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مقاله
چرا ریسک سرمایهگذاری در ایران زیاد شد؟
( خبرگزاری تسنیم  ۲6دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشت تلگرامی نوشت :یکی از
کلیدیترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری است.
همان طور که در سالهای گذشته رشد اقتصادایران تحت تأثیر این
متغیر قرار داشته ،در آینده هم عنصر سرمایه به شدت در این روند
نقش ایفا خواهد کرد .اگر نگاه ما معطوف به آینده باشد ،متوجه
خواهیم شد که عوامل زیادی میتوانند بر روند سرمایهگذاری سالهای
آینده تاثیر منفی بگذارند.این عوامل عبارتند از:
قیمت نفت :نخستین عاملی که میتواند بر این روند اثر منفی بگذارد،
قیمت نفت است .در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایهگذاریها
در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است .مطالعاتی که در
دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد،نشان میدهد اگر قیمت نفت
در محدودههای فعلی باقی بماند،نباید انتظار داشته باشیم از این محل
رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد شود.
مازاد اقتصادی :کاال یا خدماتی که تولید میشود یا در بازار داخل
مشتری دارد یا ممکن است صادر شود .اگر بازار به درستی کار کند و
تقاضایی وجود داشته باشد ،بنگاههای تولیدی میتوانند ازطریق فروش
محصول ،مازادی ایجاد کنند که با این مازاد ،هم مالیات بپردازند و هم
برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند .اما
اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند مازاد زیادی ایجاد
کند که این مازاد به سرمایهگذاری تبدیل شود .بنابراین برای ایجاد
رشدهای باال این منابع باید از جای دیگری تامین شود.
شرایط مالی دولت :دولتها هرگاه دچار کسری بودجه میشوند از
هزینههای عمرانی میکاهند .در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای
تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است .تحقیقات نشان میدهد
که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته ،رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر
قرار گرفته است .در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند
سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختها است و اگر این
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سرمایهگذاری صورت نگیرد ،رشد اقتصادی باز هم تحت تأثیر قرار
خواهد گرفت.
نرخ سود حقیقی :اگرچه نرخ سود بانکی در تابستان کاهش پیدا کرد
اما به نظر میرسد این نرخ باز هم مشوق سرمایهگذاری در تولید
نیست .تا زمانی که این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد
سرمایهگذاری را کند میکند.
افزایش ریسک :هرچند برجام توانسته بهبود قابل مالحظه ای در
شرایط مبادالت خارجی و همین طور کاهش ریسک کالن اقتصاد
ایجاد کند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش
نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است .در حال حاضر نااطمینانی
نسبت به تداوم برجام ،افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و شدت
گرفتن تنشهای منطقهای که به نظر میرسد با تحریکات آمریکا
مرتبط است ،منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران شده
است .نتیجه این که با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود ،رشد
اقتصادی سال  1۳96در حدود  ۴درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور
در سالهای آینده کمتر از  ۳درصد پیش بینی میشود( .بازگشت به
فهرست)

چرا بازار عراق دستِ ایران نیست؟
(خبرگزاری تسنیم  ۲۸دی )96

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سید حمید حسینی
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در حاشیه همایش
فرصتهای صادراتی به بازار بصره عراق با بیان اینکه "عدم حضور وزرا
و مدیران کشور بهمنظور سرکشی از بازار عراق برای صادرات ما
مشکلآفرین است" افزود :دولت باید در مصوبهای وزرا را مجاب کند
که در هر فصل به بازار عراق سفر داشته باشند و این بازار را ارزیابی و
راهکارهای حل مشکالت صادرات به این بازار را بررسی کنند.
وی اضافه کرد :بازار عراق بهویژه برای صنعت و تولیدات کشاورزی،
صنعتی و معدنی ما فرصت بسیار بزرگی است زیرا بیشتر
زیرساختهای این کشور از بین رفته و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد.
حسینی با ابراز اینکه "از سال  ۲۰۰۳در بازار عراق حضور داریم"
گفت :میزان حضور اقتصادی ما در بازار عراق تناسبی با روابط ما با این
کشور در حوزههای دیگر ندارد که بخشی از پایین بودن مبادالت
اقتصادی مربوط به عدم شناخت فعاالن اقتصادی از بازار عراق است.
بولتن داخلی تولید ملی |1

وی افزود :در اتاق مشترک ایران و عراق به شناسایی بازار عراق و
فرصتهای موجود در آن اقدام و شرکتهای بزرگ ایرانی را تشویق
کردیم که وارد این بازار شوند ،برای شروع هم مرکز تجاری را در بصره
بسترسازی و مهیا کردیم تا شرکتهای ایرانی آن را اداره کنند که
البته هنوز از طرف ایرانی استقبالی نشده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تسهیل قوانین
و مقررات تجاری در عراق گفت :تعرفههای گمرکی در این کشور در
چهار گروه صفر 1۵ ،1۰ ،و  ۳۰درصد تعیین شده که کاهش تعرفه
بسیاری از کاالها در اصل بهنفع صادرات کاالی ایران به عراق تمام
شده است.
حسینی افزود :تا روز گذشته پنج میلیارد و  ۵۸میلیون دالر صادرات
کاالیی به عراق انجام شده که بهطور متوسط روزانه  19تا  ۲۰میلیون
دالر بوده است که امیدواریم تا پایان سال صادرات ما به عراق از سال
گذشته نیز بیشتر شود.
وی مصالح ساختمانی ،مواد غذایی ،انواع محصوالت کشاورزی،
شویندهها و محصوالت بهداشتی را مهمترین اقالم صادراتی ایران به
عراق دانست.
حسینی با تأکید بر جلوگیری از صادرات کاالی بیکیفیت به بازارهای
صادراتی بهویژه عراق گفت :اعتقاد داریم هرچه نظارت بر مرزها ازسوی
ایران و عراق بیشتر باشد بهتر است از این رو به دولت پیشنهاد کردیم
از قفسههای فروشگاههای عراق نمونه کاالهای ایرانی انتخاب و در
ایران آزمایش شود ،اگر کوتاهی از سوی شرکتهای ایرانی بود با
متخلفان برخورد کنیم.
وی افزود :برای جلوگیری از سوء استفاده از حضور گردشگران عراقی
در ایران و گرانفروشی به آنان پیشنهاد کردیم اتاق بازرگانی مشترک
ایران و عراق در پایانههای مرزی و ترمینالها مستقر شود و از
گردشگران عراقی میزان سطح رضایتمندی را نظرسنجی کنند ضمن
اینکه شرکتهای ایرانی را تشویق میکنیم که بهصورت سازمانیافته
در بازار عراق حضور یابند تا کسی نتواند فرصت سوء استفاده پیدا کند.
حسینی با اشاره به اینکه  ۲۵درصد از ویزاهای صادرشده برای اتباع
عراقی ،درمانی است گفت :این فرصت بسیار مغتنم و مناسبی است که
با همکاری همه دستگاهها و نهادها باید بتوانیم از این فرصت در جهت
استفاده از توانمندیهای پزشکی و درمانی ایران بهره گیریم.
یحیی آلاسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در این
همایش با اشاره به اینکه عراق تا  1۵سال آینده با میزان سرمایه
گذاری ساالنه صد میلیارد دالر ،بزرگترین بازار منطقه خواهد بود
افزود :زیرساختهای عراق اعم از جدول کنار خیابان تا نیروگاه از بین
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رفته و نیاز به بازسازی دارد که مهمترین تأمین کننده مصالح و
امکانات مورد نیاز برای این بازسازی ایران میتواند باشد.
وی اضافه کرد :اگر از فرصت حضور در بازار عراق استفاده نشود ،این
بازار هم مانند بازار آسیای میانه از دست میرود.
شهال عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز هم در این همایش گفت:
نظافت شهری ،معماری صحیح ،زیرساختهای اصلی ،احداث پل ،معابر
جدید و روشنایی شهر از زمینههایی است که متخصصان و شرکتهای
ایرانی با دانش باالی خود میتوانند در تأمین آن به عراق کمک کنند
ضمن اینکه ایجاد مراکز آموزشی و تفریحی در دانشگاهها نیز میتواند
دیگر زمینه همکاری باشد.
وی افزود :عراق تا سال  ۲۰۳۵بعد از عربستان دومین صادر کننده
نفت خواهد بود که برای این هدف به  ۵۰۰میلیارد دالر سرمایه گذاری
نیاز دارد که استفاده از دانش و امکانات حفاری ایرانی و همچنین
استفاده از تخصص ایران در پاالیشگاهها و توسعه میادین بهویژه در
استان بصره میتواند در تحقق این هدف کمک کننده باشد.
عموری با ابراز اینکه در عراق خطوط گازرسانی وجود ندارد گفت :یکی
از طرحهای جذاب برای ایرانیها در عراق ایجاد خطوط گازرسانی
میتواند باشد ضمن اینکه میتوانیم در ساخت کنتورهای برق و
استفاده از انرژیهای خورشیدی و بادی به عراق کمک کنیم.
وی افزود :استان بصره عراق خاک حاصلخیز و آب فراوان دارد طوری
که سه بار کاشت و برداشت هم در آن انجام میشود از این رو
میتوانیم در کشت محصوالت بهویژه کشت گلخانهای و آبیاری
قطرهای ،دانش خود را به این کشور صادر کنیم ضمن اینکه عراقیها
آمادگی دارند برای حوضچههای پرورش ماهی ،زمین رایگان در اختیار
ایرانیها قرار دهند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت :ماهانه بیش از سه هزار نفر عراقی برای
درمان وارد کشور میشوند که نشان میدهد حوزههای مختلف سالمت
بهویژه گردشگری سالمت و نیز ایجاد کارخانجات ساخت دارو در عراق
میتواند برای حضور دائمی ایران در این کشور مؤثر باشد.
سیدحمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در
این همایش با اظهار اینکه "در مرز بصره با ایران از زیرساختهای آب،
برق ،راه و امنیت و همچنین از نیروی متخصص آموزشدیده و
باتجربه ،دانش و فناوری باال و شرایط سیاسی مناسب برخورداریم"
گفت :اینها مزیتهایی است که ما را در بازار عراق رقابتپذیر میکند
طوری که با استفاده درست از این مزیتها ،ترکها ،چینیها و اماراتیها
قدرت رقابت با ما در بازار عراق را نخواهند داشت.
طاهری معاون کنسولگری ایران در بصره نیز با تأکید بر مزیتهای
استان بصره عراق برای صادرکنندگان ایرانی گفت :شرکتهای ایرانی
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ضمن توجه به بازار استان بصره نباید از بازار استانهای االماره ،ناصریه
و سماوه بهعنوان استانهای پیرامونی بصره غافل شوند.
وی افزود :پیشنهاد ما این است در نزدیکی مرز شلمچه در خاک عراق
یک شهرک صنعتی با کمک صنعتگران ایرانی ساخته شود که به این
ترتیب میتوانیم هم سهم خوبی در تولید این شهرک داشته باشیم و
هم کمکم بتوانیم مدیریت صنعتی عراق را در دست گیریم.
رضازاده دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت نیز گفت :پیشنهاد ما
این است اتاقهای بازرگانی اهواز ،خرمشهر و آبادان ،نمایندگیهای
خود را در عراق دایر کنند ضمن اینکه باید به مقوله تبلیغات نیز در
بازار عراق توجه ویژه کنیم و مهمتر از آن شرکتهای کوچک و
متوسط ایرانی با تشکیل کنسرسیومی مشترک جای پای دائمی در
بازار صادراتی عراق بهویژه بازار بصره برای خود ایجاد کنند.
همچنین اوالی از مدیران منطقه آزاد اروند نیز در این همایش گفت:
اتباع عراقی با حضور در منطقه آزاد اروند میتوانند ویزای یکماهه
دریافت کنند که اگر این اتباع از بازرگانان باشند میتوانند ویزای
چندماهه برای حضور در ایران دریافت کنند .همچنین ایکسری
خودرویی در منطقه آزاد اروند نصب کردهایم که در چند روز آینده
خودروهای عراقی هم میتوانند از این منطقه به ایران تردد کنند.
وی افزود :با همکاری منطقه آزاد اروند ،دفتر اتاق بازرگانی آبادان و
خرمشهر از هفته گذشته در بصره افتتاح شد که میتواند در سهولت
صادرات بازرگانان ایرانی به بصره کمک کننده باشد.
اوالی با اعالم اینکه روزانه هزار نفر اتباع عراقی به آبادان و خرمشهر
وارد میشوند گفت :با توجه به اینکه هر نفر از این اتباع عراقی روزانه
بهطور متوسط  ۵۰۰دالر در ایران هزینه میکند ،این حضور نقش
بسزایی در رونق و شکوفایی فعلی بازارهای آبادان و خرمشهر داشته
است.
وی افزود :روزانه  1۵کامیون ماهی از منطقه آزاد اروند به عراق صادر
میشود که نشان از پویایی صنعت پرورش ماهی در آبادان و خرمشهر
است.
همچنین ربیهاوی رایزن بازرگانی کنسولگری ایران در بصره گفت:
شرکتهای خدمات فنی مهندسی ایران فقط در مناقصههای دولتی
عراق شرکت میکنند در حالی که فرصت خوبی در بسیاری از
مناقصههای غیردولتی کشور وجود دارد.
وی افزود :نمایشگاههای ما در عراق ضعیف برگزار میشود ضمن اینکه
در پذیرش و اعزام هیأتهای تجاری در عراق و بصره ضعف داریم.
ربیهاوی گفت :ضعفهای موجود در توسعه روابط اقتصادی ایران و
عراق آسیبشناسی نشده است که یکی از آنها صادرات کاالهای
بیکیفیت به این کشور است از این رو سازمان توسعه تجارت در
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دستورالعملی به گمرک اعالم کرده است که کاالهای صادراتی حتماً
باید دارای استانداردهای کیفی و بهداشتی باشند ضمن اینکه استاندارد
بستهبندی آنها بهویژه در محصوالت کشاورزی و غذایی باید رعایت
شود( .بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری
تحقق رشد  8درصدی اقتصاد بهشرط جذب  54میلیارد
دالر سرمایه خارجی
(خبرگزاری تسنیم  ۲دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت،
محمد شریعتمداری اظهار داشت :برای رسیدن به رشد متوسط هشت
درصدی با در نظر گرفتن سهمی که برای صنعت و معدن در قانون
برنامه پیش بینی شده است ،نیازمند جذب سالیانه حداقل  ۵۴میلیارد
دالر منابع خارجی هستیم.
وی افزود :بر اساس آمار های بین المللی منتشره رشد جذب منابع
خارجی در سال  16 �۲به میزانی نزدیک به  6۴درصد بوده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :اما همچنان برای دسترسی به
اهداف برنامه نیاز به جهش های فوق العاده است که فضای داخلی و
بین المللی برای تحقق آن باید فراهم شود.
شریعتمداری گفت :در صد روز اول دولت دوازدهم حوزه جذب منابع
خارجی وزارت صنعت ،معدن وتجارت موفق به جذب حدود دو میلیارد
دالر برای  ۳۷پروژه کشور در حوزه صنایع متوسط و کوچک شده
است.
به گفته وی ،این میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده عالوه بر
جذب منابع خارجی شرکت های بزرگ فوالد ،مس ،خودروسازی ها و
نظایر آنها است.
این وزیر دولت دوازدهم افزود :این آمار نشان می دهد که در فضای
پسابرجام علیرغم همه فشارهای امریکا عالقمندی به سرمایه گذاری
در ایران با اقبال کشورهای مختلف سرمایه گذار مواجه است.
شریعتمداری در ادامه توضیح داد :کافی است تا مقررات و قواعد
جذب منابع خارجی را روان ،آسان و در محدوده زمانی اندکی انجام
دهیم( .بازگشت به فهرست)
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زیر ساختهای صنعت فوالد نیازمند  19میلیارد یورو
است /رونمایی از طرح جامع فوالد به زودی
(خبرگزاری فارس  ۳دی )96

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای تأمین زیر ساختهای صنعت
فوالد کشور به  19میلیارد یورو منابع نیاز داریم که بخش عمده ای از
آن برای توسعه ریل و برق است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا ،محمد شریعتمداری در
نشست شورای سیاستگذاری هشتمین همایش چشم انداز صنعت
فوالد و معدن با اشاره به رشد  11درصدی تولید فوالد خام کشور
نسبت به سال  ،۲۰1۵افزود :در این حوزه قدمهایی خوبی برداشتیم و
توانستیم سهم خود را در فوالد جهان به  1.1فوالد برسانیم که این
مهم نشانگر تالش و جدیت در فعالیتهای فوالدی کشور است ،اما
همچنان برای رسیدن به توازن در زنجیره فوالد باید کار بیشتری انجام
شود.
تأمین زیر ساختهای صنعت فوالد کشور نیازمند  19میلیارد یورو
منابع است
وی تأمین زیر ساختهای صنعت فوالد کشور را موضوع روز این
صنعت دانست و تصریح کرد :برای این منظور به  19میلیارد یورو
منابع نیاز داریم که بخش عمده ای از آن برای توسعه ریل و برق است.
برای اینکه بتوانیم ظرفیت استفاده از ریل را که امروز  ۲۸میلیون تن
است تا سال  1۴۰۴به  1۰1میلیون تن افزایش دهیم به 1۰میلیارد
یورو سرمایه گذاری نیازمندیم.
طرح جامع فوالد رونمایی شود
شریعتمداری به اهداف طرح جامع فوالد اشاره کرد و گفت :این یک
طرح ایستا نیست و نیازمند به روزرسانی در جهت اهداف کالن پیش
بینی شده است .معتقدم این طرح که با دیدگاههای همه صاحب
نظران تدوین شده است می تواند در همایش فوالد رونمایی شود و در
معرض دید همه صاحب نظران قرار بگیرد.
هدف گذاری برای تولید  ۵هزار مگاوات برق جدید در طرح جامع
فوالد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تأمین آب و برق و دیگر زیر ساختها
به عنوان نیازهای اصلی تولید فوالد نام برد و افزود :در طرح جامع
فوالد تولید  ۵هزار مگاوات برق جدید هدف گذاری شده است که ۵
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میلیارد یورو برای این موضوع نیازاست .از سوی دیگر تأمین آب از
اولویتهای مهم توسعه فوالد است که باید در این راستا نیز قدمهای
بیشتری برداریم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بین ظرفیت تولید سنگ آهن و ظرفیت
فوالد کشور فاصله جدی وجود دارد ،یادآور شد :طرح جامع فوالد باید
ایجاد توازن و رفع چالشها در زیر ساختها و آمایش سرزمین برای
اجرای طرح های فوالدی در آینده را دنبال کند و اعمال مدیریت
جامع در تمامی شاخصهای تأثیر گذار صنعت فوالد را در دستور کار
قرار دهد.
در طرح جامع برای تجهیز معادن حدود  6۰۰میلیون یورو نیاز داریم
وی با اشاره به آثار بین المللی برگزاری این همایش ،تصریح کرد:
جذب سرمایه از موضوعات اصلی معدن است .در طرح جامع برای
تجهیز معادن حدود  6۰۰میلیون یورو نیاز است و در زمینه فوالد نیز
 ۸.۵میلیارد یورو منابع مالی نیاز داریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری
خارجی و ایجاد مشارکتهای بین المللی در حاشیه برگزاری این
همایش ،یادآور شد :با وجودی که در همه زمینهها ظرفیت ایجاد
شرکتهای مشترک وجود ندارد اما فوالد این ظرفیت را دارد و منافع
متعددی از ناحیه این مشارکتها نصیب کشور خواهد شد .از سوی دیگر
برای باال بردن قدرن چانه زنی در حوزه سیاسی نیز به جوینت
وینچرهای قوی نیاز داریم.
شریعتمداری با بیان اینکه حدود  1۰۰میلیون تن ظرفیت جدید در
حوزه کنسانتره ،گندله ،فوالد خام و آهن اسفنجی در قالب  ۷۳طرح
جدید قابل تحقق خواهد بود ،گفت :از دیگر چالشهای صنعت فوالد
تأمین سنگ آهن و رکود بازار داخلی است که آینده پژوهی در موضوع
فوالد و محصوالت جایگزین به عنوان یکی از موضوعات مهم این
همایش می تواند در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اعالم اینکه به موضوع آینده صنعت فوالد و نقش تکنولوژیهای
نو در رقابت با فوالد به عنوان کاالی جایگزین میتوان در این کنفرانس
پرداخت ،تصریح کرد :موضوعاتی مانند آثار استفاده از روشهای نوین
ارتباطی  ITو  ، ICTکاهش هزینههای مبادله و باال بردن بهره وری
می تواند در قالب مقاله ارایه و با غنی سازی آنها ارتباط نزدیکتری
میان دانشگاهها دراین گونه حوزهها برقرار شود.
حضور بخش خصوصی واقعی در حوزه فوالد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه نتوانستیم در بسیاری
حوزهها خصوصی سازی واقعی را شکل دهیم ،گفت :اما در حوزه فوالد
می توانیم بخش خصوصی را درگیر کنیم که این مسوولیت به بخش
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دولتی و خصولتی بر میگردد چرا که حضور بخش خصوصی واقعی در
این حوزه ،اکسیری حیات بخش است.
شریعتمداری با تأکید بر نقش مهم دولت در سرمایه گذاری تصریح
کرد :به نقش دولت بی توجه نیستیم که اگر این بخش نبود سرمایه
گذاریهای بزرگ با پیشرفتهای امروزی امکان پذیر نبود.
دولت مکلف به توانمندسازی بخش خصوصی است
وی دولت را مکلف به توانمندسازی بخش خصوصی دانست و گفت :با
الگوگیری از برخی کشورها باید بخش خصوصی واقعی را بسازیم ،حوزه
فوالد می تواند در این زمینه قدمهای خوبی بردارد چراکه در جریان
برخی خصوصی سازیها زنجیره ارزش در بسیاری زمینهها از بین
رفت.
شریعتمداری در ادامه یادآور شد :میزان اثر بخشی اینگونه همایشها
باید مورد سنجش قرار بگیرد و زمینههایی که دارای پتانسیلهای
اصلی در منطقه و جهان هستیم محور برگزاری نشستهای علمی و
کارشناسانه و ایجاد تجمعهای بین المللی شود.
سومین نشست شورای سیاستگذاری همایش فوالد و معدن ایران با
حضور معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت،
مدیرعامل سازمان ایمیدرو ،تشکلها و فعاالن بخش فوالد و معدن
کشور برگزار شد( .بازگشت به فهرست)

هیأت های سرمایه گذاری چین به کشور هر روز در حال افزایش است
و اعالم این صحبت ها فقط موانع پیش روی سرمایه گذاری را در
کشور بیشتر میکند.
وی با بیان اینکه  ۴هیأت چینی از نیمه اول بهمن ماه امسال عازم
ایران خواهند شد ،افزود :این هیأت متشکل از فعاالن خودروسازی،
معدن و مواد غذایی هستند که برای ارزیابی و سرمایه گذاری به کشور
خواهند آمد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش که چرا
مشکالت بانکی ایران و چین هنوز حل نشده است ،گفت :متأسفانه
هنوز در تبادالت بانکی با مشکل روبه رو هستیم که قرار است
نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در قالب
سفری به چین این موضوع را بررسی و برطرف کنند تا از محل فروش
نفت به فاینانس ها عمل شود( .بازگشت به فهرست)

مهر تایید «مرتضی بانک» به سرمایهگذاری خارجی ناچیز
در مناطق آزاد /با حذف آمار عسلویه ،تراز تجاری مناطق
ویژه منفی است
(خبرگزاری فارس  19دی )96

عسگراوالدی ممنوعیت سرمایهگذاری چینیها در ایران را
تکذیب کرد
(خبرگزاری تسنیم  1۷دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،اخیراً یکی از اعضای
اتاق بازرگانی ایران با انتشار مطلبی تحت عنوان "چین برای چینی بند
زده اقتصاد ایران چه نقشهای میچیند؟" اعالم کرده که "دولت چین
سرمایه گذاری شرکتهای چینی در ایران را تقریباٌ ممنوع کرده است
و به سختی مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را صادر میکند".
همین موضوع عاملی شده تا حضور سرمایهگذاران چینی آنهم در حوزه
خودروسازی که در طول چند سال گذشته به بهانه تولید داخل در
کشور افزایش زیادی پیدا کرده با ابهاماتی همراه شود.
اسداهلل عسگراوالدی در همین ارتباط در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اینکه دولت چین سرمایه گذاری
شرکتهای چینی در ایران را ممنوع نکرده است ،اظهار داشت :حضور
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مرتضی بانک اخیراً کل میزان سرمایهگذاری محقق شده در مناطق
آزاد را  ۸۰۰میلیون دالر اعالم کرده است که این عدد نشان میدهد
این مناطق تنها موفق به جذب  6درصد از کل سرمایهگذاری خارجی
کشور شدهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس ،طبق
اظهارات مرتضی بانک ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد «در ۴سال اخیر
۵.۴میلیارد دالر سرمایهگذاری در مناطق آزاد پذیرفته شده که حدود
۸۰۰میلیون دالر آن محقق شده است»؛ بر این اساس ،ساالنه به طور
میانگین  ۲۰۰میلیون دالر سرمایهگذاری در مناطق آزاد صورت گرفته
که نشان میدهد تنها حدود 16درصد از آمارهای ادعایی پیرامون
سرمایهگذاری در مناطق آزاد محقق شده است.
طبق آمارهای آنکتاد هم به طور میانگین ،ساالنه ۳میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی در کشور جذب شده که مقایسه آن با عدد
مطرح شده توسط مرتضی بانک ،به خوبی گواهی میدهد مناطق آزاد
در ایران طی ۴سال اخیر تنها  6درصد از کل سرمایهگذاری کشور را به
خود اختصاص دادهاند و  9۴درصد در سرزمین اصلی جذب شده است.
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این حجم پایین از سرمایهگذاری در مناطق آزاد در حالی اتفاق میافتد
که نه تنها یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی
سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی بوده که در «قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران» نیز به آن
اشاره شده است؛ بلکه از سوی دیگر نیز این مناطق از حقوق گمرکی،
مالیات بر ارزش افزوده ،ثبت سفارش ،کارت بازرگانی و نیز سود
بازرگانی معاف شدند تا در عوض رشد و توسعه اقتصادی را از طریق
جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به ارمغان آورند؛
اما متاسفانه در عمل این اتفاقات را شاهد نبودهایم.
*نکته مهمی که مرتضی بانک به آن اشاره نکرد!
همچنین آقای بانک طی سخنانی از تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی
سخن به میان آورده و آن را مثبت ارزیابی کرده است ،چراکه به اذعان
وی صادرات این مناطق بسیار بیشتر از واردات آنهاست .اگرچه این
گفتهها صحیح است اما نکته مهم آنجاست که بیش از  9۰درصد
صادرات مناطق ویژه اقتصادی ،مربوط به منطقه ویژه انرژی پارس
عسلویه برای صادرات مشتقات نفت و گاز بوده است.
در واقع این گونه میتوان ارزیابی کرد که این عملکرد مثبت ،هیچ
ربطی به ایجاد منطقه ویژه نداشته چراکه این امر به دلیل ذخایر ملی و
پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی صورت گرفته است؛ جالبتر آنکه با
حذف آمار صادرات و واردات عسلویه ،تراز تجاری مناطق ویژه منفی
خواهد بود؛ نکتهای که آقای بانک هیچ اشارهای به آن نکرده است.
از سوی دیگر ،در حالی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تراز تجاری
مناطق ویژه اقتصادی را مثبت اعالم میکند که حتی اگر عسلویه هم
منطقه ویژه نبود ،باز هم کشور برای درآمدزایی اقدام به فروش نفت و
گاز میکرد؛ به عبارت بهتر ،منطقه ویژه نقش چندانی در صادرات مواد
نفتی ندارد.
به گزارش فارس  ،با این استدالل غیردقیق ،احتماالً مجوز افزایش
واردات به مناطق ویژه داده خواهد شد چراکه ادعا میشود صادرات
زیادی دارند و در مقابل میتوانند واردات بیشتری انجام دهند؛ این در
حالی است که این حجم از صادرات تنها مربوط به یک منطقه و آن
هم در حوزه انرژی بوده است( .بازگشت به فهرست)

سفیر هلند :شرکت های هلندی آماده سرمایه گذاری در
ایران هستند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۷دی )96
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،منصور معظمی در
دیدار با سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران با اشاره به ماموریت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت دوازدهم و تاکید
رییس جمهوری برای همکاری های مشترک با شرکت های خارجی
اظهارداشت:خوشبختانه بعد از لغو تحریم ها اگرچه رییس جمهور
آمریکا تالش کرد که موانعی برای همکاری های ایران با کشورهای
اروپایی ایجاد کند ،اما این اتفاق نیفتاد .خوشبختانه نشست اخیر آقای
ظریف در بروکسل هم بسیار مثبت بود و انتظار ما این است که
کشورهای اروپایی همکاری های خود را با ایران گسترش بدهند.
معظمی با بیان اینکه در دوران تحریم ها ارتباط با شرکت ها و بانک
های اروپایی دچار مشکل شده بود،عنوان کرد :بعد از لغو تحریم ها
فضای مثبتی ایجاد شد و ما اکنون آماده مذاکره هستیم؛ ما هم می
خواهیم که شرکت های اروپایی به ایران بیایند و در پروسه آموزش به
تولیدکننده های ما کمک کنند.
وی با بیان اینکه عادی شدن روابط با کشورهای اروپایی زمان می
برد،گفت:درست است که بیش از  ۸سال بود که هیچ ارتباطی با
کشورهای اروپایی نداشتیم؛ اما امروز می توانیم شرایط تغییر دهیم .به
طور مثال ایدرو آماده مذاکره و تغییر است.
معظمی در ادامه به فعالیت های ایدرو در حوزه نفت و گاز و اکتشاف
اشاره کرد و گفت :ما اخیرا از وزارت نفت مجوزی برای اکتشاف یک
میدان نفتی گرفتیم و دنبال شریک سرمایه گذاری برای اکتشاف و
استخراج هستیم.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت خاطرنشان کرد:اگر شرکتی در
کشور شما وجود دارد که می تواند به ما کمک کند،حتما حمایت و
معرفی شما می تواند به ما کمک کند .ما تمام حمایت ها را از دولت
داریم و هیچ مشکلی از طرف دولت وجود ندارد .این میدان در
سوسنگرد است .البته ما قرارداد اولیه ای با یک شرکت فرانسوی برای
مطالعه میدانی منعقد کرده ایم.
تجار هلندی واقعا مایل به همکاری با ایران هستند
سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران هم در این نشست گفت :ما هم
شرکت های هلندی را برای همکاری با ایران تشویق می کنیم،اما در
برخی مواقع خیلی سخت می شود که اطالعات مورد نیاز برای شرکت
هایی که عالقه مند به همکاری هستند ،به دست بیاوریم.
او افزود :البته ما با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال مذاکره
هستیم ؛حتما الزم است که شرکت های هلندی قوانین وساختارهای
مالکیت در ایران را طبق مقرراتی حقوقی بشناسند.ممکن است این
پروسه کمی طوالنی باشد ولی ما می خواهیم که شما کمک کنید که
کارها آسان تر شود.
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ترستال با بیان اینکه ما خیلی مشتاق هستیم که ایران به WTO
بپیوندد،گفت :البته که می دانم که چه مشکالتی وجود دارد؛با پیوستن
ایران به سازمان تجارت جهانی بسیاری از این قوانین آسان تر و شرایط
بهتر خواهد شد.اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در کشور شما رعایت
شود ،خیلی راحت تر می توان روابط را توسعه داد.
وی اضافه کرد :تجار ما واقعا می خواهند که با ایران کار کنند.با این
حال بعضا از آنها می شنویم که می گویند فرآیند تجارت با ایران
خیلی طوالنی است.
ترتستال گفت :اگر بتوانیم از ظرفیتی که ایدرو دارد کمک بگیریم ،
آماده هستیم که ظرفیت های خود را برای آموزش در اختیار شرکت
های ایرانی قرار دهیم.
وی همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوا در تهران نیز گفت:بخشی از
این آلودگی ناشی از خودروهای قدیمی است و بنزین استاندارد
نیست.واردات خودروهای هیبریدی و برقی می تواند به رفع این مشکل
کمک کند .اما برای واردات قوانین پیچیده ای در کشور وجود دارد و
پیچیدگی ها زیاد است .به همین دلیل برای کاهش این موانع وارداتی
به شرکت های ما کمک کنید .به طور مثال من می دانم که یک
شرکت بزرگ هلندی می خواهد در ایران سرمایه گذاری کند و
کارخانه بسازد ومحصوالت خود را از ایران صادر کند .دقیقا همان
چیزی که در ایران به دنبال آن هستید.
سفیر هلند در ایران با اشاره به اشتغالزایی این همکاری عنوان کرد :ما
می دانیم که برای تولید محصول در ایران،موانعی وجود دارد ،از جمله
واردات مواد اولیه محدود است .ایران نیاز دارد که حدود دو الی سه
سال محدودیت های وارداتی را کاهش دهد .بازاریابی مشکل نیست .ما
بازار را دیدیم و پسندیدیم.
ترتستال با اشاره تفاوت سیاست های تجاری کشورهای اروپایی با
یکدیگر ،گفت :ما یک موسسه در هلند داریم که تمامی پروژه ها و
تشویق ها برای شرکت های هلندی در آن جا مطرح می شود .درواقع
ما در یک مثلث طالیی کار می کنیم .این مثلث همیشه یک ساختار
قدرتمندی داشته است.
وی افزود:این موسسه از یک موسسه های دانش بنیان  ،بخش
خصوصی و دولت به عنوان سه ضلع این مثلث تشکیل شده است.
سرمایه گذاری به شرط سرمایه گذاری مشترک
علی عراقچی مدیرکل امور بین الملل ایدرو هم در این نشست گفت :با
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ،ما باید به دنبال ایجاد شرایط
اشتغالزا در کشور باشیم و این هدف ما در سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران است .در این زمینه ،اگر بتوانیم با شرکتیهای هلندی که
اشاره کردید ،وارد مذاکره شویم ،می توانیم بازار را برای این شرکت ها
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امن کنیم .البته این تولید باید به صورت مشترک باشد یعنی به ما
اجازه دهند که حداقل  ۵۰درصد از تولید مشترک در ایران انجام شود.
علی عراقچی با طرح پیشنهادی خاطرنشان کرد :با ایجاد خط اعتباری
بین ایران و هلند ،می توان به توسعه روابط صنعتی بین دو کشور ایران
و هلند کمک عملی کرد( .بازگشت به فهرست)

دست رد هند به سینه سرمایهگذاران ایران و سایر
کشورها
(خبرگزاری تسنیم  ۲9دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،به گفته منابع آگاه ،هند
که در طی سال گذشته میالدی حدود  ۵۰معاهده سرمایه گذاری
خارجی با کشورهای مختلف را لغو کرده ،برای متقاعد کردن برخی
کشورها به پذیرش شرایط جدید سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده
است.
از نظر دهلی نو ،این معاهدات که عمدتا در دهه  199۰میالدی ،یعنی
زمانی که این کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه خارجی بود منعقد
شده بودند ،در هنگام بروز اختالف این کشور را بیش از حد در معرض
محکوم شدن نزد مراجع داوری بین المللی قرار می داد.
برای کاهش این آسیب پذیری ،هند یک مدل جدید قراردادهای جذب
سرمایه را طراحی کرده که به گفته مشاوران حقوقی شباهت زیادی به
قراردادهای پیشنهادی اقتصادهای نوظهور بزرگی مانند برزیل و
اندونزی دارد ،اما شرکای خارجی هند به دلیل رویکرد محدودیت زای
این قراردادها ،تمایل چندانی به توافق با مفاد آنها ندارند.
یک منبع آگاه که از جزئیات نشست های مقامات دولتی در طی 1۰
ماه گذشته اطالع دارد گفت« :هند در زمینه مذاکرات دارد به ناکجا
آباد می رسد».
این منبع گفت ،مذاکره کنندگانی از کشورهای ایران ،استرالیا و
اتحادیه اروپا به طرف هندی گفته اند که سرمایه گذاران منتظر ورود
به این کشور هستند ،اما شرایط قراردادی جدید حمایت بسیار کمی از
سرمایه گذاران می کند.
یکی از مهمترین شرایط این قراردادها این است که سرمایه گذاران
باید قبل از رجوع به محاکم بین المللی ،حداقل به مدت  ۵سال آن
دعوا را در محاکم داخلی هند پیگیری کنند.
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در حال حاضر هند درگیر بیش از  ۲۰پرونده طرح شده در محاکم
داوری بین المللی است که ممکن است این کشور را ناچار به پرداخت
میلیاردها دالر خسارت نماید.
در حالی که منابع آگاه گفته اند که مقامات ایرانی و استرالیایی در
جلسات خصوصی با همتایان هندی خود نگرانی هایی را در این زمینه
مطرح کرده اند ،نه کمیسیون عالی استرالیا در دهلی نو و نه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ایران به درخواست اظهارنظر در این زمینه
پاسخی نداده اند( .بازگشت به فهرست)

دولت به جای سرمایه خارجیها به فکر جذب سرمایههای

قدیری ابیانه در پایان سخنان خود اظهار داشت :مردم باید بدانند در
چه زمینه ای نیاز به سرمایه گذاری حیاتی است لذا در این موضوع
اولویت با سرمایه های داخلی ایران است.
وی بار دیگر با تاکید بر بکارگیری سرمایه های بومی تصریح کرد :ایران
کشوری است که با وجود در اختیار داشتن بیشترین تابش های
خورشیدی از انرژی خورشیدی هیچ بهره ای نمی برد تنها به این دلیل
که هیچ سوختی توان رقابت با نفت سفید بشکه ای  6دالر را ندارد لذا
حرکت به سمت جذب سرمایه های داخل به مثابه ی آهن ربایی به
منظور جذب سرمایه های خارجی خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

داخلی باشد

بازرگانی

(خبرگزاری تسنیم  ۳۰دی )96

صادرات سیمان به عراق همچنان ممنوع است /بررسی
اختصاص یارانه حمل و نقل به صادرات سیمان
(خبرگزاری فارس  1دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد حسین قدیری ابیانه در مصاحبه
با رادیو در پاسخ به این سؤال که در حوزه ی قوانین کشور تا چه حد
زیر ساخت های قانونی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم
آمده است؟اظهار داشت :نکته ی اساسی و مهم در این رابطه این است
که باید تالش شود سرمایه های خارجی را در مواردی که برای ایران
مفید به فایده باشد جذب کنیم.
وی با طرح مثالی افزود :ایجاد فروشگاه زنجیره ای لوازم آرایشی در
ایران با آنکه مورد نیاز کشورمان نیست و فایده ای ندارد اما جزء
کارهای اساسی محسوب می شود.
سفیر اسبق ایران در مکزیک تصریح کرد :عملیاتی که در ایران بسیار
مهم تر از جذب سرمایه های خارجی است بکارگیری و استفاده ی
درست و بهینه از سرمایه های بومی خودمان است.
ابیانه اذعان کرد :متاسفانه هم اکنون در زمینه ی استفاده ی درست از
سرمایه های کشور(اعم از سرمایه های مردم و سرمایه های در دست
دولت) دچار ضعف اساسی هستیم و بعبارت دیگر نه بودجه ها و ثروت
عمومی در جهت درست هزینه نمی شود و نه ثروت و درآمد موجود در
دست مردم به سمت درستی جذب و هدایت شده است.
سفیر اسبق ایران در استرالیا در ادامه خاطر نشان کرد :بخشی از نقص
موجود در بکارگیری درست سرمایه های بومی به سیاست های اتّخاذ
شده از سوی نظام و دولت و بخش دیگر نیز به اقشار مردم بر می
گردد.
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دبیر انجمن صنفی سیمان با بیان اینکه صادرات سیمان ایران به عراق
همچنان ممنوع است ،گفت :تعرفه صادرات به عراق در صورتی کاهش
خواهد یافت که این ممنوعیت برداشته شود.
عبدالرضا شیخان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
در مورد بحثهای مطرح شده از سوی رایزنی بازرگانی ایران در عراق
مبنی بر توافق دو کشور برای کاهش تعرفه چهار دسته کاالی صادراتی
ایران به عراق از جمله سیمان از ابتدای سال  ۲۰1۸اظهار داشت :در
این مورد با رایزن بازرگانی ایران در عراق صحبت کردم و او نیز اعالم
کرد که صادرات سیمان ایران به عراق همچنان ممنوع است ،ولی اگر
این ممنوعیت برداشته شود ،شاهد کاهش تعرفه صادرات خواهیم بود .
وی با بیان اینکه فعالً تصمیمی برای رفع ممنوعیت صادرات سیمان
ایران به عراق گرفته نشده است ،افزود :با توجه به اینکه تولید سیمان
عراق تا حدی جوابگوی نیاز این کشور است ،فعالً عراقیها تصمیمی
برای آزادسازی واردات سیمان ایران به کشورشان نگرفتهاند .
وی ،میزان صادرات سیمان ایران را تا پایان سال جاری حدود  11تا
 1۲میلیون تن پیشبینی کرد و گفت :میزان صادرات سیمان در سال
جاری نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت .
شیخان همچنین با اشاره به صادرات سیمان ایران به کشورهای حوزه
خلیج فارس ،آفریقا و کشورهای  CISگفت :با توجه به اینکه سیمان و
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کلینکر محصوالتی حجیم ،سنگین و کمارزش هستند ،صادرات آنها به
کشورهای دور ،رقابتی نیست ،به همین دلیل صحبتهایی برای
اختصاص یارانه حمل سیمان با کشتی به راههای دور در سازمان
توسعه تجارت مطرح شده است .
به گفته دبیر انجمن سیمان ،بازاریابی برای صادرات این محصول به
کشورهای دیگر انجام شده ،ولی هزینه باالی حمل و نقل مانعی در این
جهت محسوب میشود .
وی با بیان اینکه هنوز دستورالعملی برای اختصاص یارانه به حمل
سیمان به نقاط دور صادر نشده است ،گفت :در حال حاضر صادرات
سیمان به کشورهایی مانند بنگالدش و سریالنکا صورت میگیرد که
گسترش این صادرات نیازمند حمایت دولت است .
وی در ادامه با اشاره به کاهش بودجه عمرانی کشور ،در الیحه بودجه
 9۷گفت :با توجه به اینکه جریان نقدینگی کشور در حال حرکت به
سمت ساخت و ساز است ،در صورت رونق این بخش ،تأثیر کاهش
بودجه عمرانی بر صنعت سیمان جبران خواهد شد( .بازگشت به
فهرست)

هنگکنگ با  1.۰1میلیارد دالر در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
(بازگشت به فهرست)

امتیاز تخفیفی جدید برای واردکنندگان کاغذ  +سند
(خبرگزاری تسنیم  9دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،گمرک ایران در
بخشنامهای در نظر گرفتن تلورانس وزنی  ۳درصدی برای
محمولههای وارداتی کاغذ را مجاز اعالم کرد.
چندی قبل نیز گمرک در بخشنامهای معافیت واردات کاغذ از مالیات
ارزش افزوده را ابالغ کرده بود.
گفتنی است ،در هفتههای اخیر میزان موجودی کاغذ در بازار با کاهش
قابل توجه رو به رو شده است.

درآمد 140میلیون دالری چین از فروش عروسک به ایران
در  10ماه
(خبرگزاری تسنیم  ۲دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمارهای منتشرشده از
سوی گمرک چین نشان میدهد این کشور در 1۰ماهه سال جاری
میالدی  1۴۰میلیون دالر انواع عروسک و اسباببازی به ایران صادر
کرده است.
صادرات اسباببازی چین به ایران در ماههای ژانویه تا اکتبر ۲۰1۷
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸۸درصدی داشته است .چین در
1۰ماهه سال  ۲۰16بالغ بر  ۷۵میلیون دالر اسباببازی به ایران صادر
کرده بود.
کل صادرات اسباببازی چین به کشورهای مختلف جهان در 1۰ماهه
امسال  ۲۰میلیارد دالر گزارش شده که  ۰.۷درصد از این رقم به ایران
صادر شده است.
آمریکا بزرگترین واردکننده اسباببازی از چین شناخته شده است و
در 1۰ماهه سال جاری میالدی  ۵.9میلیارد دالر اسباببازی از چین
وارد کرده است .انگلیس با واردات  1.1۲میلیارد دالری در رتبه دوم و
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و  ۵9۵هزار تن سهم واردات و  ۸۸میلیون و  ۵۷6هزار تن سهم
کاالهای صادراتی غیرنفتی بود.
سهم  ۸/۳۳میلیارد دالری  ۳9۰۰شرکت از کل واردات

(بازگشت به فهرست)

واردات  37میلیارد دالر کاال به کشور در  9ماه
(خبرگزاری تسنیم  1۰دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 9
ماهه سالجاری به  ۳1میلیارد و  6۴۰میلیون دالر رسید که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان  ۲و  ۳9صدم درصد کاهش
داشته است.
در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به چین در نه ماهه نخست امسال
نسبت به سال گذشته  1۲و  ۷۸درصد افزایش یافته است .در بازار
عراق هم رشد  ۳6صدم درصدی ثبت شد .صادرات غیرنفتی ایران به
کره جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش  ۲۸و  99صدم درصدی و
 6و  ۲۷صدم درصدی همراه شد و شاهد افت  1۸و  ۳9صدم درصدی
صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بودهایم.
بر این اساس در  9ماهه سالجاری تشریفات گمرکی  11۵میلیون و
 1۷1هزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با
کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار  ۲6میلیون
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این گزارش میافزاید؛ در نه ماهه سالجاری به میزان  ۳۷میلیارد و
 ۵۷۰میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  1۸و  ۳1صدم درصد افزایش نشان میدهد.
عمدهترین دالیل افزایش واردات به کاالهای اساسی  ،قطعات منفصله
خودرو و کاالهای سرمایهای مربوط میشود.
بنابراین گزارش  ،در  9ماهه سالجاری بیش از ۳۳میلیارد و ۸۰۰
میلیون دالر از کل واردات ایران در اختیار  ۳9۰۰شرکت تولیدی
شناخته شده و برند یا شرکت های بازرگانی معتبر بوده است که البته
اسامی چند تاجر بنام و سرشناس هم در بین این شرکت ها دیده می
شود  .در مجموع بیش از  9۰درصد از ارزش کل واردات ایران به
 ۳9۰۰شرکت اختصاص دارد.
در این فهرست شرکت های فعال در صنعت خودرو در رتبه های
نخست قرار دارند  .پس از این شرکت ها به ترتیب شرکت های بنام و
شناخته شده فعال در حوزه تامین کاالهای اساسی  ،نهاده های دامی ،
پاالیشگاهی و پتروشیمی  ،فوالد  ،دارو و صنایع غذایی دیده می شوند
.
این گزارش می افزاید ؛ در مجموع در  9ماهه سالجاری شرکت های
تولیدی  ،بازرگانی و افراد حقیقی فعال در واردات کاال بیش از  1۷هزار
عدد بوده اند.
عمدهترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل
میعانات گازی به ارزش  ۵میلیارد و  9۸میلیون دالر ،پروپان مایع شده
به ارزش یک میلیارد و  6۸میلیون دالر ،متانول به ارزش  ۸۳۵میلیون
دالر ،روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با  ۸1۰میلیون دالر و
سنگ آهن هماتیت دانهبندی به ارزش  ۷6۵میلیون دالر بوده است.
اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در نه ماهه سالجاری نیز به ترتیب شامل قطعات
منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک میلیارد و  ۲۴۰میلیون
دالر ،ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و  11۵میلیون دالر ،برنج یک
میلیارد و  1۵میلیون دالر ،لوبیای سویا با  ۷۴9میلیون دالر و وسایل
نقلیه موتوری با حجم سیلندر  1۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی سی بجز آمبوالنس
و هیبریدی به ارزش  66۰میلیون دالر بوده است.
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی
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عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در نه ماهه سالجاری به ترتیب
شامل چین به ارزش  6میلیارد و  ۵۲۷میلیون دالر ،عراق با  ۴میلیارد
و  6۲۸میلیون دالر ،امارات متحده عربی با  ۴میلیارد و  ۴۵۸میلیون
دالر ،جمهوری کره با  ۳میلیارد و  11میلیون دالر و افغانستان با ۲
میلیارد و  ۴میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب
شامل کشورهای چین با  9میلیارد و  ۴۵۲میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با  6میلیارد و  6۵6میلیون دالر ،ترکیه با  ۲میلیارد و ۵۷6
میلیون دالر ،جمهوری کره با  ۲میلیارد و  ۵6۳میلیون دالر و آلمان با
 ۲میلیارد و  9۵میلیون دالر بوده است( .بازگشت به فهرست)

افزایش  1000درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی؛دولت
گلبهخودی زد؟
(خبرگزاری تسنیم  1۲دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،دولت سرانجام بعد از
تأخیر  6ماهه در توقف ثبت سفارش واردات خودرو که یک حباب
قیمتی را در بازار خودرو ایجاد کرده بود ،جدول جدید تعرفههای
خودروهای وارداتی را منتشر کرد .در کنار افزایش تعرفهها که البته
برای فعاالن بازار هم دور از انتظار نبود ،رقم عجیب تعرفه واردات
خودروهای هیبریدی ،به بازار این خودروها شُوک وارد کرده است.
براساس تصمیمگیریها به دلیل مصرف پایین بنزین و آالیندگی کم
خودروهای هیبریدی ،دولت به عنوان مشوق ،تعرفه  ۴درصدی را برای
واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود ،اما در دستورالعمل جدید
این رقم به  ۴۵درصد رسیده است که رشد  11برابری یا 1۰۰۰
درصدی را نشان می دهد .رقمی که اگر به همین شکل اعمال شود،
جهش قابل توجهی را در قیمت این خودروها در بازار ایجاد میکند.
مسجدی یکی از فروشندگان خودرو با تأیید پیشبینی جهش قیمتی
خودروهای هیبریدی به تسنیم میگوید :تا پیش از این به دلیل تعرفه
پایین خودروهای هیبریدی ،عمالً قیمت این نوع خودروها در بازار از
نمونههای بنزینی کمتر بود .به عنوان مثال اگر خودروهای سوناتای
شرکت هیوندای را در نظر بگیرید ،گرانترین تیپِ نوع هیبریدی این
خودروها در بازار  19۰میلیون تومان بود اما نمونه بنزینی همین
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خودروها حداقل  ۲۰۰میلیون تومان به فروش میرفت .تفاوت قیمتها
در بعضی مدلها حتی به  ۳۰میلیون تومان هم میرسید.
وی با بیان اینکه همین ارزان بودن هیبریدیها به نسبت بنزینیها
مردم را به خرید آنها تشویق میکرد ،افزود :در خارج از کشور به دلیل
باطریهای گرانقیمت و تکنولوژی باالتر ،خودروهای هیبریدی به طور
متوسط از نمونه بنزینی خودشان  1۰هزار دالر گرانتر هستند .اما در
ایران به دلیل اینکه مصرف بنزین این خودروها تقریبا یک سوم
نمونههای بنزینی است و قیمتشان ارزانتر از آنها مردم به خریدشان
اقبال خوبی نشان میدادند .اقبالی که البته با سیاستگذاری جدید و
البته عجیب وزارت صنعت ،معدن و تجارت بعید است دوام پیدا کند.
جهش غیرمنتظره تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که
واردات این نوع خودروها برای کاهش آلودگی هوا وارد
سیاستگذاریهای کالن کشور شده و مشوقهایی برای این امر در نظر
گرفته شده بود .مسئوالن بارها به لزوم حمایت از واردات این خودروها
تاکید کردند و برنامههایی برای ورود گسترده این نوع خودروها به
ناوگان حملونقل عمومی اعالم شده بود .به عنوان نمونه در دی ماه
سال گذشته ،شهرداری تهران با رونمایی از  ۲۰۰دستگاه تاکسی
هیبریدی در منطقه  1۲تهران ،اعالم کرد قصد دارد با افزایش تعداد
این تاکسیها ،تا سال  ،1۴۰۰منطقه  1۲را به منطقه پاک تبدیل کند.
پیش از آن ،در سال  9۴هم مسئوالن تاکسیرانی از ورود قریبالوقوع
هزار دستگاه تاکسی هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده
بودند .حتی پلیس هم اوایل امسال اعالم کرد که برای کاهش آلودگی
هوا قصد دارد ،از خودروهای هبریدی در ناوگانش استفاده کند.
تصمیم دولت برای افزایش  11برابری تعرفه خودروهای هیبریدی در
حالی است که توسعه استفاده از این نوع خودروها ،نه تنها هدفگذاری
نهادها و دستگاههای مختلف دولتی که تاکید کارشناسان هم بوده
است .سیدمحسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
چندی پیش گفته بود که برای رفع آلودگی هوای تهران به یک سند
جامع باالدستی نیاز است و تبدیل ناوگان حمل و نقل عمومی به
هیبریدی حتما باید جزئی از این سند باشد.
رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو هم در این باره میگوید :در حالی
که آلودگی هوا در کالنشهرها بیداد میکند و تعداد روزهای پاک در
تهران هر سال کمتر میشود ،تعرفههای جدید اعالم شده ،عمال بازار را
به سمت خودروهای بنزینی و افزایش آالیندگی کانالیزه میکند و این
اتفاق بسیار عجیبی است.
وی با اشاره به اینکه در همین یکی دو هفته گذشته روزهای متعددی
به دلیل آلودگی هوا در تهران تعطیل شده ،از مسئوالن وزارت صنعت،
معدن و تجارت میپرسد :با کدام استدالل و بر چه مبنایی با دست
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خودتان مردم را به خرید خودروهای بنزینی که آالیندگی بیشتری
دارند ،هل میدهید؟
عباسی با تاکید بر اینکه تا کنون برای تغییر فرهنگ خودرویی مردم به
سمت استفاده از خودروهای پاک تصمیم بر این بود که تعرفه
خودروهای هیبریدی پایین باشد ،افزود :مسئوالن دولت باید شفاف
کنند که چطور و با کدام مبنای منطقی ،تعرفه خودروهای بنزینی را
حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد اما تعرفه خودروهای هیبریدی را حدود 11۰۰
درصد افزایش دادهاند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید ریشههای این
تعرفهبندی را پیدا کرد ،گفت :از طرفی در بازار با واردکنندگانی
مواجهیم که هزاران خودروی خود را یا درگمرک و یا در انبارهای خود
دپو کرده و حباب قیمتی ایجاد کردهاند و از طرف دیگر مردم در
ماههای گذشته به دلیل قیمت رقابتی خودروهای هیبریدی ،اقبال
مناسبی به این خودرها نشان دادهاند .به نظر میرسد تمایل این
واردکنندگان برای فروش خودروهای بنزینی دپو شده سبب ایجاد این
مانع برای خودروهای هیبریدی شده است.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد این نوع تعرفهبندی صرفا خودروهای
هیبرید را در بازار هدف قرار میدهد ،گفت :نوع تعیین تعرفه طوری
است که عمال مزیت قیمت رقابتی هیبریدیها را در بازار از بین میبرد
و مردم قطعا در چنین شرایطی خرید خودروهای بنزینی را ترجیح
خواهند داد .اگر خوب نگاه کنیم ،در کنار گرانی خودروها و ایجاد
حباب قیمتی ،اصلیترین رهاورد توقف ثبت سفارش در ماههای
گذشته ،همین آسیب به بازار خودروهای هیبریدی بوده است .باید دید
چه کسانی از این آسیب سود میبرند( .بازگشت به فهرست)

آلمان  2.3میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرد
(خبرگزاری تسنیم  1۳دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دویچه وله ،ممکن
است فکر کنید که مبادالت تجاری میان ایران و آلمان تنها به ارسال
نفت ایران به آلمان و ارسال خودروهای تولید آلمان به ایران خالصه
می شود .اما به گفته میشائیل توکاس ،رئیس اتاق مشترک ایران و
آلمان ،این صحت ندارد.
وی افزود« :ما (آلمان) از ایران نفت خام نمی خریم ...پاالیشگاه های ما
برای پاالیش نفت با سولفور باالی تولیدی ایران طراحی نشده اند .تنها
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ایتالیا و یونان پاالیشگاه هایی دارند که می تواند نفت ایران را پاالیش
کنند ،بنابراین آنها عمده وارد کنندگان اروپایی نفت ایران
هستند».توکاس افزود« :حدود  6۰درصد از کل درآمدهای ایران از
فروش نفت و خام به دست می آید .این رقم زیادی است اما  ۴۰درصد
مابقی هم مهم است .اقتصاد ایران متنوع ترین اقتصاد صنعتی منطقه
به شمار می رود».
اقالم صادراتی ایران به آلمان شامل محصوالت سنتی نظیر فرش و
میوه خشک است .در گذشته قبل از آنکه در سال  199۵تحریم های
ضد ایرانی به اجرا گذاشته شود ،ایران برخی محصوالت صنعتی نظیر
موتور خودروهای باری نیز به اروپا صادر می کرد .امروزه ایران همچنان
برخی محصوالت نظیر مواد شیمیایی ،ابزارآالت و مواد دارویی را صادر
می کند اما نه به اروپا بلکه به همسایگان منطقهایاش.
توکاس افزود ،هرچند اقتصاد ایران درای پایه صنعتی قابل توجهی
است «اما کیفیت محصوالت صنعتی این کشور اغلب به اندازه ای باال
نیست که بتواند استانداردهای بازارهای اروپایی را تامین کند بنابراین
این محصوالت در عوض به بازارهای منطقه ای صادر می شود».
اما به اعتقاد وی ،با توجه به اینکه ایرانی ها در حال همکاری با شرکای
اروپایی برای ارتقای کیفیت محصوالت خود هستند ،این وضعیت در
طول زمان تغییر خواهد یافت .وی افزود« :پس از سال ها تحریم ،ایران
به سرمایه گذاری های قابل توجهی در تمام بخش های اقتصادی نیاز
دارد».
بر اساس جدیدترین آمارها ،در  9ماهه ژانویه تا اکتبر  ،۲۰1۷آلمان
 ۲.۳۵۸میلیارد یورو ( ۲.۸۴6میلیارد دالر) کاال به ایران صادر کرده و
 ۳۲۸میلیون دالر نیز از این کشور واردات داشته است .صادرات آلمان
به ایران در سال  ۲۰16نسبت به سال پیش از ان بیش از  ۲۷درصد
رشد داشته است.
توکاس گفت« :مازاد تجاری آلمان با ایران رقمی قابل توجه است ...اما
این چیز جدیدی نیست .ایرانی ها هر از گاهی نسبت به این قضیه
اعتراض می کنند و ما تالش داریم راهی برای تشویق افزایش صادرات
ایران به اروپا و آلمان پیدا کنیم اما ما در طی  ۴۰سال گذشته همواره
مازاد تجاری باالیی با ایران داشته ایم».
توکاس در ادامه گفت« :یکی از درخواست های مهمی که ایرانی ها
اغلب مطرح می کنند این است که شرکت های آلمانی نباید صرفا کاال
به ایران صادر کنند .آنها باید مراکز تولیدی نیز در ایران راه بیاندازند...
برای مثال ،شرکت آلمانی کنائوف ،تولید کننده دیوارهای خشک یک
کارخانه بزرگ در ایران دارد».
رئیس اتاق مشترک ایران و آلمان افزود« :تحریم های جدید آمریکا
بدان معناست که شرکت های اروپایی باید مراقب باشند و از صادرات
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محصوالت ممنوعه نظیر قطعات تولید شرکت های آمریکایی یا استفاده
از بانک های آمریکایی برای تراکنش ها با ایران خودداری نمایند...
برآورد ریسک کشوری ایران هنوز برای بانک های بین المللی و شرکت
های بزرگ کاری دشوار است .اما (از زمان لغو تحریم های اروپا) هیچ
یک از اینها مانعی برای صادرات قطعات ماشین های مختلف و دیگر
محصوالت از سوی شرکت های متوسط آلمانی به ایران نبوده است».
(بازگشت به فهرست)

صادرات 1.1میلیارد یورویی فرانسه به ایران در  10ماه
(خبرگزاری تسنیم  1۵دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین اطالعات
منتشرشده توسط مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان میدهد صادرات
فرانسه به ایران در 1۰ماهه سال  ۲۰1۷با رشد بیش از دوبرابری نسبت
به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
فرانسه در ماههای ژانویه تا اکتبر سال  ۲۰1۷بالغ بر  1میلیارد و 1۷۵
میلیون یورو کاال به ایران صادر کرده است که این رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد 119درصدی داشته است .صادرات فرانسه به
ایران در 1۰ماهه سال  ۵۳۵ ،۲۰16میلیون یورو اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش واردات فرانسه از ایران در 1۰ماهه  ۲۰1۷نیز
رشد 1۰۸درصدی داشته و به  ۲میلیارد و  9میلیون یورو رسیده است.
این کشور در ماههای ژانویه تا اکتبر سال  ۲۰16بالغ بر  96۳میلیون
یورو کاال از ایران وارد کرده بود .نفت مهمترین کاالی وارداتی فرانسه
از ایران در سال  ۲۰1۷بوده است.
بر این اساس کل تجارت فرانسه و ایران در ماههای ژانویه تا اکتبر
 ۲۰1۷بالغ بر  ۳میلیارد و  1۸۴میلیون یورو بوده و این رقم نسبت به
مدت مشابه سال قبل از آن رشد 11۲درصدی داشته است( .بازگشت
به فهرست)

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دیلی صباح ،گروه
داروسازی سیناژن که در سال  199۴در ایران تاسیس شده و در سال
 ۲۰16فعالیت خود در ترکیه را با یک مرکزی تحقیق و توسعه و
سرمایه گذاری در احداث یک کارخانه آغاز کرده است ،یک قرارداد ۵
میلیون یورویی با شرکت ابن سینا مدیکال قطر برای صادرات داروهای
بیوتک به این کشور امضا کرد.
بر اساس این موافقتنامه ،داروهای بیوتک برای بیماری های تصلب
شراین ،رماتیسم ،سرطان و بیماری های خونی از ترکیه به قطر صادر
خواهد شد.
مراسم امضای این موافقتنامه میان مقامات سیناژن و ابن سینا مدیکال
برای صدور داروهای بیوتک در دوحه و با حضور فکرت اوزر ،سفیر
ترکیه در قطر برگزار شد .در این مراسم ،هاله حامدی فر ،مدیرعامل
گروه داروسازی سیناژن ،شریف شهاته ،مدیر کل شرکت ابن سینا
مدیکال و فرهاد فارسی ،یکی از موسسان سیناژن حضور داشتند.
اوزر در این مراسم طی سخنانی از همکاری بین این دو شرکت ابراز
خشنودی کرد .وی اظهار داشت« :چنین روابطی میان شرکت های
ترک و قطری هر روز در حال افزایش است ...این همکاری ها بر اقتصاد
هر دو کشور تاثیر خواهد گذاشت و موجب ارتقاء اقتصاد ترکیه و قطر
خواهد شد .ما از شرکت های ترک می خواهیم و با برقراری فرصت
های تجاری جدید ،شراکت های پایدار و درازمدتی را با شرکت های
قطری ایجاد نمایند».
فارسی نیز در این مراسم گفت ،این قرارداد  ۵میلیون یورویی اولین
قرارداد صادرات داروهای بیوتک با قطر است و در گذشته قراردادهایی
با شرکت های سریالنکایی ،الجزایری ،مولداویایی ،بوسنیایایی ،سنگالی
و اکوادوری به امضا رسیده است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های شرکت سیناژن برای احداث
کارخانه در منطقه صنعتی تکیرداغ-کرکزکوی ترکیه صورت گرفته
اظهار داشت ،تولید پایلوت این کارخانه در سه ماهه سوم امسال آغاز
خواهد شد و مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته به همراه تحقیق و
توسعه به  1۰۰میلیون دالر خواهد رسید( .بازگشت به فهرست)

تسبیح هم کاالی قاچاق شد  +عکس
(خبرگزاری تسنیم  1۸دی )96

شرکت ایرانی از ترکیه به قطر دارو صادر میکند
(خبرگزاری تسنیم  1۵دی )96
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ماموران گمرک در بازرسی از کامیون ها
با رصد اطالعات ورودی به سامانه های الکترونیکی و به کمک
تجهیزات کنترلی به جاسازی اشیاء در داخل کامیون مشکوک و پس از
کنترل های بیشتر موفق به کشف انواع تسبیح قاچاق شدند.
قاچاقچیان انواع تسبیح را در کامیون جاسازی و قصد داشتند به
صورت قاچاق وارد کشور کنند که توسط تیم سمگا کشف گردید.
این اولین بار است که ماموران گمرک محموله قاچاق تسبیح کشف
می کنند  .در تحقیقات ماموران گمرک قاچاقچیان علت قاچاق تسبیح
را ارزان بودن در بیرون از مرزها و عدم ثبت سفارش این کاال در داخل
کشور عنوان کردند .

ایران به انگلیس میلگرد صادر کرد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری پالتس ،یک منبع
آگاه در شرکت فوالد اصفهان (اسکو) گفت ،این شرکت اولین محموله
میلگرد خود را به انگلیس صادر کرده است.
این قرارداد برای صدور  ۵هزار تن میلگرد به قیمت  ۵۰۵دالر در هر
تن با شرایط تحویل روی عرشه در بنادر جنوبی در ماه اکتبر منعقد
شده بود.
این منبع آگاه گفت« :موعد این محموله اواخر ژانویه  ۲۰1۸است و
اکنون آماده ارسال می باشد».
وی افزود ،قراردادهای دیگری نیز برای همان مقصد تقریبا نهایی شده
است ،در حالی که یک محموله دیگر به مقصد اسکاتلند در حال
مذاکره است.
پیش از این شرکت اسکو به عنوان اولین شرکت فوالدسازی ایرانی
موفق شده بود استاندارد دولت انگلیس را برای بیلت ها و میلگردهای
فوالدی تولیدی خود کسب کرده بود.
بر اساس اعالم این شرکت ،در طی  9ماهه منتهی به مارس ۲۰1۸
حدود  ۵۰درصد از تولیدات شرکت به کشورهای بلژیک ،هلند ،سودان،
مصر ،تایلند ،پاکستان ،عمان ،امارات و دیگر مناطق خاورمیانه صادر
شده است.
اتحادیه اروپا در اکتبر سال گذشته تعرفه های ضد دامپینگ علیه
واردات کویل های فوالدی از ایران و  ۳کشور دیگر وضع کرد ،اما صدور
محصوالت نیمه فرآوری شده به اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد.
یک تاجر فوالد در تهران گفت ،این اولین محموله میلگردی است که از
ایران به یک کشور اروپایی صادر می شود( .بازگشت به فهرست)

ایران تنها کشور قاچاق پذیر دنیاست
(خبرگزاری تسنیم  ۲6دی )96

(بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با رادیو
برخورد با کاالی قاچاق را از وظایف ذاتی سازمان تعزیرات دانست و
افزود« :تالش داریم ضمن تغییراتی ،در قانون تعزیرات اصالحیه ای به
تصویب برسانیم و این قانون باید به روز رسانی شود».
وی با بیان اینکه تعزیرات به تنهایی قادر به جلوگیری از تخلفات
نیست ،گفت« :اقداماتی در بحث ورود کاال از مبادی قانونی و غیر
قانونی باید در نظر گرفته شود .ما تنها کشور دنیا هستیم که با بحث
قاچاق کاال رو به رو می باشیم؛ چراکه ورود کاال به کشورمان سازمان
یافته نیست».
اسفنانی ادامه داد« :مرز هوایی قابل کنترل است اما مرزهای دریایی و
زمینی گاه غیر قابل کنترل هستند؛ لذا اگر دولت توان خود را بر
کنترل مبادی ورودی بگذارد ،برخورد منطقی و موفق تر خواهد بود .از
طرفی سازمان تعزیرات قادر است با کاالی ورودی و عرضه شده بشکل
قاچاق برخورد کند».
وی خاطرنشان کرد« :هرچه تالش شود جلوی قاچاق گرفته شود ،باز
هم تخلفاتی صورت می گیرد که باید با آن برخورد شود .اما نمی توان
توقع داشت مبادی ورودی کشور به هر میزان اجازه واردات هر کاالیی
را داشته باشند؛ در حالی که هم اینک با یک برگ سبز چندین قلم
کاال وارد کشور شده است».
اسفنانی کنترل در کنار برخورد قاطع را بصورت توامان راهگشا دانست
و تصریح کرد« :نمی توان توقع داشت در شهری مثل تهران با این
وسعت زیاد هر یک از مغازه ها مورد سرکشی قرار گیرد و با کاالی
قاچاق برخورد شود؛ چراکه این چاره کار نیست».
مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به قانون قاچاق در کشف و
ضبط آن گفت« :مجلس تصمیم گیرنده نهایی است اما اینکه آیا
مصوبه کمیسیون تلفیق [برای جمع آوری و فروش انبارهای قاچاق] در
صحن رای بیاورد یا در شورای نگهبان تایید شود ،جای بحث دارد».
اسفنانی این تصمیم را غیر منطقی خواند و افزود« :اگر بنا باشد که
اجازه داده شود کاالی قاچاق با هر روشی در حوزه عرضه ی بازار قرار
گیرد ،فلسفه ی مبارزه با قاچاق را زیر سوال می برد .زیر ساخت ها
باید فراهم شود و وضعیت گذشته اصال مالک نظر ما نیست».
(بازگشت به فهرست)
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کشاورزی
 30هزارتن گندم به عمان صادر شد
(خبرگزاری فارس  ۲دی )96

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عمان گفت :طی سال جاری
 ۳۰هزار تن گندم ایرانی به عمان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ،عباس
عبدالخانی گفت :در سال جاری برای اولین بار  ۳۰هزار تن گندم از
ایران به عمان صادر شده است .
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عمان افزود :براساس آمار و
اطالعات گمرک ،از فروردین تا پایان آبانماه سال جاری ،حدود یک
میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاال از ایران به عمان صادر شده است.
وی اظهار داشت :به طور متوسط روزانه  ۵۲۰۰تن کاال از ایران به بنادر
عمان صادر میشود ،گفت :عمدهترین محصوالت صادراتی شامل آهن،
فوالد ،قیر ،کاتد مس ،فرآوردههای پتروشیمی ،مواد غذایی و ترهبار
است .
وی افزود :ارزش محصوالت صادر شده طی این مدت  ۳۷۴میلیون دالر
بوده است( .بازگشت به فهرست)

ایران 1میلیارد دالر برنج خرید  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  1۵دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بررسی آخرین
آمارهای تجارت خارجی کشور نشان میدهد در 9ماهه نخست سال
جاری واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸6درصدی
داشته است.
بر این اساس در حالی تا آذر ماه سال جاری حدود 1میلیون تن برنج
بهارزش  9۸۳میلیون دالر وارد کشور شده که در مدت مشابه سال
قبل تنها  ۵۲۷میلیون دالر واردات برنج صورت گرفته بود.
گفتنی است ،واردات برنج بهلحاظ وزنی نیز رشد 6۵درصدی را تجربه
کرده است.
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(بازگشت به فهرست)

ممنوعیت واردات برخی محصوالت کشاورزی به عراق
(خبرگزاری فارس  1۵دی )96

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت براساس
اعالم سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد واردات برخی از
محصوالت کشاورزی به عراق ممنوع شد .
براساس اعالم سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد از تاریخ  6دی
ماه  96واردات برخی محصوالت کشاورزی از قبیل کاهو ،شلغم،
چغندر ،کلم و گل کلم به عراق ممنوع شده است( .بازگشت به
فهرست)

ایران  950میلیون دالر خشکبار در  8ماه صادر کرد
(خبرگزاری تسنیم  16دی )96

به گفته خسروتاج ،باتوجه به این که در بقیه اقالم خشکبار دارای رشد
بوده ایم پیش بینی میشود تا پایان سال جاری کسری صادرات این
محصول جبران شود.
اسداهلل عسگراوالدی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با اشاره به
این که خشکبار از مهمترین اقالم صادراتی و تاریخی کشور ماست
اذعان کرد :تولید ساالنه محصوالت کشاورزی کشورمان معادل 11۷
میلیون تن است که از این آمار  ۳۰میلیون تن شامل محصول باغات
است و خشکبار بخشی از این محصوالت را تشکیل می دهد .به گفته
وی ،در هر سال دو میلیون تن صادرات خشکبار به خارج از کشور
داریم.
عسگر اوالدی دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که خرما از
جمله اقالم خشکبار است که صادرات موفقی دارد اذعان کرد :ساالنه
دو میلیون تن خرما تولید می شود که از این تعداد  ۲۰۰هزار تن صادر
شده و مابقی به مصرف داخل می رسد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این که پس از خرما،
مهمترین محصولی که طرفداران زیادی در بازارهای صادراتی دارد
پسته است گفت :در هر سال  ۲۵۰هزار تن پسته در کشور تولید می
شود که بین  1۵۰تا  16۰هزار تن صادرات داریم.
وی ادامه داد :در  9ماهه سال جاری در حدود  1۷۵هزار تن پسته
صادر کردیم و  ۷۰هزار تن هم طی شش ماه آینده صادرخواهیم کرد.
(بازگشت به فهرست)

"واردات و عرضه چای خالص" از پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده معاف شد
(خبرگزاری تسنیم  19دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مجتبی خسروتاج با اشاره به اهمیت
صادرات محصوالت کشاورزی گفت :طی هشت ماهه سال جاری در
حدود  9۵۰میلیون دالر صادرات در بخش خشکبار داشته ایم که هر
سال طبق معمول مهمترین محصول صادراتی در میان خشکبار پسته
است که هرسال بین یک تا  1.۲میلیارد دالر از لحاظ میزان در نوسان
است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صادرات خوب پسته درسال
گذشته را از جمله مهمترین دالیل کاهش صادرات این محصول در
شش ماهه نخست سال جاری دانست و اظهار داشت :به علت داشتن
بازار خوب در سال گذشته و صادرات غالب محصول تولیدی ،در شش
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  ۲۲درصدی
صادرات این محصول مواجه بوده ایم که این کاهش در آذرماه سال
جاری جبران شده است.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد
و ویژه گمرک روز سه شنبه با ارسال تصویر نامه معاونت مالیات بر
ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی به گمرکات اجرایی سراسر کشور
یادآور شد که طبق بند (ر) ماده ۳۳قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
برخی خدمات از جمله خشک کردن مانند چای از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده معاف است.
بر این اساس «عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودنی
اعم از اسانس و نظایر آن از تاریخ الزم االجرا شدن برنامه ششم (1
فروردین  )96از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف هستند اما
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این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی ،فرآوری و توزیع انواع
چای خشک نخواهد بود».
در بند (ر) ماده  ۳۳قانون برنامه ششم توسعه مراحل بسته بندی،
انجماد ،پاک کردن ،درجه بندی ،پوست گیری مانند شالی کوبی و
خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی ،فرآوری
محصوالت کشاورزی محسوب نمیشود و خدمات مزبور از تاری الزم
االجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده معاف هستند( .بازگشت به فهرست)

 4محصول عمده صادراتی و وارداتی کشاورزی را بشناسید
(خبرگزاری تسنیم  ۲۳دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم،کاوه زرگران ،صادرات صنایع تبدیلی
غذایی کشور در  9ماهه ابتدای سال جاری را با افزایش  1۳درصدی به
لحاظ وزنی و نیم درصدی به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال
قبل 1 ،میلیون و  ۳۷۰هزار تن به ارزش حدود  ۲میلیارد و  ۷۵میلیون
دالر عنوان کرد و گفت :این اتفاق در حالی روی داده است که ارزش
کل صادرات غیرنفتی کشور با  ۲/۳درصد کاهش نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،در نه ماهه اول سال  ۳1 ،96میلیارد و  6۴۰میلیون ریال
بوده است که صنایع تبدیلی غذایی سهمی  6/6درصدی از آن داشته
است.
وی محصوالت غذایی شکالت ،پنیر وکشک و ماست را چهار قلم عمده
صادراتی کشور در نه ماهه ابتدایی سال جاری دانست و گفت :محصول
شکالت با  1۸۸میلیون دالر ،پنیر و کشک مجموعاً با  1۵۴میلیون
دالر و ماست با  1۴1میلیون دالر در حدود  ۲۳درصد از ارزش کل
صادرات صنایع تبدیلی کشور را به خود اختصاص دادهاند و محصوالت
رب گوجه فرنگی ،سایر محصوالت گروه شیرینی و شکالت ،انگور
خشک کرده ،بستنی ،کنسرو غیرگوشتی ،شیرخشک و آب میوه و
کنستانتره به ترتیب اقالم مهم صادراتی صنایع غذایی در  9ماهه
ابتدای سال جاری را تشکیل میدهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران،
محصوالت صنایع لبنی را با داشتن سهم  ۳۰درصدی از ارزش صادرات
صنایع غذایی در  9ماهه ابتدایی سال جاری ،عمده ترین گروه
محصوالت صادراتی این صنعت در این دوره عنوان کرد و گفت :در این
دوره  ۳۲1هزار تن انواع فرآوردههای لبنی به ارزش حدود 6۲۰
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میلیون دالر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵
درصد به لحاظ وزنی و  9درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.
زرگران تصریح کرد :محصوالت گروه شیرینی و شکالت با صادراتی در
حدود  ۴1۴میلیون دالر ،رب گوجه فرنگی  1۳9میلیون دالر و
محصوالت گروه آبمیوه و کنستانتره نیز با افزایش قابل توجه ۲۳۸
درصدی ارزشی و  ۲۸درصدی وزنی  ،با صادراتی در حدود  ۷۴هزار تن
به ارزش حدود  99میلیون دالر ،به ترتیب عمده گروه های صادراتی
محصوالت صنایع غذایی در این دوره را تشکیل میدهند.
وی همچنین در ادامه به سایر محصوالت صنایع تبدیلی که در این
دوره رشد صادرات قابل مالحظه ای را تجربه کردهاند اشاره کرد و
گفت :ارزش صادرات صنایع تبدیلی سیب زمینی با رشدی معادل 1۵۳
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود  ۷۴میلیون دالر
رسیده است ،صادرات محصول آرد کشور نیز با رشدی  ۸۸6درصدی به
لحاظ ارزشی به حدود  ۵۷میلیون دالر در این دوره رسیده است و
ارزش صادرات محصول ماکارونی کشور نیز در این دوره حدود ۴۰
میلیون دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  6درصد
رشد داشته است.
زرگران رشد صادرات خوراک دام ،طیور و آبزیان در این دوره را نیز در
خور توجه عنوان کرد و گفت :ارزش صادرات این محصوالت با 9۷
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل در  9ماهه ابتدای سال
جاری به حدود  ۵۷میلیون دالر رسیده است.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران واردات صنایع تبدیلی
غذایی در  9ماهه سال جاری را  ۳میلیون و  ۳96هزار تن به ارزش ۳
میلیارد و  ۴6۴میلیون دالر ،اعالم کرد که سهمی  9درصدی از ارزش
کل واردات غیر نفتی کشور داشته است و نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ۴درصد به لحاظ وزنی و  1۷درصد به لحاظ ارزشی ،افزایش
داشته است.
وی محصول برنج را با وارداتی به ارزش حدود  1میلیارد و  ۴۴میلیون
دالر ،عمده ترین قلم وارداتی صنایع غذایی در  9ماهه ابتدایی سال
جاری اعالم کرد و گفت :محصوالت کنجاله با واردات حدود 9۵۷
میلیون دالر ،روغن خام  9۸9میلیون دالر وگوشت گوساله  9۳میلیون
دالر ،مهمترین اقالم وارداتی این دوره را تشکیل میدهند( .بازگشت
به فهرست)
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ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد+سند

صنعت

(خبرگزاری فارس  ۲9دی )96

 80درصد کارخانهها زیر  50درصد ظرفیت تولید میکنند
(خبرگزاری تسنیم  9دی )96

علی علی آبادی فراهانی در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری
فارس گفت :ثبت سفارش واردات برنج از اول بهمن  96تا پایان خرداد
 9۷امکانپذیر است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت افزود:
اعتبار ثبت سفارش سه ماهه و قابل تمدید تا یک ماه است ،بنابراین تا
پایان تیرماه سال  1۳9۷برنج وارداتی به کشور قابل ورود است .
مرتضی شاه حسینی رئیس انجمن واردکنندگان برنج هم با تایید این
مطلب گفت ثبت سفارش واردات برنج از ابتدای بهمن ماه  96تا پایان
خردادماه  9۷به دستور وزیر جهاد کشاورزی آزاد شده است .
به گزارش فارس آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج در حالی است
که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در  ۴آذرماه  96علیرغم آزاد
شدن واردات برنج براساس بخشنامه دولت از ابتدی آذر  ، 96طی
نامهای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواستار
توقف سریع ثبت سفارش شد .
حجتی در این نامه آورده بود با توجه به واردات بیرویه بیش از یک
میلیون تن برنج در پنج ماهه اول سال جاری (که بیش از نیاز مصرف
داخلی ساالنه) و همچنین به دلیل رکود بازار برنج داخلی -
خواهشمند است دستور فرمائید تا اطالع ثانوی از ثبت جدید برای
واردات برنج ممانعت گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،اسد اهلل عسگراوالدی در خصوص اعالم
خبری از سوی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر
اختصاص  ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تولید در
مملکت گفت :تزریق این میزان تسهیالت به بدنه تولید کمک بزرگی
به اقتصاد و اشتغال کشور است.
وی همچنین اظهارداشت :متاسفانه در روزگار فعلی شرکت ها و
کارخانجات در شرایط بسیار بدی بسر می برند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت :بنگاه های اقتصادی برای خروج از
این وضعیت بد فعلی و حرکت در جهت رونق تولید بر صادرات و
مصرف نیازمند حمایت های مالی دولت هستند.
وی در ادامه ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخلی افزود :روند واردات
کاالهای مصرفی باالخص لوکس به کشور باید قطع شود.
عسگراوالدی اظهارداشت :تولید کاالهای مصرفی و حرکت به سمت
خوداتکایی در این زمینه از جمله مطالبات جدی مقام معظم رهبری و
از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر حضرتعالی میزان حمایت های
مالی به چه نحوی باید باشد تا بتوان شاخص های رونق تولید را
بصورت ملموس در جامعه احساس کرد ،گفت :هم اکنون  ۷۰۰کارخانه
تولید کاالهای مصرفی در کشور فعال است که از این تعداد تنها ۲۰
درصد با ظرفیت باالی  ۵۰و بقیه زیر  ۵۰درصد به امر تولید اشتغال
دارند.
وی افزود :بدون شک با تزریق منابع مالی بنگاه های اقتصادی کشور
جانی دوباره می گیرند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت :برنامه ریزی ها و سیاست
گذاری ها باید در مملکت به نحوی باشد که صنعتگران داخلی بتوانند
نیاز کاالهای مصرفی را بصورت داخلی تامین کنند تا نیازی به واردات
کاال از طریق رسمی و غیر رسمی (قاچاق) نباشد.

(بازگشت به فهرست)
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وی در بخش دیگری از سخنان خود قاچاق کاال را یک فتنه بزرگ در
کشور دانست و گفت :جلوی سیل این پدیده مخرب را باید سد کرد.
عسگراوالدی افزود :متاسفانه تاکنون به نحو بایسته و شایسته جلوی
قاچاق در کشور گرفته نشده است.
وی تصریح کرد :بر اساس آمار و اطالعات ساالنه بیش از  1۰هزار
میلیارد دالر قاچاق به کشور صورت می گیرد( .بازگشت به فهرست)

به صنعتگران فوالد اختصاص یابد تا شاهد توسعه صادرات در این
بخش باشیم.
وی ادامه داد :بیشترین سرمایهگذاری در تولید مقاطع فوالدی صورت
گرفته و به همین دلیل درخواستها برای توسعه فضای صادرات
مقاطع فوالدی افزایش یافته است.
رضا شهرستانی ،عضو هیأت مدیره انجمن فوالد نیز با بیان اینکه بیش
از  ۸۰درصد صنعت فوالد ایران ،دولتی یا خصولتی است ،گفت :این
اتفاق مشکالتی را برای صنعت فوالد ایجاد کرده و مانع از رشد مناسب
آن شده است.
وی تصریح کرد :دنیا در فناوری موج چهارم در حال حرکت است ،در
حالی که صنعت ایران عمدتاً در موج دوم فناوری حرکت میکند که
این مسئله قدرت رقابتپذیری صنایع داخلی را با کشورهای دیگر
کاهش داده است( .بازگشت به فهرست)

رئیس انجمن فوالد با بیان اینکه هم اکنون  ۳۴درصد ظرفیت صنعت
فوالد غیرفعال است ،از احتمال واردات سنگ آهن به کشور در سال
آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،محمود اسالمیان در
یک نشست خبری با تأکید بر لزوم تصویب طرح جامع فوالد در هیأت
دولت اظهار داشت :در حال حاضر  ۳۴درصد ظرفیت صنعت فوالد
غیرفعال است که برای رفع مشکالت این صنعت باید هرچه سریعتر
طرح جامع فوالد به عنوان یک سند ملی در دولت به تصویب برسد.
وی با اشاره به صادرات بیش از  ۴میلیون تن فوالد خام طی  ۸ماهه
امسال ،افزود :پیشبینی میکنیم این رقم تا پایان سال به  6میلیون
تن برسد.
به گفته اسالمیان ،در گذشته برخی واحدهای فوالدی به دلیل
بیتدبیری و بدون توجیه اقتصادی و بیآنکه مکانیابی صحیحی برای
احداث آنها صورت گیرد ،ایجاد شدهاند که در حال حاضر با مشکل
روبرو هستند.
وی ظرفیت فعلی تولید فوالد کشور را  ۳۲.۵میلیون تن عنوان کرد و
گفت :پیشبینی میشود تولید فوالد طی سال جاری به  ۲1میلیون تن
برسد و البته این رقم در سالهای آینده به  ۳۰میلیون تن خواهد
رسید.
رئیس انجمن فوالد بر عدم تغییر تعرفه واردات فوالد تأکید کرد و
گفت :امیدواریم دولت ،تعرفههای فعلی را تغییر ندهد و ارقام فعلی
برقرار باشد.
همچنین احمد خوروش ،عضو هیأت مدیره انجمن فوالد در این
نشست خبری با اشاره به احیای ستاد فوالد گفت :جایزه صادراتی باید

تعطیلی  7هزار و  875واحد تولیدی در شهرک های

 34درصد ظرفیت صنعت فوالد غیرفعال است
(خبرگزاری فارس  1۰دی )96
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صنعتی
(خبرگزاری تسنیم  11دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،صادق نجفی امروز در
نشستی خبری با اشاره به اینکه ساماندهی و به وجود آوردن صنایع
کوچک برای حل بخشی از مسایل و مشکالت اقتصادی کشور از جمله
وظایف مهم سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی است،
اظهارداشت :اولویت امروز ما صنایع کوچک است به نحوی که برای
ایجاد اشتغال باید به ظرفیت رساندن صنایعی که با ظرفیت کامل کار
نمی کنند را جز از اهداف اصلی خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این هدف با معاونت توسعه
روستایی به تفاهم رسیدیم که در نواحی روستایی شهرک های صنعتی
ایجادکنیم،افزود :ایجاد این شهرک ها و واحدهای صنعتی با حمایت
تمام دستگاه های مرتبط خواهد بود.
*معیشت و اشتغال روستاها در گرو ایجاد واحدهای صنعتی است
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه معیشت و اشتغال روستاها در گرو
ایجاد واحدهای صنعتی در روستاها است ،گفت:حذف برخی از مجوزها
برای ایجاد واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی در حال بررسی
است .امروز .یک واحد صنعتی برای شروع فعالیت خود باید از چندین
بولتن داخلی تولید ملی |19

دستگاه مجوز بگیرد با این دوندگی چطور می توان تسهیل در سرمایه
گذاری را فراهم کرد؟
نجفی اضافه کرد :برای رفع این مشکل در گام نخست با محیط زیست
توافق کردیم که دیگر به فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک ها
دخالت نکند.
وی تصریح کرد:ظرفیت های خالی زیادی در شهرک های صنعتی
وجود دارد که با پرداخت تسهیالت و مشوق های سرمایه گذاران می
توان این ظرفیت ها را پر کرد.
*تعطیل و توقف  ۷هزار و ۸۷۵واحد صنعتی درشهرک های صنعتی
مدیر عامل شهرک های صنعتی و صنایع کوچک با اشاره به اینکه در
حال حاضر  ۳۳هزار و  1۲واحد صنعتی با ظرفیت بین  ۵۰تا ۷۰
درصد در شهرک های صنعتی فعال هستند ،اظهارداشت :همچنین ۲۳
هزار و  ۵61واحد صنعتی جدید نیز در حال ساخت است .در کنار این
آمار تعداد واحدهای تعطیل و متوقف در شهرک های صنعتی در حدود
 ۷هزار و  ۸۷۵واحد است.
نجفی در خصوص قیمت حاملهای انرژی در بخش تولید ،اظهار کرد:
یکی از تالشهای ما کاهش قیمت تمام شده کاالی نهایی است .قیمت
حاملهای انرژی در ایران بسیار پایین است اما اگر همین رقم نیز برای
واحدهای ما مشکل ایجاد میکند ،باید آن را مدیریت کنیم.
وی طرح ایجاد اشتغال یک میلیونی در سال را بلند پروازی ندانست و
گفت :این رقم با توجه با پتانسیل صنایع بسیار پایین است .طرح
ضربتی ایجاد اشتغال برای  ۴۵۰هزار نفر در سال آینده در دستور کار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار دارد( .بازگشت به فهرست)

دولت مشکالت واحدهای صنعتی را جداگانه بررسی و
راهکار ارائه دهد /کنترل قاچاق تولید را رونق میدهد
(خبرگزاری فارس  1۷دی )96

دبیر انجمن لوازم خانگی با تأکید بر لزوم خرید کاالی ایرانی توسط
دستگاههای دولتی جهت تقویت تولید داخل ،گفت :دولت باید برای
رفع مشکل هر گروه از صنایع ،راهکار ویژهای را در نظر بگیرد.
آرمان خالقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
اظهار داشت :برای ایجاد رونق در بازار محصوالت صنعتی باید
تصمیمات کلی در اقتصاد کشور گرفته شود تا بنگاههای تولیدی از
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رکود فعلی خارج شوند .در این راستا جدیت دولت در خرید کاالی
ایرانی توسط دستگاههای دولتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد :هم اکنون ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بیش از نیاز
داخل است که همین مسئله باعث شده بخشی از ظرفیتهای تولیدی
غیرفعال باشند .برای فعال کردن این بخش از تولید کشور باید تقویت
صادرات مورد توجه قرار گیرد تا با رونق صادرات از مازاد ظرفیت تولید
کارخانهها استفاده شود و قیمت تمامشده محصوالت نیز توجیه
اقتصادی داشته باشند.
خالقی با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق کاال یکی از مشکالت بخش
تولید محسوب میشود ،گفت :در صورت کنترل قاچاق ،تقاضا برای
خرید کاالهای داخلی افزایش مییابد و همین مسئله باعث رونق تولید
و اقتصاد کشور خواهد شد.
وی ایجاد ثبات در قوانین و مقررات را از دیگر الزامات رفع مشکالت
بخش تولید عنوان کرد و افزود :اختصاص سرمایه در گردش بابت
افزایش ظرفیتهای فعلی تولید و همچنین بهبود خطوط تولید در
جهت افزایش کیفیت محصوالت نیز میتواند بخشی از مشکالت
صنعت را برطرف کند.
دبیر انجمن لوازم خانگی با اشاره به تعدیل کارگران برخی کارخانهها،
گفت :دولت باید برای هر گروه از کارخانهها و صنایع ،راهکار ویژهای را
در نظر بگیرد و در برخی موارد نیز مسائل مدیریتی هر واحد به طور
جداگانه دیده شود.
وی تأکید کرد :اگر تسهیالت به تولید اختصاص یابد ،ولی بازار مناسبی
برای فروش محصوالت نداشته باشیم ،مشکلی حل نخواهد شد و این
اقدام فقط در حکم از این ستون به آن ستون بستن است .روش
منطقی این است که به صورت اصولی ،راهکاری برای حل مشکالت
صنعت دیده شود.
خالقی با تأکید بر اینکه راهکارهای حل مشکالت صنعت نباید به
صورت یک مسکن مقطعی باشند ،گفت :اگر تصمیم اساسی و بنیادی
برای حل مشکالت تولید گرفته نشود ،بعد از مدتی دوباره این
مشکالت تشدید میشوند.
به گفته وی ،ستادهای تسهیل امور صنایع باید به طور جدی به
مشکالت بخش تولید توجه کنند و تزریق منابع مالی نیز باید طوری
باشد که واحدها از ظرفیت تولید خود استفاده بیشتری کنند.
(بازگشت به فهرست)
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کارآفرینان ایرانی اسطوره قرن معاصرند
(خبرگزاری تسنیم  1۸دی )96

وی گفت :کارآفرینانی که امروز در مراسم امینالضرب معرفی میشوند
گذشتهای در فقر همراه با فخر دارند و بدون اینکه از رانت و درآمد
نفتی بهرهای ببرند امروز لوح امینالضرب به آنها اعطا میشود و با غرور
اعالم کنیم که کارافرینان ایران نیز از نقطه هیچ رفته و به این نقطه از
درخشش رسیدهاند( .بازگشت به فهرست)

مصوبه متناقض تلفیق برای تقویت تولید با فروش کشفیات
قاچاق /مغایرت مصوبه با تصریحات مقام معظم رهبری
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم،مسعود خوانساری امروز
در مراسم دومین اهدای نشان و تندیس امینالضرب به مناسب یکصد
و سیچهارمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی تهران در تاالر وحدت
اظهار کرد :با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور این کارخانههای بخش
خصوصی بودند که همچنان برای هزاران جوان جویای کار شغل ایجاد
کرده و میلیاردها تومان مالیات و بیمه در کنار صادرات میلیاردها دالر
انجام داده و برای کشورمان نقش ارزآوری داشتهاند.
وی افزود :امروز کارخانههای بخش خصوصی را باید به نمایشگاهی
برای عرضه توانمندیهای داخلی تبدیل کرد و گفت که این کارخانهها
با تولیدات خود در شرایط فعلی چه افتخاری برای کشور فراهم
آوردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :جوان ایرانی برای رشد در عرصه
اقتصادی الگو میخواهد تا به جای مهاجرت به کشورهای دیگر در
کشور خود به کار و افتخارآفرینی ادامه دهد.
وی یادآور شد :از میان کارافرینان برجسته ایرانی بودند افرادی که خود
معتاج قرصی نان بودهاند اما اکنون هزاران نفر در کارخانه آنها کار
میکنند.
*بدون رانت نیز چرخ کارخانهها میچرخد
خوانساری تصریح کرد :جوانان نیز باید بدانند از خاکستر فقر
ققنوسهایی زاده میشوند و میتوان بدون رانت یا درآمد نفتی
کارآفرینی داشت و چرخ کارخانهها را چرخاند.
وی افزود :اگر امروز دولت و حاکمیت میخواهد شور و نشاط را به
اقتصاد کشور برگرداند باید باز هم به سمت این کارآفرینان برود و آنان
را به عنوان اسطوره در قرن معاصر معرفی کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :عرصه عمل را باید به اهلش
بسپارند و بگذارند بدون بوروکراسیهای اداری کار پیش برود؛
کارآفرینی کلید عبور از بحرانها است.
*دولت با رانتزدایی شرایط را برای کارآفرینان فراهم کند
خوانساری افزود :چشم ما به دولت است که با بهبود فضای کسب و کار
و رانتزدایی شرایط را برای فعالیت کارآفرینان فراهم کند.
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درباره قاچاق
(خبرگزاری فارس  1۸دی )96

مصوبه کمیسیون تلفیق درباره درآمدزایی  1۰هزار میلیارد تومانی
دولت از محل فروش کاالی قاچاق برای تقویت تولید داخل ،نه تنها
باعث تقویت آن نخواهد شد بلکه به ضرر این بخش و مغایر تأکیدات
مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،کمیسیون تلفیق روز
گذشته در حالی فروش کاالهای قاچاق را مجاز اعالم کرد و به دولت
اجازه داد از محل فروش امالک تملیکی (عمدتاً قاچاق) تا سقف 1۰
هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال و تولید درآمد داشته باشد
که مجاز شدن فروش کاالی قاچاق بزرگترین ضربه را به تولید و
اشتغال وارد خواهد کرد .قاچاق ،معضلی است که تولیدکنندگان
همواره نسبت به زیانهای ناشی از آن معترض بوده و فعاالن برخی
صنایع ،این اتفاق را بزرگترین چالش بخش تولید عنوان میکنند .در
نتیجه ،اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق باعث تشدید قاچاق کاال به
کشور خواهد شد و در این زمینه میتوان به احتمال رشد واردات
خودروهای قاچاق و فاقد ضوابط تعیین شده برای واردات اشاره کرد.
علی اصغر یوسفنژاد ،سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  9۷با اشاره به
بخش درآمدی الیحه بودجه سال  9۷کل کشور در خصوص افزایش
قیمت حاملهای انرژی ،گفته است :نمایندگان در این رابطه با
پیشنهاد افزایش حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل مخالفت
کردند ،لذا ایده دولت مبنی بر درآمد  1۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومانی
برای سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش درآمدی داشته است که
برای جبران آن به دولت اجازه داده شد از محل امالک تملیکی تا
سقف  1۰هزار میلیارد تومان از محل فروش آن درآمد داشته باشد تا
براساس تبصره  1۸به بخش تولید و اشتغال اختصاص یابد.
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این موضوع در حالی به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده که دولت طی
یکی دو سال اخیر سعی کرده برخورد جدی تری با موضوع قاچاق کند
و در عین حال مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم مبارزه با قاچاق و
برخورد قاطع با قاچاقچیان تأکید داشته اند .ایشان حتی بر لزوم
امحای محصوالت قاچاق تأکید کرده و فرموده بودند :به مسئولین
گفتهام وقتی جنس قاچاق پیدا میکنید( ،آن را) جلوی همه آتش
بزنید.

در گذشته ،سرنوشت کاالهای غیر فسادپذیر مکشوفه قاچاق ،یا ماندن
در انبارهای سازمان اموال تملیکی بود و یا به مزایده گذاشته میشد و
یا آن طور که اخیراً اعالم شده امکان صادرات مجدد آنها فراهم میشد.
به این ترتیب خریدار اصلی کاالی قاچاق ،فرد قاچاقچی بود که در
جریان مزایده ،کاالی وارداتی را خریداری کرده ،در بازار عرضه کرده و
با این حال هم سود باالیی به جیب میزد .اما پس از تأکید مقام معظم
هبری بر لزوم امحا و آتش زدن کاالهای قاچاق ،دیگر راه فراری برای
قاچاقچیان باقی نمیماند و هرگونه اغماضی در این مورد پذیرفتنی
نخواهد بود.
آنچه در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق جالب به نظر میرسد استفاده از
درآمد حاصل از کاالی قاچاق در جهت تقویت اشتغال است .در واقع
این مصوبه مانع از امحای محصوالت قاچاق شده و مشوقی برای
افزایش سهم قاچاق کاالها به کشور خواهد بود .بدیهی است که این
اتفاق یعنی فروش کاالهای قاچاق در داخل کشور به ضرر تولید داخل
است و باعث تضعیف صنایع داخلی خواهد شد .از سویی قرار است
درآمد حاصل از فروش کاالهای قاچاق صرف اشتغال زایی و تولید
شود ،حال آنکه این کمک نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و
اساساً زمانی که با رونق عرضه کاالهای قاچاق در کشور ،تولید داخل
رو به نابودی رفت ،دیگر اختصاص منابع مالی برای تقویت صنایع و
اشتغالزایی اثر مثبتی نخواهد داشت .عالوه بر این ،در گذشته نیز بارها
منابع مالی مختلف جهت اشتغالزایی مصوب شده و بخشی از انها نیز
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پرداخت شده اما نتیجه چندانی به همراه نداشته و در شرایطی که
راهکار موثری برای تقویت تولید به کار گرفته نشود ،تزریق منابع
مختلف به تنهایی نمیتواند اثربخشی الزم را داشته باشد( .بازگشت به
فهرست)

آمار رسمی تولیدات روغن نباتی در کشور منتشر شد
(خبرگزاری تسنیم  19دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا ،بر اساس گزارش ادواری
محصوالت منتخب که از سوی دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با مشارکت دفتر صنایع غذایی ،دارویی و
بهداشتی ارایه شده است ،متوسط هزینه ایجاد شغل در صنایع
روغنهای نباتی و حیوانی بر اساس اطالعات پروانههای بهرهبرداری
صادره از ابتدای  9۲تا پایان تیرماه  96حدود  ۵۲۰میلیون تومان بوده
و متوسط هزینه برای ایجاد کارگاه در این حوزه حدود  11هزار و ۴۰۰
میلیون تومان بوده است.
سهم تولید روغن ،چربی حیوانی و نباتی خوراکی از ارزش افزوده کل
صنعت بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران نیز از  ۰.9در سال  9۲به
 1.۳۷در سال  9۳افزایش یافت.
اشتغالزایی بیش از  1۳هزار نفر با تکمیل  1۷۷طرح با پیشرفت
فیزیکی باالی  6۰درصد در حوزه روغن نباتی
بنابراین گزارش 6۵۳ ،طرح نیمه تمام تولید روغن ساخته شده نباتی تا
پایان سه ماهه اول  96در کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی این
طرحها در مجموع بیش از  6میلیون و  ۷66هزار تن است و با
راهاندازی آنها برای بیش از  11۲هزار نفر اشتغال به وجود خواهد
آمد.
از سوی دیگر تعداد طرحهای با پیشرفت فیزیکی باالی  6۰درصد در
حوزه تولید روغن ساخته شده نباتی در کشور  1۷۷طرح با مجموع
ظرفیت اسمی حدود یک میلیون و  ۷9۵هزار و  ۲۳۷تن است که برای
حدود  1۳هزار و  1۸۰نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.
تا پایان سه ماهه امسال ۳۳۸ ،واحد فعال تولید روغن ساخته شده
نباتی در کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی این واحدها در مجموع ۵
میلیون و  ۵۳۰هزار و  ۳۸۵تن است و زمینه اشتغال برای  1۰۳هزار و
 ۸۷9نفر به وجود آورده است.
تولید  ۷۳۸هزارتن روغن نباتی در  6ماهه امسال
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بنابراین گزارش ،آمار تولید این محصول از یک میلیون و  ۴۴۰هزارتن
در سال  9۲به یک میلیون و  ۴۸۴هزارتن در پایان سال  9۵رسید و
در شش ماهه اول امسال  ۷۳۸هزارتن بود.
ظرفیت روغن ساخته شده نباتی نیز از سه میلیون و  6۲۴هزارتن در
سال  9۲به سه میلیون و  ۷۰۰هزارتن در سال گذشته افزایش یافت و
در شش ماهه امسال نیز همین سه میلیون و  ۷۰۰هزار تن بود.
استان تهران ،بزرگترین تولید کننده روغن نباتی کشور
بر اساس آمار تولید واحدهای منتخب سال  ،1۳9۵استان تهران با
 ۴۷.۲۳درصد از تولید روغن ساخته شده نباتی کشور بزرگترین تولید
کننده این محصول است و پس از این استان ،خوزستان با  1۰.6درصد
از تولید کل کشور در رتبه دوم قرار دارد.
رتبه  ۸۷ایران در میان صادرکنندگان روغن نباتی دنیا
همچنین ایران در میان  ۲۰9صادرکننده انواع روغن نباتی در رتبه ۸۷
و در میان  ۲۲6واردکننده این محصول در رتبه  ۳۲قرار دارد.
در حوزه تجارت نیز بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران،
صادرات روغن ساخته شده نباتی از  1۰میلیون دالر در سال  9۲به ۳۴
میلیون دالر در سال  9۵افزایش یافت .واردات این محصول نیز که در
سال  9۴حدود  ۷۵میلیون دالر بود در سال گذشته به  ۵1میلیون
دالر رسید.
روغن ساخته شده نباتی ایران در سال گذشته بیشتر به کشورهایی از
جمله عراق ،افغانستان و پاکستان صادر شد و در مقابل از کشورهایی
مانند مالزی ،امارات ،هند و ترکیه این روغن را وارد کردیم.
فعالیتهای تحقیق و توسعه ای در  1۵استان کشور
در پایان باید گفت که کشورهای توسعه یافته و شرکتهای بزرگ با
بهبود روشهای تولید از طریق گسترش روزافزون فعالیتهای پژوهشی
و جذب نتایج تحقیق و توسعه ای سایر شرکتها و کشورها ،به تدریج
ظرفیتهای اقتصادی خود را به تولید محصوالت پیچیده تر و متنوع
تر اختصاص میدهند تا کاالهای برخوردار از فناوری پیشرفته را تولید
و صادر کنند.
فعالیتهای تحقیق و توسعه ای در حوزه تولید روغن هم اکنون در 1۵
استان کشور و در شرکتهای مختلف در حال انجام است( .بازگشت به
فهرست)

کاهش هزینه تعمیر و نگهداری یک واحد فوالدی با
بهرهگیری از سیستم بومی رسوبزدا
(خبرگزاری فارس  19دی )96

شماره  89بهمن 95

با استفاده از فن آوری بومی سازی شده رسوب زدایی الکترونیکی
درمجتمع فوالد خوزستان میلیونها تومان در هزینههای تعمیر و
نگهداری این واحد صنعتی صرفهجویی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دستگاههای رسوب
زدای الکترونیکی که در ایران طراحی و تولید می شود و بر روی
مبدلهای حرارتی واحد اکسیژن شرکت فوالد خوزستان نصب شده
است  ،ساالنه میلیون ها تومان هزینه های تعمیر و نگهداری و
استهالک تجهیزات صنعتی این مجتمع را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش با حذف رسوب های کلسیمی در مبدلهای
حرارتی  ،بازدید  ،سرویس و تعمیرات مبدلها از ۳بار در سال به یک
بار کاهش پیدا کرده است  ،همچنین تولید کارخانه در طول سال
تداوم داشته و به علت مشکالت ناشی از رسوب هیچگونه توقف
اضطراری نداشته است.
عالوه بر مزیتهای فوق ساالنه  ۴۰درصد هزینه تعمیرات مبدلها نیز
کاهش یافته است.
این گزارش حاکی است فن آوری طراحی دستگاههای رسوب زدای
الکترونیکی با حمایت معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری
توسط یک شرکت داخلی بومی سازی شده است ،با تولید انبوه آن از
سال گذشته  ،ساالنه از خروج میلیونها دالر ارز از کشور جلوگیری
میکند و با کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید  ،توانایی صنایع
کشور را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش می دهد( .بازگشت
به فهرست)

عسگر اوالدی:کوچک کردن دولت تنها راه رشد تولید
است
(خبرگزاری تسنیم  ۲۳دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،اسداهلل عسگر اوالدی ،ریاست اتاق ایران
و چین در اتاق بازرگانی در مصاحبه با رادیو با اذعان به اینکه مهم
ترین چالش قشر تولید کننده ی کشور پرداخت مالیات است بیان
داشت :برغم آنکه پرداخت مالیات حقی روشن است اما بر حق تر آن
است که باید درآمدی وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند به دولت
مالیات بپردازد.
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وی با اشاره به جلسه ی خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست
اداره ی مالیات ها گفت :امروز بعد از ظهر در اتاق آقای وزیر مسئله ی
مهم پرداخت مالیات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ریاست اتاق ایران و چین در اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که
چرا نقدینگی به سمت تولید حرکت نمی کند؟ تصریح کرد ۳ :عامل
مهم در عدم حرکت نقدینگی به سمت تولید دخیل اند که از آن میان
مسئله ی نرخ بهره در ایران حائز اهمیت است.
عسگر اوالدی در این باره خاطر نشان کرد:در تمام کشورهای تولید
کننده (برای صادرات) بهره ی  1رقمی در نظر گرفته اند در حالی که
در ایران اینگونه بهره ها  ۲رقمی و بین  1۷تا  1۸درصد است و
علیرغم آنکه در این مورد از بهره ی  11درصدی سخن می گویند
متاسفانه بهره ی  11یا  1۲درصدی هرگز در اختیار تولید کننده قرار
نمی گیرد.
پیشکسوت و فعّال اقتصادی ،وجود بدهی های پیشین واحدهای
تولیدی به سیستم بانکی کشور را بعنوان دومین عامل و مانع ورود
نقدینگی به سمت تولید ذکر کرد و افزود :با توجه به آنکه سیستم
بانکی از اقساط بندی خودداری می کند وجود بهره ها موجب ایجاد
جریمه های سنگینی در این خصوص شده اما سوال اینجاست تولید
کننده ای که برای پرداخت دستمزد کارگر خود عاجز مانده چگونه می
تواند جریمه بپردازد؟
عسگر اوالدی تصریح کرد :ما معتقدیم در جهت رفع این مشکل
سیستم بانکی با مصوّبه ی هیئت دولت باید بار تمام جریمه ها را از
دوش واحدهای تولیدی بردارد چرا که ایران در مقایسه با کشورهایی
نظیر چین ،مصر و آذربایجان حتی از سهم بازار نیز برخوردار نیست که
این مهم سومین علت عدم ورود نقدینگی به قلمرو تولید است لذا فقط
باید مصرف داخلی داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران و چین اذعان کرد :ایران به منظور رشد در عرصه ی
صادرات نیازمند حضور در نمایشگاه های بین المللی و جهانی و اعزام
هیئت است اما بدلیل نرخ باالی بلیط و هتل ها هیئت ها نمی توانند
حرکتی بکنند.
وی تنها راه رشد تولید و حرکت نقدینگی به سمت آن را کوچک
کردن دولت دانست و تصریح کرد :اگر دولت کوچک نشود سال 1۳9۷
سال بسیار سختی برای مردم کشور ما خواهد بود چرا که بودجه ی
 9۷دارای کسری فاحشی است که دولت تنها با ایجاد گرانی می تواند
در جهت جبران آن بر بیاید.
دکتر عسگر اوالدی با تاکید بر کوچک شدن دولت در پایان اظهار
داشت :فرایند کوچک شدن دولت جرات و جسارتی می طلبد که آن را
از مجلس محترم سراغ نداریم زیرا مجلس هرگز بیش از  ۳تا  ۵درصد
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تغییر در بودجه ایجاد نکرده است لذا دولت باید شرکت های خود را به
حراج بگذارد چرا که اصرار بر اینکه  ۸۰درصد از اقتصاد در دست
دولت باشد نه تنها عملی قبیح است بلکه با بیکار کردن جوانان کشور
در قالب فتنه ظاهر شده است( .بازگشت به فهرست)

واردات رسمی کفش  7میلیون دالر ،واردات قاچاق 500
میلیون دالر 5 /عامل ضد تولید
(خبرگزاری فارس  ۲۳دی )96

رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران با اشاره به عوامل مقابل تولید
گفت :نرخ باالی تسهیالت بانکی ،مالیات ،بیمه ،سیاستهای گمرک در
واردات و قاچاق ۵ ،عامل مقابل تولید است.
رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران در گفتوگو با
خبرگزاری فارس با بیان اینکه رکود بازار مشکل صنف کفاشان
دستدوز است ،گفت :متاسفانه عواملی که باید در اختیار تولید باشند،
مقابل تولید قرار دارند .
رئیس اتحادیه کفاشان با اشاره به نرخ باالی  ۲۲درصد تسهیالت بانکی
افزود :البته تسهیالت بانکی معموال به تولیدکنندگان پرداخت
نمیشود ،اما اگر کسی بخواهد تسهیالت بانکی دریافت کند ،باید
کفش آهنی در پا داشته باشد و تسهیالت با چنین سودهایی،
تولیدکننده را به ورطه ورشکستگی میکشاند .
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده معضل بزرگ تولید کنندگان
است ،بیان داشت :در اخذ مالیات به هیچوجه به وضعیت رکود بازار
توجه نمیشود و هر سال نسبت به مالیات سال قبل درصدی اضافه و
از مودی مالیاتی اخذ میشود .
شجری با بیان اینکه سازمان بیمه هیچ حمایتی از کارفرما ندارد ،افزود:
بیمه باید از کارگر و کارفرما در کنار هم حمایت کند ،زیرا اگر کارفرما
نباشد ،کاری وجود نخواهد داشت ،تا کارگر مشغول به فعالیت شود .
وی با انتقاد از گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت :گمرک در جایی
که نباید اجازه واردات دهد ،این اجازه را میدهد و در جاهایی که باید
اجازه واردات دهد ،آنقدر سنگاندازی میکند که هزینه واردات را برای
تولیدکننده افزایش میدهد.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران بیان داشت :بخشی از مواد
اولیه تولید کفش باید از طریق واردات تامین شود که گمرک کشور با
مانعتراشیها و تاخیر در اجازه واردات میلیونها تومان هزینه آن
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واردات را برای تولیدکننده افزایش میدهد که این افزایش هزینه منجر
به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش رکود میشود .
شجری با بیان اینکه ساالنه  ۷میلیون دالر کفش بصورت رسمی به
کشور وارد میشود ،افزود :براساس تخمین ساالنه حدود  ۵۰۰میلیون
دالر کفش به صورت قاچاق از کشور وارد میشود .
وی افزود :کفشهای وارداتی به قیمتهای پایین وارد کشور میشوند،
ولی با دهها برابر فروخته میشود و همین زمینه افزایش قاچاق را
بیشتر میکند .
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز میزان صادرات کفش ایران را 1۲۰
میلیون دالر عنوان کرد و بیان داشت :کفش ایرانی به بازارهای منطقه
صادر میشود( .بازگشت به فهرست)

دبیرخانه خواستار مشخص شدن مجری برخورد با این واحدهای
عرضه کننده  ،مشخص بودن شرح وظایف مجری و نحوه پایش
فعالیت ایشان هستند.
.۳

نسبت به فقدان توان اجرایی مرکز امور اصناف و بازرگانان و روند
بسیار کند فعالیت های اجرایی  ،اعضای دبیرخانه خواستار
پیگیری مطالبات مطرح شده از سوی ایشان و تعیین تکلیف
جایگاه کارگروه دستورالعمل می باشند و معتقدند مبارزه با قاچاق
می بایست اولین اولویت کارگروه باشد.
.۴

رسمی میزان واردات پوشاک از سوی دارندگان گواهی فعالیت و

توجه ندارد

مقایسه با میزان موجودی در انبارها و مراکز عرضه ایشان می

(خبرگزاری تسنیم  ۲۴دی )96

 .1کلیه اعضاء حاضر در جلسه ضمن انتقاد مجدد از روند کند اجرای
دستورالعمل واردات پوشاک ،خواستار اجرای هرچه سریعتر
دستورالعمل با اولویت قراردادن ماده  16و  1۷آن هستند.
.۲

نظر به مصوبات کارگروه دستورالعمل مربوطه در خصوص برخورد
با واحدهای عرضه کننده پوشاک وارداتی غیر برند ،اعضاء

شماره  89بهمن 95

نظر به لزوم پایش و بازرسی فعالیت های انجام شده در کارگروه و
ثبت برخی برندهای خارجی  ،اعضای دبیرخانه خواستار اعالم

وزارت صنعت به هشدارها در مورد نابودی صنعت پوشاک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،پنجمین جلسه
دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک ایران با حضور
نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های صنایع پوشاک ایران  ،صنایع
نساجی ایران ،کشباف و جوراب تهران ،پیراهن دوزان  ،صنایع همگن
نساجی و پوشاک البرز ،همگن صنایع نساجی و پوشاک مازندران ،
طراحان مد و لباس ،تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و کفاشان
دست دوز تهران با حضور افسانه محرابی مدیرکل محترم صنایع
نساجی ،پوشاک و چرم وزارت صمت در روز دوشنبه مورخ  1۸دی ماه
 96برگزار شد.
پس از بحث و بررسی مسائل موجود پیرامون اجرای دستورالعمل
واردات پوشاک  ،دستورالعمل کدهای شناسه کاال و ضرورت مبارزه
جدی با قاچاق پوشاک موارد زیر مورد تائید حاضرین قرارگرفت.
بند یک  -درباره اجرای دستوالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی
در ایران

نظر به اعتراض نمایندگان دبیرخانه در کارگروه دستورالعمل

باشند.

بند دو  -درباره نامه اعضای دبیرخانه و تولیدکنندگان پوشاک به وزیر
صنعت
نظر به ارسال نامه شماره  96۵۰9مورخه  96/9/۲۸اعضای دبیرخانه به
وزیر محترم صنعت و ارسال به دفتر مقام معظم رهبری  ،روسای
محترم قوا و دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی  ،اعضای دبیرخانه
خواستار پاسخگویی فوری وزیر محترم صنعت در این رابطه می باشند.
همانطور که در متن نامه نیز آمده ،عدم اقدام فوری و توجه کافی به
هشدارهای تولیدکنندگان و دلسوزان این صنعت مسلماً تبعات
خوبی به دنبال نخواهد داشت و با تهدید واحدهای تولید پوشاک به
جهت هجمه واردات بی رویه و قاچاق  ،عالوه بر تعطیلی اجباری
واحدهای تولیدی و افزوده شدن گسترده تعداد بیکاران  ،اعتراضات
شکل دیگری به خود خواهد گرفت.
بند سه  -درباره دستورالعمل کدهای شناسه کاال و رهگیری در صنایع
نساجی و پوشاک
نظر به ابالغ دستورالعمل کدهای شناسه کاال و رهگیری برای گروه
منسوجات و پوشاک در سال  9۵و عدم پیگیری الزم برای اجرای این
دستورالعمل برای پوشاک وارداتی ،موراد ذیل مورد تایید دبیرخانه
مشترک قرار گرفت.
.1

با توجه به آغاز طرح شناسه گذاری برای برندهای پوشاک
وارداتی ،اعضای دبیرخانه خواستار ملزم شدن تمام مبادی ورودی
کاال به کشور نسبت به اجرای دستورالعمل شناسه کاال بوده و
خواستار عدم ترخیص پوشاک بدون شناسه از یکسو و عدم
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ترخیص پوشاک فاقد احراز مفاد دستورالعمل ثبت نمایندگی
برندهای خارجی از سوی دیگر می باشند.
.۲

با توجه به مشخص نبودن مجری در دستورالعمل ثبت شناسه
کاال ،اعضای دبیرخانه خواستار اعالم هرچه سریعتر مجری این
دستورالعمل بوده و معتقدند تبعیت سایر دستگاههای متولی
باالخص گمرک از این دستورالعمل و با سخت گیری و تشدید
برخورد با متخلفینی که واردات عمده پوشاک به کشور دارند،
حجم قاچاق و واردات غیرقانونی بخصوص از مناطق آزاد کاهش
قابل توجهی خواهد داشت.

.۳

اعضای دبیرخانه معتقدند اجرای دستورالعمل ثبت شناسه کاال
برای پوشاک وارداتی و همچنین تشدید برخورد با پوشاک وارداتی
بدون شناسه  ،نباید منوط به لزوم ثبت شناسه از سوی
تولیدکنندگان داخلی بوده و با توجه به گذشت بیش از یکسال از
ابالغ این دستورالعمل ،فرصت دیگری برای کاالهای وارداتی تحت
عنوان مشکوک الورود جایز نیست .مسلما با بهبود فضای کسب و
کار و مبارزه موثر با قاچاق پوشاک ،به ایجاد فضای سالم جهت
تولید پوشاک کمک نموده و تولیدکنندگان از اجرای این
دستورالعمل برای واحدهای تولیدی استقبال خواهند نمود.لی

.۴

طبق توافق انجام شده با سرکارخانم محرابی مدیرکل صنایع
نساجی و پوشاک وزارت صنعت مقرر شد کمیته مشترکی از
نمایندگان دبیرخانه و دفتر نساجی نسبت به تدوین دستورالعمل
های ذیل دستورالعمل کدهای شناسه کاال و رهگیری همکاری
نمایند.

(بازگشت به فهرست)
شماره  89بهمن 95

بولتن داخلی تولید ملی |26

کارخانه قند ورامین احیا شد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۴دی )96

وی محصول اصلی این کارخانه را تصفیه شکر خام دانست و گفت:
البته با راه اندازی بقیه فازهای کارخانه قند حبه و کله نیز تولید
خواهد شد.
ظرفیت واقعی کارخانه قند ورامین  ۴۵۰تن در روز است که در گام
نخست  ۳۰۰تن محصول در روز تولید می شود( .بازگشت به فهرست)

نبود زیرساخت مناسب برای تولید در برخی نقاط کشور/
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،افشار فتح اللهی درباره فرایند احیا این
کارخانه گفت :این واحد تولیدی با مشکالت متعددی با سامانه بانکی،
بیمه تامین اجتماعی و موضوعات مالیاتی دست به گریبان بود که با
تالش کارگروه تسهیل استان این موانع برطرف شد.
وی با اشاره به این که طراحی اولیه کارخانه قند ورامین بر پایه تصفیه
شکر خام وارداتی بوده است گفت :در سالهای اخیر به دلیل اعمال
سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی داخلی این واحد تولیدی
مانند کارخانجات مشابه سراسر کشور با محدودیت واردات مواد اولیه
مواجه و در نهایت با تعطیلی موقت مواجه شد.
این مسئول استانی در ادامه خاطرنشان کرد :علت اصلی در بازگشت
کارخانه قند ورامین هماهنگی و همراهی مجموعه های مختلف کشور
به ویژه گمرک است که توانستیم در گام نخست ،مجوز واردات ۴۰
هزار تن شکر خام را برای این شرکت بگیریم و این روند با همین
تناسب ادامه یابد و در قبال آن کارخانه نیز تضمین هایی به گمرک
داد که عین محصول فرآوری شده را بدون عرضه در داخل ،صادرکند.
وی درباره بازار صادراتی این محصول نیز گفت :از آنجا که شکر
تولیدی کشور کیفیت مناسبی دارد ،از بازارهای خوبی در منطقه
برخوردار است ،بنابراین براحتی می توان از ظرفیت واحدهای
اینچنینی صنعتی ایجاد شده در کشور ،برای صدور محصول و ارزآوری
استفاده کرد.
فتح اللهی مقاصد محصوالت این کارخانه را کشورهای منطقه و
همسایه اعالم کرد و گفت :تجهیزات و دانش موجود در ایران زمینه
تولید شکر با کیفیت را ایجاد کرده است و حاال کشورهای مختلفی
متقاضی شکر ایرانی هستند.
معاون سازمان صنعت ،معدن تجارت استان تهران از مزایای راه اندازی
مجدد کارخانه قند ورامین را بازگشت و مشغول به کار  1۷6نفر از
پرسنل آن در فاز نخست عنوان و ابراز امیدواری کرد ظرف هفته های
آینده با وارد مدار شدن همه خطوط تولید بقیه نیروهای جداشده
کارخانه و تا  ۳۰۰نفر به طور مستقیم مشغول به کار شوند.
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لزوم کاهش هزینه برق صنایع
(خبرگزاری فارس  ۲۵دی )96

سرپرست شرکت ذوب و احیای روی قشم گفت :انتظار صنعتگران از
دولت این است که زیرساخت های اولیه تولید را در نقاط مختلف ایجاد
کند تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بتوانند تولید و اشتغال را در
کشور توسعه دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،امیر رحیمی با بیان اینکه متأسفانه در
اکثر نقاط کشور از جمله جزیره قشم زیرساخت های مناسب از جمله
آب ،برق و گاز فراهم نیست ،اظهار داشت :انتظار تولیدکنندگان از
دولت این است که زیرساخت های اولیه و اساسی تولید را در نقاط
مختلف کشور فراهم کند تا سرمایه گذاران و صنعتگران بتوانند به
تولید و اشتغالزایی بپردازند.
وی تأکید کرد :مهمترین خواسته ما از دولت این است که لوله کشی
آب و گاز انجام شود و دیماند مناسب برق جهت تولید را در اختیار
صنایع قرار دهد تا هزینه برق مصرفی کاهش یابد.
رحیمی در ادامه از افتتاح واحد تولید هیدروکسید روی از باطله ها به
ظرفیت  ۲۰تن در شرکت ذوب و احیای روی قشم در آیندهای نزدیک
خبر داد و گفت :تولید آزمایشی این واحد آغاز شده و به زودی با
حضور مقامات به صورت رسمی افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه فاز مطالعاتی پروژه احداث واحد تولید هیدروکسید
روی از باطلهها از سال  9۴شروع شده است ،گفت :فاز اجرایی این
پروژه در سال  9۵آغاز شده و در این فرآیند ،خاک با عیار  ۴تا ۵
درصد (موجود در محل دپو باطله ها) به کنسانتره  ۲۰درصد تبدیل و
به ابتدای خط تولید ورق روی منتقل می شود.
رحیمی با اشاره به پیشرفت فیزیکی  96درصدی واحد تولید کنسانتره
هیدروکسید روی ،افزود :با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه تقریباً
اکثر تولیدات شرکت صادر می شود ،در واقع تولید این مجتمع
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صادرات محور است و فقط حدود  ۵درصد از تولیدات ما در بازار
داخلی به فروش می رسد( .بازگشت به فهرست)

وزارت نفت قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را
اجرا نمیکند
(خبرگزاری تسنیم  ۲9دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی
ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما درباره گزارش مجلس در
زمینه ارزیابی عملکرد قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی در تامین نیازهای کشور" افزود :در این گزارش ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت
نکرد و برخی کاالهایی را وارد کردند که شرکت های داخلی توان تولید
آن را با قیمت پایین تر داشتند.
وی افزود :بخش خصوصی ما باید خود را تقویت کند زیرا در عصر
ابررقابت هستیم.
زارع ،نبود ضمانت عملکرد و راحتی واردات را از علل تمایل به استفاده
از محصوالت وارداتی بیان و اضافه کرد :در برخی کاالها مانند توربین،
مبدل ،شیرآالت ،الکتروموتور واردات انجام شده است در حالی که توان
تولید داخلی آن ها وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی
گفت :در بودجه آورده ایم که وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف
هستند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت تولید
داخل و حفظ منابع ارزی حداکثر تا پایان خرداد سال  1۳9۷نسبت به
شناسایی کاالهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق و برنامه ریزی برای
افزایش سهم تولید داخل اقدام کنند.
وی ادامه داد :در جریان این حکم ،دولت مکلف شد مشوق های الزم را
برای تولید حداقل  1۰درصد ارزش کاالهای موضوع این بند فراهم
کند و اجازه فروش قانونی محصوالت خارجی و خدمات پس از فروش
آن ها در مورد کاالهای موضوع این بند ،تنها مشروط به مشارکت در
تولید داخل است.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم با حضور در این
برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در قانون
"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور"
موظف شده فهرست کاالها و خدمات داخلی را با همکاری تشکل های
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تولیدی و خدماتی گردآوری و اطالع رسانی عمومی کند ،افزود:
دستگاهها و نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی که از امکانات
دولتی استفاده می کند موظف شدند از خرید خارجی کاالهایی که
نامشان در این فهرست است خودداری کنند.
کیومرث فروتنی اضافه کرد :بر اساس این قانون طرح ها لزوما باید به
شرکت های ایرانی ارجاع شود اگر شرکت با صالحیت ایرانی وجود
نداشت می توانند از مشارکت خارجی به همراه داخلی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس درباره قانون استفاده حداکثری از
توان تولید داخل قابل قبول است ،گفت :این قانون نواقصی دارد که
باید برطرف شد تا بتوانیم بهتر از آن استفاده کنیم.
فروتنی گفت :فهرست تولیدات و خدمات داخلی کشور در سامانه
موجود است و باید از آن ها استفاده کنند.
وی افزود :آماری نداریم که مشخص کند چه تعداد از شرکت های
داخلی این قانون را رعایت می کنند؟
فروتنی گفت :با توجه به کمبود منابع مالی و کمبود سرمایه گذاری در
داخل کشورمان برخی کشورهای خارجی برای فاینانس شرط می کنند
تا  ۸۵درصد طرح را از آن ها تامین کنیم و این موضوع با قانون
"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور"
در تضاد قرار می گیرد.
مشاور معاون صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بر
اساس این قانون نمی توانیم به طور مطلق جلوی ثبت سفارش را
بگیریم ،افزود :به همه تشکل ها نامه زدیم که اگر متوجه شدند خالف
این قانون عمل شده به ما اطالع دهند.
فروتنی گفت :بیشتر پروژه های دولتی و عمومی از کانال شورای
اقتصاد می گذرد در حالی که قبال کمیسیونی در زیرمجموعه سازمان
برنامه و بودجه بود و پیش از مطرح شدن این پرونده در شورای اقتصاد
میزان ساخت داخل طرح را بررسی می کردند و به شرط رعایت جدول
مورد نظر ،اجازه کار داده می شد اما اکنون این کار انجام نمی شود و
چند بار با دبیرخانه شورای اقتصاد در این باره مکاتبه کردیم.
وی با تاکید بر اینکه تا آنجایی که توانستیم بر اساس مفاد قانون
حرکت کردیم ،افزود :در دستگاه ها شرکت هایی وجود دارند که
عالقمند به خرید از تولید داخل هستند و برخی هم عالقمند به خرید
از خارج هستند که باید اصالح شوند و تذکر داده شود و ممکن است
برخی رانت ها هم در این زمینه وجود داشته باشد.
ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در ارتباط تصویری با این
برنامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از کاالهایی که
ثبت سفارش می شوند آگاه است ،گفت :باید از تولید داخلی و ملی
حمایت کرد و نباید تقصیرات را به گردن دیگران بیاندازیم.
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وی با اشاره به اینکه قوانین به درستی اجرا نمی شود ،افزود :تولید
داخل توان کافی دارد و باید از آن استفاده کرد.
جمیلی با بیان اینکه واردات از تولید راحت تر است ،این موضوع را
علت تمایل به واردات دانست و افزود :باید از تولید داخلی بصورت
اصولی حمایت و باید در زمینه هایی که مزیت داریم از تولید داخلی
استفاده کنیم.
وی گفت :در بخش خصوصی در فوالد  61۲پروانه بهره برداری و ۸۲۸
تقاضای پروانه داریم در حالی که کره فقط  ۵تولید کننده فوالد دارد.
جمیلی ادامه داد :ما نباید بخش خصوصی خود را کوچک نگه داریم و
باید از بخش های خصوصی بزرگ حمایت کنیم.
علیرضا کالهی صمدی عضو اتاق صنایع ،بازرگانی و کشاورزی تهران
هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه صنعت برق
کشورمان از صنایع پیشروی ماست ،گفت :در این صنعت با فاصله زیاد
از دیگر کشورهای در حال توسعه جلوتریم و شاید در حد کشوری
مانند ایتالیا باشیم.
وی ادامه داد :اکنون حدود سه میلیارد دالر صادرات کاالها و خدمات
فنی و مهندسی در حوزه صنعت برق داریم و متوسط حقوق گمرکی
صنعت  1۵درصد است بنابراین این صنعت رقابت پذیر و به روز است و
در دوران تحریم طرح ها را ادامه داد.
این عضواتاق صنایع ،بازرگانی و کشاورزی تهران افزود :کسری سرمایه
گذاری در دولت های نهم و دهم که به دولت یازدهم منتقل شد حدود
 1۵تا  ۲۰هزار میلیارد تومان بود.
کالهی صمدی اضافه کرد:وزارت نیرو و یا بخش خصوصی در پی
فاینانس خارجی بوده اند و این فاینانس موجب واردات می شود و
معموال شرط فاینانس این است که  ۵1تا  6۰درصد ارزش طرح ها باید
از آن کشور تامین شود.
وی گفت :توربین و ترانس و کابل های برق وارد شده است در
حالی که بزرگترین تولیدکننده ترانس در خاورمیانه در کشور ما قرار
دارد و این موضوع بازار صنعت گر داخلی ما را از بین می برد.
سیامک صمیمی دهکردی عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی نیز
در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت :روح قانون قبلی این گونه بود که
بر مبنای آن ارجاع کار صرفا به شرکت های ایرانی بود و حداقل ۵1
درصد انجام کار باید توسط توان داخلی انجام شود.
وی ادامه داد :سازمان برنامه و بودجه در آن زمان آئین نامه ای را در
این باره تصویب کرده بود که بر اساس آن اگر کاری می خواست
شروع شود مسیر درست انتخاب می شد و شرکت داخلی باید در مورد
استفاده  ۵1درصدی از توان داخل توضیح می داد.
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صمیمی افزود :با اصالح این قانون ،روح آن از بین رفت و متولی آن از
سازمان برنامه و بودجه که دستگاه فراجناحی بود به دستگاه اجرایی
کشور انتقال یافت.
وی ادامه داد :انجمن ها در این باره آئین نامه نوشتند اما متاسفانه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به هیچ وجه زیر بار آئین نامه نرفت و به
همین علت دستگاه های اجرایی نمی دانند کار را از کجا باید آغاز
کنند.
صمیمی دهکردی با اشاره به اینکه اکنون ثبت سفارش ،ابزار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است،گفت :در بخش نفت و گاز هیچ ثبت
سفارشی قبل از خرید انجام نمی شود بنابراین با دستگاهی مواجه
هستیم که قرارداد خود را بدون اطالع منعقد می کند و خریدهای
خود را انجام می دهد و زمانی که این خریدها به گمرک رسید از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تقاضای ثبت سفارش می کند.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی گفت :کاالهایی که به مناطق
ویژه می روند در وزارت صنعت ،ثبت نمی شوند و حدود  ۷۰درصد
طرح های پتروشیمی و نفت و گاز متاسفانه پس از ثبت سفارش و
خرید در پروژه اجرا می شود و کسی مطلع نمی شود.
وی ادامه داد :وزارت نفت قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی در تامین نیازهای کشور" را اجرا نمی کند زیرا خرید را انجام
می دهد و سپس به وزارت صنعت ،معدن و تجارت می آیند تا حقوق و
عوارض گمرکی را پرداخت نکنند( .بازگشت به فهرست)

دام
گوشت ارگانیک مجوز دامپزشکی ندارد
(خبرگزاری تسنیم  ۳دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از از روابط عمومی سازمان
دامپزشکی کشور ،در پی انتشار خبر عرضه گوشت کیلویی  9۰۰هزار
تومانی در فضای مجازی گوشت ویل ) (Vealبه عنوان گوشت
ارگانیک و تغذیه شده با شیر و در فضای کامالً ایزوله ،دفتر نظارت بر
بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان اعالم کرد که تاکنون هیچگونه
مجوزی جهت تولید ،فرآوری و عرضه گوشت  Vealچه به صورت
مستقیم و یا در فضای مجازی ازجانب این سازمان صادر نشده است.
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براساس قانون ،صدور مجوز در این باره از وظائف سازمان دامپزشکی
کشور است که تاکنون دستورالعملی در خصوص شرایط و ویژگیهای
مراکز عرضه و تولید این نوع فرآورده بهداشتی ابالغ نشده است.
بنابراین انتشار و تبلیغات اینترنتی در فضای رسانهای ازجانب اشخاص
حقیقی یا حقوقی از نظر این سازمان جایگاه قانونی ندارد.
تولید فرآوردههای خام دامی در کشور مستلزم داشتن پروانه بهداشتی
مراکز عرضه از دامپزشکی است .همچنین داشتن پروانه تولید با لگوی
سازمان دامپزشکی ،تاریخ تولید و انقضاء در محل تولید که کالً تحت
نظارت دامپزشکی است الزامی خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

لبنیات در یک سال گذشته  2بار گران شد+اسناد
(خبرگزاری تسنیم  ۳دی )96

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم ۲1 ،دی ماه سال 9۵
بود که این خبرگزاری در گزارشی خبر از بهحالت تعلیق در آمدن
قیمت فرآوردههای لبنی در سامانه اطالعرسانی کاال و خدمات با عنوان
«درحال بهروزرسانی» داد.
بعد از گذشت یک سال از این واقعه کماکان قیمت لبنیات در بازار
متفاوت از آخرین ارقام مصوب درج این سامانه سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان است ولی طی یک سال گذشته  ۲مرتبه
قیمت لبنیات در بازار گران شده است.

بنابراین گزارش در سال گذشته نیز بعد از اعالم خبر افزایش
۲۰۰تومانی هر لیتر شیر استرلیزه توسط خبرگزاری تسنیم بود که نرخ
لبنیات در سامانه اطالعرسانی کاال و خدمات سازمان حمایت مصرف
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کنندگان و تولید کنندگان بهحالت تعلیق در آمد که دوباره در روزهای
گذشته دوباره شاهد افزایش ۲۰۰تومانی در محصول یادشده هستیم.
بنابراین گزارش آخرین قیمت مصوب هر لیتر شیر کم و پرچرب پاکتی
(تتراپک) در پایگاه اطالعرسانی قیمت کاال و خدمات سازمان حمایت
مصرفکنندگان  ۲هزار و  ۸۰۰تومان درج شده است که در دیماه
 ۲۰۰تومان افزایش یافته به  ۳هزار تومان رسید و در روزهای گذشته
نیز توسط برخی از برندهای مصوب  ۳هزار و  ۲۰۰تومان بهفروش
میرسد.
بیشتر بخوانید :شیر و ماست گران شد  +عکس
بیشتر بخوانید :قیمت لبنیات در سامانه اطالعرسانی قیمت کاال و
خدمات بهحالت تعلیق در آمد +اسناد

تصویر آخرین نرخ مصوب امسال لبنیات که از روی پایگاه اطالعرسانی
قیمت کاال و خدمات برداشته شده است ،بهشرح زیر است:

(بازگشت به فهرست)
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واردات مرغ و گوشت کشور دست چند نفر است؟
(خبرگزاری تسنیم  ۸دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
وزارت جهاد گفت :مازاد تولید مرغداران با قیمت هر کیلو  66۵۰تومان
و گوشت مرغ درجه  1و  ۲با قیمت هر کیلو  69۵۰تومان خریداری
میشود و کمبودی در تولید نداریم.
علیرضا ولی با اشاره به اینکه گوشت مرغ به اندازه کافی تولید و مازاد
نیز خریداری می شود ،افزود :شرکت پشتیبانی امور دام به منظور
حمایت از مرغداران و ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ مازاد تولید را
خریداری و نهاده های مورد نیاز مرغداران را با قیمت مناسب توزیع
می کند.
وی گفت :ذخایر موجود به اندازه کافی است و حتی بیشتر از آنچه که
دولت تکلیف کرده است خریداری کردیم تا در آینده در صورت شیوع
احتمالی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تقاضای بازار را پاسخ دهیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود :هم اکنون بازار گوشت مرغ
با ثبات است و هر کیلوگرم گوشت مرغ با میانگین قیمت  ۷۵۰۰تا
 ۷۸۰۰تومان عرضه می شود .بنابراین توزیع گوشت مرغ منجمد
متوقف شده است.
ولی گفت ۲۳ :هزار واحد مرغداری فعال در کشور داریم که نهاده های
مورد نیاز تولید این واحدها را تأمین کردیم.
وی تصریح کرد :گرچه مرغداران از وضعیت نهاده های تولید شامل
کنجاله سویا و ذرت رضایت چندانی ندارند اما با توجه به توزیع نهاده
ها با قیمت های حمایتی در تولید مشکل چندانی ندارند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود :این شرکت در  9ماه امسال
بیش از دو میلیون تن کنجاله سویا  ،ذرت و جو در واحدهای مرغداری
و دامداری توزیع کرده است.
ولی گفت :شرکت پشتیبانی امور دام هیچ محدودیتی در تأمین نهاده
های دامی برای تشکل ها و اتحادیه ها ندارد.
وی تأکید کرد :با اجرای طرح توزیع نهاده های مورد نیاز واحدهای
مرغداری و دامداری و افزایش عرضه این نهاده ها دست دالالن و
واسطه ها از بازار کوتاه شده است.

شماره  89بهمن 95

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود :در چند ماه گذشته به
منظور حمایت از مرغداران و دامداران نهاده ها با قیمت کمتر از بازار
عرضه می شود.
ولی ادعای برخی از افراد را درخصوص ایجاد رانت در واردات نهاده ها
تکذیب کرد و گفت :تمام متقاضیان و بازرگانان بخش های دولتی و
خصوصی می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت
موازین و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای برای واردات نهاده
اقدام کنند.
وی افزود :هم اکنون بیش از  9۰نفر در زمینه واردات نهاده های مورد
نیاز مرغداران و دامداران و  9۰نفر نیز در زمینه واردات گوشت قرمز
فعال اند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد :معتقدم در زمینه
تأمین نهاده ها و تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز دولت باید
کنار برود و این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و ما تالش داریم
این وظایف را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
بیشتر بخوانید :ظلم  ۵واردکننده انحصارگر به مرغداران و مردم
ولی علت افزایش قیمت نهاده را مشکالت ارزی و تأخیر در ترخیص
محموله های وارداتی دانست و افزود :هم اکنون  ۸۰۰هزار تن محموله
ذرت و  ۵۰۰هزار تن محموله کنجاله سویا خریداری شده است و از
بندر ترخیص می شود.
وی تصریح کرد :به علت مدیریت و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان سخت گیری های قرنطینه ای افزایش یافته است .بنابراین
ترخیص محموله نهاده های وارداتی که تا پیش از این در شبانه روز
 1۵تا  ۲۰هزار تن انجام می شد درحال حاضر در شبانه روز به کمتر از
 ۵هزار تن کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار گوشت قرمز گفت?:
روزانه  1۰۰تن گوشت وارداتی از کشورهای آسیای میانه و استرالیا
وارد و در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می
شود و درحال حاضر جلوی روند افزایش قیمت گرفته شده و قیمت
گوشت قرمز رو به کاهش است.
ولی تأکید کرد :تا زمانیکه بازار گوشت قرمز به ثبات برسد در بازار می
مانیم(i .بازگشت به فهرست)

حجتی :از اینکه مردم نمیتوانند شیر بخرند شرمندهام
(خبرگزاری تسنیم  11دی )96
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به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،محمود حجتی امروز
در حاشیه مراسم معرفی کشاورزان نمونه در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما در پاسخی مبنی بر اینکه برای رفع مشکالت
معیشتی کشاورزان چه اقداماتی را در دستور کار دارید ،اظهار کرد:
آنچه در ارتباط با کشاورزان وجود دارد این است که ما یاور و مددکار و
در کنار کشاورزان در مزرعه باشیم تا کشاورز با لحاظ تولید پایدار و
مسائل زیستمحیطی و تکیه بر علم و دانش روز از آب و خاک و از
فرصتی که در اختیار آن قرار گرفته بهرهوری اقتصادیتر داشته باشد.
وی افزود :با افزایش بهرهوری ،تولید بیشتر و نگاه پایدار به آینده درآمد
کشاورزان نیز افزایش خواهد یافت.
وزیر جهاد کشاورزی درباره یارانههای بخش کشاورزی ادامه داد:
بیشترین یارانههایی که در بخش کشاورزی داده میشود مربوط به آب
و خاک است به طوریکه در سال  ۷ ،96هزار میلیارد تومان در
شاخههای مختلف و مناطق مختلف کشور در مزارع هزینه برای اجرای
این طرحها شده است.
حجتی ادامه داد ۸۵ :درصد هزینههای اجرای سیستمهای نوین آبیاری
توسط دولت پرداخت میشود تا تولید در کشور تقویت شود.
وی درباره وضعیت بازار نهادههای دام و طیور در بازار و اختصاص ارز
مبادلهای برای آنها اظهار کرد :تولید محصول نهایی ما در بخش طیور
قیمت آن از نرخ جهانی کمتر است به طوری که نرخ جهانی مرغ ۲.۲
دالر است اما این رقم در کشور ما کمتر است.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :در بخش مرغ تخمگذار نیز در سال
گذشته عدهای از مزارع ما از بین رفت اما با اقدامات و تمهیداتی که با
کمک خود مرغداران انجام شد توانستیم عرضه و تقاضا را متناسب
کنیم اما بحث آنفلوآنزا به امسال نیز گسترش یافت و باعث شد بخشی
از طیور ما دوباره از بین برود که این امر منجر به کسری تولید و عرضه
کمتر به بازار شد.
حجتی گفت :برای تامین نیاز خود در بازار از طریق واردات عمل
میکنیم اما امیداریم با افزایش تولید تخم مرغ نیاز ما به اندازه مصرف
و حتی باالتر از آن برسد.
وی افزود :نهادههایی که برای تامین خوراک دام و طیور در کشور از
طریق واردات تامین میشود سعی کردهایم که ارز آن را از ارزانترین
ارز در کشور (ارز مبادلهای) بدون وقفه تامین کنیم تا با کاهش قیمت
نهادهها (خوراک طیور) قیمت مرغ افزایش نیابد.
وی با اشاره به تسهیالت صادراتی در بخشهای دیگر کشاورزی گفت:
در برخی محصوالت مانند کشمش و سیبزمینی تسهیالتی برای
صادرات یا واردات داده شده است که امیدواریم منجر به تامین
هزینههای کشاورزان و سودآوری آنها شود.
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دامداران از بابت فروش شیر خام متضرر میشوند
حجتی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت تخممرغ در بازار مصرف ناشی
از بیماری فراگیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است ،یادآور شد:
علیرغم همه تالش ها این ویروس در سال جاری نیز گسترش یافت
این ویروس یک شبه مانند برگ خزان تمام پرندگان را از بین میبرد و
باید توجه داشت که فصل سرما فصلی است که عامل پایداری بیشتر
این ویروس به حساب میآید.
وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت لبنیات نیز به تسنیم گفت:
در تامین مسائلی مانند لبنیات مشکل تولید نداریم و فرآوردههای لبنی
از شیر تولیدی دامداران تامین میشود حتی قیمت شیر خامی که از
کشاورزان خریداری میشود از قیمت تعیینشده آنها کمتر است.
وی اضافه کرد :دامداران در حال متضرر شدن هستند و محصوالت
خود را کمتر از نرخهای جهانی عرضه میکنند و اکنون به زحمت خود
را سرپا نگه داشتهاند.
شرمنده بخش عمدهای از اقشار جامعه بابت عدم قدرت مالی برای
خرید شیر هستم
حجتی گفت :شرمنده دامداران و بخش عمدهای از اقشار جامعه هستم
که نمیتوانند این محصول (شیر) که حاصل دسترنج هموطنان
خودشان است بخرند و مصرف کنند اما امیدوارم از طریق روشهای
دیگری مصرف شیر را در کشور افزایش دهیم تا همه آحاد جامعه
بتوانند از آن استفاده کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت :دامداری باید در کشور به شکلی
پایدار دنبال شود تا آنها نیز بتوانند از نتایج دسترنج خود استفاده
کنند( .بازگشت به فهرست)

ایران چهارمین واردکننده بزرگ تیالپیا از چین شناخته
شد
(خبرگزاری تسنیم  11دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمارهای منتشر شده از
سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد نشان می دهد
ایران چهارمین واردکننده بزرگ ماهی تیالپیا از چین در نیمه نخست
 ۲۰1۷بوده است.
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در ماه های ژانویه تا ژوئن  ۲۰1۷بالغ بر  69۰۰تن ماهی تیالپیا از
چین وارد ایران شده که این رقم معادل  ۳.6درصد از کل صادرات
ماهی تیالپیای چین در این دوره بوده است .
بر اساس گزارش فائو ،آمریکا با واردات  ۳۸هزار تنی ،بزرگترین
واردکننده این نوع ماهی از چین بوده است .ساح عاج با واردات
 1۴۷۰۰تنی و مکزیک با واردات  9۴۰۰تنی به ترتیب در رتبه های
دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این ماهی سمی بوده و مصرف آن
سالمتی انسان را به خطر می اندازند .به ویژه این که اخباری نیز در
مورد شرایط غیربهداشتی پرورش این ماهی در چین منتشر شده است.
(بازگشت به فهرست)

افزایش قیمت جوجه و زیاندهی تولیدکنندگان مرغ/
واحدهای تولیدکننده جوجه یکروزه فاکتورسازی
میکنند
(خبرگزاری فارس  ۲۲دی )96

با وجود آنکه اعالم شده بود قیمت جوجه یکروزه کاهش یافته اما
رئیس انجمن پرورشدهنگان مرغ گوشتی گفت :قیمت جوجه یکروزه
به مرز  ۲هزار تومان و بیشتر رسیده تا جایی که تولیدکنندگان این
محصول فاکتورسازی میکنند.
محمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،در
مورد آخرین وضعیت واحدهای مرغ گوشتی در برابر شیوع آنفلوانزای
پرندگان خاطرنشان کرد :این بیماری به واحدهای مرغ گوشتی آسیبی
نرسانده ،اما واحدهای مرغ مادر گوشتی که به نوعی تخمگذار هستند و
تخممرغ نطفهدار برای تبدیل به جوجه یکروزه تولید میکنند ،آسیب
دیده است که همین امر سبب شده قیمت جوجه یکروزه در بازار
افزایش یابد.
وی بهصراحت گفت :قیمت جوجه یکروزه در هفته گذشته به هر عدد
باالی  ۲هزار تومان رسیده و احتمال دارد از فردا هم افزایش بیشتری
داشته باشد.
خبرنگار فارس پرسید که رئیس انجمن جوجه یکروزه دو هفته اخیر
گفته بود قیمت این محصول به  1۴۰۰تومان رسید و هیچ خبری از
افزایش قیمت نیست که وی تصریح کرد :اکنون باید تولیدکنندگان
جوجه یکروزه آن را به قیمت هر عدد  1۷۰۰تومان بفروشند اما یا
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برای محصول خود فاکتور صادر نمیکنند یا فاکتورهای صادرشده
صوری است که در فاکتور رقم  1۷۰۰درج میشود اما نرخ دیگری را از
مشتری میگیرند.
رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سؤال که
قرار بود فروش جوجه یکروزه برای شفافسازی در بورس عرضه شود
تا قیمت را متعادل کند و اکنون این موضوع در چه وضعیت است،
تصریح کرد :با بورس مرتب جلسات برگزار میشود تا قیمتها متعادل
شده و شفافسازی صورت گیرد اما متأسفانه در این بخش هم شاهدیم
که اگر عرضه در بورس هم صورت گیرد با روشهای غیر اصولی و
صوری بخشی را در بورس معامله میکنند اما یک بخش را زیرمیزی
میگیرند.
وی در مورد وضعیت تولید و قیمت مرغ در بازار گفت :به دلیل آنکه
ماه قبل نزدیک به  11۰میلیون قطعه جوجهریزی شده است و
مرغداریها هم برای تولید شب عید تمام تولید خود را برای تخلیه و
جوجهریزی مجدد روانه بازار میکنند ،اکنون شاهدیم مرغ بین  ۳۸تا
 ۵۰روزه وارد بازار میشود که قیمتها به شدت افت کرده است.
به گفته یوسفی هماکنون هر کیلوگرم مرغ تا  6۷۰۰تومان در بازار به
فروش میرسد و این در حالی است که ستاد تنظیم بازار  ۴ماه پیش
به طور رسمی قیمت هر کیلوگرم  ۷۸۰۰تومان را برای مرغ تعیین کرد
که همان قیمت سه سال قبل است.
وی در پایان تأکید کرد که اگر قیمت مصرفکننده هر کیلوگرم مرغ
به  ۸۵۰۰تا  9۰۰۰تومان نرسد ،هیچ سودی برای تولیدکنندگان این
محصول نخواهد داشت؛ چراکه هماکنون مرغداران محصول خود را با
زیان روانه بازار میکنند( .بازگشت به فهرست)

خدمات
دریافت هزینه برای اجرای طرح رجیستری ممنوع است
(خبرگزاری تسنیم  9دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حسین فالح در گفتگوی تلفنی با خبر
 ۲1سیما با تاکید بر اجرای طرح رجیستری برای مشتریان ،بدون
هزینه گفت :فروشندگان به هیچ عنوان نباید برای اجرای طرح
رجیستری از مشتریان هزینه ای دریافت کنند.
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معاون وزیر ارتباطات بیان داشت :اگر فروشنده ای برای اجرای این کار
از مشتریان هزینه ای دریافت کند تخلف محسوب می شود .وی گفت:
هموطنان می توانند در صورت تخطی فروشندگان با شماره تلفن 1۲۴
(سازمان حمایت از مصرف کنندگان) تماس بگیرند و شکایت خودرا
ابالغ کنند و همکاران ما در سازمان حمایت ،پشتیبانی الزم را در
این خصوص انجام می دهند.
فالح افزود :ما امیدواریم که حداکثر تا پایان سال جاری همه
برندهای گوشی تلفن همراه را تحت پوشش قرار دهیم و انشاءاهلل تا
پایان سال به هیچ عنوان گوشی غیر مجاز وارد کشور نشود و درصد
گوشی های مجاز در داخل کشور باالی  9۰درصد باشد( .بازگشت به
فهرست)

خط کشتیرانی بندر خرمشهر به بندر صحار افتتاح شد
(خبرگزاری تسنیم  9دی )96

ضرابی اضافه کرد :راه اندازی خط کشتیرانی خرمشهر به صحار تنها
 1۰درصد از کار است که باید با حمایت همهجانبه مسئوالن استان و
ترغیب تجار و بازرگانان به استفاده از این خط شاهد افزایش حجم
جابجایی بار و کاال از این خط باشیم.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت :در  6ماهه نخست امسال
 ۷۸میلیون ریال صادرات استانی به عمان داشتیم که با راهاندازی این
خط کشتیرانی شاهد افزایش چشمگیر حجم صادرات استان خواهیم
بود.
شهال عموری گفت هر قدر میزان بار و مراودات اقتصادی ما با آن
افزایش پیدا کند باعث رونق اقتصادی خوزستان نیز خواهد شد.
جابجایی کاال در خط کشتیرانی بندر خرمشهر به بندر صحار هر 1۵
روز به طور منظم انجام خواهد شد .پیش از این نیز خط کشتیرانی از
مقصد بندرعباس به بندر صحار افتتاح شد و قرار است در آینده نزدیک
خط کشتیرانی بندر چابهار به بندر صحار نیز افتتاح شود( .بازگشت به
فهرست)

وزارت صنعت 30 :درصد تولیدکنندگان موفق به دریافت
تسهیالت شدند
(خبرگزاری تسنیم  1۳دی )96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ،محسن
ضرابی اظهار کرد :کشتی باری با  ۲۵6کانتینر امروز در مراسمی با
حضور استاندار خوزستان ،سفیر عمان در ایران ،رئیس اتاق مشترک
ایران و عمان ،روسای اتاق های بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
اهواز و خرمشهر و نمایندگان بخش خصوصی و انجمن کشتیرانی،
خرمشهر را به مقصد صحار ترک کرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت :این خط کشتیرانی
به دنبال رایزنیها و پیگیریهای اتاق مشترک ایران و عمان ،همکاری
اتاق اهواز و سازمان بنادر و کشتیرانی خوزستان راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی این خط گفت :ایجاد این خط
کشتیرانی از جمله زیرساختهایی است که کار تجار و بازرگانان
خوزستانی و منطقه جنوب کشور برای صادرات به عمان و همچنین
صادرات مجدد از عمان و ارسال کاال به اقصی نقاط دنیا را با توجه به
شرایط مناسب در این کشور تسهیل میکند.
رئیس مشترک ایران و عمان گفت :شرکت کشتیرانی ترنگ دریا با
قبول همه مشکالت ،امروز نخستین کشتی خود با  ۲۵6کانتینر را به
سمت بندرصحار اعزام کرد که روز چهارشنبه طی مراسمی مشابه در
بندر صحار پهلو خواهد گرفت.
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان "وام تولید فقط به 1۳
درصد تولیدکنندگان رسید" به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
متن توضیحات وزارت صنعت به شرح زیر است:
با توجه به آخرین آمار ارائه شده از مدیر طرح اعطای کمک های فنی
و اعتباری صنایع به تاریخ  ، 96.1۰.9از مجموع  ۴1۷۳۵درخواست
واصله از واحدهای تولیدی 19۵۷۰ ،بنگاه به بانک های عامل معرفی
شده و تعداد  1۲۴۸۰بنگاه موفق به دریافت  ۸۷۵۰میلیارد تومان
تسهیالت شده اند.
گفتی است میزان هدف گذاری انجام شده برای پرداخت تسهیالت به
بنگاههای کوچک و متوسط  ۲۰هزار میلیارد تومان بوده است که
پیشرفت حاصله در این طرح بالغ بر  ۴۳درصد است .ضمنا گزارش
تهیه شده توسط آن خبرگزاری مربوط به  ۷۰روز قبل از زمان درج
خبر 96.1۰.۳است .آمار طرح به صورت روزانه تغییر کرده و پیشرفت
طرح همچنان در حال افزایش است.
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توضیحات تسنیم
وزارت صنعت در توضیحات ارسالی خود به خبرگزاری تسنیم آمار ارائه
شده را برای  ۷۰روز گذشته میداند اما اگر دست انداران این وزارتخانه
نگاهی کوتاه به سایت رسمی وزارت صنعت بیندازند مشاهد میکنند
که نه تنها لیست آمارهای عملکرد این وزارتخانه به روز نیست بلکه با
تأخیر چند ماهه منتشر میشود .البته وزارت صنعت در اعتراض
خبرنگاران به عدم به روزرسانی سایت مدام وعده هایی را بر انتشار به
موقع آمار را اعالم میکند که هنوز این موضوع اجرایی نشده است.
درحال حاضر در بخش آمارهای سایت رسمی وزارت صنعت اطالعات
منتشر شده مربوط به پایان مهرماه است و هنوز به روز رسانی در آن
انجام نشده است .براساس این آمار تا پایان مهره ماه فقط  1۳درصد از
تولیدکنندگان موفق به دریافت تسهیالت شدهاند.

جزئیات برنامه دولت برای اشتغالزایی بخش صنعت اعالم
شد  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  ۲۰دی )96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،نوبخت سخنگوی
دولت در نشست خبری اخیر خود گزارشی از برنامههای دولت برای
ایجاد اشتغال در سال  1۳9۷ارایه داده است که در این برنامه ها
اهدافی هم برای بخش صنعت کشور تعریف شده است.
بر اساس برنامه ریزیها دولت قرار است در حوزه صنایع کوچک و
خوشههای صنعتی اشتغال  ۷۴هزار و  ۵۵۲نفر ایجاد کند .برای تکمیل
طرحهای نیمه تمام صنعتی بخش خصوصی در  ۵رشته فعالیت پر
اشتغال هم ایجاد  ۵1هزار و  ۵1۵شغل تا پایان سال  9۷تعریف شده
است.
جزئیات برنامه دولت برای بخش صنعت به شرح زیر است:

(بازگشت به فهرست)
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(بازگشت به فهرست)

متفرقه
نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته برگزار می
شود
(خبرگزاری فارس  ۴دی )96

جشنواره و نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته  1۷تا ۲1
بهمن ماه در برج میالد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس ،سعید ناظم دلیگانی  ،دبیر اجرایی
جشنواره صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته گفت  :جشنواره و
نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته در تاریخ  1۷تا ۲1
بهمن ماه در برج میالد برگزار می شود.
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وی ،فراهم شدن امکان سرمایه گذاری برون مرزی صنایع با توجه به
دعوت از همه سفارتخانه ها ،انجمن های دوستی و شرکت های سرمایه
گذار خارجی در کشور ثالث را از مهمترین اهداف برگزاری این
نمایشگاه برشمرد و افزود  :امکان فروش مستقیم محصوالت از طریق
فضای مجازی در ربات تلگرام برای اولین بار در ایران ،افزایش بازارهای
داخلی ،ایجاد بازارهای خارجی و ارتقا سطح کیفی صنایع کشور از
دیگر برنامه های این جشنواره است.
دلیگانی با اشاره به حضور مستقیم اقشار مختلف مردم در طول
برگزاری جشنواره به عنوان اصلی ترین مخاطبان صنایع غذایی ،اظهار
داشت :ایاب و ذهاب رایگان مردم از پنج نقطه اصلی شهر از دیگر
برنامه های این جشنواره خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

صنعتگران کشور مراودات بینالمللی خود را به سختی
انجام میدهند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۷دی )96

داده فشارهای سنگینی برای صنعتگران ایران اعمال میکند؛ به
نحویکه شرایط سختتر از گذشته شده است.
وی با اشاره به اینکه بانکهای اروپایی هنوز نگران تعامل خود با ایران
هستند ،اظهار داشت :شرکتهای خارجی نیز با مالحظه کاری با
ایرانیان رفتار میکنند که همین امر عاملی شده تا نتوانیم به توفیقات
خوبی بعد از امضای برجام دست پیدا کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید براینکه برجام توافق خوبی است
به شرط آنکه به صورت کامل اجرایی شود ،گفت :اخیراً ایتالیاییها
مذاکراتی را برای سرمایه گذاری ۵میلیارد دالری در ایران انجام
دادهاند ،اما تا اجرایی شدن این موضوع فاصله زیادی وجود دارد.
روغنی با اعالم "برای توسعه و پیشرفت صنعت کشور نیازمند یک
راهکار اساسی هستیم" ،افزود :امروز بیکاری و رکود در صنعت کشور
غوغا میکند که برای این موضوع باید یک تصمیم اساسی گرفته شود.
(بازگشت به فهرست)

ابوالفضل روغنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
ابراز "با گذشت دو سال از اجرایی شدن برجام شاهد اتفاقات مناسبی
برای توسعه صنعت و جذب سرمایه گذاری در کشور نبودهایم" ،اظهار
داشت :انتظارات مقام معظم رهبری ،مردم و حتی هیئت دولت از
امضای برجام گشایشهای زیادی در تمام حوزهها بود ،اما متأسفانه
بدعهدی آمریکا عاملی شد تا شرکتها نگران منافع خود شده و حاضر
به همکاری با ایران نباشند.
وی با بیان اینکه تغییرات ریاست جمهوری در آمریکا نیز عاملی شد تا
اهداف برنامه ریزی شده در برجام با کارشکنیهای بسیاری روبرو شود،
افزود :امروز نیز موضعگیریهای آمریکا نشان میدهد که هنوز اجرای
برجام در هالهای از ابهام قرار دارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در ادامه با اعالم اینکه حتی
امروز شروط مختلفی را در برجام مطرح میکنند ،گفت :امروز
صنعتگران کشور مراودات بین المللی خود را به سختی انجام میدهند
و در انتقال پول ،خرید و فروش کاال و حتی انتقال تکنولوژی با
مشکالت متعددی روبرو هستیم.
روغنی تصریح کرد :در دوران تحریم ایران همکاری خوبی با کشور
چین داشت ،اما اخیراً دولت چین گویا با توافقاتی که با آمریکا انجام
شماره  89بهمن 95

بولتن داخلی تولید ملی |37

