو

برنج  دیخر یو مردم برا شود یمشاهده م زیها ن بخش ریبلکه در سا

 .پول ندارند یرانیا

انجمن برنج مازندران ادامه داد: مردم در گذشته برنج را در  سیرئ

  رهیسال  ذخ کیمصرف  یو برا یداریخر یلوگرمیک۳۰۰تا  ۲۰۰اوزان 

است و مردم  افتهیتنزل  لوگرمیک ۳۰تا  ۲۰اما اکنون به  کردند، یم

 .محصول را ندارند نیا دیخر یو توان الزم برا ینگینقد

بازار گفت:  ازیاز ن شتریب یدر حجم یبا اشاره به واردات برنج خارج یو

تر شود،  سخت یرانیفروش برنج ا یباعث شده که بازار برا طیشرا نیا

 یرا حت یرانیبرنج ا دیمصرف کنندگان قدرت خر از یهرچند که بخش

و در  کنند یمصرف م یکشور ندارند و برنج خارج یدر مناطق شمال

 دوفروشیو خر یشاهد ورود برنج خارج زیکشور ن یمالش یها استان

 .میمحصول هست نیا

کرد و  یابیمناسب ارز یبرنج را در سال جار دیتول تیوضع زاده قاسم

 دیتول تیکشاورزان دو بار کشت داشتند، وضع نکهیگفت: با توجه به ا

ونقل،  محصول ازجمله حمل نیا دیتول یها نهیمناسب بود، اما هز

 نیباال رفته است و ا یکارگر یها نهیو هز یکشاورز یسوخت، نهادها

 یانرژ یها حامل نهیهز شیبا افزا ندهیکه در سال آ اردوجود د ینگران

 .شود جادیا یبدتر تیوضع

در بازار به  یبرنج طارم هاشم لوگرمیهرک دیخر متیضافه کرد: قا یو

محصول در گذشته  نیکه ا یاست، درحال دهیهزار تومان رس ۱۰حدود 

کننده  دست مصرف هزار تومان در شمال کشور به ۱۴ متیق به

 .دیرس یم

گفت: دولت در فصل  زیبرنج ن یتوافق دیخر تیدر بازار وضع یو

هزار و  ۱۰تومان تا  ۵۰۰هزار و  ۹  متیق ن را بهبرداشت، برنج کشاورزا

 کرد، یم یداریآن خر تیفیو بر اساس ک یصورت توافق تومان به ۲۰۰

 ندهیآ یها در ماه نکهیقصد ا در آن مقطع به کارانیاز شال یاریاما بس

محصول خود را  رسانند، یبه فروش م یباالتر متیمحصول خود را با ق

و ماندن  یفعل طیامر خود عامل شرا نیکه انفروختند  یتوافق متیق به

 )بازگشت به فهرست( دستشان شده است. یبرنج کشاورزان رو

 صنعت
 یآالت خارج نیصنعت کشور در چنگال دالالن ماش

  است رکردهیگ
 (۱۵۸۲۸۰۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۳تسنیم )خبرگزاری  

 
به  یآالت خارج نیز واردات ماشبا انتقاد ا یکارشناس اقتصاد کی

کار  نیبلکه با ا ستین یانتقال تکنولوژ یکار به معنا نیکشور گفت: ا

کما کان به  ،یاز رقابت جهان یداخل دیتول یعقب ماندگ وبیمع کلیس

 .خود ادامه خواهد داد اتیح

 یخبرگزار یبرخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد نیحس محمد

در خصوص ضرورت  یمقام معظم رهبر اناتیب ضمن اشاره به م،یتسن

اظهار داشت: شواهد  «یبه نوآور ینگاه صنعت از مونتاژکار رییتغ» 

 یساز ادهیدر پ ر،یدر چند دهه اخ رانیدهد اقتصاد ا یمتعدد نشان م

 یخارج دیخطوط تول دیسخت گرفتار موج خر ،یمل دیشعار رونق تول

 .شده است

 دیکنند با خر یادعا م یداخل عیناصاحبان ص یادامه داد: برخ یو

و  یانتقال تکنولوژ ریدر مس ،یخارج یاز کشورها دیآالت جد نیماش

است که هرچند  نیا تیواقع یدارند، ول یگام بر م یورود دانش فن

واردات  یاست ول ازین دیآالت جد نیبه ماش یمل دیتول تیتقو یبرا

 .ستین یل دانش فنانتقا یالزاما به معنا آالت، نیدستگاه ها و ماش

شود،  یاز خارج کشور وارد م دیآالت جد نیماش یافزود: وقت برخوردار

بعد از  یشود ول یتر م زهیمکان یمدت محدود یبرا یداخل دیفقط تول

 یباز م یبازهم به دوره قبل تیوضع د،یجد یگذشت طول عمر تکنولوژ

واهد به صرفه نخ ،یخارج دینسبت به تول یداخل دیتول یعنیگردد، 

 .بود

سرعت  لیبدل د،یجد یها یگفته برخوردار، چرخه عمر تکنولوژ به

 عیصنا یدر برخ یکوتاه است و حت اریعلم در جهان، بس دیشتابان تول



 

 26  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

 یتنها م د،یآالت جد نیواردات ماش ن،یدهه است. بنابرا کیکمتر از 

 یول افکندیب ریدهه، به تاخ کیرا به مدت  یداخل دیتواند مشکالت تول

 ،یاز رقابت جهان یداخل دیتول یعقب ماندگ یعنی وب،یمع کلیس نیا

 .خود ادامه خواهد داد اتیکما کان به ح

آالت  نیادامه داد: دل خوش کردن به واردات ماش یفعال اقتصاد نیا

گول زدن خود و از دست دادن فرصت ها است. تنها راه نجات و  د،یجد

 دیتاک یکه همانطور که رهبراست  نیا ،یشیگرداب فرسا نیاز ا ییرها

آالت  نیماش دیو تول یدر فنآور یو نوآور یطراح ریداشته اند، مس

 .شود مودهیبا سرعت مضاعف پ د،یتول وطخط ازیمورد ن

افزود: اگر  دیاز تول تیحما وهیش رییبا اشاره به ضرورت تغ برخوردار

باشد  یبه صورت دیبا تیحما نیشود، ا تیداخل حما دیقرار است از تول

 خیآالت تار نیماش دیها باشد، نه خر یاز نوآور تیکه منجر به حما

 .یگذشته خارج

اظهار داشت: به  «یصنعت یمقاومت ها در برابر نوآور»با انتقاد از  یو

به کشور  یدانش فن یورود واقع یسودجو،  جلو یرسد عده ا ینظر م

را از  با عمر کوتاه دیآن، خطوط تول یرا سد کرده اند و به جا

 یزدن سود ها بیکرده و با به ج یداریخر یخارج یکشورها

آالت  نیبه دالالن ماش روزیوابسته تر از د زبادآورده، صنعت را هر رو

 )بازگشت به فهرست( کنند. یم یخارج

 اتیبه ه یممنوعه واردات یقلم کاال 690ارسال فهرست  

  میکن یم تیحما شتریداخل را ب دیدولت/ تول
 (۹6آذر  ۵فارس  )خبرگزاری 

 
واردات بالغ بر  تیصنعت معدن و تجارت گفت: فهرست ممنوع ریوز

 میتا با مصوبه دولت بتوان م،یا کرده رانیوز اتیه میقلم کاال را تقد 6۹۰

 .میتعرفه داشته باش لهیبه وس یداخل دیاز تول یشتریب تیحما

 ،یعتمداریمحمد شر ما،یاز صداوسفارس به نقل  یگزارش خبرگزار به

 یمجلس شورا ییوال نیمستقل ونیدر مورد نشست مشترک با فراکس

را مطرح کردند  یمختلف یجلسه سواالت تخصص نیگفت: در ا ،یاسالم

 .موکول شد گریاز آنها به جلسات د یبه برخ ییکه پاسخگو

از حوزه ها  یدر برخ نکهیا انیصنعت، معدن و تجارت با ب ریوز

 نیا نیتر از مهم یکیداده شد، گفت:  ندگانیالزم به نما یها اسخپ

بر واردات بود  تیریدر مورد موضوع مد ندگانینما یموارد دغدغه جد

 یبرنامه سنوات نیاز مفاد قوان یکردن برخ یقانون دائم ۲۲که به ماده 

تنها مجاز است، با وضع تعرفه با واردات مقابله کند و  ولتکه در آنجا د

 .اشاره شد ست،یدولت ن اراتیواردات از اخت تیوعممن

 یمجلس شورا یدر اصالحات بعد میدواریام نکهیبا اشاره به ا یو

 نیواردات در ا تیممنوع نهیدولت در زم اراتیدر مورد اخت یاسالم

اصالحات انجام شود با استفاده  نیکه ا یاقدام کند، افزود: تا زمان نهیزم

 دیکه تول ییاز کاالها یدر مورد برخ م،یکن یاز تعرفه حداکثر تالش م

 .اعمال شود ییها تیدارند محدود یداخل

 میقلم کاال را تقد 6۹۰اظهار داشت: فهرست بالغ بر  یعتمداریشر

از  یشتریب تیحما میدولت بتوان بیتا با تصو م،یا کرده رانیوز ئتیه

 .میتعرفه داشته باش لهیبه وس یداخل دیتول

در مورد توجه  گریموضوع مطرح شده د گرید نکهیابر  دیبا تاک یو

نقشه راه چهار ساله توسعه  هیجلسه ته نیبه معادن بود که در ا شتریب

 انیمردم در مجلس در جر ندگانیتا نما میکرد حیکشور را تشر یمعدن

 م،یا ارائه کرده ها ونیسینقشه راه را به کم نیو ا رندیمسئله قرار بگ نیا

در باره  یحیت خود را انتقال دهند، عنوان کرد: توضنظرا ندگانیتا نما

 یشده برا یط ریو مس رانیتوسعه صنعت ا یسند استراتژ هیته

 .به آن ارائه شد دنیرس

در خصوص تو سعه  نکهیا انیصنعت، معدن و تجارت با ب ریوز

در  درویمانند ا یا توسعه یها و نقش سازمان یصنعت یها شهرک

دغدغه داشتند،  ندگانینما ییستاتوسعه مناطق محروم و رو

در جلسات  نهیزم نیدولت دوازدهم در ا یها خاطرنشان کرد: برنامه

  )بازگشت به فهرست( .شود یم حیتشر ندگانینما یبرا ندهیآ

 تر از گذشته شد سخت دیتول طیشرا
 (۱۵۸۵۱۱۸شناسه خبر  ۹6آذر  6تسنیم )خبرگزاری  

 
ها  متأسفانه بانک نکهیا انیبا ب یاتاق بازرگان عیصنا ونیسیکم سیرئ

ندارند، گفت: نوسانات  دکنندگانیبه تول التیبه پرداخت تسه یلیتما

سخت کرده  یدیتول یواحدها تیفعال یرا برا طینرخ ارز و رکود شرا

 .است

 یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یگانیگلپا یروغن ابوالفضل

ماه از سال برنامه  ۸پرسش که با گذشت  نیپاسخ به ادر  م،یتسن

 دیرونق تول یتومان برا اردیلیهزار م ۳۰پرداخت  یدولت برا یتیحما

قرار دارد، اظهار داشت: جلسات ستاد  یتیکشور در چه وضع یها استان

مصوبات  شود یبرگزار م یریجهانگ یآقا استیر که به یاقتصاد
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 اردیلیهزار م ۳۰وبات پرداخت مص نیاز ا یکیداشته که  یمختلف

 .بود دیرونق تول یبرا التیتومان تسه

به  التیبه پرداخت تسه یلیها تما متأسفانه بانک نکهیا انیبا ب یو

نسبت به  یاقدام باًیتقر ها یابیندارند، افزود: براساس ارز دکنندگانیتول

م اعتقاد من رق که به ینحو انجام نشده است، به التیتسه نیپرداخت ا

 .هنوز محقق نشده است یتومان اردیلیهزار م ۳۰ التیتسه

 نیاتفاقات ب نکهیبا اشاره به ا یاتاق بازرگان عیصنا ونیسیکم سیرئ

بازار را از  ینیب شیامکان پ رانینسبت به ا کایو مواضع آمر یالملل

هم  یدر بازار داخل نیگرفته است، گفت: عالوه بر ا دکنندگانیتول

 یدیتول یواحدها تیفعال یرا برا طیو رکود شرانوسانات نرخ ارز 

 )بازگشت به فهرست(  .تسخت کرده اس

فعال است/  یکش روغن یها کارخانه تیدرصد ظرف 40 

  میواردات هست شینگران افزا
 (۹6آذر  ۷فارس  خبرگزاری) 

 
درصد  ۴۰گفت: در حال حاضر حدود  یروغن کش عیانجمن صنا ریدب

رقم،  نیا شیافزا یفعال است که برا یکش روغن یها کارخانه تیظرف

 .میا را به مسئوالن ارائه کرده یشنهاداتیپ

 شیدر هما یفارس، اکبر سبقت یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

با  ۹۲اظهار داشت: از سال  یروغن یو دانه ها یخوراک یروغن ها

کرد و صنعت  ریین تغنسبت به صنعت روغ کردهایدولت، رو رییتغ

 ۲واردات روغن به حدود  جهیمواجه شد. در نت یبا مشکالت یروغن کش

 .ابدیادامه  تواند یکه م دیتن رس ونیلیم

تواند  یواردات است که م شینگران افزا یافزود: صنعت روغن کش یو

 .صنعت را دچار رکود کند نیا

 یخانه هاکار تیدرصد ظرف ۴۰در حال حاضر حدود  یگفته سبقت به

را به  یشنهاداتیرقم پ نیا شیافزا یفعال است که برا یروغن کش

 .میکرده ا هیمسئوالن ارا

 یاهیانجمن کره گ ریدب یریگزارش خبرنگار فارس، محسن کشم به

 نیانجام شده توسط ا یزیبا اشاره به برنامه ر شیهما نیدر ا زین

 دیتول زانیدن مدر کشور و رسان یاهیکره گ دیتول شیافزا یانجمن برا

گفت: صادرات محصول و به روز  ه،یترک دیصنعت به اندازه تول نیدر ا

انجمن  نیاهداف ا گریاز د یاهیانواع کره گ دیتول یتکنولوژ یرسان

 .است

 یاهیکره گ یشرکت عضو انجمن صنف ۱۲در حال حاضر  ،یگفته و به

 دیهزار تن است اما تول ۳۰۰صنعت حدود  نیا یاسم تیهستند، ظرف

 .هزار تن است ۹۰تا  ۸۰بخش  نیا یواقع

شود، افزود:  یم دیدر کشور تول یاهینوع کره گ ۵ نکهیا انیبا ب یو

هنوز ورود  عیما نیکره پخت و پز و مارگار نهیدر زم کنندگان دیتول

 .موضوع ورود کنند نیبه ا ندهیتوانند در آ ینکرده اند و م

در جهان،  یاهیتن کره گ ونیلیم ۱۵ساالنه  دیبا اشاره به تول یریکشم

 .تن است ونیلیم ۳تا  ۲.۵اروپا  هیدر اتحاد زانیم نیاضافه کرد: ا

 نیعمده تر کیهلند و بلژ س،یکرد: لهستان، آلمان، انگل حیتصر یو

 )بازگشت به فهرست( هستند. یاهیکره گ دکنندگانیتول

 سازد یم یوبوس برقات رانیستان در ا : مجاریعتمداریشر
 (۱۵۹۲۱۴۴شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۳تسنیم )خبرگزاری  

 
گفت:با توافق صورت گرفته با  رانیصنعت، معدن و تجارت ا ریوز

و  یبرق یها مشترک اتوبوس دیالزم جهت تول یها مجارستان بستر

 .شود یفراهم م رانیها در ا گونه خودرو نیا دیتول یانتقال دانش فن

صنعت، معدن  ریوز یعتمداریمحمد شر م،یتسن یگزارگزارش خبر به

امروز در  داریاقتصاد مجارستانگفت: در د ریبا  وز داریو تجارت پس از د

مذاکرات  رانیو ساخت در داخل ا یصنعت یها یخصوص همکار

 یبرق یمشترک اتوبوس ها دیتول یانجام شد و قرار است بزود یخوب

 .آغاز شود رانیدر ا

و مجارستان را رو به  رانیا یاقتصاد یها یهمکار یعتمداریشر محمد

 ۱۰۰دو کشور در سال گذشته  یجلو خواند و افزود: مبادالت تجار

به حجم مبادالت  دنیروند تا رس نیا میدواریدرصد رشد داشته و ام

 .ابدیها ادامه  میقبل از تحر

و  یرشد اقتصاد نهیمجارستان در زم یها یبا اشاره به توانمند یو

تبادل اطالعات در  نهیدر زم یافزود: همکار یکارینرخ ب کاهش

 گریاز د یو توسعه صنعت یکاریکاهش نرخ ب یخصوص راهکارها

 .گفتگو بود نیا یمحورها

 یطرف مجار یبا اشاره به عالقمند رانیصنعت، معدن و تجارت ا ریوز

افزود: با مذاکرات انجام شده قرار  رانیدر معادن ا یگذار هیجهت سرما

دو  یمعدن یها یتوسعه همکار رانیاز طرف ا درویمیشرکت ا شد

 .کشور را دنبال کند
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اقتصاد مجارستان گفت: امکانات  ریوز نیهمچن دارید نیاز ا پس

 یاریدو کشور وجود دارد و ما توافقات بس یها یدر ارتقا همکار یادیز

 و میامضا کرده ا یو داروساز ی، پزشک یاتوبوس ساز ،یترابر نهیدر زم

 یهمکار یمعدن عیو صنا یمیپتروش نهیدر زم میعالقمند زیاکنون ن

 .میده شیرا افزا رانیخود با ا یها

در  یگذار هیسرما یبرا یمشکل چیه نکهیبر ا دیوارگا با تاک یهایم

دو جانبه وجود ندارد گفت: توسعه  یها یهمکار شیو افزا رانیا

است که ما  یهمکار یاز محورها گرید یکیدو کشور  نیب یگردشگر

 .کرد میآن را دنبال خواه

 یبا همتا یگذار هیتوافقنامه دفاع از حقوق سرما یبا اشاره به امضا یو

به  یبرق یاتوبوس ها دیتول نهیخود افزود: مجارستان در زم یرانیا

اتوبوس  میو ما مشتاق افتهیدست  یخوب یو تخصص یفن یدستاوردها

)بازگشت به  .دیحرکت درآ به رانیا یدر جاده ها یمجار یبرق یها

 فهرست(

  یدر انتظار صنعت نساج "ارج "سرنوست  
 (۱۵۹۳۴۱۳شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۴تسنیم  )خبرگزاری 

 
بازار خود را  دیچرا با نکهیپوشاک با اشاره به ا عیعضو انجمن صنا کی

رده، گفت: با واردات گست م،یواردکنندگان کن میتقد یدو دست

 .کشور هم مانند کارخانه ارج خواهد شد یسرنوشت صنعت نساج

 این یافتخار دیمج م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

کشور به  یامروز صنعت نساج نکهیبا اشاره به ا یامروز در نشست خبر

 چیمتخلف که ه یرود،  اظهار داشت: ورود برندها یم یسمت نابود

 یخانگ یها در بازار ندارند به همراه مزون تیالفع یبرا یگونه مجوز

پوشاک  دکنندگانیکسب و کار را از تول یجواز فضا ونو بد یقانون ریغ

 .است  گرفته

 یدیتول یرکود بازار هم بر حجم مشکالت واحدها نکهیا انیبا ب یو

دستورالعمل نحوه صدور  یاضافه کرده است، افزود: قرار بود با اجرا

شود اما متأسفانه   یبازار پوشاک سامانده ندگان،ینما تیفعال یگواه

فاقد  ینشده است و برندها ییدستورالعمل به نحوه کامل اجرا نیا

 .دهند یخود ادامه م تیبه فعال نیو در غفلت مسئول یمجوز به راحت

 یتخلف برندها در حال نکهیپوشاک با اشاره به ا عیعضو انجمن صنا نیا

 یرابطه سکوت کرده و حت نیپوشاک در ا هیکه اتحاد شود یانجام م

 دهد، یارائه م یرسم یندگیرا هم به واردکنندگان فاقد نما ییمجوزها

 یهم بحث انتخابات پوشاک مطرح شده و تخلف ها راًیکرد: اخ حیتصر

وزارت صنعت سکوت کرده  طیشرا نیانجام است در ا حالدر  یاریبس

 .دهد یرا انجام نم یو برخورد

 

به  رانیحجم قاچاق در صنعت پوشاک ا نکهیبرا دیبا تأک  یافتخار 

 دیپوشاک نبا هیاضافه کرد: اتحاد رسد، یدالر م اردیلیم ۵از  شیب

از فعاالن پوشاک  یواردکننده ها باشد. به خاطر دارم تعداد یحام

 داریبا د تیآمده و در نها رانیبه ا هیبه دعوت اتحاد ییاروپا یکشورها

نقاط ضعف صنعت پوشاک  ییکشور ضمن شناسا ارخانجاتاز تمام ک

را نداشته و  رانیدر ا یگذار هیکشور فقط اعالم کردند که قصد سرما

 .فقط به دنبال بازار کشور هستند

 اریدر اخت یبازار خود را دو دست دیپرسش که چرا با نیبا طرح ا یو

 دکنندهیبرند مردانه که کمر تول کیگفت:  م،یواردکنندگان قرار ده

پوشاک مجوز گرفته  هیاز اتحاد یندگیرا شکسته است بدون نما یاخلد

اوضاع و حضور گسترده واردات  نیاست. با ا تیو در حال فعال

 .کشور هم مانند کارخانه ارج خواهد شد یسرنوشت صنعت نساج

 یبرند خارج ۱۷فقط  نکهیا انیپوشاک با ب عیعضو انجمن صنا نیا

 نینعت هستند، اظهارداشت: از ااز وزارت ص تیمجوز فعال یدارا

درصد  ۲۰ دیدو سال نسبت به تول یها تعهد گرفته شده تا ط شرکت

 نیدرصد ا ۵۰در کشورمان اقدام کنند و  رانیبه ا یمحصوالت واردات

از  یخارج یاز برندها یکیراستا  نیرا هم صادر کنند. در ا زانیم

سوال  نیما اخبر داد، ا رانیدر ا یدالر ونیلیم کی یگذار هیسرما

ها نشان  یواقعا چقدر پول به کشورمان وارد است؟ بررس نجاستیا

 نیبرند پوشاک هم از محل واردات تأم نیا هیمواد اول یحت دهد یم

 .ستیارقام ن نیها ا هیسرما زانیشده و م

 تیدرصد ظرف ۳۰تا  ۲۵در حال حاضر حدود  نکهیبا اعالم ا یو

صنعت پوشاک در  یلیتعط یامفعال است و سون ینساج یها کارخانه

 ۱۴حدود  رانیکرد: حجم بازار پوشاک ا حیشدن است، تصر جادیحال ا

 یرانیدرصد آن به محصوالت ا 6۰تا  ۵۰که  شود یدالر اعالم م اردیلیم

 )بازگشت به فهرست( اختصاص دارد. یخارج تآن به محصوال یو مابق

خودرو  دیتول ؛یصنعت یاکااله دیرشد تول اتیجزئ 

  شد+جدول ادیدرصد ز20
 (۱۵۹6۰۰۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۸تسنیم  )خبرگزاری 
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ماهه نخست  6در  یو معدن یصنعت یانواع کاالها دیآمار تول اتیجزئ

 .امسال اعالم شد

 6براساس آمار در  م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

نسبت به مدت مشابه در سال  نیمباک دیتول زانیماهه نخست امسال م

 ریبا سا سهیرقم در مقا نیدرصد رشد داشته که ا ۱۱۹.۲گذشته 

رشد را به خود اختصاص داده  نیشتریب یو معدن یصنعت یکاالها

 نیماش دیتول یمنتخب صنعت یاالهادر بخش ک نیاست. عالوه بر ا

اغذ درصد، انواع ک ۲۰.6 یسوار یدرصد، انواع خودرو ۳۴.۹ییلباسشو

 .درصد رشد داشته است ۲۱.۱درصد و کنسانتره زغال سنگ  ۲۷.۴

درصد،  ۱۵.۵ یدرصد، نئوپان منف ۱6.۷ یوانت منف دیتول نیهمچن

 افیال دیماه تول 6 نیدرصد بوده است. در ا ۲۸.۹ یکاتد مس منف

 .صفر اعالم شده است کیلیاکر

 است: ریزبه شرح  یو معدن یصنعت یانواع کاالها دیآمار تول اتیجزئ

 

 

 
  )بازگشت به فهرست(

روده به  یصادرکننده فرآور یها درصد واحد 75 یلیتعط

 هیکمبود مواد اول لیدل
 (۹6آذر  ۱۸فارس )خبرگزاری  

 
تجارت اتاق تهران مطرح شد که  لیتسه ونیسینشست کم نیدر ششم

کمبود  لیبه دلشده  یصادرکننده روده فرآور یدرصد واحدها ۷۵

 .شده است لیتعط هیمواد اول

 یتهران، اعضا یفارس به نقل از اتاق بازرگان یگزارش خبرگزار به

 یتجارت و توسعه صادرات به واکاو لیتسه ونیسینشست کم نیششم

 .مشکالت صادرکنندگان پرداختند
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با اشاره به  ون،یسیعضو کم ،یلطف ینشست، ابتدا مرتض نیا در

ستاندار دمشق داشته است، گفت: شرط مقامات کشور که با ا یجلسات

را در قالب  ینیاست دولت ما تضام نیا رانیواردات از ا یبرا هیسور

 .کشور اختصاص دهد نیبه ا داریاعتبار خر

 رندینگ میتصم یجانیه ه،یبازار سرما فعاالن

 هیبازار سرما ریبه رشد اخ ونیسیکم نیعضو ا گریآرگون، د عباس

در  ر،یاخ یها در سال هیرغم رکود بازار سرما و گفت: بهاشاره کرد 

را تجربه کرده و شاخص از  یگذشته، بازار رشد قابل توجه یها هفته

پنج سال  خیصعود در تار نیفراتر رفته است که ا زیهزار ن ۹۰کانال 

 .بوده است سابقه یب هیمابازار سر ریاخ

پرداخت و  هیاعوامل رشد شاخص بازار سرم لیسپس به تحل آرگون

ها  نرخ ارز، کاهش نرخ سود سپرده شیفلزات، افزا یجهان متیق شیافزا

 یرشد برشمرد. و نیا لیاقبال به بازار سهام را از دال شیو افزا

رشد شاخص  ریکرد که تحت تاث هیبازار توص نیا گرانیبه باز نیچن هم

در  یشتریکرده و دقت ب یخوددار یجانیه ماتیاز اتخاذ تصم

 .ت خود به خرج دهندمعامال

گمرک تحت عنوان آمار هشت  دیبا اشاره به گزارش جد یالهوت محمد

 یماه نخست سال جار ۸گفت: ارزش صادرات در  یماهه تجارت خارج

با مدت  سهیاست که در مقا دهیدالر رس ونیلیم ۴۸۸و  اردیلیم ۲۸به 

ت واردا زانیدرصد کاهش داشته و م ۱.۲۱ زانیمشابه سال قبل به م

دالر انواع کاال برآورد شده است  ونیلیم ۴۱۹و  اردیلیم ۳۲معادل  زین

را نشان  شیدرصد افزا ۱۷.۵۲با مدت مشابه سال قبل  سهیکه در مقا

 شیافزا یا هیسرما یکه واردات کاالها دهد ینشان م ها ی. بررسدهد یم

 .داشته است

 دهد ینشان م نیگزارش همچن نیدر ادامه سخنانش گفت: ا یالهوت

بازگشته است.  رانیا یکه افغانستان به جمع پنج مقصد نخست صادرات

است که به نظر از آثار مثبت  افتهی شیافزا زیتجارت با آلمان ن یاز طرف

 .برجام است

حال به مشکالت  نیدر ع رانیصادرات ا ونیکنفدراس سییر

 نیاشاره کرد و گفت: انتظار ا هیورود به بازار سور یصادرکنندگان برا

خدمات  تیظرف ه،یو سور رانیا یاسیس قیاست که با وجود روابط عم

 «.ردیکشور مورد استفاده قرار گ نیا یدر بازساز رانیا یمهندس

 در مقابل واردات تیمحدود جادیا یبرا فشار

سازمان توسعه تجارت،  سییخسروتاج، ر ینشست، مجتب نیادامه ا در

نرخ  شیافزا ایمطرح کرد که آ یپرسش را خطاب به فعاالن اقتصاد نیا

داشته  یرنفتیبر صادرات غ یاثر ۴۱۰۰تومان به حدود  ۳۸۰۰ارز از 

 است؟

کاهش واردات  یبر سازمان برا یاریبس یها فشار نکهیبا اشاره به ا او

تقاضا  یواردات یکاالها یها برا فشار نیگفت: با وجود ا شود، یاعمال م

 خواهد یم یفعاالن اقتصاد وجود دارد و سازمان توسعه تجارت از

 .وارده مطرح کنند نیسنگ یمواجهه با فشارها یخود را برا یراهکارها

صادرات  ونیکنفدراس سییر ،یمحمد الهوت ل،یمسا نیپاسخ به ا در

کاهش مجدد  یدولت، فشار برا استیعنوان کرد که اگر س ران،یا

 یرنفتیرات غنرخ ارز اثر خود را در صاد ریاخ شیارز نباشد، افزا متیق

 .نشان خواهد داد

 تیمحدود جادیا یبه معنا یاقتصاد مقاومت یاجرا نکهیا انیبا ب یو

 شیافزا زیصادرات ن د،یتول تیادامه داد: با تقو ست،یواردات ن یبرا

 شیرا افزا یاظهار واردات، خالف یرو  تیحساس شی. افزاابدی یم

تقاضا  شود، یوارد م یکه به صورت رسم ییکاالها ی. قاعدتا برادهد یم

روز در مورد واردات  کیکه  میهست نیحال شاهد ا نیوجود دارد. با ا

 گرید ییو روز بعد در مورد کاال یروز خدمات کشاورز کیخودرو، 

اقدامات  نیا جهی. نتشود یم جادیا یواردات تیو ممنوع تیمحدود

 .ستین یثبات یجز ب یزیچ

 نیاز بانک توسعه صادرات در ا یندگیادامه طاهره نورسته که به نما در

بود با اشاره به انتقادات مطرح شده در جلسات  افتهینشست حضور 

در مورد اجبار شعب بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان  نیشیپ

بانک گفت:  یها یارز حاصل از صادرات خود در صراف ریتسع یبرا

در  الیارز خود به ر لیرا به تبد ادرکنندگانشعب اجازه ندارند ص

که  یبانک توسعه صادرات مجبور کنند، جز در موارد یها یصراف

 .اسکناس مطرح باشد زانیدر ارائه م یبانک مرکز یها تیمحدود

 یوانیصادرات محصوالت ح ینزول روند

 ریب د  کاکاوند یمرتض ،ینشست و با آغاز دستور جلسه اصل نیادامه ا در

صادرات  نکهیت با اشاره به اسازمان توسعه تجار یوانیمحصوالت ح زیم

 دهیدالر رس ونیلیم ۹۳به  یروند نزول کی یط یوانیمحصوالت ح

درصد کاهش رو به رو  ۷۰تا 6۹محصوالت با  نیاست افزود: صادرات ا

مرغ بوده است.  متوجه دام زنده و تخم شتریب اهشک نیشده و ا

که  رسد یدالر م ونیلیم ۴۵به  زیارزش صادرات روده ن نیهمچن

دالر سال گذشته، چهار درصد کاهش نشان  ونیلیم ۴۷سبت به ن

 .دهد یم

 هیمواد اول نیاشتغال در صورت تام یپنج برابر شیافزا

صنعت از  نیصادرکنندگان روده، گفت: ا هیاتحاد سیینفر، ر دیجمش

است و  یصادرات یباال متیق یبرخوردار بوده و دارا یفراوان ییاشتغالزا

و  رسد یکاال م هیبرابر ارزش اول ۱۰۰به  شده آن یفرآور متیق

 .دارد زین ییباال یارزآور
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روده  یقرار دارد که فرآور ییدر شمار معدود کشورها رانیافزود: ا نفر

از  یاز برخوردار یدستاورد ناش نیو ا ردیگ یدر آن با دست صورت م

 .ماهر است یروهاین

 یکشورها نیستدر گذشته در شمار نخ رانیا نکهیبا اشاره به ا یو

داشت: متاسفانه در  انیاست،  ب شده یروده محسوب م کننده یفرآور

صنعت به  نیخود را از دست داده چرا که ا تیموقع رانیطول زمان ا

سرعت در جهان رشد کرده است. در ابتدا تنها روده گوسفند مورد 

به آن  زیو سپس روده گاو و خوک ن گرفت یمو فروش قرار  یفرآور

از صادرکنندگان عمده روده  یکیبه عنوان  ن،یشد. اکنون چافزوده 

 هیمواد اول تواند یم ایفاصله اندک با استرال لیو به دل شود یمحسوب م

 .محصول را صادر کند نیکرده و ا هیته

اشاره کرد و گفت:  رانیدر ا هینفر در ادامه به کمبود مواد اول دیجمش

 یبوده است که به جا نیت اتشکل ما به سازمان توسعه تجار شنهادیپ

 یدو درصد در صندوق نیا ،یصادرات زهیدو درصد جا میپرداخت مستق

 .کند دایو به واردکنندگان روده اختصاص پ ردیقرار گ

 میرمستقیو غ میپنج هزار اشتغال مستق یصنعت دارا نیگفت: ا یو

 زانیم توان یصنعت م نیو توسعه ا هیمواد اول نیاست که به شرط تام

 ۵۰۰به  زیآن را ن یارزآور زانیرقم و م نیتغال را به پنج برابر ااش

کمبود نهاده  لیتاسف است که به دل هیداد. اما ما شیدالر افزا ونیلیم

مانده  یواحد باق ۲۵صادرکننده اکنون تنها  یدیواحد تول ۸۴ از د،یتول

 .است

صنعت را  نیمشکل ا نیصادرکنندگان روده، بزرگتر هیاتحاد سییر 

 .عنوان کرد هیکمبود مواد اول

صادرکنندگان روده با سازمان  هیاتحاد یها یزنیبا اشاره به را نفر

 یها داد که به رغم وعده حیواردات روده توض لیتسه یبرا یدامپزشک

 .مساله هنوز حل نشده است نیچندباره، ا

 یبرا یدرخواست یداشت: وقت انیصادرکننده روزده ب هیاتحاد سیرئ

سه  م،یکن یارسال م یوز واردات روده به سازمان دامپزشکصدور مج

در مورد  یحت یکش وقت نیکه به ما پاسخ دهند. ا کشد یماه طول م

 زیقرار دارد ن A دیکه در گر زین ایاسترال رینظ ییمحصوالت کشورها

از هر نقطه از جهان  هیاست که کشور ترک ین درحالی. اافتد یاتفاق م

 .ده وارد کندرو تواند یم یبه راحت

 هیصادرکنندگان روده در ورود موقت مواد اول یبه مشکالت گمرک نفر

که در داخل رسوب کند و  ستین ییاشاره کرد و گفت: روده کاال زین

 یها نامه مربوط به ضمانت لی. اما مساشود یدرصد آن صادر م ۱۰۰

 .دهد یم شیرا افزا رانیتمام شده محصوالت ا متیورود موقت، ق

 میکن یم یبند واردات روده را درجه یمباد

از سازمان  یندگیکه به نما ینشست، محمدرضا ساالر نیادامه ا در

بود، گفت: آنچه واردات روده را  افتهینشست حضور  نیدر ا یدامپزشک

 ست،ین یسازمان دامپزشک یندهایبا کاهش مواجه کرده، صرفا فرآ

 هیتوج زیاخل نو حمل در د یکارگر یها نهیبلکه باال بودن هز

 .داده است هشصنعت را کا نیا یاقتصاد

مبدا واردات  یقصد دارد کشورها یافزود: سازمان دامپزشک یساالر 

که  ییکند و در مورد محصوالت کشورها یبند را درجه رانیروده به ا

برخورد  یشتریقرار دارند، با سهولت ب یبند درجه نیا کیدر رتبه 

 نی. در واقع اگر اردیصورت گ یواربه صورت اد شاتیشده و آزما

که در  ییواردات از کشورها یبرا یده پاسخ رد،یصورت گ یبند درجه

 .هفته صورت خواهد گرفت کیقرار دارند، ظرف  کیدرجه 

 ییرا به مرحله نها ها شیآزما توان یم زین  او ادامه داد: در ورود موقت 

با آن مخلوط  یداخل هیصادرات، موکول کرد به شرط آنکه مواد اول

 .نشود

 یصادرات ومیکنسرس لیتشک ضرورت

ارض اقدس با اشاره به  یمحسن بهرام ل،یمسا نیاز طرح ا پس

صادرات روده  نکهیصادرکننده روده و ا یواحدها یدرصد ۷۵ یلیتعط

سازمان  سییر یها است، افزود: وعده شیدالر قابل افزا ونیلیم ۵۰۰تا 

 ندهینما زیو ن هیود موقت مواد اولور لیتوسعه تجارت در مورد تسه

واردکننده روده به  یکشورها یبند در مورد درجه یسازمان دامپزشک

را  یموانع بزرگ تواند یها، م به درخواست یا هفته کی یده و پاسخ رانیا

 .صنعت بردارد نیاز مقابل توسعه صادرات ا

 نیتجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچن لیتسه ونیسیکم سییر

 لیکرد که نسبت به تشک هیصادرکنندگان روده توص هیبه اتحاد

را به  هیواردات روده و مواد اول فهیاز صادرکنندگان که وظ یومیکنسرس

 .اقدام کند رند،یصورت متمرکز برعهده گ

سازمان توسعه  یوانیمحصوالت ح زیاز مسئول م نیچن هم یبهرام

رفع مشکالت  یرا برا یا درخواست کرد که جلسات فشرده زیتجارت ن

 .صادرات روده برگزار کند

حل مشکالت  یمجدد رو دینشست با تاک نیا انیدر پا یو

مطرح شده توسط  لیعنوان کرد که مسا یرنفتیصادرکنندگان غ

 یریگیپ ونیسیصادرکنندگان روده توسط کم هیاتحاد ندگانینما

 .ردیگ یصورت م یزنیرا لیمسا نیرفع ا یخواهد شد و با دولت برا

  )بازگشت به فهرست(
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  کند یم دیخودرو تول یموکت کف رانیدر ا یسیشرکت سوئ
 (۱۵۹۹۰۴۰شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۱)خبرگزاری تسنیم  

 
 یمجوز اختصاص افتیموافقتنامه در کیاعالم کرد  سیگروه اتونوم سوئ

کشور  نیو در اخودر زاتیتجه عیو توز دیتول یبرا یرانیا یبا شرکت

 .منعقد کرده است

 سیگروه اتونوم سوئ ترز،یبه نقل از رو میتسن یگزارش خبرگزار به

 قیبا شرکت عا یمجوز اختصاص افتیموافقتنامه در کیاعالم کرد 

کشور  نیخودرو در ا زاتیتجه عیو توز دیتول یبرا رانیخودرو طوس ا

 .منعقد کرده است

 یکف یخود در مشهد موکت ها خودرو طوس در کارخانه قیعا شرکت

خودرو و  رانیشده توسط ا جادیشرکت مشترک ا یخودرو را برا

 .خواهد کرد دیفرانسه تول تروئنیپژوس

که در آن از محصوالت  ییخودرو نیاول ،یسیشرکت سوئ نیگفته ا به

اسپورت است که  ینوع خودرو کیشرکت اتونوم استفاده خواهد شد 

 )بازگشت به فهرست( ار عرضه خواهد شد.به باز ۲۰۱۹سال  لیدر اوا

  ماهه امسال 8فوالد کشور در  دیتول یدرصد 14رشد 
 (۱6۰۰۰۷۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۲تسنیم  )خبرگزاری 

 
فوالد در  دیتول کهیعامل مجموعه فوالد مبارکه گفت: در حال ریمد

 نیهزار تن بوده، ا ۴۵۵و  ونیلیم ۷حدود  ۹۵ماهه سال  ۸کشور در 

 ۱۴که رشد  دهیهزار تن رس 6۳۰و  ونیلیم ۸ماهه امسال به  ۸رقم در 

 .میا فوالد شاهد بوده دیرا در تول یدرصد

 ریمد یسبحان بهرام م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

در مجموعه فوالد مبارکه  نکهیا انیعامل مجموعه فوالد مبارکه با ب

وجود  میرمستقیهزار اشتغال غ ۳۳۰و  میشتغال مستقهزار ا ۱۷حدود 

 ۷حدود  ۹۵فوالد در کشور در سال  دیروند تول کهیدارد گفت: در حال

 6۳۰و  ونیلیم ۸ماهه به  ۸رقم در  نیتن بوده، ا هزار ۴۵۵و  ونیلیم

 .میا فوالد شاهد بوده دیرا در تول یدرصد ۱۴که رشد  دهیهزار تن رس

گفت: بر  ۱۴۰۴تختال )فوالد خام( در سال  دیولبا اشاره به آمار ت یو

 ۵۵، ۱۴۰۴در سال  رانیا یستیانجام شده با یهایاساس هدفگذار

 ۲۵کند که سهم فوالد مبارکه حدود  دیتن فوالد خام تول ونیلیم

 ۱۰.۳فوالد  دیکه امروز رقم تول ستیدر حال نی. اباشد یتن م ونیلیم

 .باشد ینظر فوالد مبارکه متحت  یفوالدساز مجموعه ۳تن در  ونیلیم

 ۳۰مجموعه فوالد مبارکه گفت:  یبا اشاره به سهامداران اصل یسبحان

درصد مربوط به  ۱۷مجتمع مربوط به سهام عدالت،  نیدرصد سهام ا

درصد متعلق به  ۲۰درصد شستا و حدود  ۱۴ درو،یمیا یشرکت دولت

 .باشد یسهامداران خرد فعال در بورس اوراق بهادار م

 تیعامل مجموعه فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر ظرف ریمد

واحد نورد  تیظرف  تن، ونیلیم ۱۰در مجتمع فوالد مبارکه  یفوالدساز

 ۱.۵تن، نورد سرد  ونیلیم ۱۰ یگر ختهیتن، واحد ر ونیلیم ۷گرم 

تن  ونیلیم ۰/۱ یتن و ورق رنگ ونیلیم ۰/۲ زهیتن، گالوان ونیلیم

 .باشد یم

فوالد از  دیتول هیسنگ آهن به عنوان مواد اول نکهیه ابا اشاره ب یو

گفت: در حال حاضر مجتمع  شود یم نیگهر تام معاون چادرملو و گل

از معادن ذکر شده  کیدرصد از سهام هر  ۱۰فوالد مبارکه صاحب 

 اریمجتمع فوالد هرمزگان در اخت تیدرصد مالک ۹6 نی. همچنباشد یم

 .باشد یم رکهمجتمع فوالد مبا

 ۷۵۰۰مجتمع فوالد مبارکه  یثبت هیسرما نکهیا انیبا ب یسبحان

 ۳۰مجتمع  نیا یها ییگفت: ارزش کل دارا باشد یتومان م اردیلیم

کل کشور  یپ ید یدرصد از ج کیتومان بوده که حدود  اردیلیهزار م

 .دهد یم لیکل کشور را تشک یپ ید یدرصد از ج ۵ و

اشاره به آمار صادرات و فروش  عامل مجموعه فوالد مبارکه با ریمد

گفت: در  ۹۵ماهه نخست سال  ۸مجتمع در  نیا یمحصوالت فوالد

 کیو  یمصرف داخل یهزار تن برا ۹۰۰و  ونیلیم۲مدت مذکور 

شده  دیانواع محصول تول یمقاصد صادرات یهزار تن برا ۲۵۰و  ونیلیم

 ۳۸۲۰به  یمصرف داخل ۹6ماهه سال  ۸که در  ستیدر حال نیاست ا

 .است افتهی شیتن افزا

درصد کاهش  ۴۲صادرات فوالد مبارکه با  زانیم نیب نیافزود: در ا یو

 .است دهیهزار تن رس ۷۲۸به رقم 

 ۲۵ ریسال اخ ۴نرخ صادرات محصوالت در  نیانگیم یگفته سبحان به

که  ستیدر حال نیدرصد بوده است. ا ۷۵مصرف داخل  زانیدرصد و م

مصرف  زانیدرصد و م ۱6صادرات  زانیم ۹6ماهه نخست سال  ۸در 

 .درصد بوده است ۸۴ یداخل یتقاضا

 نیا داتیدرصد از تول ۲۵عامل مجموعه فوالد مبارکه گفت:  ریمد

درصد در  ۱۷ ،یلیتکم عیدرصد در صنا ۲۲ ل،یپروف عیمجتمع در صنا

ها  درصد در سازه ۷ ،یفوالد یها درصد در سازه ۹  حمل و نقل، عیصنا
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 عیصنا ریدرصد در سا ۸و  یدرصد در لوازم خانگ ۲ ،یفتو اتصاالت ن

 .رود یبه کار م

هزار  6سال گذشته  ۴شرکت در  نیا یگذار هیرقم سرما یگفته و به

 یمعدن عیتومان آن در صنا اردیلیهزار م ۲تومان بوده که تنها  اردیلیم

 .شده است یگذار هیسنگان خراسان سرما

آب در  یمتر مکعب ونیلیم ۲۵مصرف با اشاره به آمار  انیدر پا یو

و زمان آغاز  ۷۱در مجتمع فوالد مبارکه گفت: در سال  ۹۵سال 

از  یبردار بهره زانیتن م ونیلیم ۲.۴ تیاز مجتمع با ظرف یبردار بهره

 شیکه امروز با افزا ستیدر حال نیمتر مکعب بوده ا ونیلیم ۴۰آب 

متر  ونیلیم ۲۵برداشت آب به  زانیتن م ونیلیم ۷.۲به  تیظرف

رود از  ندهیبرداشت آب از زا زانیم نیاست. همچن افتهیمکعب کاهش 

)بازگشت به  است. افتهیمتر مکعب کاهش  ونیلیم ۲.۵به  ۱6.6

 فهرست(

 خورد یسال خاک م 27که  یا پروژه
 (۱۵۹۸۴۰6شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۴تسنیم )خبرگزاری  

 
در  ومینیآلوم دیتول یبرا تینیس نیز پروژه نفلسال از آغا ۲۷حدود 

پروژه خاک خورده  نیها ا سال نیو متأسفانه در طول ا گذرد یسراب م

 .ستیشدن آن ن ییاز اجرا یو خبر

از کارشناسان  یحسن م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

در سراب  ومینیآلوم دیتول یبرا تینیس نیمطلع درباره پروژه نفل

در  ومینیآلوم دیتول یپروژه برا نیسال از آغاز ا ۲۷: حدود دیگو یم

پروژه خاک خورده  نیها ا سال نیو متأسفانه در طول ا گذرد یسراب م

 هیهم با استدالل عدم توج راًی. اخستیشدن آن ن ییااز اجر یو خبر

 یها نهیسال و صرف هز همه نیهم با گذشت ا طرح آن رییبحث تغ

پروژه تمام  نیاست که ا یدر حال نیاست، امطرح شده  اریبس

نشان  ها یبررس یداشته و حت تیآغاز فعال یالزم را برا ساتیتأس

 ومینیدر صنعت آلوم ورکش ازیاز ن یشدن آن بخش ییبا اجرا دهد یم

 .دشخواهد  نیتأم

در داخل و  تیمنابع بوکس تیبود با  محدود نیگفت:  قرار بر ا یو

موضوع شود که در  نیا یبرا یفکر اساس هیاول ماده نیبودن ا یواردات

 یساز یدر شمال کشور امکان بوم تینیس نینفل ریبا کشف ذخا تینها

 ییاجرا اتیاساس عمل نیشود، بر هم سریدر داخل م ومینیآلوم دیتول

در شهرستان سراب آغاز شد اما  ومینیآلوم دیتول یکارخانه صنعت

 شرفتیسال هنوز پ ۲۷از  شیمتأسفانه تاکنون بعد از گذشت ب

 یمیقد تمام مهین یها از پروژه یکیمجموعه که  نیدر ا یادیز یکیزیف

و مردم سراب همچنان منتظر  شود ینم دهیشمال غرب کشور است د

 .طرح هستند نیافتتاح ا

 "تینیس نینفل" یسنگ معدن نکهیکارشناس مطلع با اشاره به ا نیا

به  گرید یندهایفرآ یبعد از ط و لیتبد نایبهپودر آلوم یبعد از فرآور

جزء فلزات  ومینیاظهار داشت: آلوم شود، یم لیتبد ومینیآلوم

مورد استفاده قرار  یو صنعت ینظام یها است و در بخش کیاستراتژ

 نیدر تأم ومینیکشور به آلوم ادیز یازمندی. البته با وجود نردیگ یم

را وارد  ومینیآلوم دیو پودر اکس میهمچنان مشکل دار هیمواد اول

 .میکن یم

را  ومینیآلوم هیدرصد مواد اول ۹۰در حال حاضر " نکهیبا اعالم ا یحسن

به پودر  تینیس نیسنگ نفل لیتبد ی، افزود: تکنولوژ"میکن یوارد م

است و در کشور ما فقط در جاجرم  هیروس اریفقط در اخت نایآلوم

 .میدار ومینیآلوم تیبوکس

 دیتول هیمواد اول یدرصد مابق ۱۰ ایآ پرسش که نیدر پاسخ به ا یو

 ستیافزود: در حال حاضرما بوک شود، یم دیدر کشور تول ومینیآلوم

 ومینیدرصد آن را به آلوم 6۰تا  ۴۰ یندیوارد کرده و در فرآ ومینیآلوم

 .شود یم گرید عاتیبه ضا لیآن تبد یو مابق لیتبد

از  ومینیآلوم هید اولعمده واردات موا نکهیا انیکارشناس مطلع با ب نیا

 نایپودر آلوم یصورت کل گفت:  به شود، یانجام م  ییقایآفر یکشورها

فقط  ندیفرآ نیا یاست.  تکنولوژ تسرابینیس نیمعدننفل نیا یخروج

 کیو  یتُن ونیلیم۱کارخانه  کیاست، آنها در  هیروس اریدر اخت

 .دهند یرا انجام م تیفعال نیا یهزار تُن۲۰۰کارخانه 

 نینفل رهیتن ذخ ونیلیم ۱۲۰معدن سراب  نکهیبا اعالم ا یحسن

 رهیذخ زانیم نیکرد: متأسفانه با ا حیصد سال دارد، تصر یبرا تینیس

از  یکی دیشا شود یانجام م یمعدن با کند نیاز ا یبردار هنوز بهره

 .باشد تیپروژه منافع واردکنندگان بوکس نیا یاجرا یکند لیدل

 هیبه سرما یا عالقه یبخش خصوص ایسش که آپر نیدر پاسخ به ا یو

است و  درویمینظر ا ریمعدن ز نیمعدن ندارد، گفت: ا نیدر ا یگذار

معدن هنوز واگذار نشده  نیا یبخش خصوص لیمتأسفانه با وجود تما

را  یگریدر صددند پروژه د شتریمنافع ب یبرا یاست. البته برخ

 ساتیتمام تأس است که یدر حال نیا ،طرح کنند نیا نیگزیجا

قرار  یمرغوب نیمعدن که در زم نیا یاز جمله آب و برق برا ییربنایز

پروژه افتتاح نشده  نیسال است که ا ۲۷شده اما حدود  هیدارد ته

 .است

 نیصنعت وقت ا ریوز یریجهانگ یآقا ۸۲سال  نکهدریبا ابراز ا یو 

مراسم  سال از ۱۴کرد، اظهارداشت: درحال حاضر  یزن پروژه را کلنگ
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 اردیلیم 6تا  ۵ یمعدن سال نیمدت ا نیو در ا گذرد یم یزن کلنگ

ها دو تا  سال نیصورت که در ا نیکرده است به ا افتیبودجه در فیرد

هم بابت حقوق کارکنان  اردیلینه معدن شده و سه میهز اردیلیسه م

 .معدن صرف شده است

الً نخست کارشناس معدن اضافه کرد: در کارخانجات بزرگ اصو نیا

 ییاجرا عیانجام شده و سپس طرح در سطح وس لوتیبحث ساخت پا

آن در آذرشهر ساخته شد و  لوتی. در پروژه معدن سراب هم پاشود یم

 کیمعدن به  نیا رییدست آمد. متأسفانه امروز بحث تغ به یموفق جینتا

اگر " میا به آنها گفته یمطرح است. حت گرید دو موار یطرح گردشگر

 تیکند الاقل در حوزه فوالد فعال دایپ رییپروژه تغ نیا دیهخوا یم

 .ندارد هیپروژه توج نیاما آنها معتقدند ا "دیکن

درصد است و  ۲۰ ریپروژه ز نیا یخروج ندیگو یکرد: م حیتصر یو

 نیا یبررس رایز ستین یحرف درست نیندارد اما ا یصرفه اقتصاد

و کربنات  میسد معدن کربنات نیا یخروج دهد یپروژه نشان م

 زاده نعمت یاست. متأسفانه با ارائه اطالعات نادرست به آقا میپتاس

 نیسنگ نفل لیتبد یتکنولوژ یدارا خود که روسها بودند گفته

 یاند اما وقت کرده لیهستند معدن خود را تعط نایبه پودر آلوم  تینیس

مشخص قرار داد  دیکارخانه را مورد بازد نیرفت و ا هیبه روس یأتیه

 .کند یشد که کارخانه کار م

تا  ۵۰۰ یباال نهیپروژه هز نیاضافه کرد: سپس اعالم شد که ا یحسن

 یآمادگ یروس نگیهلد کی یو حت خواهد یم یدالر ونیلیم 6۰۰

را طرف  گذاری هیدرصد سرما ۱۵تا  ۱۰خود را اعالم کرد و قرار شد 

 نیا تیه در نهاباشد ک یروس نگیبا هلد یانجام دهد و مابق یرانیا

 .دینرس جهیبه نت یبهانه کار مطالعات موضوع به

 یاجرا یپروژه افتتاح شده هنوز برا نیکه ا ۸۲از سال  ،یو اعتقاد به

 کیبه  ۹۲دالر در سال  ونیلیم ۹ نجاستیآن شک دارند. جالب ا

 هیاصالً توج ایپروژه را مطالعه کند که آ نیداده شد تا ا یشرکت آلمان

شرکت  نیا اریدر اخت یندارد. متأسفانه اطالعات درست ایرد دا یاقتصاد

پروژه صرفه  نیاعالم شد که ا درویمیبه ا تیو در نها نگرفتقرار 

 .ندارد یاقتصاد

پروژه انجام شده و  نیمطالعات ا نکهیکارشناس معدن با اظهار ا نیا 

عه دنبال مطال سال هنوز به ۲۰بعد از  انیاجرا است، افزود: آقا ۀآماد

 نیا یاجرا یبرا یوزارت صنعت اصالً همت رسد ینظر م هستند، به

شود طرح  جادیکارخانه ا نیاست که اگر ا یدر حال نیپروژه ندارد، ا

 یشده و حت جادیصد هزار نفر در منطقه سراب ا یباال ییاشتغالزا

هزار  ۲۰۰ دیتول ییکارخانه توانا نی. اشود یشهر دو برابر م نیا تیجمع

هزار تن  ۱۱۴ دیامکان تول یدر سال را دارد حت نایآلومتن پودر 

 نیهم وجود دارد. کنار ا میهزار تن سد ۲۵و حدود  میکربنات پتاس

کارخانه  نیدر سال در ا مانیتن س ونیلیم۳.۵د یتول ییموضوعات توانا

 .است

صنعت، معدن و تجارت  ریمعاون وز انیکرباس یمهد م،یگزارش تسن به

 یهزار مترمکعب۳۰مخزن  یزن مراسم کلنگ هیدر حاش ۹۴در سال 

و اقشارمختلف مردم  رانیسراب در جمع مد تینیس نیمجتمع نفل

 نیو نفل تیبوکس یاز ماده معدن ومینیشهرستان سراب گفته بود: آلوم

در کشور،  تیاندک بوکس ریبه ذخا توجهکه با  شود یحاصل م تینیس

 .آن است یبرا یمناسب نیگزیجا تینیس نینفل

 یاتیو اول خود را عمل یاصل تیاولو درویمیا"اعالم کرده بود  یو

منظور  نیسراب قرار داده است، به هم تینیس نیکردن مجتمع نفل

 ینقشه کار با شرکت اتوتک آلمان یو طراح یانتقال دانش فن یبرا

را در  یاست قرارداد یالملل نیب یها شرکت نیکه از معتبرتر یفنالند

 ."باشد یم وروی ونیلیم۱۰که مبلغ آن  میردمنعقد ک ۹۳آذرماه 

 ریسراب در مورد تأخ ندهیدر پاسخ به انتقاد امام جمعه و نما انیکرباس

سراب اظهار کرد: از طرف تمام  تینیس نیساله در آغاز طرح نفل۱۸

از  ها می. البته اعمال تحرکنم یم یدولتمردان از مردم سراب عذرخواه

 ریتأخ یدو عامل اصل یتیریعف مدض زیو ن یجهان یها طرف قدرت

 نیمناقصه ب ندهیپروژه هستند. تا دوماه آ نیا یاجرا در مدت یطوالن

 .شود یطرح برگزار م نیا یبرا یالمل

 یعدم اجرا یبرا انیکرباس یحال حاضر حدود دو سال از عذرخواه در

طرح  نیا یاز اجرا یاما هنوز خبر گذرد یسراب م تینیس نیپروژه نفل

 )بازگشت به فهرست( .ستین

 شد دیطال در موته اصفهان تول لویک301
 (۱6۰۲۹۴۹شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۵تسنیم )خبرگزاری  

 
ماهه امسال ۷موته در  یشمش طال در مجتمع طال دیتول زانیم

 .افتی شیدرصد افزا۷۸

از  موته یبه نقل از شاتا، مجتمع طال میتسن یگزارش خبرگزار به

 نیکرد. ا دیشمش طال تول لوگرمیک ۳۰۱مهر،  انیتا پا نیفرورد یابتدا

 زانیم نیبود. همچن لوگرمیک ۱6۹رقم در مدت مشابه سال گذشته، 

 شیدرصد افزا ۹۱(، لوگرمیک ۱۵۸مجتمع نسبت به برنامه ) نیا دیتول

 .افتی



 

 35  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

کرد که  دیشمش تول لوگرمیک ۷۰موته در ماه مهر  یطال مجتمع

درصد  ۱6۹(، لوگرمیک ۲6مدت مشابه سال گذشته ) دیتول نسبت به

 .دهد یرشد نشان م

موته از توابع  یشمال غرب روستا یلومتریک۷مجتمع در  نیا

)بازگشت به  در استان اصفهان واقع است. مهیشهرستان برخوار و م

 فهرست(

 تیک/ مالیلیکشور در آستانه تعط رسازیتا نیتر یمیقد

 شود فیتکل نییدر دست وزارت صنعت تع یها کارخانه
 (۹6آذر  ۲۷فارس )خبرگزاری  

 
هاست که با مشکالت متعدد  سال رانیا یرسازیکارخانه تا نیتر یمیقد

ساله  ۱۰ تیریبا وجود مد انیم نیروبروست، در ا یتیریو مد یتیمالک

واحد  نیا فیتکل نییتع یبرا یمیتصم ع،یاز صنا تیحما یدولت أتیه

 .اتخاذ نشده است

بوده  یطور دیآن به مالک جد یو واگذار ریتا انیک یساز یخصوص نوع

 ۱۳۸۷در سال  نکهیقرار گرفت تا ا یدر معرض ورشکستگ ریتا انیکه ک

 یلیو با اعتراضات گسترده کارکنان نسبت به روند اداره کارخانه و تعط

را در  ریتا انیک تیریبه دستور دولت، مد عیاز صنا تیحما أتیآن، ه

 .شود یاداره م أتیه نیتوسط ا زیو همچنان ن گرفت اریاخت

 زین عیاز صنا تیحما أتیبا اداره کارخانه توسط ه ریسال اخ ۱۰ یط

نشد. صرفاً با همت کارکنان  جادیا یدیواحد تول نیدر ا یتحول خاص

 ریکه در سا یو راهساز یخاص کشاورز یرهایتا دیتول ر،یتا انیک

واحد قرار  نیدر دستور کار ا شوند، ینم دیتول رسازیتا یها هکارخان

 .کارخانه ادامه دهند تین کار توانستند به فعالیگرفت که با ا

 دیتول ریتا ۱۳۳۷از سال  ریتا انینکته را در نظر گرفت که ک نیا دیبا

 یهستند و فناور یمیکارخانه قد نیا آالت نیاز ماش یاریبس کند، یم

. گردد یدهه گذشته برم نیواحد به چند نیکار رفته در ا به ریتا دیتول

کارخانه منوط به انجام  نیدر ا تیبا حداکثر ظرف دیتول نیبنابرا

 نیاز موارد فوق است که ا کیهر  یفیک یدر ارتقا ییها یگذار هیسرما

آن  تیبا توجه به نوع مأمور عیاز صنا تیحما أتیه تیریتحول از مد

، ۱۳۹۳  سال ۳ یط ریتا انیبه مشکالت فوق، ک. با توجه دیآ یبر نم

کرده در  دیتول ریهزارتن تا ۱۱.۱و  ۹.۵، ۹.۴ بیبه ترت ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴

هزار تن است.   ۳۰شرکت  نیدر ا دیتول یت اسمیظرف که یحال

 یشرکت با مشکالت نیدر ا دیجهت تول هیمواد اول نیتأم نیهمچن

 یده انیو موجب زبه شدت باال رفته  دیتول نهیمواجه است و هز

 .کارخانه شده است

مستحضر باشند که  دیو وزارت صنعت، معدن و تجارت با دولت

مواجه خواهد  یلیبا سرنوشت تلخ تعط تیرینحوه مد نیبا ا ریتا انیک

با عزم  یول فتدیقبل اتفاق ب یها سال توانست یم دیکه شا یشد. اتفاق

آن است  ازمندینه نکارخا نیکارگران و مهندسان شرکت، محقق نشد. ا

آن  دیخطوط تول رد،یدر آن صورت گ یدیجد یگذار هیکه سرما

مهم  نیمند شود. ا بهره دیتول دتریجد یها یشود و از فناور یبازساز

مناسب و عالقمند  تیبا اهل یکارخانه به بخش خصوص یجز با واگذار

 .محقق نخواهد شد ریتا دیبه تول

کارخانه  نیا تینسبت به وضع خود را یقطع میاست دولت تصم الزم

اداره  یالزم برا تیکارخانه صالح یکه مالک اصل یاتخاذ کند. در صورت

واحد را ندارد )که به زعم کارکنان شرکت ندارد و با هدف  نیا

مناسب کارخانه اقدام  اریبس ییایجغراف تیاز موقع یتجار یبردار بهره

ام شود و کارخانه کامل آن اقد دی(، نسبت به خلع ودآن نم دیبه خر

  نیا ریواگذار شود. در غ دیجد گذار هیمناسب به سرما یطیشرا یط

کشور که از قضا به  رسازیواحد تا نیتر یمیقد یلیصورت عواقب تعط

 نیخوشنام است و همچن زیخاص در بازار ن یرهایتا دیسبب تول

 کارخانه بر عهده دولت است. نیاز هزار نفر از کارکنان ا شیب یکاریب

  )بازگشت به فهرست(

و ممات  اتیح نیاصفهان ب یدیتول یواحدها یبرخ 

 شفاف شود دیدولت با یاقتصاد یها استیهستند/ س
 (۹6آذر  ۲۹فارس )خبرگزاری  

 
 یادیخانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: تعداد ز سیرئ

و ممات  اتیح نیو ب تیرفظ ریاستان اصفهان ز یدیتول یاز واحدها

 .کنند یدست و پنجه نرم م

عصر امروز  نیفارس از اصفهان، محمدرضا برکت یگزارش خبرگزار به

 زاتیصنعت )تجه شگاهیدوره نما نیدوازدهم هیافتتاح نییدر آ

 یبرا ی( اظهار کرد: سطح انرژیابزار و نظافت صنعت ،یکارگاه ،یصنعت

 .آمده است نییپا گران در استان اصفهان صنعت تیفعال

مضر است اما  اریاقتصاد جامعه بس یگران برا صنعت یدیافزود: ناام یو

که  ستیبدان معنا ن نیفعال باشد و ا دیدر هر صورت صنعت با

 .باشند تفاوت یب یو صنعت یدیتول یمسؤوالن نسبت به واحدها
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خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: بسته  سیرئ

 یبرا دیکوچک و متوسط در استان اصفهان شا یاحدهااز و یتیحما

که از بسته  ییبود اما واحدها دیصنعت مف طیکنترل شرا ای لیتسه

بسته  نیکردند و ا دایاستفاده کردند به صورت موقت نجات پ یتیحما

 .بودن عیصنا یبرا یاصل یدارو نوش

کوچک و متوسط تا  یاز واحدها یتیخاطرنشان کرد: بسته حما یو

صنعت استان  تیسقوط وضع یبیسراش یتوانست جلو یدودح

مشخص و شفاف  دیدولت با یاقتصاد یها استیس رد؛یاصفهان را بگ

 فیدر حال حاضر بالتکل م،یکن تیشود تا ما هم در همان راستا فعال

 .میهست

در استان اصفهان  یاستقبال از ستاد رونق اقتصاد نکهیا انیبا ب نیبرکت

 یو رونق اقتصاد لیشد: ستاد تسه ادآوریقبل بود،  کمتر از سال اریبس

 یدیتول یاز واحدها یادیتعداد ز ست؛ین التیتسه یاعطا یصرفاً برا

و ممات دست و پنجه نرم  اتیح نیو ب تیظرف ریاستان اصفهان ز

 .کنند یم

 روزید یعملکرد و رفتارها ریامروز صنعت درگ تیاضافه کرد: وضع یو

 یدیتول یواحدها یرکود اقتصاد لیر به دلکشور است و در حال حاض

 عیمعوقه خود را پرداخت کنند؛ رفع مشکل صنا یها ییدارا توانند ینم

 التیتسه یدرازمدت است نه اعطا یاقتصاد یها استیاتخاذ س ازمندین

 )بازگشت به فهرست( .یموقت
 

 دام
 "کپور یماه"با پرورش  یونیلیم50سود 

 (۱۵۸۹6۲۹شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۱تسنیم رگزاری )خب 

 
اش  در شهرستان بدره که سود ساالنه یاقتصاد مقاومت ینوپا نیکارآفر

 یماه از سال پرورش ماه 6تومان است، در  ونیلیم ۵۰تا  ۴۰ نیب

آال را  مانند قزل یسرداب یها یپرورش ماه گریماه د 6و در  یگرماب

 .دهد یانجام م

 توان  یرا م ینیکارآفر م،یتسن یخبرگزار یار اقتصادگزارش خبرنگ به

ارزش افزوده در  جادیکار و ا نشیشمار آورد که به آفر به یتیفعال

و  شود یمنتج م دیخدمت جد ایو عرضه هرگونه کاال  دیتول ای هیسرما

و پژوهش هدفمند معنا  یابی دهیا ت،یبدون خالق یکه نوآور ییجا  ازآن

 ت،یپرورش خالق یمؤثر برا یراهکارها یوجو ستلذا ج کند،  یمن دایپ

قرار  شرویپ یها در دستور کار تمام سازمان ها  دهیا تیو هدا یگردآور

 .گرفته است

 ایو اعتماد افراد را فراهم   یموجبات خودباور ،ینیکه کارآفر ییازآنجا

به رشد و  یتا جامعه انسان شود یامر موجب م نیهم کند یم تیتقو

 نیبنابرا ابدیدست  یاز جمله حوزه اقتصاد ها نهیهمه زمدر  ییشکوفا

 زیو ن ییبایرا تحمل کرده و با صبر و شک یرونیو ب یهرگونه فشار درون

 .دارد یو کار و تالش، مشکالت را از سر راه برم یسع

اقتصاد  یالگوها یبا تمام دیشا یا بدره نیکارآفر ،یوسفی مختار

 یتفاوت اساس کی د،یا خوانده ای دهیکه تاکنون درباره آن شن یمقاومت

دنبال  راسخ به یگذاشته و با عزم دیپا در عرصه تول یتازگ دارد؛ او به

ماه است که  6 یوسفیاست.  یاقتصاد مقاومت نهیاهداف خود در زم

 جیتومان وام بس ونیلیم ۳۰را شروع کرده است.  یگرماب یپرورش ماه

استخر پرورش  یانداز راه یاو، برا ازیمورد ن هیتنها سرما یسازندگ

 .کپور است یماه

پروسه مجموعه پرورش  لیکامل در حال تکم یکه حال با انرژ یوسفی

که  کند یم ینیب شیاست، پ المیدر شهرستان بدره در استان ا یماه

از  یکیدارد.  ازیکارگر ن ۴حداقل به  فتد،یروال ب یکارش رو یاگر کم

 یعنوان الگو به یوسفیجموعه که سبب شده م ییها یژگیو نیتر مهم

است که  نیا رد،یمورد توجه قرار گ یمقاومت قتصادموفق در عرصه ا

ماه از سال پرورش  6کرده که در  یطراح یا گونه را به شیها رساختیز

آال  مانند قزل یسرداب یها یپرورش ماه گریماه د 6و در  یگرماب یماه

 .را انجام دهد

 نیاول ندهیتابستان آ ش،یها ینیب شیکه بر اساس پ دیگو یم یوسفی

 ۵۰تا  ۴۰ نیساالنه ب نیانگیطور م و به ندیزحماتش را بچ یها ثمره

 .شود بشیتومان سود خالص نص ونیلیم

در  شتریاست که ب یدیمف ییکپور، ماده غذا ی: ماهکند یم انیب یو

اند، جزو  واقع شده ایکه کنار در یمناطق یعنیکشورمان  یمناطق جنوب

. شود یمناطق محسوب م نیمردم ا ییبرنامه غذا یو اساس یاصل مواد

 یاست و اکثر مواد مغذ ییباال اریبس یا هیارزش تغذ یکپور دارا یماه

مخصوص  یژگیو یداراست. ول ییتنها انسان را به یبرا یورو ضر دیمف

خاص ساخته  تیحائز اهم ییمواد غذا ریسا نیکه آن را ب یماه نیا

 .جود در آن استمو یاست، نوع چرب

 یوانیح ییکه جزو مواد غذا با وجود آن ییایو محصوالت در یماه

اند.  متفاوت یوانیمواد ح ریبا سا یچرب بیاز نظر ترک یهستند، ول

نام  به یباتیترک یطور عمده حاو به یوانیح ییموجود در مواد غذا یچرب

ن موجب باال برد باتیترک نیشده هستند که ا چرب اشباع یدهایاس

افراط در  نیبنابرا شوند، ینامطلوب خون م یها یچرب ریکلسترول و سا
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سالمت قلب و عروق را به خطر انداخته و  ،یوانیح یها یمصرف چرب

 .شود یم یو مغز یقلب یها منجر به سکته تیدر نها

هستند  یوانیح ییکه از دسته مواد غذا با وجود آن انیو آبز یماه یول

است و  یاهیوجود در آنها مشابه مواد گم یحال نوع چرب نیبا ا

وجود دارد که اثرات  انیدر آبز ۳نام امگا نشده به چرب اشباع یدهایاس

از  یاریاز بس یریگ شیدر سالمت انسان دارد و در پ یمهم اریبس

و کمک به بهبود اختالالت و عوارض مختلف نقش  نترلو ک هایماریب

 عهده دارد. به یا مهم و سازنده

 
موجب  انیو آبز یماه یها موجود در بافت یکه چرب میست بدانجالب ا

و در  شود یمطلوب خون م یها یچرب ریکلسترول و سا شیافزا

از  ی. ماهکند یم زین یکمک مؤثر یو عروق یاز عوارض قلب یریشگیپ

 یموجود در ماه نی. پروتئشود یمحسوب م نیخوب پروتئ اریمنابع بس

 نیکه پروتئ یمعن نیه است، بدتوج بلقا تیفیو ک تیاز نظر کم

در دستگاه گوارش هضم و  یآسان است که به یشکل به یموجود در ماه

 ی. ماهرسد یکامل در بدن به مصرف م باًیطور تقر و به شود یجذب م

در حفظ  نیو همچن یاز منابع خوب آهن است و آهن در خونساز یکی

رد. آهن موجود دا عهده به ینقش مهم ها کروبیمقاومت بدن در برابر م

است که جذب آن در دستگاه گوارش آسان بوده و  یا گونه به یدر ماه

 ،یعالوه بر آن آهن موجود در ماه رسد، یدر بدن به مصرف م یخوب به

 در ینقش مهم نیبنابرا دهد یم شیرا هم افزا یاهیجذب آهن منابع گ

 .عهده دارد از فقر آهن به یناش یخون از کم یریشگیپ

قد و در صورت  یدر دوران رشد موجب کوتاه یماده مغذ نیا کمبود

در دوران بلوغ منجر به  نی. همچنشود یم یباعث کوتولگ دیکمبود شد

با دارا بودن  دیمف ییماده غذا نیا ی. ماهشود یم یدر بلوغ جنس ریتأخ

کمک کند.  یبلوغ جنس میبه رشد و تنظ تواند یم یکاف زانیم به یرو

ها است و در  لوئور در سالمت و استحکام دندانف یغن بعاز منا یماه

 یدارد، پس با مصرف ماه یمهم ریدندان تأث یدگیو پوس یریشگیپ

فلوئور  م،یخود کمک کن یها به سالمت و استحکام دندان میتوان یم

 .استخوان مؤثر است یپوک ایاز استئوپروز  یریشگیدر پ نیهمچن

 

 یاز مواد مغذ یکی دی. دیآ یبه حساب م دیمنابع  نیاز بهتر ایدر یماه

در رشد اثرات قابل  دیدر سالمت انسان دارد.  یمهم ریاست که تأث

 شود، یقد م یدارد و کمبود آن موجب اختالل در رشد و کوتاه یتوجه

 دیاست.  یدر دوران رشد ضرور یمقدار کاف به یمصرف ماه نیبنابرا

ها  ه خانمدارد و چنانچ ینقش مهم یعصب ستمیس تکاملدر  نیهمچن

باشند، کودکانشان عالوه  دی دیمبتال به کمبود شد یدر دوران باردار

 نیو ا شوند یم زین یذهن یافتادگ دچار عقب یبر اختالل در رشد جسم

در  دیکمبود  نیآنان خواهد شد. همچن ریگ بانیمشکل تا آخر عمر گر

کودک  یو ذهن  یمنجر به اختالل در رشد جسم تواند یمادر م ریش

 )بازگشت به فهرست( بشود. رخواریش

 به عراق به مشکل خورد؟ رانیا اتیچرا صادرات لبن
 (۱۵۹۰۱۰۹شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۱تسنیم )خبرگزاری  

 
 ینیب شپیگفت: تحقق  رانیا ییغذا عیکانون انجمن صنا رکلیدب

 یرصدد۵۰ شیبه عراق با افزا اتیلبن یدالر اردیلیم کیصادرات 

 .کشور با مشکل مواجه شده است نیدولت ا یتعرفه از سو

کاوه زرگران افزود: در شش ماه گذشته  م،یتسن یگزارش خبرگزار به

 یم ینیب شیو پ دیدالر رس ونیلیم ۵۰۰به عراق به  اتیصادرات لبن

 .میکن دایدالر دست پ اردیلیم کیسال به رکورد  انیتا پا میکرد

 شیدر دو ماه گذشته و افزا یمشکالت لیسفانه بدلادامه داد: متا زرگران

به  یابیدست  یدولت مرکز یدرصد از سو ۵۰تا  اتیتعرفه واردات لبن

 .دشوار شده است یرکورد صادرات نیا

 دیدولت گفت: دولت با یمشکل از سو نیبا اشاره به ضرورت حل ا یو

 .کند مانع اقدام نیها در جهت رفع ا یزنیو انجام را یاسیس قیاز طر

با اشاره به رشد  نیهمچن رانیا ییغذا عیکانون انجمن صنا رکلیدب

درصد سهم  ۹۹از  شیصادرات آرد به کشور عراق افزود: با وجود آنکه ب

شود  یم نیتام هیترک یآرد عراق از سو یو پنجاه هزار تن ونیلیم کی

 یگام ها یرانیا یدر حوزه گندم شرکت ها تیاما با توجه به ظرف

 .تندبرداش را یخوب

 حیبرشمرد و تصر یاریبس یها تیظرف یزرگران بازار عراق را دارا کاوه

عبور موقت کاال  نیمربوط به قوان یرانیاز مشکالت تجار ا یکیکرد:
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صادرات  انیشود و به ز یم یریکشور ما سخت گ یاست که از سو

 .است

گمرک و  نیدر تعامالت ب دیمشکل با نیخاطر نشان کرد:ا یو

و صنعت،معدن و تجارت برطرف شود  یجهاد کشاورز ینه هاوزارتخا

)بازگشت به  بدون دغدغه به صادرات بپردازند. یرانیا یتا شرکت ها

 فهرست(

 تختیدر پا ادانیتوسط ص یو ارزان ماه میعرضه مستق
 (۱۵۹۸۴۲۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۲۰تسنیم )خبرگزاری  

 
 یزیر گفت: برنامه رانیا یادیص یهایتعاون یسرسرا هیاتحاد رعاملیمد

در  میشمال و جنوب کشور به طور مستق ادانیشده که محصوالت ص

مصرف  اریدر اخت یمجاز یو عرضه در فضا یکیزیتهران به صورت ف

 .ردیکنندگان قرار گ

امروز  یدوج عقوبی م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

اظهار  رانیا یادیص یها یتعاون یراسرس هیاتحاد یدر نشست خبر

هزار  6۰۰در کشور وجود دارد و  نیهزار شناور سبک و سنگ ۱۲کرد: 

 .ردیگ یصورت م دیص یتعاون یتوسط اعضا انیتن انواع آبز

 التیسازمان ش دیصورت گرفته در معاونت ص راتییبا اشاره به تغ یو

را در بخش  یتحوالت خوب راتییتغ نیکه ا میدواریکشور افزود: ام

 .کشور شود یادیکشور صورت دهد و موجب رفاه جامعه ص یادیص

 تیادامه داد: اولو رانیا یادیص یهایتعاون یسراسر هیاتحاد رعاملیمد

 یسخت کار طیو شرا کنند یم یکشور در روستا زندگ یادیجامعه ص

خود  یاز محل زندگ لیموارد هزاران ما یدارند و مجبورند در برخ

 زین ییایکنند و با دزدان در یدو تا سه ماه در آبها زندگ رند،یفاصله بگ

 طیشرا نیا یدر حال ادانیص کنند، یو پنجه نرم م ستهمواره د

 یا مهیخدمات ب یرا برا یکنند که هم اکنون مشکالت یم تیفعال

 .دارند

 حیتصر یادیجامعه ص یهزار نفر اعضا ۲شدن  دیبا اعالم باز خر یدوج

هستند اما  یاجتماع نیتام مهیتحت پوشش ب انادیکرد: اکثر ص

خود از  مهیباال بودن حق پرداخت ب لیشمال کشور به دل ادانیص

 .کنند یصرفنظر م یاجتماع نیاز خدمات تام یریگ بهره

نفر در  ۵نفر تا  ۳ یال ۲ نکهیجنوب با توجه به ا ادانیگفت: ص یو

 یبرا یرداختحداقل مبلغ پ کنند یم تیکوچک فعال یتعاون کیقالب 

در  ادانیص نکهیهزار تومان است اما با توجه به ا ۱۰۰آنها  مهیحق ب

از سال  شتریماه ب 6کرده و  تیبزرگتر فعال یها یشمال کشور در تعاون

  یهزار تومان ۲۷۰ مهیمجبور به پرداخت حق ب کنند ینم دیرا ص

 .هستند

 یگرید در بخش رانیا یادیص یهایتعاون یسراسر هیاتحاد رعاملیمد

در شمال و جنوب کشور  ۹6کرد: در سال  حیخود تصر یها از صحبت

که در  یبه طور میهست گویدر بخش م ژهیبه و دیص شیشاهد افزا

صورت گرفته که در  دیتن ص ۴۲هزار و  ۲۲هرمزگان  یگویم دیص

 ۵با  سهیاست و در مقا افتهی شیادرصد افز ۲۳با سال قبل  سهیمقا

 ۵۸سال گذشته  ۱۰با  سهیو در مقا شیفزادرصد ا 66سال قبل خود 

 .است افتهی شیدرصد افزا

 انیماه تن دیص نکهیا انیکشور با ب یادیمقام مسئول در جامعه ص نیا

و همه  تیمجاز استانداردها رعا یادیاست، گفت: در ص افتهی شیافزا

کشور صورت  التیبا نظر کارشناسان سازمان ش ادانیص یتهایفعال

 نینظر مسئول ریبرداشت صورت گرفته ز شیافزا نیا . بنابرردیگ یم

 .بوده است ربطیذ

 میخود خبر از عرضه مستق یها از صحبت یگریدر بخش د یدوج

 طیکه باعث بهبود شرا یاز موارد یکیکشور داد و گفت:  ادانیص دیص

 ادیشده در کشور به نفع مصرف کننده و ص دیص یها یعرضه ماه

شده است  یزیر که برنامه یست، به طورآن ا میعرضه مستق شود، یم

 ریدر تهران و سا میطور مستق بهبخش از جامعه  نیکه محصوالت ا

 .ردیمصرف کنندگان قرار گ اریکشور در اخت یشهرستانها

 یو حت یکیزیبه طور ف انیآبز میکه عرضه مستق یافزود: در صورت یو

با  قطعا ردیمصرف کنندگان صورت گ اریدر اخت یمجاز یدر فضا

مصرف  شیامر به افزا نیکه ا شود یاز بازار عرضه م تر نییپا یمتیق

 )بازگشت به فهرست(iکمک خواهد کرد. زیدر کشور ن انیآبز

  ها یرانیورود گوشت گوزن به سفره ا
 (۱6۰۱۷۸۲شناسه خبر  ۹6آذر   ۲۴تسنیم  زاری)خبرگ 

 
گوزن در  یپرورش تجار التیتسه از ارائه یجهاد کشاورز ریمعاون وز

 .خانوار خبر داد ییآن در سبد غذا یریتمام نقاط کشور و قرار گ

اظهار  میتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار کشاورز در گفت یرکن حسن

ها آغاز  استان یدر برخ یکرد: پرورش گوزن در کشور به صورت تجار

 .نشده است مردم وارد ییدر سبد غذا یشده  اما هنوز به شکل جد
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تهران پرورش داده  ن،یقزو زد،ی یها اکنون دراستان افزود: گوزن هم یو

 .کشور وجود دارد یها استان ریو امکان توسعه آن در سا شود یم

 یاعطا یبرا یتیادامه داد: محدود یجهاد کشاورز ریامور دام وز معاون

 نیا دیتول یبرا انیمجوز پرورش گوزن در کشور وجود ندارد و متقاض

)بازگشت به  توانند اقدام کنند. یمحصول در تمام نقاط کشور، م

 فهرست(

 ییلویک یگوشت قرمز/ شقه گوسفند متیق شیعلت افزا 

 هزار تومان 33تا  31
 (۹6آذر  ۲۴فارس )خبرگزاری  

 
وگو با فارس درباره علت  در گفت یجهاد کشاورز ریمعاون امور دام وز

 .داد حیبازار گوشت توض میگوشت قرمز و مشکالت تنظ متیق شیاافز

فارس، در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار کشاورز در گفت یرکن حسن

به خاطر  ریاخ یها بازار گوشت قرمز اظهار داشت: در سال میمورد تنظ

 ینشان داده، کار برا لیتما یبازار به عرضه گوشت گرم گوسفند نکهیا

که در واردات  ییها است؛ چرا که قبالً شرکت تر شده سخت یما کم

به صورت روزانه  میتا بتوان میرا فعال کرد اند، شدهگوشت گرم وارد 

 .میرا وارد کشور کن یخارج یگوشت تازه گوسفند

مراتب   بازار گوشت به میتا چند سال گذشته تنظ نکهیبا اشاره به ا یو

 توان یکرد: حداقل م حیداشت، تصر یشتریثبات ب ها متیتر و ق آسان

 ۲۲تا  ۲۱ نیب ریسال اخ ۴گوشت منجمد گوساله در  متیگفت که ق

 .هزار تومان ثابت مانده است

 متیکه ق دیشما اواخر سال گذشته قول داد د،یفارس پرس خبرنگار

اما اکنون  د،یهزار تومان برسان ۳۰را به مرز  یگوشت تازه گوسفند

پاسخ  یهزار تومان است که رکنو چند  ۴۰محصول در بازار  نیا متیق

در  یتازه واردات یبا عرضه گوشت گوسفند میا کرده یداد: سع

تا  م،یکن جادیتعادل ا متیدر ق یادیتا حد ز یا رهیزنج یها فروشگاه

هزار و   ۳۱ نیها ب فروشگاه نیدر ا یکه شقه گوشت گوسفند یحد

در بازار هنوز  نیو به خاطر هم شود یهزار تومان عرضه م ۳۳تا  ۵۰۰

 .میحضور دار متیق میتنظ یبرا

تا  دیاز تول متیق رییاز تغ یجهاد در ادامه با ذکر مثال ریوز معاون

تومان از  ۱۳۰۰ ییلویک ریعنوان مثال ش مصرف خاطرنشان کرد: به

کننده آن را حدود  مصرف که یدرصورت شود، یم یداریدامدار خر

آن وجود  لیکه دل کند یم یداریهزار تومان خر ۳ ییلویک

 یها شده تا حلقه جادیا دیبا عیتوزمناسب  رهیهاست که زنج واسطه

؛ چراکه  داشته باشند یخود را به درست گاهیجا انیم نیمختلف در ا

 .شوند یدچار ضرر م دکنندهیکننده و تول اکنون هم مصرف

تا بازار را خودش  دیبتواند از مرحله تول دیدامدار با یگفته رکن به

 .دامدار برود بیبه ج زین یسود اصل تید، تا درنهاکن فیتعر

 یگوشت یها نیخبرنگار فارس که چرا ال گریدر پاسخ به سؤال د یو

گفت: در حوزه گوشت قرمز  د،یا نکرده فیدام در کشور تعر دیتول یبرا

 یها کار در سال نیکه ا میکن جادیرا ا یاصالح نژاد یها هسته دیبا

هزار رأس دام  ۱۵تا  ۱۰که ساالنه  یحد گذشته کمتر انجام شده، تا

 .وارد کشور شده است یوشتو گ دیپرتول

 ۵۰۰ ریسال اخ ۳-۴ادامه داد: در  یجهاد کشاورز ریامور دام وز معاون

 دیتول تواند یوارد کشور شده که م یدام یها هزار رأس گله 6۰۰تا 

مانند  ییداشته باشد و نهادها یخوب را توسط بخش خصوص یها دام

و پرورش  دیتول یبرا زین دیشه ادیکوثر وابسته به بن یسازمان اقتصاد

کرده است که دولت در  یزیر هزار راس دام مولد برنامه ۵۰و واردات 

 .را انجام داده است یساز کنار آن امر روان

کار  کنند یم یافراد که همواره سع یبا انتقاد از برخ نیهمچن یرکن

 میا کرده یسع نیگفت: در حوزه دام سنگسؤال ببرند،  ریرا ز گرانید

 یریـ ش یگاو گوشت دیتول یرا برا یکیهزار راس اصالح ژنت ۳۰تا  ۲۰

 عی)اسپرم گاو( توز یکیژنت هیهزار دز ما ۲۰۰ زیو اکنون ن میداشته باش

 یـ گوشت یریگاو ش یاصالح نژادها یبرا یکه اقدام خوب شود یم

 .است

( در چهیانند دابل ماسل )دو ماهم ییاز گسترش نژادها نیهمچن یو

 رساختیکه ز ییکشور خبر داد و اضافه کرد: از آنجا یها استان یبرخ

در  م،یفقر مراتع را ندار لیبه دل رانیرا در ا یگوشت یگسترش نژادها

)بازگشت به  .میکن یکار م یریـ ش یگوشت ینژادها یرو شتریب جهینت

  فهرست(

واردات صادر  یبرا یپاچه / مجوز کله یرقانونیواردات غ

  نشده است
 (۹6آذر  ۲۷فارس )خبرگزاری  

 
پاچه به   کله ریاخ یدر روزها نکهیا انیطباخان با ب هیاتحاد سیرئ

محصول  نیبه کشور وارد شده است، گفت: واردات ا یرقانونیصورت غ

 .شود یانجام م یواردات  حمل گوشت یها خچالی قیاز طر
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فارس گفت:  یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان در گفت یرواس نیحس

از ارمنستان  یواردات  گوشت یها کله و پاچه به همراه محموله یبه تازگ

  .شود یبه صورت قاچاق وارد کشور م زستانیو قرق

هزار راس  ۲۰روزانه حدود  نکهیا انیطباخان با ب هیاتحاد سیرئ

 تیاست که ظرف یدر حال نیفزود: اا شود، یگوسفند در کشور ذبح م

  .است نیاز ا شیمصرف روزانه کله و پاچه در کشور ب

مجوز واردات کله و پاچه تاکنون از طرف  نکهیبر ا دیبا تأک یو

 متیق لیداشت: به دل انیمربوطه صادر نشده است، ب یها سازمان

 یفرصت برا نیمصرف آن ا یتقاضا برا نیکله پاچه و همچن یباال

  .آمده است، تا اقدام به واردات قاچاق کله و پاچه کنند شیپ یا عده

واردات کله پاچه به صورت  شیروز پ ۱۰از  بایاظهار داشت: تقر یرواس

 نیواردات آن بد یقاچاق به کشور آغاز شده و اقدام واردکنندگان برا

 یجاساز یگونه است که کله پاچه را در شکم گوسفندان واردات

 نیا ،یحمل گوشت گوسفند واردات یها خچالیمان و با ه کنند یم

 .کنند یبه کشور وارد م یرقانونیرا به صورت غ یخوراک یکاال

پاچه   کله یواردات قانون یداشت: البته برا انیطباخان ب هیاتحاد سیرئ

شده است، اما هنوز  یزنیسازمان را نیا هیو قرنط یبا  سازمان دامپزشک

 .نشده است واردات آن صادر یبرا یمجوز

 ۷۰از  شیب ها یهر دست کله پاچه آماده در طباخ متیافزود: ق یو

 ۱۰۰تا  ۷۰کله پاچه از  متیق شیهزار تومان است، با اشاره به افزا

در کشور سبب  ییماده غذا نیافزود: کمبود ا ها یهزار تومان در طباخ

شده کله پاچه به کشور  یقانون ریآن و واردات غ متیق هیرو یب شیافزا

 .است

پاچه در   کله یطباخ یهزار واحد صنف ۳حدود  نکهیا انیبا ب یرواس

و طبح کله پاچه  یساز آماده نهیکشور وجود دارد، اظهار داشت: هز

 ایو  یا راجارهیغ یواحد صنف نکهیبسته به ا یواحد صنف کی یبرا

  .هزار تومان است ۳۰تا  ۲۰باشد، از  یا اجاره

مدت مذکور تعداد  یاس اطالعات حاصله طکرد: که براس دیتأک یو

 یرقانونیدست کله و پاچه به صورت غ ۳۰۰تا  ۲۰۰اندک در حد  اریبس

  )بازگشت به فهرست( به کشور وارد شده است.

 

 

 

 خدمات
 رونق التیاز تسه ها دکنندهیدرصد تول92 تیمحروم

 (۱۵۸۷۳۲۸شناسه خبر  ۹6آذر  ۸ تسنیمخبرگزاری ) 

 
 الیر اردیلیم ۸۵۱هزار و ۲6از  شیپرداخت ب یوزارت صنعت در حال

روز اول  ۱۰۰خود در  یها را از اهم عملکرد دیرونق تول التیتسه

 افتیموفق به در ها ینام درصد از ثبت۸که تاکنون فقط  کند یعنوان م

 .اند شده التیتسه

رش همزمان با گزا م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

دفاع از  یجمهور از اقدامات دولت، وزارت صنعت برا سیروزه رئ۱۰۰

صدور پروانه اکتشاف،  زانیرا از م یمختلف یخود آمارها تیفعال

 .منتشر کرده است گریو موارد د یصنف یمجوزها

 التیتسه زانیقابل توجه در گزارش عملکرد وزارت صنعت آمار م نکته

اساس  نیلب طرح رونق است، بر ادر قا یدیتول یبه واحدها یپرداخت

 ۳۵ماه حدود  آبان ۲۲و تا  دیکه اعالم شده در چارچوب طرح رونق تول

ها با  مورد از آن 6۹۹هزار و  ۱۴نام انجام شد که  فقره ثبت ۹۹۳هزار و 

 یعامل معرف یها به بانک الیر اردیلیم ۲۷۹هزار و  ۱۰6 حدودمبلغ 

 الیر اردیلیم ۸۵۱هزار و  ۲6 از شیب زیمورد ن ۸۸۷شدند و دو هزار و 

 .کردند افتیدر التیتسه

وام  افتیدر یهزار متقاض ۳۵حدود  انیآمار نشان از آن دارد که م نیا

تر آنکه وزارت  اند. جالب شده التیتسه افتیدرصد موفق به در۸فقط 

رونق  التیتسه الیر اردیلیم ۸۵۱هزار و  ۲6از  شیصنعت پرداخت ب

پروانه  ۷۲۴و  هزار کیو  سیجواز تأس ۹۵۰و  صدور چهار هزار د،یتول

را از اهم اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در  یصنعت یبردار بهره

 )بازگشت به فهرست(  .کند یروز اول دولت دوازدهم عنوان م کصدی

خراسان  دکنندگانیبه تول ژهیو یعمان خدمات بانک

  دهد یم
 (۹6آذر  ۸س فارخبرگزاری ) 
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 یاعتبار اسناد نکهیبانک صحار عمان با اشاره به ا رکلیمد سیرئ بینا

در بانک صحار عمان  یرانیمنتخب ا یها بانک لهیصادر شده به وس

 دکنندگانیبه تول ژهیو یگفت: عمان خدمات بانک شود، یم رشیپذ

 .دهد یخراسان م

خانه  یعموم فارس از مشهد، به نقل از روابط یگزارش خبرگزار به

بن مختار در  یبن عل یمصطف ،یصنعت، معدن و تجارت خراسان رضو

استان که در عمان  نیخانه صنعت معدن و تجارت ا ندگانیبا نما دارید

 لهیصادر شده به وس یاعتبار اسناد نکهیانجام شد، با اشاره به ا

و عمان  شود یم رشیدر بانک صحار عمان پذ یرانیمنتخب ا یها بانک

اظهار داشت:  دهد، یخراسان م دکنندگانیبه تول ژهیو یت بانکخدما

 .خصوص قرارداد منعقد شده است نیدر ا یرانیبانک ا ۱6تاکنون با 

استقبال  یبا صنعتگران خراسان یو بانک یتجار یها یاز همکار یو

 .کرد

خانه صنعت معدن و تجارت استان خراسان  رکلیدب دارید نیا در

 ،یخراسان رضو یاقتصاد یها لیو پتانس تیرفبا اشاره به ظ یرضو

استان آماده  نیبرتر ا یدیتول یصادرات محور و واحدها عیگفت: صنا

 .کشور هستند نیا یازهاین نیتأم یگسترده با تجار عمان برا یهمکار

خانه صنعت معدن و تجارت استان خراسان  سیرئ بیادامه نا در

دو کشور،  انیسبات خوب ممشترک و منا یوندهایبا اشاره به پ یرضو

 .کرد دیتأک ها یهمکار نیبر ضرورت گسترش ا

 رانیمد یبا دعوت خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یزود  به

 نیروش استفاده از ا اتیبانک صحار عمان ضمن حضور در مشهد جزئ

 .کند یم حیتشر یرا در جمع فعاالن اقتصاد یخدمات بانک

خراسان  یفعاالن اقتصاد یبرا یرد مهمدستاو یبانک اتیعمل نیا

  )بازگشت به فهرست( کشور است. نیصادرات به ا لیتسه یبرا یرضو

 اصناف پرداخت نشد التیتسه یتیاز بسته حما نارید کی
 (۱۵۹۲۱۱۷شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۳تسنیم  برگزاری)خ 

 
ان گفت: در حوزه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهر سیرئ

 یتومان اردیلیهزار م ۱۰ التیتسه یتیبابت بسته حما یناریاصناف د

 .در حوزه صنعت پرداخت شده است یمبالغ کهیپرداخت نشده در حال

فروش  محمدرضا مس م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 استان ۹6از صادرکنندگان نمونه سال  ریو تقد یامروز در مراسم معرف

صادرکنندگان  اریدرصد از صادرات کشور در اخت ۲۸تهران اظهار کرد: 

 .استان تهران قرار دارد

 یدر سال جار نکهیا انیخود با ب یها از صحبت یگریدر بخش د یو

شده است اظهار کرد:  فیدر استان تعر یپروژه اقتصاد مقاومت ۵

را در  دکنندگانیبه تول التیتسه یاعطا یالزم برا یها همکار بانک

 التیتسه یبا وجود بخشنامه اعطا کهیاند به طور نداشته یسال جار

 دکنندگانیها به تول توسط بانک یقبل یها یبا وجود بده دیجد

 .پرداخت نشده است

 یتیبابت بسته حما ینارید زیافزود: در حوزه اصناف ن فروش مس

ع موضوع به اطال نیپرداخت نشده که ا یتومان اردیلیم ۱۰ التیتسه

 .است دهیصنعت، معدن و تجارت رس ریوز یعتمداریشر

 میا موفق نبوده یمصرف یواردات کاالها تیریمد در

معدن و تجارت استان تهران درباره مصوبه   سازمان صنعت، سیرئ

 نیگفت: ا یمصرف یمحدود کردن واردات کاالها یدولت برا دیجد

 یو ضرور ییرابه کشور اج یکردن اقالم واردات تیریمد یمصوبه برا

 .است

به  شود یو کنترل م یبررس ربخشیز ۳ادامه داد: واردات در قالب  یو

که در داخل  یا هیسرما یواردات کاالها طیشرا دیدر ابتدا با کهیطور

 زیرا ن یا واسطه یو کاالها میفراهم کن میآن را ندار یکشور دانش فن

 یردات کاالهااما روند وا میملزم به واردات هست دیرونق تول یبرا

بر  یسال جار ییماهه ابتدا ۸. هر چند که در ابدیکاهش  دیبا یمصرف

 .میا انجام شده موفق نبوده یقبل یهایزیر اساس برنامه

 شیافزا یو حت تیعدم موفق نیاز ا یکرد: بخش حیتصر فروش مس

قاچاق است که  یبه خاطر برخورد با کاالها یمصرف یواردات کاالها

 .کرده است نیگزیجا یو در قالب واردات رسم یقانون خود را به صورت

در  نکهیا انیمعدن و تجارت استان تهران با ب  سازمان صنعت، سیرئ

است گفت:  یدرصد محصوالت صنعت ۷۲.۵سبد صادرات استان تهران 

 یها و در خصوص قدر مطلق ستیرقم مورد قبول استاندار تهران ن نیا

 .دارد رادیآن ا

به  شتریتوجه ب یصادرات یها مشوق یایل ادامه داد: احمقام مسئو نیا

شرکت  یبرا  نهیآن، کمک هز یها نهیحمل و نقل و کاهش هز

خارج از کشور و پرداخت  یشگاهینما یها تیصادرکنندگان در فعال

برسد و ما کماکان  ییبه مرحله اجرا دیمصوب با یصادرات یها زهیجا

 )بازگشت به فهرست( .میکار خود دار رموضوعات را در دستو نیا
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 شود یبندر خرمشهر ـ بندر صحار افتتاح م یرانیخط کشت
 (۹6آذر  ۲۲فارس برگزاری )خ 

 
خط  یانداز و عمان گفت:بعد از راه رانیا یاتاق مشترک بازرگان سیرئ

بندر خرمشهر به بند  یرانیبندرعباس ـ صحار، خط کشت یرانیکشت

 .شود یافتتاح م ید ۹صحار عمان 

محسن  رانیا یفارس به نقل از اتاق بازرگان یگزارش خبرگزار به

استان  یصادرات از بندر خرمشهر در تراز تجار شیافزا»گفت:  یضراب

خط  نیا یانداز خواهد داشت. با راه یریچشمگ ریخوزستان تأث

 یمحصوالت صادرات دکنندگانیتجار، بازرگانان و تول ،یرانیکشت

ارسال به  یبندر خرمشهر برا قیرا از طر یتجار یها محموله انندتو یم

را  یسفارش یمقاصد خود به بندرصحار ارسال کنند و بالعکس کاالها

 .کنند تیبه خرمشهر هدا

و عمان در سال  رانیاتاق مشترک ا سیافزود: پس از تأس یضراب

روابط  جادیتوسعه تجارت با عمان، ا یها رساختیز تی، تقو۱۳۹۲

خطوط  یراه انداز نیو همچن زایدر ثبت شرکت و اخذ و لیتسه ،یانکب

 .دو طرف در دستور کار قرار گرفت نیب یرانیکشت

 یرانیخط کشت یانداز اظهار داشت: بعد از تجربه خوب راه یو

بندر خرمشهر به  یرانیخط کشت یصحار، اکنون راه انداز-بندرعباس

 یو همکار یرانیو کشتسازمان بنادر  یصحار با مساعدت و همکار

از  یکی نیخوب اتاق اهواز و بندر و منطقه آزاد صحار و همچن

اهواز  یو اتاق بازرگان شترکعضو اتاق م یبخش خصوص یها شرکت

 .شده است سریم

خط  یانداز از راه نیو عمان همچن رانیا یاتاق مشترک بازرگان سیرئ

 .داد خبر کینزد ندهیبندر چابهار به صحار در آ یرانیکشت

بنادر عمان در  نیاز مهمتر یکیصحار به عنوان  یتجار بندر

 یبرا یمهم یتیو ترانز یکشور، محور مواصالت نینقطه ا نیتر یشمال

)بازگشت به  .رود یبه شمار م هیانوسیو اق قایهند، پاکستان، آفر

 فهرست(

 

 

 متفرقه
 ازمان مللس "اکوساک"در  رانیا یبخش خصوص تیعضو

 (۱۵۹۱۴۴۴شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۲خبرگزاری تسنیم ) 

 
و  یاجتماع یشورا تیبه عضو رانیا ییغذا عیصنا یکانون انجمن ها

 .سازمان ملل متحد )اکوساک( درآمد یاقتصاد

کانون انجمن  یبه نقل از روابط عموم میتسن یگزارش خبرگزار به

و  یاجتماع یشورا رهیمد اتیه دییبا تا ران،یا ییغذا عیصنا یها

 عیصنا یسازمان ملل متحد )اکوساک(، کانون انجمن ها یاقتصاد

 یتشکل اقتصاد کیبار به عنوان  نینخست یتوانست برا رانیا ییغذا

و در کنار  دیسازمان ملل متحد در آ یصلاز ارکان ا یکی تیبه عضو

 .ابدیسازمان حضور  نیکشور در جلسات ا یمقامات دولت

سازمان در رتبه  نیدر ا رانیا ییغذا عیصنا یانجمن ها کانون تیعضو

تشکل  نیبا مقام مشورت خاص قرار دارد که به ا یردولتیسازمان غ

 یشورا یتا عالوه بر شرکت در جلسات رسم دهدیامکان را م نیا

تابعه و  یسازمان ملل متحد، با سازمان ها یو اقتصاد یاجتماع

 نیا یمال یها و صندوق ها یارگزارها، ک رنامهسازمان ملل، ب رخانهیدب

)بازگشت به  گردد. یسازمان از طرق مختلف وارد تعامل اقتصاد

 فهرست(

 یصادارت یبودن کاالها انیبن از نظر دانش رانیتنزل رتبه ا
 (۱۵۹۳۲۷۱شناسه خبر  ۹6آذر  ۱۵)خبرگزاری تسنیم  

 
 فیتعر یانیدانش بن زانیش مسنج یبرا یشاخص "اقتصاد یدگیچیپ "

 گریکدیمنظر با  نیکشورها را از ا توانیم یشده است و به راحت

در  رانیا یصادرات یکاال یانیبن رتبه دانش ۲۰۱۵کرد. سال  سهیمقا

 .جهان بوده است ۹۸ گاهیجا

 



 

 43  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

دکتر  رینظ یسال بود که اقتصاددانان یسالها -میتسن یخبرگزار

 زانیبودن م نییاز پا یافتگیوسعه نت یدر کتاب مدارها یمیعظ نیحس

سخن  رانیا یموجود در کاال و خدمات صادرات یدانش و فناور

 یبرا یشاخص ای یموضوع واضح بود اما روش نی. هرچند اگفتندیم

وجود نداشت و  نهیزم نیدر ا کشورها ریبا سا رانیا تیوضع سهیمقا

 .میاز بابت قرار دار ایدن یکجا میدانستینم

 

از  دالگویهاسمن از دانشگاه هاروارد و سزار ه  کاردویلطف راکنون به  

دانش  زانیسنجش م یبرا ی( شاخصنییپا ینکهای)ل یت یآ دانشگاه ام

منظر  نیکشورها را از ا توانیم یشده است که براحت فیموجود  تعر

 یاقتصاد یدگیچیشاخص، شاخص پ نیکرد. عنوان ا سهیمقا گریباهمد

کشورها  یصادرات داتیبودن تول انیدانش بن انزیواقع م رنام دارد و د

  قادرند در قالب شبکه دهیچیپ ی. اقتصادهاکندیم سهیمقا گریرا با همد

مرتبط را به کار گرفته و  یها از دانش یادیبزرگ، حجم ز یها

 یکنند. اما اقتصادها دیرا تول نانیدانش ب یاز کاالها یمجموعه متنوع

کمتر و  یدارند و کاالها یمولد و فناوراز دانش  یفیساده، پشتوانه ضع

 نیا دیدر چرخه تول یو فناور ندینما  یم دیساده تول یکاال نیهمچن

از تعامالت است.  یکشورهاکم رنگ است و مستلزم شبکه کوچکتر

 ینهاد طیمح ازمندین یاقتصاد یدگیچیافزود، پ دیبا نیهمچن

 .بخشد تیلاست که دانش بالقوه موجود را فع یاقتصاد

 

 :(نییدهد که )نمودار پا ینشان م ۲۰۱۵تا  ۱۹6۴ یسالها مطالعه

 

 .است افتهیتنزل   ۹۸به   6۳از  رانیا رتبه

 

 .است افتهیارتقا  ۴۰به  ۷۱از   هیترک رتبه

 

 .است افتهی لیتنز 6۲به  6۰عربستان از  رتبه

 

 .است افتهیارتقا  ۳به  ۲۳از  یکره جنوب رتبه

 

 است.  افتهی لیتنز 6۱به  ۴۸مصر از  رتبه

 
سوئد،  ش،یآلمان، کره، اتر س،یژاپن، سوئ یکشورها ۲۰۱۵در سال 

 ایو  یدگیچیپ نیاز باالتر بیبه ترت کایچک، لهستان، سنگاپور و آمر

 .تنوع محصول برخوردار بوده اند

 

 یکه کشورها دهدینشان م ۲۰۲۵تا  ۲۰۱6دوره  یبرا ها ینیب شیپ 

 نهیزم نیچشم انداز رشد در ا نیاز بهتر تنامیو و یهند، مالز

 .خواهند بود ها یگذار هیسرما یبرخوردارند و مقصد آت

 

 )بازگشت به فهرست( اقتصاد دانشگاه کردستان ی*انجمن علم
                                                 
 


