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 مقاله
   شد؟ ادیز رانیدر ا یگذار هیسرما سکیچرا ر

 (96دی  ۲6 تسنیمخبرگزاری )  

 
محسن جالل پور  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

از  یکینوشت:   یتلگرام ادداشتیدر  رانیا یسابق اتاق بازرگان سیرئ

ت. اس یگذار هیسرما ،یاثرگذار بر رشد اقتصاد یرهایمتغ نیتر یدیکل

 نیا ریتحت تأث رانیگذشته رشد اقتصادا یها همان طور که در سال

روند  نیبه شدت در ا هیهم عنصر سرما ندهیقرار داشته، در آ ریمتغ

باشد، متوجه  ندهیخواهد کرد. اگر نگاه ما معطوف به آ فاینقش ا

 یها سال یگذار هیبر روند سرما توانند یم یادیشد که عوامل ز میخواه

 :عوامل عبارتند از نیبگذارند.ا یمنف ریتاث ندهیآ

بگذارد،  یروند اثر منف نیبر ا تواند یکه م یعامل نینفت: نخست متیق

 ها یگذار هیاز سرما یگذشته بخش مهم ینفت است. در دهه ها متیق

که در  یبوده است. مطالعات ینفت یاز درآمدها یناش رانیدر اقتصاد ا

نفت  متیاگر ق دهد یشد،نشان مارائه  رانیکنفرانس اقتصاد ا نیدوم

محل  نیاز ا میانتظار داشته باش دیبماند،نبا یباق یفعل یها در محدوده

 .شود جادیا یقابل توجه یرشد اقتصاد

در بازار داخل  ای شود یم دیکه تول یخدمات ای: کاال یاقتصاد مازاد

کار کند و  یممکن است صادر شود. اگر بازار به درست ایدارد  یمشتر

فروش  قیازطر توانند یم یدیتول یها وجود داشته باشد، بنگاه ییضاتقا

بپردازند و هم  اتیمازاد، هم مال نیکنند که با ا جادیا یمحصول، مازاد

کنند. اما   رهیخود منابع ذخ ازیمورد ن یها رساختیز نیتأم یراب

 جادیا یادیمازاد ز تواند یقرار گرفته که نم یطیاقتصاد کشور در شرا

 جادیا یبرا نیشود. بنابرا لیتبد یگذار هیمازاد به سرما نیه اکند ک

 .شود نیتام یگرید یاز جا دیمنابع با نیباال ا یرشدها

از  شوند یبودجه م یها هرگاه دچار کسر دولت: دولت یمال طیشرا

 یدولت برا یتوان مال زی. در حال حاضر نکاهند یم یعمران یها نهیهز

 دهد ینشان م قاتیاست. تحق افتهیش کاه یاعتبارات عمران صیتخص

 ریتحت تأث زین یرشد اقتصاد افته،یکاهش  یکه هرگاه اعتبارات عمران

 ازمندیقرار گرفته است. در حال حاضر اقتصاد کشور ن

 نیاست و اگر ا ها رساختیگسترده در ز یها یگذار هیسرما

قرار  ریباز هم تحت تأث یرشد اقتصاد رد،یصورت نگ یگذار هیسرما

 .واهد گرفتخ

کرد  دایدر تابستان کاهش پ ی: اگرچه نرخ سود بانکیقیسود حق نرخ

 دیدر تول یگذار هینرخ باز هم مشوق سرما نیا رسد یاما به نظر م

نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد  نیکه ا ی. تا زمانستین

 .کند یرا کند م یگذار هیسرما

در  یالحظه ا: هرچند برجام توانسته بهبود قابل مسکیر شیافزا

کالن اقتصاد  سکیطور کاهش ر نیو هم یمبادالت خارج طیشرا

 شیدونالد ترامپ منجر به افزا دنیکند اما به قدرت رس جادیا

 ینانیشده است. در حال حاضر نااطم رانیدر اقتصاد ا ینانینااطم

ها مانند قانون کاتسا و شدت  میتحر شینسبت به تداوم برجام، افزا

 کایآمر کاتیبا تحر رسد یکه به نظر م یا نطقهم یها گرفتن تنش

شده  رانیدر ا یگذار هیسرما سکیر شیمرتبط است، منجر به افزا

که با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد  نیا جهیاست. نت

کشور  یقتصاددرصد و متوسط رشد ا ۴در حدود  1۳96سال  یاقتصاد

)بازگشت به  .شود یم ینیب شیدرصد پ ۳کمتر از  ندهیآ یها در سال

 فهرست(

 ست؟ین رانیچرا بازار عراق دستِ ا
 (96دی  ۲۸خبرگزاری تسنیم ) 

 
 ینیحس دیحم دیس م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش گروه اقتصاد

 شیهما هیو عراق در حاش رانیمشترک ا یاتاق بازرگان رکلیدب

عدم حضور وزرا " نکهیا انیه عراق با ببه بازار بصر یصادرات یها فرصت

صادرات ما  یاز بازار عراق برا یمنظور سرکش کشور به رانیو مد

وزرا را مجاب کند  یا در مصوبه دیبا لتافزود: دو "است نیآفر مشکل

و  یابیبازار را ارز نیکه در هر فصل به بازار عراق سفر داشته باشند و ا

 .کنند یبازار را بررس نیحل مشکالت صادرات به ا یراهکارها

 ،یکشاورز داتیصنعت و تول یبرا ژهیو اضافه کرد: بازار عراق به یو

 شتریب رایاست ز یبزرگ اریما فرصت بس یو معدن یصنعت

 .دارد یو نوساز یبه بازساز ازیرفته و ن نیکشور از ب نیا یها رساختیز

 "میدر بازار عراق حضور دار ۲۰۰۳از سال " نکهیبا ابراز ا ینیحس

 نیبا روابط ما با ا یما در بازار عراق تناسب یحضور اقتصاد زانیگفت: م

بودن مبادالت  نییاز پا یندارد که بخش گرید یها کشور در حوزه

 .از بازار عراق است یمربوط به عدم شناخت فعاالن اقتصاد یاقتصاد
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بازار عراق و  ییو عراق به شناسا رانیافزود: در اتاق مشترک ا یو

 قیرا تشو یرانیبزرگ ا یها موجود در آن اقدام و شرکت یها فرصت

را در بصره  یشروع هم مرکز تجار یبازار شوند، برا نیکه وارد ا میکرد

آن را اداره کنند که  یرانیا یها تا شرکت میکرد ایو مه یبسترساز

 .نشده است یاستقبال یرانیالبته هنوز از طرف ا

 نیقوان لیو عراق با اشاره به تسه رانیمشترک ا یاتاق بازرگان رکلیدب

کشور در  نیدر ا یگمرک یها در عراق گفت: تعرفه یو مقررات تجار

شده که کاهش تعرفه  نییدرصد تع ۳۰و  1۵، 1۰چهار گروه صفر، 

به عراق تمام  رانیا ینفع صادرات کاال از کاالها در اصل به یاریبس

 .شده است

دالر صادرات  ونیلیم ۵۸و  داریلیافزود: تا روز گذشته پنج م ینیحس

 ونیلیم ۲۰تا  19طور متوسط روزانه  به عراق انجام شده که به ییکاال

سال صادرات ما به عراق از سال  انیتا پا میدواریدالر بوده است که ام

 .شود شتریب زیگذشته ن

 ،یانواع محصوالت کشاورز ،ییمواد غذا ،یمصالح ساختمان یو

به  رانیا یاقالم صادرات نیرا مهمتر یو محصوالت بهداشت ها ندهیشو

 .عراق دانست

 یبه بازارها تیفیک یب یاز صادرات کاال یریبر جلوگ دیبا تأک ینیحس

 یهرچه نظارت بر مرزها ازسو میعراق گفت: اعتقاد دار ژهیو به یصادرات

 میکرد شنهادیرو به دولت پ نیباشد بهتر است از ا شتریو عراق ب رانیا

انتخاب و در  یرانیا یعراق نمونه کاالها یشگاههافرو یها از قفسه

بود با  یرانیا یها شرکت یاز سو یشود، اگر کوتاه شیران آزمایا

 .میمتخلفان برخورد کن

 یاز سوء استفاده از حضور گردشگران عراق یریجلوگ یافزود: برا یو

مشترک  یاتاق بازرگان میکرد شنهادیبه آنان پ یو گرانفروش رانیدر ا

مستقر شود و از  ها نالیو ترم یمرز یها انهیو عراق در پا رانیا

کنند ضمن  یرا نظرسنج یتمندیسطح رضا زانیم یگردشگران عراق

 افتهی صورت سازمان که به میکن یم قیرا تشو یرانیا یها شرکت نکهیا

 .کند داینتواند فرصت سوء استفاده پ یتا کس ابندیدر بازار عراق حضور 

اتباع  یصادرشده برا یزاهایدرصد از و ۲۵ نکهیابا اشاره به  ینیحس

است که  یمغتنم و مناسب اریفرصت بس نیاست گفت: ا یدرمان ،یعراق

فرصت در جهت  نیاز ا میبتوان دیهمه دستگاهها و نهادها با یبا همکار

 .میریبهره گ رانیا یو درمان یپزشک یها یاستفاده از توانمند

 نیدر ا زیو عراق ن رانیمشترک ا یناتاق بازرگا سیاسحاق رئ آل ییحی 

 هیسرما زانیبا م ندهیسال آ 1۵عراق تا  نکهیبا اشاره به ا شیهما

بازار منطقه خواهد بود  نیدالر، بزرگتر اردیلیساالنه صد م یگذار

 نیاز ب روگاهیتا ن ابانیعراق اعم از جدول کنار خ یها رساختیافزود: ز

کننده مصالح و  نیتأم نیردارد که مهمت یبه بازساز ازیرفته و ن

 .باشد تواند یم رانیا یبازساز نیا یبرا ازیامکانات مورد ن

 نیاضافه کرد: اگر از فرصت حضور در بازار عراق استفاده نشود، ا یو

 .رود یاز دست م انهیم یایبازار هم مانند بازار آس

گفت:  شیهما نیاهواز هم در ا یاتاق بازرگان سیرئ یعمور شهال

احداث پل، معابر  ،یاصل یها رساختیز ح،یصح یمعمار ،یرنظافت شه

 یها است که متخصصان و شرکت ییها نهیشهر از زم ییو روشنا دیجد

آن به عراق کمک کنند  نیدر تأم توانند یخود م یبا دانش باال یرانیا

 تواند یم زیها ن در دانشگاه یحیو تفر یآموزش راکزم جادیا نکهیضمن ا

 .باشد یهمکار نهیزم گرید

صادر کننده  نیبعد از عربستان دوم ۲۰۳۵افزود: عراق تا سال  یو

 یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۵۰۰هدف به  نیا ینفت خواهد بود که برا

 نیو همچن یرانیا یدارد که استفاده از دانش و امکانات حفار ازین

در  ژهیو به نیادیو توسعه م ها شگاهیدر پاال رانیاستفاده از تخصص ا

 .هدف کمک کننده باشد نیدر تحقق ا تواند یم هتان بصراس

 یکیوجود ندارد گفت:  یدر عراق خطوط گازرسان نکهیبا ابراز ا یعمور

 یخطوط گازرسان جادیدر عراق ا ها یرانیا یجذاب برا یها از طرح

برق و  یدر ساخت کنتورها میتوان یم نکهیباشد ضمن ا تواند یم

 .میبه عراق کمک کن یو باد یدیخورش یها یاستفاده از انرژ

 یو آب فراوان دارد طور زیافزود: استان بصره عراق خاک حاصلخ یو

رو  نیاز ا شود یکه سه بار کاشت و برداشت هم در آن انجام م

 یاریو آب یا کشت گلخانه ژهیو در کشت محصوالت به میتوان یم

 ها یعراق نکهیضمن ا میکشور صادر کن نیدانش خود را به ا ،یا قطره

 اریدر اخت گانیرا نیزم ،یپرورش ماه یها هحوضچ یدارند برا یآمادگ

 .قرار دهند ها یرانیا

 یبرا یاز سه هزار نفر عراق شیاهواز گفت: ماهانه ب یاتاق بازرگان سیرئ

مختلف سالمت  یها حوزه دهد یکه نشان م شوند یدرمان وارد کشور م

ات ساخت دارو در عراق کارخانج جادیا زیسالمت و ن یگردشگر ژهیو به

 .کشور مؤثر باشد نیدر ا رانیا یحضور دائم یبرا تواند یم

در  زیو عراق ن رانیمشترک ا یکل اتاق بازرگان ریدب ینیحس دیدحمیس

آب،  یها رساختیاز ز رانیدر مرز بصره با ا" نکهیبا اظهار ا شیهما نیا

 و دهید متخصص آموزش یرویاز ن نیو همچن تیبرق، راه و امن

 "میمناسب برخوردار یاسیس طیباال و شرا یباتجربه، دانش و فناور

 کند یم ریپذ است که ما را در بازار عراق رقابت ییها تیمز نهایگفت: ا

 ها یو امارات ها ینیترکها، چ تها،یمز نیکه با استفاده درست از ا یطور

 .قدرت رقابت با ما در بازار عراق را نخواهند داشت

 یها تیبر مز دیبا تأک زیدر بصره ن رانیا یسولگرمعاون کن یطاهر

 یرانیا یها گفت: شرکت یرانیصادرکنندگان ا یاستان بصره عراق برا
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 هیاالماره، ناصر یها از بازار استان دیضمن توجه به بازار استان بصره نبا

 .بصره غافل شوند یرامونیپ یها عنوان استان و سماوه به

مرز شلمچه در خاک عراق  یکیت در نزداس نیما ا شنهادیافزود: پ یو

 نیساخته شود که به ا یرانیبا کمک صنعتگران ا یشهرک صنعت کی

و  میشهرک داشته باش نیا دیدر تول یهم سهم خوب میتوان یم بیترت

 .میریعراق را در دست گ یصنعت تیریمد میکم بتوان هم کم

ما  شنهادیپگفت:  زیعراق در سازمان توسعه تجارت ن زیم ریدب رضازاده

 یها یندگیاهواز، خرمشهر و آبادان، نما یبازرگان یها است اتاق نیا

در  زین غاتیبه مقوله تبل دیبا نکهیکنند ضمن ا ریخود را در عراق دا

کوچک و  یها و مهمتر از آن شرکت میکن ژهیبازار عراق توجه و

در  یدائم یپا یمشترک جا یومیکنسرس لیبا تشک یرانیمتوسط ا

 .کنند جادیخود ا یبازار بصره برا ژهیو عراق به یادراتبازار ص

گفت:  شیهما نیدر ا زیمنطقه آزاد اروند ن رانیاز مد یاوال نیهمچن

 ماهه کی یزایو توانند یبا حضور در منطقه آزاد اروند م یاتباع عراق

 یزایو توانند یاتباع از بازرگانان باشند م نیکنند که اگر ا افتیدر

 یر کسیا نیکنند. همچن افتیدر رانیضور در اح یچندماهه برا

 ندهیکه در چند روز آ میا آزاد اروند نصب کرده منطقهدر  ییخودرو

 .تردد کنند رانیمنطقه به ا نیاز ا توانند یهم م یعراق یخودروها

آبادان و  یمنطقه آزاد اروند، دفتر اتاق بازرگان یافزود: با همکار یو

در سهولت  تواند یه افتتاح شد که مخرمشهر از هفته گذشته در بصر

 .به بصره کمک کننده باشد یرانیصادرات بازرگانان ا

به آبادان و خرمشهر  یروزانه هزار نفر اتباع عراق نکهیبا اعالم ا یاوال

روزانه  یاتباع عراق نیهر نفر از ا نکهیگفت: با توجه به ا شوند یوارد م

حضور نقش  نیا کند، یم نهیهز رانیدالر در ا ۵۰۰طور متوسط  به

آبادان و خرمشهر داشته  یبازارها یفعل ییدر رونق و شکوفا ییبسزا

 .ستا

از منطقه آزاد اروند به عراق صادر  یماه ونیکام 1۵افزود: روزانه  یو

در آبادان و خرمشهر  یصنعت پرورش ماه ییایکه نشان از پو شود یم

 .است

در بصره گفت:  رانیا یکنسولگر یبازرگان زنیرا یهاویرب نیهمچن

 یدولت یها فقط در مناقصه رانیا یمهندس یخدمات فن یها شرکت

از  یاریدر بس یکه فرصت خوب یدر حال کنند یعراق شرکت م

 .کشور وجود دارد یردولتیغ یها مناقصه

 نکهیضمن ا شود یبرگزار م فیما در عراق ضع یها شگاهیافزود: نما یو

 .میدر عراق و بصره ضعف دار یتجار یها أتیو اعزام ه رشیدر پذ

و  رانیا یموجود در توسعه روابط اقتصاد یها گفت: ضعف یهاویرب

 یاز آنها صادرات کاالها یکینشده است که  یشناس بیعراق آس

رو سازمان توسعه تجارت در  نیکشور است از ا نیبه ا تیفیک یب

حتماً  یصادرات یبه گمرک اعالم کرده است که کاالها یدستورالعمل

استاندارد  نکهیباشند ضمن ا یو بهداشت یفیک یاستانداردها یدارا دیبا

 تیرعا دیبا ییو غذا یدر محصوالت کشاورز ژهیو آنها به یبند بسته

 )بازگشت به فهرست(  شود.

 سرمایه گذاری
 اردیلیم 54شرط جذب  اقتصاد به یدرصد 8تحقق رشد 

   یخارج هیدالر سرما
 (96دی  ۲ تسنیمخبرگزاری ) 

 
دولت،  یاطالع رسان گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

به رشد متوسط هشت  دنیرس یاظهار داشت: برا یعتمداریمحمد شر

صنعت و معدن در قانون  یکه برا یبا در نظر گرفتن سهم یدرصد

 ردایلیم ۵۴حداقل  انهیجذب سال ازمندیشده است، ن ینیب شیبرنامه پ

 .میهست یدالر منابع خارج

منتشره رشد جذب منابع  یالملل نیب یافزود: بر اساس آمار ها یو

 .درصد بوده است 6۴به  کینزد یزانمی به 16 �۲در سال  یخارج

به  یدسترس یصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اما همچنان برا ریوز

و  یاخلد یفوق العاده است که فضا یبه جهش ها ازیاهداف برنامه ن

 .فراهم شود دیتحقق آن با یبرا یالملل نیب

گفت: در صد روز اول دولت دوازدهم حوزه جذب منابع  یعتمداریشر

 اردیلیوزارت صنعت، معدن وتجارت موفق به جذب حدود دو م یخارج

متوسط و کوچک شده  عیپروژه کشور در حوزه صنا ۳۷  یدالر برا

 .است

جذب شده عالوه بر  یخارج یرگذا هیسرما زانیم نیا ،یگفته و به

ها و  یبزرگ فوالد، مس، خودروساز یشرکت ها یجذب منابع خارج

 .آنها است رینظا

 یدهد که در فضا یآمار نشان م نیدولت دوازدهم افزود: ا ریوز نیا

 یگذار هیبه سرما یعالقمند کایامر یهمه فشارها رغمیپسابرجام عل

 .گذار مواجه است هیمختلف سرما یبا اقبال کشورها رانیدر ا

است تا  مقررات و قواعد  یداد: کاف حیدر ادامه توض یعتمداریشر

انجام  یاندک یرا روان، آسان و در محدوده زمان یجذب منابع خارج

 )بازگشت به فهرست( .میده
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 وروی اردیلیم 19 ازمندیصنعت فوالد ن یها ساخت ریز

   یامع فوالد به زوداز طرح ج ییاست/ رونما

 (96دی  ۳)خبرگزاری فارس  

 
صنعت  یها ساخت ریز نیتأم یصنعت، معدن و تجارت گفت: برا ریوز

از  یکه بخش عمده ا میدار ازیمنابع ن وروی اردیلیم 19فوالد کشور به 

 و برق است. لیتوسعه ر یآن برا

 در یعتمداریفارس به نقل از شاتا، محمد شر یبه گزارش خبرگزار

چشم انداز صنعت  شیهما نیهشتم یاستگذاریس ینشست شورا

فوالد خام کشور  دیتول یدرصد 11فوالد و معدن با اشاره به رشد 

و  میبرداشت یخوب ییها حوزه قدم نی، افزود: در ا۲۰1۵نسبت به سال 

 نیکه ا میفوالد برسان 1.1جهان به  دسهم خود را در فوال میتوانست

کشور است، اما  یفوالد یها تیدر فعال تیمهم نشانگر تالش و جد

انجام  یشتریکار ب دیفوالد با رهیبه توازن در زنج دنیرس یهمچنان برا

 .شود

 وروی اردیلیم 19 ازمندیصنعت فوالد کشور ن یها ساخت ریز نیتأم

 منابع است

 نیصنعت فوالد کشور را موضوع روز ا یها ساخت ریز نیتأم یو

 وروی اردیلیم 19منظور به  نیا یاکرد: بر حیصنعت دانست و تصر

و برق است.  لیتوسعه ر یاز آن برا یکه بخش عمده ا میدار ازیمنابع ن

تن  ونیلیم ۲۸را که امروز  لیاستفاده از ر تیظرف میبتوان نکهیا یبرا

 اردیلیم1۰به  میده شیتن افزا ونیلیم 1۰1به  1۴۰۴است تا سال 

 .میازمندین یگذار هیسرما وروی

 شود ییفوالد رونما جامع طرح

 کی نیبه اهداف طرح جامع فوالد اشاره کرد و گفت: ا یعتمداریشر

 شیدر جهت اهداف کالن پ یرسان به روز ازمندیو ن ستین ستایطرح ا

همه صاحب  یها دگاهیطرح که با د نیشده است. معتقدم ا ینیب

شود و در  ییفوالد رونما شیتواند در هما یشده است م نینظران تدو

 .ردیقرار بگ انهمه صاحب نظر دیرض دمع

در طرح جامع  دیهزار مگاوات برق جد ۵ دیتول یبرا یگذار هدف

 فوالد

ها  ساخت ریز گریآب و برق و د نیصنعت، معدن و تجارت از تأم ریوز

فوالد نام برد و افزود: در طرح جامع  دیتول یاصل یازهایبه عنوان ن

 ۵شده است که  یدف گذاره دیهزار مگاوات برق جد ۵ دیفوالد تول

آب از  نیتأم گرید ی. از سوازاستیموضوع ن نیا یبرا وروی اردیلیم

 یها قدم زیراستا ن نیدر ا دیتوسعه فوالد است که با ممه یها تیاولو

 .میبردار یشتریب

 تیسنگ آهن و ظرف دیتول تیظرف نیب نکهیبا اشاره به ا یعتمداریشر

 دیشد: طرح جامع فوالد با ادآوریوجود دارد،  یفوالد کشور فاصله جد

 یبرا نیسرزم شیها و آما ساخت ریها در ز توازن و رفع چالش جادیا

 تیریرا دنبال کند و اعمال مد ندهیدر آ یفوالد یطرح ها یاجرا

گذار صنعت فوالد را در دستور کار  ریتأث یها شاخص یجامع در تمام

 .قرار دهد

 میدار ازین وروی ونیلیم 6۰۰معادن حدود  زیتجه یطرح جامع برا در

کرد:  حیتصر ش،یهما نیا یبرگزار یالملل نیبا اشاره به آثار ب یو

 یمعدن است. در طرح جامع برا یاز موضوعات اصل هیجذب سرما

 زیفوالد ن نهیاست و در زم ازین وروی ونیلیم 6۰۰معادن حدود  زیتجه

 .میدار ازین یمنابع مال وروی اردیلیم ۸.۵

 یگذار هیبر ضرورت جذب سرما دیمعدن و تجارت با تأک صنعت ، ریوز

 نیا یبرگزار هیدر حاش یالملل نیب یها مشارکت جادیو ا یخارج

 جادیا تیظرف ها نهیکه در همه زم یشد: با وجود ادآوری ش،یهما

را دارد و منافع  تیظرف نیمشترک وجود ندارد اما فوالد ا یها شرکت

 گرید یکشور خواهد شد. از سو بیمشارکتها نص نیا هیاز ناح یمتعدد

 نتیبه جو زین یاسیدر حوزه س یباال بردن قدرن چانه زن یبرا

 .میدار ازین یقو ینچرهایو

در  دیجد تیتن ظرف ونیلیم 1۰۰حدود  نکهیا انیبا ب یعتمداریشر

طرح  ۷۳در قالب  یحوزه کنسانتره، گندله، فوالد خام و آهن اسفنج

صنعت فوالد  یها چالش گریفت: از دقابل تحقق خواهد بود، گ دیجد

در موضوع  یپژوه ندهیاست که آ یسنگ آهن و رکود بازار داخل نیتأم

 نیاز موضوعات مهم ا یکیبه عنوان  نیگزیفوالد و محصوالت جا

 .ردیتواند در دستور کار قرار بگ یم شیهما

 یها یصنعت فوالد و نقش تکنولوژ ندهیبه موضوع آ نکهیبا اعالم ا یو

کنفرانس  نیدر ا توان یم نیگزیجا یدر رقابت با فوالد به عنوان کاالنو 

 نینو یها مانند آثار استفاده از روش یکرد: موضوعات حیپرداخت، تصر

 یمبادله و باال بردن بهره ور یها نهی، کاهش هز ICT و IT یارتباط

 یکتریارتباط نزد  ها آن یساز یو با غن هیتواند در قالب مقاله ارا یم

 .ها برقرار شود گونه حوزه نیها درا دانشگاه انیم

 در حوزه فوالد یواقع یبخش خصوص حضور

 یاریدر بس مینتوانست نکهیا انیصنعت، معدن و تجارت با ب ریوز

گفت: اما در حوزه فوالد  م،یرا شکل ده یواقع یساز یها خصوص حوزه

ش به بخ تیمسوول نیکه ا میکن ریرا درگ یبخش خصوص میتوان یم
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در  یواقع یچرا که حضور بخش خصوص گردد یبر م یو خصولت یدولت

 .است شبخ اتیح یریحوزه، اکس نیا

 حیتصر یگذار هیبر نقش مهم دولت در سرما دیبا تأک یعتمداریشر

 هیبخش نبود سرما نیکه اگر ا میستیتوجه ن یکرد: به نقش دولت ب

 .بودن ریامکان پذ یامروز یها شرفتیبزرگ با پ یها یگذار

 است یبخش خصوص یمکلف به توانمندساز دولت

دانست و گفت: با  یبخش خصوص یدولت را مکلف به توانمندساز یو

حوزه  م،یرا بساز یواقع یبخش خصوص دیکشورها با یاز برخ یریالگوگ

 انیبردارد چراکه در جر یخوب یها قدم نهیزم نیتواند در ا یفوالد م

 نیاز ب ها نهیزم یاریش در بسارز رهیزنج ها یساز یخصوص یبرخ

 .رفت

 شهایهما گونه نیا یاثر بخش زانیشد: م ادآوریدر ادامه  یعتمداریشر

 یها لیپتانس یکه دارا ییها نهیو زم ردیمورد سنجش قرار بگ دیبا

و  یعلم یها نشست یمحور برگزار میدر منطقه و جهان هست یاصل

 .شود یالملل نیب یها تجمع جادیکارشناسانه و ا

با  رانیفوالد و معدن ا شیهما یاستگذاریس ینشست شورا نیسوم

معدن و تجارت،  وزارت صنعت، یمعدن عیحضور معاون معدن و صنا

ها و فعاالن بخش فوالد و معدن  تشکل درو،یمیسازمان ا رعاملیمد

 )بازگشت به فهرست( کشور برگزار شد.

را  رانیدر ا ها ینیچ یگذار هیسرما تیممنوع یعسگراوالد

  کرد بیتکذ
 (96دی  1۷تسنیم )خبرگزاری  

 
 یاز اعضا یکی راًیاخ م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

بند  ینیچ یبرا نیچ"تحت عنوان  یبا انتشار مطلب رانیا یاتاق بازرگان

 نیدولت چ"اعالم کرده که  "ند؟یچ یم یا چه نقشه رانیزده اقتصاد ا

ممنوع کرده است  باٌیرا تقر رانیدر ا ینیچ یها شرکت یگذار هیسرما

 ".کند یرا صادر م رانیدر ا یخارج یگذار هیمجوز سرما یختو به س

آنهم در حوزه  ینیچ گذاران هیشده تا حضور سرما یموضوع عامل نیهم

داخل در  دیکه در طول چند سال گذشته به بهانه تول یخودروساز

 .همراه شود یکرده با ابهامات دایپ یادیز شیکشور افزا

 یوگو با خبرنگار اقتصاد ارتباط در گفت نیدر هم یعسگراوالد اسداهلل

 یگذار هیسرما نیدولت چ نکهیبا اشاره به ا م،یتسن یخبرگزار

را ممنوع نکرده است، اظهار داشت: حضور  رانیدر ا ینیچ یها شرکت

است  شیدر حال افزا به کشور هر روز نیچ یگذار هیسرما یها أتیه

را در  یگذار هیسرما یرو شیفقط موانع پ هاصحبت  نیو اعالم ا

 .کند یم شتریکشور ب

اول بهمن ماه امسال عازم  مهیاز ن ینیچ أتیه ۴ نکهیا انیبا ب یو

 ،یمتشکل از فعاالن خودروساز أتیه نیخواهند شد، افزود: ا رانیا

به کشور  یگذار هیو سرما یابیارز یهستند که برا ییمعدن و مواد غذا

 .خواهند آمد

پرسش که چرا  نیدر پاسخ به ا نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

هنوز حل نشده است، گفت: متأسفانه  نیو چ رانیا یمشکالت بانک

که قرار است  میبا مشکل روبه رو هست یهنوز در تبادالت بانک

در قالب و وزارت صنعت، معدن و تجارت  یبانک مرکز ندگانینما

و برطرف کنند تا از محل فروش  یموضوع را بررس نیا نیبه چ یسفر

 )بازگشت به فهرست( ها عمل شود. نانسینفت به فا

 زیناچ یخارج یگذار هیبه سرما« بانک یمرتض» دییمهر تا

مناطق  یتراز تجار ه،یدر مناطق آزاد/ با حذف آمار عسلو

 است یمنف ژهیو
 (96دی  19 فارس )خبرگزاری 

 

محقق شده در مناطق  یگذار هیسرما زانیکل م راًیبانک اخ یمرتض

 دهد یعدد نشان م نیدالر اعالم کرده است که ا ونیلیم ۸۰۰آزاد را 

 یخارج یگذار هیدرصد از کل سرما 6مناطق تنها موفق به جذب  نیا

 اند. کشور شده

فارس، طبق  یتوانا خبرگزار یباشگاه خبر یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 ریسال اخ۴در »مناطق آزاد  یعال یشورا ریبانک، دب یاظهارات مرتض

شده که حدود  رفتهیدر مناطق آزاد پذ یگذار هیدالر سرما اردیلیم۵.۴

اساس، ساالنه به طور  نی؛ بر ا«دالر آن محقق شده است ونیلیم۸۰۰

آزاد صورت گرفته  در مناطق یگذار هیدالر سرما ونیلیم ۲۰۰ نیانگیم

 رامونیپ ییادعا یدرصد از آمارها16تنها حدود  دهد یکه نشان م

 .در مناطق آزاد محقق شده است یگذار هیسرما

دالر  اردیلیم۳ساالنه  ن،یانگیآنکتاد هم به طور م یآمارها طبق

آن با عدد  سهیدر کشور جذب شده که مقا یخارج یگذار هیسرما

مناطق آزاد  دهد یم یگواه یبه خوب بانک، یمطرح شده توسط مرتض

کشور را به  یگذار هیدرصد از کل سرما 6تنها  ریسال اخ۴ یط رانیدر ا

 .جذب شده است یاصل نیدرصد در سرزم 9۴ واند  خود اختصاص داده
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 افتد یاتفاق م یدر مناطق آزاد در حال یگذار هیاز سرما نییحجم پا نیا

 یصنعت-یق آزاد تجارمناط لیاز اهداف تشک یکیکه نه تنها 

 یقانون چگونگ»بوده که در  یدرآمد عموم شیو افزا یگذار هیسرما

به آن  زین «رانیا یاسالم یجمهور یصنعت-یاداره مناطق آزاد تجار

 ،یمناطق از حقوق گمرک نیا زین گرید یاز سو هاشاره شده است؛ بلک

 سود زیو ن یبر ارزش افزوده، ثبت سفارش، کارت بازرگان اتیمال

 قیرا از طر یمعاف شدند تا در عوض رشد و توسعه اقتصاد یبازرگان

و صادرات به ارمغان آورند؛  دیدر حوزه تول یخارج یگذار هیجذب سرما

 .میا شاهد نبوده رااتفاقات  نیاما متاسفانه در عمل ا

 !بانک به آن اشاره نکرد یکه مرتض ینکته مهم*

 یاقتصاد ژهیمناطق و یجاراز تراز ت یسخنان یبانک ط یآقا نیهمچن

کرده است، چراکه به اذعان  یابیآورده و آن را مثبت ارز انیسخن به م

 نیاز واردات آنهاست. اگرچه ا شتریب اریمناطق بس نیصادرات ا یو

درصد  9۰از  شیاست اما نکته مهم آنجاست که ب حیها صح گفته

پارس  یانرژ ژهیمربوط به منطقه و ،یاقتصاد ژهیصادرات مناطق و

 .صادرات مشتقات نفت و گاز بوده است یبرا هیعسلو

 چیعملکرد مثبت، ه نیکرد که ا یابیارز توان یگونه م نیواقع ا در

و  یمل ریذخا لیامر به دل نینداشته چراکه ا ژهیمنطقه و جادیبه ا یربط

تر آنکه با  صورت گرفته است؛ جالب یکشورمان در حوزه انرژ لیپتانس

 یمنف ژهیمناطق و یتراز تجار ه،یو واردات عسلو حذف آمار صادرات

 .به آن نکرده است یا اشاره چیبانک ه یکه آقا یا نکته ود؛خواهد ب

 یمناطق آزاد تراز تجار یعال یشورا ریدب یدر حال گر،ید یسو از

هم  هیاگر عسلو یکه حت کند یرا مثبت اعالم م یاقتصاد ژهیمناطق و

اقدام به فروش  نفت و  ییدرآمدزا یبرا نبود، باز هم کشور ژهیمنطقه و

در صادرات مواد  ینقش چندان ژهیبه عبارت بهتر، منطقه و کرد؛ یگاز م

 .اردند ینفت

 شیاحتماالً مجوز افزا ق،یردقیاستدالل غ نیگزارش فارس ، با ا به

صادرات  شود یداده خواهد شد چراکه ادعا م ژهیواردات به مناطق و

در  نیانجام دهند؛ ا یشتریواردات ب توانند یل مدارند و در مقاب یادیز

منطقه و آن  کیحجم از صادرات تنها مربوط به  نیاست که ا یحال

 )بازگشت به فهرست(  بوده است. یانرژهم در حوزه 

در  یگذار هیآماده سرما یهلند یهلند: شرکت ها ریسف

  هستند رانیا
 (96دی  ۲۷تسنیم )خبرگزاری  

 

در  یمنصور معظم م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 تیبا اشاره به مامور رانیهلند در ا ریبا سوزانا ترستال سف دارید

 دیدر دولت دوازدهم و تاک رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز

 یخارج یمشترک با شرکت ها یها یهمکار یبرا یجمهور سییر

جمهور  سییها اگرچه ر میتحر غوبعد از ل اظهارداشت:خوشبختانه

 یبا کشورها رانیا یها یهمکار یبرا یتالش کرد که موانع کایآمر

 یآقا ری. خوشبختانه نشست اخفتادیاتفاق ن نیکند، اما ا جادیا ییاروپا

است که  نیمثبت بود و انتظار ما ا اریدر بروکسل هم بس فیظر

 .بدهند رشگست رانیاخود را با  یها یهمکار ییاروپا یکشورها

ها ارتباط با شرکت ها و بانک  میدر دوران تحر نکهیا انیبا ب یمعظم

ها  میدچار مشکل شده بود،عنوان کرد: بعد از لغو تحر ییاروپا یها

 یما هم م م؛یشد و ما اکنون آماده مذاکره هست جادیا یمثبت یفضا

ه آموزش به و در پروس ندیایب رانیبه ا ییاروپا یکه شرکت ها میخواه

 .ما کمک کنند یها دکنندهیتول

 یزمان م ییاروپا یشدن روابط با کشورها یعاد نکهیا انیبا ب یو

با  یارتباط چیسال بود که ه ۸از  شیبرد،گفت:درست است که ب

. به میده رییتغ طیشرا میتوان یاما امروز م م؛ینداشت ییاروپا یکشورها

 .است رییآماده مذاکره و تغ درویطور مثال ا

در حوزه نفت و گاز و اکتشاف  درویا یها تیدر ادامه به فعال یمعظم

 کیاکتشاف  یبرا یاز وزارت نفت مجوز رایاشاره کرد و گفت: ما اخ

اکتشاف و  یبرا یگذار هیسرما کیو دنبال شر میگرفت ینفت دانیم

 .میاستخراج هست

 در یصنعت،معدن و تجارت خاطرنشان کرد:اگر شرکت ریوز معاون

و  تیتواند به ما کمک کند،حتما حما یکشور شما وجود دارد که م

ها را از دولت  تیتواند به ما کمک کند. ما تمام حما یشما م یمعرف

در  دانیم نیاز طرف دولت وجود ندارد. ا یمشکل چیو ه میدار

 یبرا یشرکت فرانسو کیبا  یا هیاول دادسوسنگرد است. البته ما قرار

 .میقد کرده امنع یدانیمطالعه م

 هستند رانیبا ا یبه همکار لیواقعا ما یهلند تجار

نشست گفت: ما هم  نیهم در ا رانیهلند در ا ریترستال سف سوزانا

در  م،امایکن یم قیتشو رانیبا ا یهمکار یرا برا یهلند یشرکت ها

شرکت  یبرا ازیشود که اطالعات مورد ن یسخت م یلیمواقع خ یبرخ

 .میاوریهستند، به دست ب یبه همکار که عالقه مند ییها

در حال مذاکره  یافزود: البته ما با وزارت اقتصاد و بانک مرکز او

 یوساختارها نیقوان یهلند ی؛حتما الزم است که شرکت ها میهست

 نیبشناسند.ممکن است ا یحقوق یرا طبق مقررات رانیدر ا تیمالک

که  دیا کمک کنکه شم میخواه یما م یباشد ول یطوالن یپروسه کم

 .کارها آسان تر شود
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 WTO به رانیکه ا میمشتاق هست یلیما خ نکهیا انیبا ب ترستال

 وستنیوجود دارد؛با پ یدانم که چه مشکالت ی: البته که موندد،گفتیبپ

 طیآسان تر و شرا نیقوان نیاز ا یاریبس یبه سازمان تجارت جهان رانیا

 تیدر کشور شما رعا یت جهانسازمان تجار نیبهتر خواهد شد.اگر قوان

 .توان روابط را توسعه داد یراحت تر م یلیشود، خ

 نیکار کنند.با ا رانیخواهند که با ا یاضافه کرد: تجار ما واقعا م یو

 رانیتجارت با ا ندیفرآ ندیگو یکه م میشنو یحال بعضا از آنها م

 .است یطوالن یلیخ

،  میریدارد کمک بگ درویکه ا یتیاز ظرف میگفت: اگر بتوان ترتستال

شرکت  اریآموزش در اخت یخود را برا یها تیکه ظرف میآماده هست

 .میقرار ده یرانیا یها

از  یگفت:بخش زیهوا در تهران ن یبا اشاره به مساله آلودگ نیهمچن یو

استاندارد  نیاست و بنز یمیقد یاز خودروها یناش یآلودگ نیا

مشکل  نیتواند به رفع ا یم یرقو ب یدیبریه ی.واردات خودروهاستین

در کشور وجود دارد و  یا دهیچیپ نیواردات قوان یکمک کند. اما برا

 یموانع واردات نیکاهش ا یبرا لیدل نیاد است. به همیها ز یدگیچیپ

 کیدانم که  ی. به طور مثال من مدیما کمک کن یبه شرکت ها

د و کن یگذار هیسرما رانیخواهد در ا یم یشرکت بزرگ هلند

همان  قایصادر کند. دق رانیکارخانه بسازد ومحصوالت خود را از ا

 .دیبه دنبال آن هست رانیکه در ا یزیچ

عنوان کرد: ما  یهمکار نیا ییبا اشاره به اشتغالزا رانیهلند در ا ریسف

وجود دارد، از جمله  یران،موانعیمحصول در ا دیتول یکه برا میدان یم

سه  یدارد که حدود دو ال ازین رانیاست. امحدود  هیواردات مواد اول

. ما ستیمشکل ن یابیرا کاهش دهد. بازار یواردات یها تیسال محدود

 .میدیو پسند میدیرا د ازارب

با  ییاروپا یکشورها یتجار یها استیبا اشاره تفاوت س ترتستال

پروژه ها و  یکه تمام میموسسه در هلند دار کیگفت: ما  گر،یکدی

شود. درواقع  یدر آن جا مطرح م یهلند یشرکت ها یاها بر قیتشو

ساختار  کی شهیمثلث هم نی. امیکن یکار م ییمثلث طال کیما در 

 .داشته است یقدرتمند

، بخش  انیدانش بن یموسسه ها کیموسسه از  نیافزود:ا یو

 .شده است لیمثلث تشک نیو دولت به عنوان سه ضلع ا یخصوص

 مشترک یگذار هیبه شرط سرما یگذار هیسرما

نشست گفت: با  نیهم در ا درویالملل ا نیامور ب رکلیمد یعراقچ یعل

 طیشرا جادیبه دنبال ا دیما با ،یمقام معظم رهبر شاتیتوجه به فرما

 یهدف ما در سازمان گسترش و نوساز نیو ا میاشتغالزا در کشور باش

که  یهلند یهایبا شرکت میاگر بتوان نه،یزم نیاست. در ا رانیا عیصنا

شرکت ها  نیا یبازار را برا میتوان یم م،یوارد مذاکره شو د،یکرداشاره 

به ما  یعنیبه صورت مشترک باشد  دیبا دیتول نی. البته امیامن کن

 .انجام شود رانیمشترک در ا دیدرصد از تول ۵۰اجازه دهند که حداقل 

 یعتبارخط ا جادیخاطرنشان کرد: با ا یشنهادیبا طرح پ یعراقچ یعل

 رانیدو کشور ا نیب یتوان به توسعه روابط صنعت یو هلند، م رانیا نیب

 فهرست( )بازگشت به   کرد. یو هلند کمک عمل

 ریو سا رانیا گذاران هیسرما نهیدست رد هند به س

  کشورها
 (96دی  ۲9تسنیم  )خبرگزاری 

 

به گفته منابع آگاه، هند  ترز،یوبه نقل از ر میتسن یبه گزارش خبرگزار

 یگذار هیمعاهده سرما ۵۰حدود  یالدیسال گذشته م یکه در ط

 یمتقاعد کردن برخ یمختلف را لغو کرده، برا یبا کشورها یخارج

با مشکل مواجه شده  یگذار هیسرما دیجد طیشرا رشیکشورها به پذ

 .است

 یعنی ،یالدیم 199۰معاهدات که عمدتا در دهه  نینو، ا ینظر دهل از

بود منعقد  یخارج هیجذب سرما ازمندیکشور به شدت ن نیکه ا یزمان

از حد در معرض  شیکشور را ب نیشده بودند، در هنگام بروز اختالف ا

 .داد یقرار م یالملل نیب یمحکوم شدن نزد مراجع داور

جذب  یقراردادها دیمدل جد کیهند  ،یریپذ بیآس نیکاهش ا یبرا

به  یادیشباهت ز یکرده که به گفته مشاوران حقوق یحرا طرا هیسرما

و  لیمانند برز ینوظهور بزرگ یاقتصادها یشنهادیپ یقراردادها

 یزا تیمحدود کردیرو لیهند به دل یخارج یدارد، اما شرکا یاندونز

 .به توافق با مفاد آنها ندارند یچندان لیقراردادها، تما نیا

 1۰ یدر ط یمقامات دولت یهانشست  اتیمنبع آگاه که از جزئ کی

مذاکرات دارد به ناکجا  نهیهند در زم»ماه گذشته اطالع دارد گفت: 

 «.رسد یآباد م

و  ایاسترال ران،یا یاز کشورها یمنبع گفت، مذاکره کنندگان نیا

گذاران منتظر ورود  هیگفته اند که سرما یاروپا به طرف هند هیاتحاد

از  یکم اریبس تیحما دیجد یاردادقر طیکشور هستند، اما شرا نیبه ا

 .کند یگذاران م هیسرما

گذاران  هیاست که سرما نیقراردادها ا نیا طیشرا نیاز مهمتر یکی

سال آن  ۵حداقل به مدت  ،یالملل نیقبل از رجوع به محاکم ب دیبا

 .کنند یریگیهند پ یدعوا را در محاکم داخل
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ح شده در محاکم پرونده طر ۲۰از  شیب ریحال حاضر هند درگ در

کشور را ناچار به پرداخت  نیاست که ممکن است ا یالملل نیب یداور

 .دیدالر خسارت نما اردهایلیم

در  ییایو استرال یرانیکه منابع آگاه گفته اند که مقامات ا یحال در

 نهیزم نیرا در ا ییها یخود نگران یهند انیبا همتا یجلسات خصوص

نو و نه وزارت  یدر دهل ایاسترال یالع ونیسیمطرح کرده اند، نه کم

 نهیزم نیبه درخواست اظهارنظر در ا رانیصنعت، معدن و تجارت ا

 )بازگشت به فهرست( .اندنداده  یپاسخ

 یها هیبه فکر جذب سرما ها یخارج هیسرما یدولت به جا

  باشد یداخل
 (96دی  ۳۰تسنیم )خبرگزاری  

 
در مصاحبه  انهیاب یریقد نیمحمد حس م،یتسن یرگزاربه گزارش خب

کشور تا چه حد  نیقوان یسؤال که در حوزه  نیدر پاسخ به ا ویبا راد

فراهم  یخارج یگذار هیدر جهت جذب سرما یقانون یساخت ها ریز

است  نیرابطه ا نیو مهم در ا یاساس یآمده است؟اظهار داشت: نکته 

 رانیا یکه برا یرا در موارد یارجخ یها هیرماتالش شود س دیکه با

 .میباشد جذب کن دهیبه فا دیمف

در  یشیلوازم آرا یا رهیفروشگاه زنج جادیافزود: ا یبا طرح مثال یو

ندارد اما جزء  یا دهیو فا ستیکشورمان ن ازیبا آنکه مورد ن رانیا

 .شود یمحسوب م یاساس یکارها

 اریبس رانیکه در ا یتایکرد: عمل حیتصر کیدر مکز رانیاسبق ا ریسف

 یو استفاده  یریاست بکارگ یخارج یها هیمهم تر از جذب سرما

 .خودمان است یبوم یها هیاز سرما نهیدرست و به

درست از  یاستفاده  ی نهیاذعان کرد: متاسفانه هم اکنون در زم انهیاب

در دست  یها هیمردم و سرما یها هیکشور)اعم از سرما یها هیسرما

نه بودجه ها و ثروت  گریو بعبارت د میهست یضعف اساس دولت( دچار

شود و نه ثروت و درآمد موجود در  ینم نهیدر جهت درست هز یعموم

 .شده است تیجذب و هدا یدرست متدست مردم به س

از نقص  یدر ادامه خاطر نشان کرد: بخش ایدر استرال رانیاسبق ا ریسف

اتّخاذ  یها استیبه س یبوم یها هیدرست سرما یریموجود در بکارگ

 یبه اقشار مردم بر م زین گرینظام و دولت و بخش د یشده از سو

 .گردد

بدانند در  دیسخنان خود اظهار داشت: مردم با انیدر پا انهیاب یریقد

موضوع  نیاست لذا در ا یاتیح یگذار هیبه سرما ازین یا نهیچه زم

 .است رانیا یداخل یها هیبا سرما تیاولو

 رانیکرد: ا حیتصر یبوم یها هیسرما یریبر بکارگ دیبا تاک گریبار د یو

 یتابش ها نیشتریداشتن ب اریاست که با وجود در اخت یکشور

 لیدل نیبرد تنها به ا ینم یبهره ا چیه یدیخورش یاز انرژ یدیخورش

دالر را ندارد لذا  6 یبشکه ا دیتوان رقابت با نفت سف یسوخت چیکه ه

به  ییآهن ربا یداخل به مثابه  یها هیماجذب سر تحرکت به سم

 )بازگشت به فهرست( خواهد بود. یخارج یها هیمنظور جذب سرما

 بازرگانی
 یبه عراق همچنان ممنوع است/ بررس مانیصادرات س

 مانیحمل و نقل به صادرات س ارانهیاختصاص 
 (96دی  1فارس )خبرگزاری  

 

به عراق  رانیا مانیصادرات س نکهیا انیبا ب مانیس یانجمن صنف ریدب

کاهش  یهمچنان ممنوع است، گفت: تعرفه صادرات به عراق در صورت

 برداشته شود. تیممنوع نیکه ا افتیخواهد 

فارس،  یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت خانیعبدالرضا ش

در عراق  انریا یبازرگان یزنیرا یمطرح شده از سو یها در مورد بحث

 یصادرات یکاهش تعرفه چهار دسته کاال یبر توافق دو کشور برا یمبن

اظهار داشت: در  ۲۰1۸سال  یاز ابتدا مانیبه عراق از جمله س رانیا

اعالم  زیدر عراق صحبت کردم و او ن رانیا یبازرگان زنیرا امورد ب نیا

اگر  یبه عراق همچنان ممنوع است، ول رانیا مانیکرد که صادرات س

  .بود میبرداشته شود، شاهد کاهش تعرفه صادرات خواه تیممنوع نیا

 مانیصادرات س تیرفع ممنوع یبرا یمیفعالً تصم نکهیا انیبا ب یو

 مانیس دیتول نکهیبه عراق گرفته نشده است، افزود: با توجه به ا رانیا

 یمیتصم ها یکشور است، فعالً عراق نیا ازین یجوابگو یعراق تا حد

  .اند به کشورشان نگرفته رانیا مانیواردات س یآزادساز یابر

تا  11حدود  یسال جار انیرا تا پا رانیا مانیصادرات س زانیم ،یو

در سال  مانیصادرات س زانیکرد و گفت: م ینیب شیتن پ ونیلیم 1۲

  .نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت یجار

حوزه  یبه کشورها رانیا مانیبا اشاره به صادرات س نیهمچن خانیش

و  مانیس نکهیگفت: با توجه به ا CIS یو کشورها قایفارس، آفر جیخل
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ارزش هستند، صادرات آنها به  و کم نیسنگ م،یحج یمحصوالت نکریکل

 یبرا ییها صحبت لیدل نیبه هم ست،ین یدور، رقابت یکشورها

دور در سازمان  یها به راه یمان با کشتیحمل س ارانهیاختصاص 

  .وسعه تجارت مطرح شده استت

محصول به  نیصادرات ا یبرا یابیبازار مان،یانجمن س ریگفته دب به

 نیدر ا یحمل و نقل مانع یباال نهیهز یانجام شده، ول گرید یکشورها

  .شود یجهت محسوب م

به حمل  ارانهیاختصاص  یبرا یهنوز دستورالعمل نکهیا انیبا ب یو

ده است، گفت: در حال حاضر صادرات به نقاط دور صادر نش مانیس

که  ردیگ یصورت م النکایمانند بنگالدش و سر ییبه کشورها مانیس

  .دولت است تیحما ازمندیصادرات ن نیگسترش ا

بودجه  حهیکشور، در ال یدر ادامه با اشاره به کاهش بودجه عمران یو

کشور در حال حرکت به  ینگینقد انیجر نکهیگفت: با توجه به ا 9۷

کاهش  ریبخش، تأث نیسمت ساخت و ساز است، در صورت رونق ا

)بازگشت به  جبران خواهد شد. مانیبر صنعت س یبودجه عمران

 فهرست(

 رانیاز فروش عروسک به ا نیچ یدالر ونیلیم140درآمد 

    ماه 10در 
 (96دی  ۲تسنیم )خبرگزاری  

 

منتشرشده از  یآمارها م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 یماهه سال جار1۰کشور در  نیا دهد ینشان م نیگمرک چ یسو

صادر  رانیبه ا یباز دالر انواع عروسک و اسباب ونیلیم 1۴۰ یالدیم

 .کرده است

 ۲۰1۷تا اکتبر  هیژانو یها در ماه رانیبه ا نیچ یباز اسباب صادرات

در  نیداشته است. چ یدرصد۸۸سبت به مدت مشابه سال قبل رشد ن

صادر  رانیبه ا یباز دالر اسباب ونیلیم ۷۵بالغ بر  ۲۰16ماهه سال 1۰

 .کرده بود

ماهه 1۰مختلف جهان در  یبه کشورها نیچ یباز صادرات اسباب کل

 رانیرقم به ا نیدرصد از ا ۰.۷دالر گزارش شده که  اردیلیم ۲۰امسال 

 .شده استصادر 

شناخته شده است و  نیاز چ یباز واردکننده اسباب نیبزرگتر کایآمر

 نیاز چ یباز دالر اسباب اردیلیم ۵.9 یالدیم یماهه سال جار1۰در 

در رتبه دوم و  یدالر اردیلیم 1.1۲با واردات  سیوارد کرده است. انگل

 اند. فتهنظر قرار گر نیدالر در رتبه سوم از ا اردیلیم 1.۰1کنگ با  هنگ

 )بازگشت به فهرست(

 واردکنندگان کاغذ + سند یبرا دیجد یفیتخف ازیامت
 (96دی  9تسنیم خبرگزاری ) 

 
در  رانیگمرک ا م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 یبرا یدرصد ۳  یدر نظر گرفتن تلورانس وزن یا بخشنامه

 .کاغذ را مجاز اعالم کرد یواردات یها محموله

 اتیواردات کاغذ از مال تیمعاف یا گمرک در بخشنامه زیقبل ن یچند

 .افزوده را ابالغ کرده بود شارز

کاغذ در بازار با کاهش  یموجود زانیم ریاخ یها است، در هفته یگفتن

 قابل توجه رو به رو شده است.
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   ست()بازگشت به فهر

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

 
 9در  رانیا یرنفتیمجموع صادرات غ م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

که در  دیدالر رس ونیلیم 6۴۰و  اردیلیم ۳1به  یجار ماهه سال

صدم درصد کاهش  ۳9و  ۲ زانیبا مدت مشابه سال قبل به م سهیمقا

 .ته استداش

در نه ماهه نخست امسال  نیبه چ یرانیا یمجموع صادرات کاالها در

است. در بازار  افتهی شیدرصد افزا ۷۸و  1۲نسبت به سال گذشته 

به  رانیا یرنفتیثبت شد. صادرات غ یصدم درصد ۳6عراق هم رشد 

و  یصدم درصد 99و  ۲۸ شیبا افزا بیو افغانستان به ترت یکره جنوب

 یصدم درصد ۳9و  1۸شد و شاهد افت  اههمر یدرصدصدم  ۲۷و  6

 .میا بوده یصادرات کشورمان به امارات متحده عرب

و  ونیلیم 11۵ یگمرک فاتیتشر یجار ماهه سال 9اساس در  نیا بر

و با  یکیهزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترون 1۷1

 ونیلیم ۲6مقدار  نیکنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از ا

هزار تن سهم  ۵۷6و  ونیلیم ۸۸هزار تن سهم واردات و  ۵9۵و 

 .بود یرنفتیغ یصادرات یکاالها

 

 شرکت از کل واردات ۳9۰۰ یدالر اردیلیم ۳۳/۸ سهم

 

و  اردیلیم ۳۷ زانیبه م یجار در نه ماهه سال د؛یافزا یگزارش م نیا

با مدت  سهیر مقادالر انواع کاال وارد کشور شد که د ونیلیم ۵۷۰

. دهد ینشان م شیصدم درصد افزا ۳1و  1۸مشابه سال قبل 

، قطعات منفصله  یاساس یواردات به کاالها شیافزا لیدال نیتر عمده

 .شود یمربوط م یا هیسرما یخودرو و کاالها

 ۸۰۰و  اردیلیم۳۳از  شیب یماهه سالجار 9گزارش ، در  نیبنابرا

 یدیشرکت تول ۳9۰۰ اریدر اخت انریدالر از کل واردات ا ونیلیم

معتبر بوده است که البته  یبازرگان یشرکت ها ایشناخته شده و برند 

 یم دهیشرکت ها د نیا نیچند تاجر بنام و سرشناس هم در ب یاسام

به  رانیدرصد از ارزش کل واردات ا 9۰از  شیشود . در مجموع ب

 . شرکت اختصاص دارد ۳9۰۰

 یفعال در صنعت خودرو در رتبه ها یفهرست شرکت ها نیا در

بنام و  یشرکت ها بیشرکت ها به ترت نینخست قرار دارند . پس از ا

،  یدام ی، نهاده ها یاساس یکاالها نیشناخته شده فعال در حوزه تام

 شوند یم دهید ییغذا عی، فوالد ، دارو و صنا یمیو پتروش یشگاهیپاال

. 
 یشرکت ها یماهه سالجار 9؛ در مجموع در  دیافزا یگزارش م نیا

هزار  1۷از  شیفعال در واردات کاال ب یقیو افراد حق ی، بازرگان یدیتول

 .عدد بوده اند

 یصادرات یکاالها نیتر عمده

شامل  بیبه ترت ادشدهیکشورمان در مدت  یعمده صادرات اقالم

شده  عیدالر، پروپان ما ونیلیم 9۸و  اردیلیم ۵به ارزش  یگاز عاناتیم

 ونیلیم ۸۳۵دالر، متانول به ارزش  ونیلیم 6۸و  اردیلیم کیارزش به 

دالر و  ونیلیم ۸1۰با  نیها به جز بنز سبک و فرآورده یها دالر، روغن

 .دالر بوده است ونیلیم ۷6۵به ارزش  یبند دانه تیهماتسنگ آهن 

 یعمده واردات اقالم

شامل قطعات  بیبه ترت زین یجار در نه ماهه سال یعمده واردات اقالم

 ونیلیم ۲۴۰و  اردیلیم کیبا  یسوار یخودرو دیمنفصله جهت تول

 کیدالر، برنج  ونیلیم 11۵و  اردیلیم کیبه ارزش  یدالر، ذرت دام

 لیدالر و وسا ونیلیم ۷۴9با  ایسو یایدالر، لوب ونیلیم 1۵و  اردیلیم

بجز آمبوالنس  یس یس ۲۰۰۰تا  1۵۰۰ لندریبا حجم س یرموتو هینقل

 .دالر بوده است ونیلیم 66۰به ارزش  یدیبریهو 

 یرانیا یکاالها دارانیخر نیتر عمده
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 بیبه ترت یجار در نه ماهه سال یرانیا یکاالها دارانیخر نیتر عمده

 اردیلیم ۴دالر، عراق با  ونیلیم ۵۲۷و  اردیلیم 6به ارزش  نیشامل چ

 ونیلیم ۴۵۸ و اردیلیم ۴با  یدالر، امارات متحده عرب ونیلیم 6۲۸و 

 ۲دالر و افغانستان با  ونیلیم 11و  اردیلیم ۳کره با  یدالر، جمهور

 .دالر بوده است ونیلیم ۴و  اردیلیم

 رانیعمده صادرکننده کاال به ا یکشورها

 بیبه ترت ادشدهیدر مدت  رانیعمده صادرکننده کاال به ا یکشورها

، امارات متحده دالر ونیلیم ۴۵۲و  اردیلیم 9با  نیچ یشامل کشورها

 ۵۷6و  اردیلیم ۲با  هیدالر، ترک ونیلیم 6۵6و  اردیلیم 6با  یعرب

دالر و آلمان با  ونیلیم ۵6۳و  اردیلیم ۲کره با  یدالر، جمهور ونیلیم

 )بازگشت به فهرست( دالر بوده است. ونیلیم 9۵و  اردیلیم ۲

 ؛دولتیدیبریه یهاتعرفه خودرو یدرصد 1000 شیافزا

  زد؟ یخود به گل
 (96دی  1۲تسنیم  )خبرگزاری 

 
دولت سرانجام بعد از  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

حباب  کیماهه در توقف ثبت سفارش واردات خودرو که  6 ریتأخ

 یها تعرفه دیکرده بود، جدول جد جادیرا در بازار خودرو ا یمتیق

ها که البته  تعرفه شیا منتشر کرد. در کنار افزار یواردات یخودروها

تعرفه واردات  بیهم دور از انتظار نبود، رقم عج ارفعاالن باز  یبرا

 .خودروها شُوک وارد کرده است نیبه بازار ا ،یدیبریه یخودروها

کم  یندگیو آال نیبنز نییمصرف پا لیبه دل ها یریگ میتصم براساس

 یرا برا یدرصد ۴عنوان مشوق، تعرفه دولت به  ،یدیبریه یخودروها

 دینوع خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جد نیواردات ا

 1۰۰۰ ای یبرابر 11است که رشد  دهیدرصد رس ۴۵رقم به  نیا

شکل اعمال شود،  نیکه اگر به هم ی. رقمدهد  یرا نشان م یدرصد

 .کند یم جادیا خودروها در بازار نیا متیرا در ق یجهش قابل توجه

 یمتیجهش ق ینیب شیپ دییاز فروشندگان خودرو با تأ یکی یمسجد

تعرفه  لیبه دل نیاز ا شی: تا پدیگو یم میبه تسن یدیبریه یخودروها

نوع خودروها در بازار از  نیا متیعمالً ق ،یدیبریه یخودروها نییپا

 یاتاسون یکمتر بود. به عنوان مثال اگر خودروها ینیبنز یها نمونه

 نیا یدیبرینوع ه پِیت نیتر گران د،یریرا در نظر بگ یوندایشرکت ه

 نیهم ینیتومان بود اما نمونه بنز ونیلیم 19۰خودروها در بازار 

 ها متی. تفاوت قرفت یتومان به فروش م ونیلیم ۲۰۰خودروها حداقل 

 .دیرس یتومان هم م ونیلیم ۳۰به  یمدلها حت یدر بعض

 ها ینیبه نسبت بنز ها یدیبریارزان بودن ه نیمه نکهیا انیبا ب یو

 لیافزود: در خارج از کشور به دل کرد، یم قیآنها تشو دیمردم را به خر

به طور  یدیبریه یباالتر، خودروها یو تکنولوژ متیگرانق یها یباطر

هزار دالر گرانتر هستند. اما در  1۰خودشان  ینیمتوسط از نمونه بنز

سوم  کی بایخودروها تقر نیا نیصرف بنزم نکهیا لیبه دل رانیا

 دشانیارزانتر از آنها مردم به خر متشانیاست و ق ینیبنز یها نمونه

و  دیجد یاستگذاریکه البته با س ی. اقبالدادند ینشان م یاقبال خوب

 .کند دایاست دوام پ دیوزارت صنعت، معدن و تجارت بع بیالبته عج

است که  یدر حال یدیبریه یتعرفه خودروها رمنتظرهیغ جهش

هوا وارد  یکاهش آلودگ ینوع خودروها برا نیواردات ا

امر در نظر  نیا یبرا ییها کالن کشور شده و مشوق یها یاستگذاریس

خودروها  نیاز واردات ا تیگرفته شده بود. مسئوالن بارها به لزوم حما

نوع خودروها به  نیورود گسترده ا یبرا ییها کردند و برنامه دیتاک

ماه  یاعالم شده بود. به عنوان نمونه در د یونقل عموم ناوگان حمل

 یدستگاه تاکس ۲۰۰از  ییتهران با رونما یسال گذشته، شهردار

تعداد  شیتهران، اعالم کرد قصد دارد با افزا 1۲در منطقه  یدیبریه

کند.  لیپاک تبد نطقهرا به م 1۲، منطقه 1۴۰۰تا سال  ها، یتاکس نیا

 الوقوع بیاز ورود قر یرانیهم مسئوالن تاکس 9۴سال  از آن، در شیپ

خبر داده  تختیپا یرانیبه ناوگان تاکس یدیبریه یهزار دستگاه تاکس

 یکاهش آلودگ یامسال اعالم کرد که برا لیهم اوا سیپل یبودند. حت

 .در ناوگانش استفاده کند یدیهبر یهوا قصد دارد، از خودروها

در  یدیبریه یتعرفه خودروها یبرابر 11 شیافزا یدولت برا میتصم

 ینوع خودروها، نه تنها هدفگذار نیاست که توسعه استفاده از ا یحال

کارشناسان هم بوده  دیکه تاک یمختلف دولت ینهادها و دستگاهها

 رانیا یاقتصاد شهر یانجمن علم ریدب ییطباطبا دمحسنیاست. س

سند  کین به تهرا یهوا یرفع آلودگ یگفته بود که برا شیپ یچند

به  یناوگان حمل و نقل عموم لیاست و تبد ازین یجامع باالدست

 .سند باشد نیاز ا یجزئ دیحتما با یدیبریه

 ی: در حالدیگو یباره م نیکارشناس صنعت خودرو هم در ا یعباس رضا

پاک در  یو تعداد روزها کند یم دادیهوا در کالنشهرها ب یکه آلودگ

اعالم شده، عمال بازار را  دیجد یها تعرفه د،شو یتهران هر سال کمتر م

 نیو ا کند یم زهیکانال یندگیآال شیو افزا ینیبنز یبه سمت خودروها

 .است یبیعج اریبس قاتفا

 یمتعدد یدو هفته گذشته روزها یکی نیدر هم نکهیبا اشاره به ا یو

شده، از مسئوالن وزارت صنعت،  لیهوا در تهران تعط یآلودگ لیبه دل

با دست  یی: با کدام استدالل و بر چه مبناپرسد ین و تجارت ممعد
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 یشتریب یندگیکه آال ینیبنز یخودروها دیخودتان مردم را به خر

 د؟یده یدارند، هل م

مردم به  ییفرهنگ خودرو رییتغ یتا کنون برا نکهیبر ا دیبا تاک یعباس

بود که تعرفه  نیبر ا میپاک تصم یسمت استفاده از خودروها

شفاف  دیباشد، افزود: مسئوالن دولت با نییپا یدیبریه یدروهاخو

را  ینیبنز یتعرفه خودروها ،یمنطق یکنند که چطور و با کدام مبنا

 11۰۰را حدود  یدیبریه یاما تعرفه خودروها ددرص ۳۰تا  ۲۰حدود 

 .اند داده شیدرصد افزا

 نیا یها شهیر دیبا نکهیبر ا دیکارشناس صنعت خودرو با تاک نیا

 یدر بازار با واردکنندگان یکرد، گفت: از طرف دایرا پ یبند تعرفه

خود  یدر انبارها ایدرگمرک و  ایخود را  یکه هزاران خودرو میمواجه

مردم در  گریاند و از طرف د کرده جادیا یمتیدپو کرده و حباب ق

اقبال  ،یدیبریه یخودروها یرقابت متیق لیدل بهگذشته  یماهها

 نیا لیتما رسد یاند. به نظر م خودرها نشان داده نیبه ا یمناسب

 نیا جادیدپو شده سبب ا ینیبنز یفروش خودروها یواردکنندگان برا

 .شده است یدیبریه یخودروها یمانع برا

 یصرفا خودروها یبند نوع تعرفه نیا رسد یبه نظر م نکهیا انیبا ب یو

 یتعرفه طور نییگفت: نوع تع دهد، یرا در بازار هدف قرار م دیبریه

 برد یم نیرا در بازار از ب ها یدیبریه یرقابت متیق تیاست که عمال مز

 حیرا ترج ینیبنز یخودروها دیخر یطیشرا نیو مردم قطعا در چن

 جادیخودروها و ا یدر کنار گران م،ی. اگر خوب نگاه کندادخواهند 

 یرهاورد توقف ثبت سفارش در ماهها نیتر یاصل ،یمتیحباب ق

 دید دیبوده است. با یدیبریه یبه بازار خودروها بیآس نیته، همگذش

 )بازگشت به فهرست( .برند یسود م بیآس نیاز ا یچه کسان

 صادر کرد رانیکاال به ا وروی اردیلیم 2.3آلمان 
 (96دی  1۳تسنیم )خبرگزاری  

 
وله، ممکن  چهیدو یبرخ گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

و آلمان تنها به ارسال  رانیا انیم یکه مبادالت تجار دیاست فکر کن

خالصه  رانیآلمان به ا دیتول یبه آلمان و ارسال خودروها رانینفت ا

و  رانیاتاق مشترک ا سیتوکاس، رئ لیشائیشود. اما به گفته م یم

 .ن صحت نداردیآلمان، ا

ما  یها شگاهی... پاالمیخر ینفت خام نم انریما )آلمان( از ا»افزود:  یو

نشده اند. تنها  یطراح رانیا یدیتول ینفت با سولفور باال شیپاال یبرا

 شیرا پاال رانیتواند نفت ا یدارند که م ییها شگاهیپاال ونانیو  ایتالیا

 رانینفت ا ییآنها عمده وارد کنندگان اروپا نیکنند، بنابرا

از  رانیا یدرصد از کل درآمدها 6۰ حدود»توکاس افزود: «هستند.

درصد  ۴۰است اما  یادیرقم ز نی. ادیآ یفروش نفت و خام به دست م

منطقه  یاقتصاد صنعت نیمتنوع تر رانیهم مهم است. اقتصاد ا یمابق

 «.رود یبه شمار م

فرش و  رینظ یبه آلمان شامل محصوالت سنت رانیا یصادرات اقالم

 یها میتحر 199۵از آنکه در سال  خشک است. در گذشته قبل وهیم

 رینظ یمحصوالت صنعت یبرخ رانیبه اجرا گذاشته شود، ا یرانیضد ا

همچنان  رانیکرد. امروزه ا یبه اروپا صادر م زین یبار یموتور خودروها

را صادر  ییابزارآالت و مواد دارو ،ییایمیمواد ش ریمحصوالت نظ یبرخ

 .اش یا منطقه گانیکند اما نه به اروپا بلکه به همسا یم

 یقابل توجه یصنعت هیپا یدرا رانیافزود، هرچند اقتصاد ا توکاس

باال  یکشور اغلب به اندازه ا نیا یمحصوالت صنعت تیفیاما ک»است 

 نیکند بنابرا نیرا تام ییاروپا یبازارها یکه بتواند استانداردها ستین

 «.دشو یصادر م یمنطقه ا یمحصوالت در عوض به بازارها نیا

 یبا شرکا یها در حال همکار یرانیا نکهیبا توجه به ا ،یبه اعتقاد و اما

در  تیوضع نیمحصوالت خود هستند، ا تیفیک یارتقا یبرا ییاروپا

 رانیا م،یپس از سال ها تحر»افزود:  ی. وافتیخواهد  رییطول زمان تغ

 ازین یاقتصاد یدر تمام بخش ها یقابل توجه یها یگذار هیبه سرما

 «.اردد

، آلمان ۲۰1۷تا اکتبر  هیماهه ژانو 9آمارها، در  نیدتریاساس جد بر

صادر کرده و  رانیدالر( کاال به ا اردیلیم ۲.۸۴6) وروی اردیلیم ۲.۳۵۸

کشور واردات داشته است. صادرات آلمان  نیاز ا زیدالر ن ونیلیم ۳۲۸

 درصد ۲۷از  شیاز ان ب شینسبت به سال پ ۲۰16در سال  رانیبه ا

 .است شتهرشد دا

قابل توجه است... اما  یرقم رانیآلمان با ا یمازاد تجار»گفت:  توکاس

 هیقض نینسبت به ا یها هر از گاه یرانی. استین یدیجد زیچ نیا

صادرات  شیافزا قیتشو یبرا یراه میکنند و ما تالش دار یاعتراض م

شته همواره سال گذ ۴۰ یاما ما در ط میکن دایبه اروپا و آلمان پ رانیا

 «.میداشته ا رانیبا ا ییباال یتجارمازاد 

ها  یرانیکه ا یمهم یاز درخواست ها یکی»در ادامه گفت:  توکاس

صرفا کاال  دینبا یآلمان یاست که شرکت ها نیکنند ا یاغلب مطرح م

... اندازندیراه ب رانیدر ا زین یدیمراکز تول دیصادر کنند. آنها با رانیبه ا

 کیخشک  یوارهایکننده د دیکنائوف، تول یرکت آلمانمثال، ش یبرا

 «.دارد رانیبزرگ در ا نهکارخا

 کایآمر دیجد یها میتحر»و آلمان افزود:  رانیاتاق مشترک ا سیرئ

مراقب باشند و از صادرات  دیبا ییاروپا یبدان معناست که شرکت ها
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ده استفا ای ییکایآمر یشرکت ها دیقطعات تول ریمحصوالت ممنوعه نظ

... ندینما یخوددار رانیتراکنش ها با ا یبرا ییکایآمر یاز بانک ها

و شرکت  یالملل نیب یبانک ها یهنوز برا رانیا یکشور سکیبرآورد ر

 چیاروپا( ه یها میدشوار است. اما )از زمان لغو تحر یبزرگ کار یها

 گریمختلف و د یها نیصادرات قطعات ماش یبرا یمانع نهایاز ا کی

 «نبوده است. رانیبه ا یمتوسط آلمان یشرکت ها یاز سو محصوالت

 )بازگشت به فهرست(

 ماه 10در  رانیفرانسه به ا ییوروی اردیلیم1.1صادرات 
 (96دی  1۵تسنیم )خبرگزاری  

 
اطالعات  نیدتریجد م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

صادرات  دهد یاستات( نشان م ورویار اروپا )منتشرشده توسط مرکز آم

نسبت  یاز دوبرابر شیبا رشد ب ۲۰1۷ماهه سال 1۰در  رانیفرانسه به ا

 .به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است

 1۷۵و  اردیلیم 1بالغ بر  ۲۰1۷تا اکتبر سال  هیژانو یها در ماه فرانسه

قم نسبت به مدت ر نیصادر کرده است که ا رانیکاال به ا وروی ونیلیم

داشته است. صادرات فرانسه به  یدرصد119مشابه سال قبل رشد 

 .اعالم شده بود وروی ونیلیم ۵۳۵، ۲۰16ماهه سال 1۰در  رانیا

 

 زین ۲۰1۷ماهه 1۰در  رانیگزارش واردات فرانسه از ا نیاساس ا بر

است.  دهیرس وروی ونیلیم 9و  اردیلیم ۲داشته و به  یدرصد1۰۸رشد 

 ونیلیم 96۳بالغ بر  ۲۰16تا اکتبر سال  هیژانو یها ر در ماهکشو نیا

فرانسه  یواردات یکاال نیوارد کرده بود. نفت مهمتر رانیکاال از ا وروی

 .بوده است ۲۰1۷در سال  رانیاز ا

تا اکتبر  هیژانو یها در ماه رانیاساس کل تجارت فرانسه و ا نیا بر

رقم نسبت به  نیبوده و ا وروی ونیلیم 1۸۴و  اردیلیم ۳بالغ بر  ۲۰1۷

)بازگشت  داشته است. یدرصد11۲مدت مشابه سال قبل از آن رشد 

 به فهرست(

 کند یبه قطر دارو صادر م هیاز ترک یرانیشرکت ا
 (96دی  1۵تسنیم )خبرگزاری  

 

ه صباح، گرو یلید یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

شده و در سال  سیتاس رانیدر ا 199۴که در سال  ناژنیس یداروساز

و توسعه و  قیتحق یمرکز کیرا با  هیخود در ترک تیفعال ۲۰16

 ۵قرارداد  کیکارخانه آغاز کرده است،  کیدر احداث  یگذار هیسرما

 یصادرات داروها یقطر برا کالیمد نایابن س رکتبا ش ییوروی ونیلیم

 .ر امضا کردکشو نیبه ا وتکیب

تصلب  یها یماریب یبرا وتکیب یموافقتنامه، داروها نیاساس ا بر

به قطر صادر  هیاز ترک یخون یها یماریسرطان و ب سم،یرمات ن،یشرا

 .خواهد شد

 کالیمد نایو ابن س ناژنیمقامات س انیموافقتنامه م نیا یامضا مراسم

 ریوزر، سفدر دوحه و با حضور فکرت ا وتکیب یصدور داروها یبرا

 رعاملیفر، مد یمراسم، هاله حامد نیدر قطر برگزار شد. در ا هیترک

 نایکل شرکت ابن س ریشهاته، مد فیشر ناژن،یس یگروه داروساز

 .حضور داشتند ناژنیاز موسسان س یکی ،یارسو فرهاد ف کالیمد

دو شرکت ابراز  نیا نیب یاز همکار یسخنان یمراسم ط نیدر ا اوزر

 یشرکت ها انیم یروابط نیچن»اظهار داشت:  یو کرد. یخشنود

ها بر اقتصاد  یهمکار نیاست... ا شیهر روز در حال افزا یترک و قطر

و قطر  هیخواهد گذاشت و موجب ارتقاء اقتصاد ترک ریهر دو کشور تاث

فرصت  یو با برقرار میخواه یترک م یها رکتخواهد شد. ما از ش

 یرا با شرکت ها یو درازمدت ردایپا یشراکت ها د،یجد یتجار یها

 «.ندینما جادیا یقطر

 نیاول ییوروی ونیلیم ۵قرارداد  نیمراسم گفت، ا نیدر ا زین یفارس

 ییبا قطر است و در گذشته قراردادها وتکیب یقرارداد صادرات داروها

 یسنگال ،ییایایبوسن ،ییایمولداو ،یریالجزا ،ییالنکایسر یبا شرکت ها

 .است دهیا رسبه امض یو اکوادور

احداث  یبرا ناژنیشرکت س یها یگذار هیسرما نکهیا انیبا ب یو

صورت گرفته  هیترک یکرکزکو-رداغیتک یکارخانه در منطقه صنعت

کارخانه در سه ماهه سوم امسال آغاز  نیا لوتیپا دیاظهار داشت، تول

و  قیصورت گرفته به همراه تحق یگذار هیخواهد شد و مجموع سرما

 )بازگشت به فهرست( .دیخواهد رس ردال ونیلیم 1۰۰ توسعه به

 قاچاق شد + عکس یهم کاال حیتسب
 (96دی  1۸تسنیم )خبرگزاری  
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ها  ونیاز کام یماموران گمرک در بازرس م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

و به کمک  یکیالکترون یبه سامانه ها یبا رصد اطالعات ورود

مشکوک و پس از  ونیدر داخل کام اءیاش یبه جاساز یکنترل اتزیتجه

 . قاچاق شدند حیموفق به کشف انواع تسب شتریب یکنترل ها

و قصد داشتند به  یجاساز ونیرا در کام حیانواع تسب انیقاچاقچ

 . دیسمگا کشف گرد میصورت قاچاق وارد کشور کنند که توسط ت

کشف  حیمحموله قاچاق تسب بار است که ماموران گمرک نیاول نیا

 حیعلت قاچاق تسب انیماموران گمرک قاچاقچ قاتیکنند . در تحق یم

کاال در داخل  نیاز مرزها و عدم ثبت سفارش ا رونیرا ارزان بودن در ب

 کشور عنوان کردند .

 
 )بازگشت به فهرست( 

 صادر کرد لگردیم سیبه انگل رانیا
 (96دی  ۲۲اری تسنیم )خبرگز 

 
منبع  کیپالتس،  یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

محموله  نیشرکت اول نیآگاه در شرکت فوالد اصفهان )اسکو( گفت، ا

 .صادر کرده است سیخود را به انگل لگردیم

دالر در هر  ۵۰۵ متیبه ق لگردیهزار تن م ۵صدور  یقرارداد برا نیا

در ماه اکتبر منعقد  یعرشه در بنادر جنوب یرو لیتحو طیتن با شرا

 .شده بود

است و  ۲۰1۸ هیمحموله اواخر ژانو نیموعد ا»منبع آگاه گفت:  نیا

 «.باشد یاکنون آماده ارسال م

شده  یینها بایهمان مقصد تقر یبرا زین یگرید یافزود، قراردادها یو

لند در حال به مقصد اسکات گریمحموله د کیکه  یاست، در حال

 .مذاکره است

 یرانیا یشرکت فوالدساز نیشرکت اسکو به عنوان اول نیاز ا شیپ

 یلگردهایها و م لتیب یرا برا سیموفق شده بود استاندارد دولت انگل

 .خود کسب کرده بود یدیتول یفوالد

 ۲۰1۸به مارس  یماهه منته 9 یشرکت، در ط نیاساس اعالم ا بر

هلند، سودان،  ک،یبلژ یشرکت به کشورها تدایدرصد از تول ۵۰حدود 

صادر  انهیمناطق خاورم گریپاکستان، عمان، امارات و د لند،یمصر، تا

 .شده است

 هیعل نگیضد دامپ یاروپا در اکتبر سال گذشته تعرفه ها هیاتحاد

وضع کرد، اما صدور  گریکشور د ۳و  رانیاز ا یفوالد یها لیواردات کو

 .اروپا همچنان ادامه دارد هیه به اتحادشد یفرآور مهیمحصوالت ن

است که از  یلگردیمحموله م نیاول نیتاجر فوالد در تهران گفت، ا کی

 )بازگشت به فهرست( شود. یصادر م ییکشور اروپا کیبه  رانیا

 استیدن ریتنها کشور قاچاق پذ رانیا
 (96دی  ۲6تسنیم  )خبرگزاری 
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 ویدر مصاحبه با راد یاسفنان یمحمدعل م،یتسن یش خبرگزاربه گزار

دانست و  راتیسازمان تعز یذات فیقاچاق را از وظا یبرخورد با کاال

به  یا هیاصالح راتیدر قانون تعز ،یراتییضمن تغ میتالش دار»افزود: 

 «.شود یبه روز رسان دیقانون با نیو ا میبرسان بیتصو

از تخلفات  یریقادر به جلوگ ییه تنهاب راتیتعز نکهیا انیبا ب یو

 ریو غ یقانون یدر بحث ورود کاال از مباد یاقدامات»گفت:  ست،ین

که با بحث  میهست ایدر نظر گرفته شود. ما تنها کشور دن دیبا یقانون

چراکه ورود کاال به کشورمان سازمان  م؛یباش یقاچاق کاال رو به رو م

 «.ستین افتهی

و  ییایدر یقابل کنترل است اما مرزها ییمرز هوا»ادامه داد:  یاسفنان

قابل کنترل هستند؛ لذا اگر دولت توان خود را بر  ریگاه غ ینیزم

و موفق تر خواهد بود. از  یبگذارد، برخورد منطق یورود یکنترل مباد

و عرضه شده بشکل  یورود یقادر است با کاال راتیسازمان تعز یطرف

 «.کند خوردقاچاق بر

قاچاق گرفته شود، باز  یهرچه تالش شود جلو»نشان کرد: خاطر یو

توان  یبا آن برخورد شود. اما نم دیکه با ردیگ یصورت م یهم تخلفات

 ییاجازه واردات هر کاال زانیکشور به هر م یورود یتوقع داشت مباد

قلم  نیبرگ سبز چند کیبا  نکیکه هم ا یرا داشته باشند؛ در حال

 «.تکاال وارد کشور شده اس

کنترل در کنار برخورد قاطع را بصورت توامان راهگشا دانست  یاسفنان

 نیمثل تهران با ا یتوان توقع داشت در شهر ینم»کرد:  حیو تصر

 یو با کاال ردیقرار گ یاز مغازه ها مورد سرکش کیهر  ادیوسعت ز

 «.ستیچاره کار ن نیقاچاق برخورد شود؛ چراکه ا

ن با اشاره به قانون قاچاق در کشف و استان تهرا راتیتعز رکلیمد

 ایآ نکهیاست اما ا یینها رندهیگ میمجلس تصم»ضبط آن گفت: 

قاچاق[ در  یو فروش انبارها یجمع آور ی]برا قیتلف ونیسیمصوبه کم

 «.بحث دارد یشود، جا دیینگهبان تا یدر شورا ای اوردیب یصحن را

اگر بنا باشد که : »خواند و افزود یمنطق ریرا غ میتصم نیا یاسفنان

بازار قرار  یدر حوزه عرضه  یقاچاق با هر روش یاجازه داده شود کاال

ساخت ها  ریبرد. ز یسوال م ریمبارزه با قاچاق را ز یفلسفه  رد،یگ

 .«ستیگذشته اصال مالک نظر ما ن تیفراهم شود و وضع دیبا

 )بازگشت به فهرست(

 

 

 کشاورزی
 زارتن گندم به عمان صادر شده 30

 (96دی  ۲فارس )خبرگزاری  

 
 یسال جار یدر عمان گفت: ط رانیا یاسالم یجمهور یبازرگان زنیرا

 به عمان صادر شد. یرانیهزار تن گندم ا ۳۰

فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت، عباس  یبه گزارش خبرگزار

هزار تن گندم از  ۳۰بار  نیاول یبرا یگفت: در سال جار یعبدالخان

  .به عمان صادر شده است رانیا

در عمان افزود: براساس آمار و  رانیا یاسالم یجمهور یبازرگان زنیرا

 کیحدود  ،یماه سال جار آبان انیتا پا نیاطالعات گمرک، از فرورد

 .به عمان صادر شده است رانیهزار تن کاال از ا ۳۰۰و  ونیلیم

به بنادر  رانیتن کاال از ا ۵۲۰۰ط روزانه اظهار داشت: به طور متوس یو

شامل آهن،  یمحصوالت صادرات نیتر گفت: عمده شود، یعمان صادر م

بار  و تره ییمواد غذا ،یمیپتروش یها کاتد مس، فرآورده ر،یفوالد، ق

  .است

دالر  ونیلیم ۳۷۴مدت  نیا یافزود: ارزش محصوالت صادر شده ط یو

 )بازگشت به فهرست( بوده است.

 + جدول دیدالر برنج خر اردیلیم1 رانیا
 (96دی  1۵تسنیم  )خبرگزاری 

 
 نیآخر یبررس م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

ماهه نخست سال 9در  دهد یکشور نشان م یتجارت خارج یآمارها

 یدرصد۸6واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  یجار

 .داشته است

تن برنج  ونیلیم1حدود  یتا آذر ماه سال جار یاساس در حال نیا بر

دالر وارد کشور شده که در مدت مشابه سال  ونیلیم 9۸۳ارزش  به

 .دالر واردات برنج صورت گرفته بود ونیلیم ۵۲۷قبل تنها 

را تجربه  یدرصد6۵رشد  زین یلحاظ وزن است، واردات برنج به یگفتن

 .کرده است
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 )بازگشت به فهرست(

 به عراق یمحصوالت کشاورز یواردات برخ تیممنوع
 (96دی  1۵فارس )خبرگزاری  

 

فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت براساس  یبه گزارش خبرگزار

از  یدر بغداد واردات برخ رانیا یاسالم یجمهور ریاعالم سف

  .اق ممنوع شدبه عر یمحصوالت کشاورز

 ید 6 خیدر بغداد از تار رانیا یاسالم یجمهور ریاعالم سف براساس

کاهو، شلغم،  لیاز قب یمحصوالت کشاورز یواردات برخ 96ماه 

)بازگشت به  چغندر، کلم و گل کلم به عراق ممنوع شده است.

 فهرست(

 صادر کردماه  8دالر خشکبار در  ونیلیم 950 رانیا
 (96دی  16تسنیم )خبرگزاری  

 
 تیخسروتاج با اشاره به اهم یمجتب م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

در  یهشت ماهه سال جار یگفت: ط یصادرات محصوالت کشاورز

که هر  میدالر صادرات در بخش خشکبار داشته ا ونیلیم 9۵۰حدود 

پسته خشکبار  انیدر م یمحصول صادرات نیسال طبق معمول مهمتر

در نوسان  زانیدالر از لحاظ م اردیلیم 1.۲تا  کی نیاست که هرسال ب

 .است

صادرات خوب پسته درسال  رانیکل سازمان توسعه تجارت ا سیرئ

محصول در  نیکاهش صادرات ا لیدال نیگذشته را از جمله مهمتر

دانست و اظهار داشت: به علت داشتن  یشش ماهه نخست سال جار

در شش  ،یدیگذشته و صادرات غالب محصول تول بازار خوب در سال

 یدرصد ۲۲قبل با کاهش  النسبت به مدت مشابه س یماهه سال جار

کاهش در آذرماه سال  نیکه ا میمحصول مواجه بوده ا نیصادرات ا

 .جبران شده است یجار

رشد  یاقالم خشکبار دارا هیکه در بق نیگفته خسروتاج، باتوجه به ا به

 نیصادرات ا یکسر یسال جار انیتا پا شود یم ینیب شیپ میبوده ا

 .محصول جبران شود

با اشاره به  زین نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سییر یعسگراوالد اسداهلل

کشور ماست  یخیو تار یاقالم صادرات نیکه خشکبار از مهمتر نیا

 11۷کشورمان معادل  یساالنه محصوالت کشاورز دیاذعان کرد: تول

تن شامل محصول باغات  ونیلیم ۳۰آمار  نیست که از اتن ا ونیلیم

دهد. به گفته  یم لیمحصوالت را تشک نیاز ا یشاست و خشکبار بخ

تن صادرات خشکبار به خارج از کشور  ونیلیدر هر سال دو م ،یو

 .میدار

که خرما از  نیاز سخنانش با اشاره به ا یگریدربخش د یاوالد عسگر

دارد اذعان کرد: ساالنه  یصادرات موفق جمله اقالم خشکبار است که

هزار تن صادر  ۲۰۰تعداد  نیشود که از ا یم دیتن خرما تول ونیلیدو م

 .رسد یبه مصرف داخل م یشده و مابق

که پس از خرما،   نیا انیبا ب نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سییر

دارد  یصادرات یدر بازارها یادیکه طرفداران ز یمحصول نیمهمتر

 یم دیهزار تن پسته در کشور تول ۲۵۰است گفت: در هر سال  پسته

 .میهزار تن صادرات دار 16۰تا  1۵۰ نیشود که ب

هزار تن پسته  1۷۵در حدود  یماهه سال جار 9ادامه داد: در  یو

 کرد.   میصادرخواه ندهیشش ماه آ یهزار تن هم ط ۷۰و  میصادر کرد

  هرست()بازگشت به ف

بر ارزش  اتیاز پرداخت مال "خالص یواردات و عرضه چا"

  افزوده معاف شد
 (96دی  19تسنیم )خبرگزاری  

 
کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد  ریمد م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

بر  اتینامه معاونت مال ریگمرک روز سه شنبه با ارسال تصو ژهیو و

سراسر کشور  ییبه گمرکات اجرا یتایارزش افزوده سازمان امور مال

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ۳۳شد که طبق بند )ر( ماده  ادآوری

بر  اتیاز پرداخت مال یاز جمله خشک کردن مانند چا اتخدم یبرخ

 .ارزش افزوده معاف است

 یافزودن چگونهیخشک بدون ه یعرضه و واردات چا»اساس  نیا بر

 1الزم االجرا شدن برنامه ششم ) خیاز تارآن  ریاعم از اسانس و نظا

عوارض ارزش افزوده معاف هستند اما  اتی( از پرداخت مال96 نیفرورد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/15/1619856/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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انواع  عیو توز یفرآور ،یبه خدمات بسته بند یقابل تسر تیمعاف نیا

 «.بود دخشک نخواه یچا

 ،یقانون برنامه ششم توسعه مراحل بسته بند ۳۳بند )ر( ماده  در

و  یکوب یمانند شال یریپوست گ ،یکردن، درجه بندانجماد، پاک 

 یفرآور ،یو تفت دادن مانند نخودپز یخشک کردن مانند چا

الزم  یو خدمات مزبور از تار شود یمحسوب نم یمحصوالت کشاورز

بر ارزش  اتیاز پرداخت مال عهاالجرا شدن قانون برنامه ششم توس

 )بازگشت به فهرست( افزوده معاف هستند.

 دیرا بشناس یکشاورز یو واردات یمحصول عمده صادرات 4
 (96دی  ۲۳تسنیم )خبرگزاری  

 
 یلیتبد عیزرگران، صادرات صنا م،کاوهیتسن یبه گزارش خبرگزار

به  یدرصد 1۳ شیرا با افزا یسال جار یماهه ابتدا 9کشور در  ییغذا

سبت به مدت مشابه سال ن یبه لحاظ ارزش یدرصد میو ن یلحاظ وزن

 ونیلیم ۷۵و  اردیلیم ۲هزار تن به ارزش حدود  ۳۷۰و  ونیلیم 1قبل، 

داده است که ارزش  یرو یاتفاق در حال نیدالر عنوان کرد و گفت: ا

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه  ۳/۲کشور با  یرنفتیکل صادرات غ

 الیر ونیلیم 6۴۰و  اردیلیم ۳1، 96سال قبل، در نه ماهه اول سال 

از آن داشته  یدرصد 6/6 یسهم ییغذا یلیتبد عیبوده است که صنا

 .است

وکشک و ماست را چهار قلم عمده  ریشکالت، پن ییمحصوالت غذا یو

دانست و گفت: محصول  یسال جار ییکشور در نه ماهه ابتدا یصادرات

 ونیلیم 1۵۴و کشک مجموعاً با  ریدالر، پن ونیلیم 1۸۸شکالت با 

درصد از ارزش کل  ۲۳دالر در حدود  ونیلیم 1۴1ماست با دالر و 

اند و محصوالت  را به خود اختصاص داده شورک یلیتبد عیصادرات صنا

و شکالت، انگور  ینیریمحصوالت گروه ش ریسا ،یرب گوجه فرنگ

و  وهیو آب م رخشکیش ،یرگوشتیکنسرو غ ،یخشک کرده، بستن

ماهه  9در  ییغذا عیصنا یاقالم مهم صادرات بیکنستانتره به ترت

 .دهند یم لیرا تشک یسال جار یابتدا

تهران،  یاتاق بازرگان ییغذا عیآب و صنا ،یکشاورز ونیسیکم سیرئ

از ارزش صادرات  یدرصد ۳۰را با داشتن سهم  یلبن عیمحصوالت صنا

گروه  نیعمده تر ،یسال جار ییماهه ابتدا 9در  ییغذا عیصنا

 نیدوره عنوان کرد و گفت: در ا نیدر اصنعت  نیا یمحصوالت صادرات

 6۲۰به ارزش حدود  یلبن هایفرآورده عهزار تن انوا ۳۲1دوره 

 ۵دالر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ونیلیم

 .داشته است شیافزا یدرصد به لحاظ ارزش 9و  یدرصد به لحاظ وزن

در  یا صادراتو شکالت ب ینیریکرد: محصوالت گروه ش حیتصر زرگران

دالر و  ونیلیم 1۳9 یدالر، رب گوجه فرنگ ونیلیم ۴1۴حدود 

 ۲۳۸قابل توجه  شیبا افزا زیو کنستانتره ن وهیمحصوالت گروه آبم

هزار تن  ۷۴در حدود  ی، با صادرات یوزن یدرصد ۲۸و  یارزش یدرصد

 یصادرات یعمده گروه ها بیدالر، به ترت ونیلیم 99به ارزش حدود 

 .دهند یم لیدوره را تشک نیدر ا ییغذا عینامحصوالت ص

 نیکه در ا یلیتبد عیمحصوالت صنا ریدر ادامه به سا نیهمچن یو

اند اشاره کرد و  را تجربه کرده یدوره رشد صادرات قابل مالحظه ا

 1۵۳معادل  یبا رشد ینیزم بیس یلیتبد عیگفت: ارزش صادرات صنا

دالر  ونیلیم ۷۴د درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدو

به  یدرصد ۸۸6 یبا رشد زیکشور ن رداست، صادرات محصول آ دهیرس

است و  دهیدوره رس نیدالر در ا ونیلیم ۵۷به حدود  یلحاظ ارزش

 ۴۰دوره حدود  نیدر ا زیکشور ن یارزش صادرات محصول ماکارون

درصد  6دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ونیلیم

 .استرشد داشته 

در  زیدوره را ن نیدر ا انیو آبز وریرشد صادرات خوراک دام، ط زرگران

 9۷محصوالت با  نیخور توجه عنوان کرد و گفت: ارزش صادرات ا

سال  یماهه ابتدا 9نسبت به مدت مشابه سال قبل در  شیدرصد افزا

 .است دهیدالر رس ونیلیم ۵۷به حدود  یجار

 یلیتبد عیواردات صنا رانیا ییذاغ عیصنا یکانون انجمن ها رکلیدب

 ۳هزار تن به ارزش  ۳96و  ونیلیم ۳را  یماهه سال جار 9در  ییغذا

از ارزش  یدرصد 9 یدالر، اعالم کرد که سهم ونیلیم ۴6۴و  اردیلیم

کشور داشته است و نسبت به مدت مشابه سال  ینفت ریکل واردات غ

 شیافزا ،یشدرصد به لحاظ ارز 1۷و  یوزن حاظدرصد به ل ۴قبل 

 .داشته است

 ونیلیم ۴۴و  اردیلیم 1به ارزش حدود  یمحصول برنج را با واردات یو

سال  ییماهه ابتدا 9در  ییغذا عیصنا یقلم واردات نیدالر، عمده تر

 9۵۷اعالم کرد و گفت: محصوالت کنجاله با واردات حدود  یجار

 ونیلیم 9۳دالر وگوشت گوساله  ونیلیم 9۸9دالر، روغن خام  ونیلیم

)بازگشت  .دهندیم لیدوره را تشک نیا یاقالم واردات نیتر دالر، مهم

 به فهرست(
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 ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد+سند
 (96دی  ۲9فارس )خبرگزاری  

 
 یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان در گفت یفراهان یآباد یعل یعل

خرداد  انیتا پا 96ردات برنج از اول بهمن فارس گفت: ثبت سفارش وا

 .است ریپذ امکان 9۷

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت افزود:  رکلیمد

تا  نیماه است، بنابرا کیتا  دیاعتبار ثبت سفارش سه ماهه و قابل تمد

  .به کشور قابل ورود است یبرنج واردات 1۳9۷سال  رماهیت انیپا

 نیا دییانجمن واردکنندگان برنج هم با تا سیرئ ینیحسشاه  یمرتض

 انیتا پا 96بهمن ماه  یمطلب گفت ثبت سفارش واردات برنج از ابتدا

  .آزاد شده است یجهاد کشاورز ریبه دستور وز 9۷خردادماه 

است  یگزارش فارس آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج در حال به

آزاد  رغمیعل  96آذرماه  ۴در  یجهاد کشاورز ریوز یکه محمود حجت

 ی، ط 96آذر  یشدن واردات برنج براساس بخشنامه دولت از ابتد

صنعت، معدن و تجارت خواستار  ریوز یعتمداریبه محمد شر یا نامه

  .ثبت سفارش شد عیتوقف سر

 کیاز  شیب  هیرو ینامه آورده بود با توجه به واردات ب نیدر ا یحجت

مصرف  ازیاز ن شی)که ب یماهه اول سال جارتن برنج در پنج  ونیلیم

 - یرکود بازار برنج داخل لیبه دل نیساالنه( و همچن یداخل

 یبرا دیاز ثبت جد یتا اطالع ثانو دیخواهشمند است دستور فرمائ

 گردد. تواردات برنج ممانع

 
 )بازگشت به فهرست( 

 صنعت
 کنند یم دیتول تیدرصد ظرف 50 ریها ز درصد کارخانه 80

 (96دی  9تسنیم )خبرگزاری  

 
در خصوص اعالم  یاسد اهلل عسگراوالد م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

بر  یمبن یقائم مقام بانک مرکز یجانیاکبر کم یاز سو یخبر

در  دیاز تول تیحما یتومان اعتبار برا اردیلیهزار م ۵۰اختصاص 

 یکمک بزرگ دیبه بدنه تول التیهتس زانیم نیا قیمملکت گفت: تزر

 .ستبه اقتصاد و اشتغال کشور ا

شرکت ها و  یاظهارداشت: متاسفانه در روزگار فعل نیهمچن یو

 .برند یبسر م یبد اریبس طیکارخانجات در شرا

خروج از  یبرا یاقتصاد یگفت: بنگاه ها رانیا یعضو اتاق بازرگان نیا

بر صادرات و  دینق تولو حرکت در جهت رو یبد فعل تیوضع نیا

 .دولت هستند یمال یها تیحما ازمندیمصرف ن

افزود: روند واردات  یداخل دیاز تول تیبر حما دیدر ادامه ضمن تاک یو

 .قطع شود دیباالخص لوکس به کشور با یمصرف یکاالها

و حرکت به سمت  یمصرف یکاالها دیاظهارداشت: تول یعسگراوالد

و  یمقام معظم رهبر یز جمله مطالبات جدا نهیزم نیدر ا ییخوداتکا

 .است یاقتصاد مقاومت یها استیاز س

 یها تیحما زانیم یپرسش که به نظر حضرتعال نیدر پاسخ به ا یو

را  دیرونق تول یباشد تا بتوان شاخص ها دیبا یبه چه نحو یمال

کارخانه  ۷۰۰بصورت ملموس در جامعه احساس کرد، گفت: هم اکنون 

 ۲۰تعداد تنها  نیدر کشور فعال است که از ا یمصرف یاکااله دیتول

اشتغال  دیدرصد به امر تول ۵۰ ریز هیو بق ۵۰ یباال تیدرصد با ظرف

 .دارند

کشور  یاقتصاد یبنگاه ها یمنابع مال قیافزود: بدون شک با تزر یو

 .رندیگ یدوباره م یجان

 استیا و سه یزیاظهارداشت: برنامه ر رانیا یعضو اتاق بازرگان نیا

بتوانند  یباشد که صنعتگران داخل یدر مملکت به نحو دیها با یگذار

به واردات  یازیکنند تا ن نیتام یرا بصورت داخل یمصرف یکاالها ازین

 .)قاچاق( نباشد یرسم ریو غ یرسم قیکاال از طر
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فتنه بزرگ در  کیاز سخنان خود قاچاق کاال را  یگریدر بخش د یو

 .سد کرد دیمخرب را با دهیپد نیا لیس ی: جلوکشور دانست و گفت

 یجلو ستهیو شا ستهیافزود: متاسفانه تاکنون به نحو با یعسگراوالد

 .قاچاق در کشور گرفته نشده است

هزار  1۰از  شیکرد: بر اساس آمار و اطالعات ساالنه ب حیتصر یو

 )بازگشت به فهرست( .ردیگ یدالر قاچاق به کشور صورت م اردیلیم

 است رفعالیصنعت فوالد غ تیدرصد ظرف 34
 (96دی  1۰فارس  )خبرگزاری 

 
صنعت  تیدرصد ظرف ۳۴هم اکنون  نکهیا انیانجمن فوالد با ب سیرئ

است، از احتمال واردات سنگ آهن به کشور در سال  رفعالیفوالد غ

 خبر داد. ندهیآ

در  انیارس، محمود اسالمف یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 أتیطرح جامع فوالد در ه بیبر لزوم تصو دیبا تأک ینشست خبر کی

صنعت فوالد  تیدرصد ظرف ۳۴دولت اظهار داشت: در حال حاضر 

 تر عیهرچه سر دیصنعت با نیرفع مشکالت ا یاست که برا رفعالیغ

 .برسد بیدر دولت به تصو یمل سند کیطرح جامع فوالد به عنوان 

ماهه  ۸ یتن فوالد خام ط ونیلیم ۴از  شیبا اشاره به صادرات ب یو

 ونیلیم 6سال به  انیرقم تا پا نیا میکن یم ینیب شیامسال، افزود: پ

 .تن برسد

 لیبه دل یفوالد یواحدها یدر گذشته برخ ان،یگفته اسالم به

 یبرا یحیصح یابی مکان آنکه یو ب یاقتصاد هیو بدون توج یریتدب یب

اند که در حال حاضر با مشکل  شده جادیا رد،ینها صورت گاحداث آ

 .روبرو هستند

تن عنوان کرد و  ونیلیم ۳۲.۵فوالد کشور را  دیتول یفعل تیظرف یو

تن  ونیلیم ۲1به  یسال جار یفوالد ط دیتول شود یم ینیب شیگفت: پ

تن خواهد  ونیلیم ۳۰به  ندهیآ یها رقم در سال نیبرسد و البته ا

 .دیرس

کرد و  دیتعرفه واردات فوالد تأک رییانجمن فوالد بر عدم تغ سیئر

 یندهد و ارقام فعل رییرا تغ یفعل یها دولت، تعرفه میدواریگفت: ام

 .برقرار باشد

 نیانجمن فوالد در ا رهیمد أتیاحمد خوروش، عضو ه نیهمچن

 دیبا یصادرات زهیستاد فوالد گفت: جا یایبا اشاره به اح یخبر نشست

 نیتا شاهد توسعه صادرات در ا ابدیصنعتگران فوالد اختصاص به 

 .میبخش باش

صورت  یمقاطع فوالد دیدر تول یگذار هیسرما نیشتریادامه داد: ب یو

صادرات  یتوسعه فضا یها برا درخواست لیدل نیگرفته و به هم

 .است افتهی شیافزا یمقاطع فوالد

 شیب نکهیا انیبا ب زین انجمن فوالد رهیمد أتیعضو ه ،یشهرستان رضا

 نیاست، گفت: ا یخصولت ای یدولت ران،یدرصد صنعت فوالد ا ۸۰از 

کرده و مانع از رشد مناسب  جادیصنعت فوالد ا یرا برا یاتفاق مشکالت

 .آن شده است

موج چهارم در حال حرکت است، در  یدر فناور ایکرد: دن حیتصر یو

که  کند یحرکت م یناورعمدتاً در موج دوم ف رانیکه صنعت ا یحال

 گرید یرا با کشورها یداخل عیصنا یریپذ مسئله قدرت رقابت نیا

  )بازگشت به فهرست( .کاهش داده است

 یدر شهرک ها یدیواحد تول 875هزار و  7 یلیتعط

 یصنعت
 (96دی  11تسنیم )خبرگزاری  

 
امروز در  یصادق نجف م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 عیو به وجود آوردن صنا یسامانده نکهیبا اشاره به ا یخبر ینشست

کشور از جمله  یو مشکالت اقتصاد لیاز مسا یحل بخش یکوچک برا

است،  یصنعت یکوچک وشهرک ها عیمهم سازمان صنا فیوظا

 یکه برا یکوچک است به نحو عیامروز ما صنا تیاظهارداشت: اولو

کامل کار  تیکه با ظرف یعیرساندن صنا تیبه ظرف دیبا اشتغال جادیا

 .میخود قرار ده یکنند را جز از اهداف اصل ینم

هدف با معاونت توسعه  نیشدن ا ییاجرا یبرا نکهیبا اشاره به ا یو

 یصنعت یشهرک ها ییروستا یکه در نواح میدیبه تفاهم رس ییروستا

 تیبا حما یصنعت یهاشهرک ها و واحد نیا جادی: ام،افزودیجادکنیا

 .مرتبط خواهد بود یتمام دستگاه ها

 است یصنعت یواحدها جادیو اشتغال روستاها در گرو ا شتیمع*

و اشتغال روستاها در گرو  شتیمع نکهیا انیصنعت با ب ریوز معاون

از مجوزها  یدر روستاها است، گفت:حذف برخ یصنعت یواحدها جادیا

 یدر حال بررس یصنعت یشهرک هادر  یصنعت یواحدها جادیا یبرا

 نیاز چند دیخود با تیشروع فعال یبرا یواحد صنعت کیاست. امروز. 
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 هیدر سرما لیتوان تسه یچطور م یدوندگ نیبا ا ردیدستگاه مجوز بگ

 را فراهم کرد؟ یگذار

 ستیز طیمشکل در گام نخست با مح نیرفع ا یاضافه کرد: برا ینجف

در شهرک ها  یصنعت یواحدها تیلبه فعا گریکه د میتوافق کرد

 .دخالت نکند

 یصنعت یدر شهرک ها یادیز یخال یها تیکرد:ظرف حیتصر یو

 یگذاران م هیسرما یو مشوق ها التیوجود دارد که با پرداخت تسه

 .ها را پر کرد تیظرف نیتوان ا

 یصنعت یدرشهرک ها یواحد صنعت ۸۷۵هزار و ۷و توقف  لیتعط*

در  نکهیکوچک با اشاره به ا عیو صنا یصنعت یمل شهرک هااع ریمد

 ۷۰تا  ۵۰ نیب تیبا ظرف یواحد صنعت 1۲هزار و  ۳۳حال حاضر 

 ۲۳ نیفعال هستند، اظهارداشت: همچن یصنعت یدرصد در شهرک ها

 نیدر حال ساخت است. در کنار ا زین دیجد یواحد صنعت ۵61هزار و 

در حدود  یصنعت یو متوقف در شهرک ها لیتعط یآمار تعداد واحدها

 .واحد است ۸۷۵هزار و  ۷

اظهار کرد:  د،یدر بخش تول یانرژ یها حامل متیدر خصوص ق ینجف

 متیاست. ق یینها یتمام شده کاال متیما کاهش ق یها از تالش یکی

 یبرا زیرقم ن نیاست اما اگر هم نییپا اریبس رانیدر ا یانرژ یها حامل

 .میکن تیریآن را مد دیبا کند، یم جادیما مشکل ا یواحدها

ندانست و  یدر سال را بلند پرواز یونیلیم کیاشتغال  جادیطرح ا یو

است. طرح  نییپا اریبس عیصنا لیرقم با توجه با پتانس نیگفت: ا

در دستور کار  ندهیهزار نفر در سال آ ۴۵۰ یاشتغال برا جادیا یضربت

 )بازگشت به فهرست(  وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

و  یرا جداگانه بررس یصنعت یدولت مشکالت واحدها

 دهد یرا رونق م دیراهکار ارائه دهد/ کنترل قاچاق تول
 (96دی  1۷فارس  خبرگزاری) 

 
توسط  یرانیا یکاال دیبر لزوم خر دیبا تأک یانجمن لوازم خانگ ریدب

 یبرا دیت: دولت باداخل، گف دیتول تیجهت تقو یدولت یها دستگاه

 .ردیرا در نظر بگ یا ژهیراهکار و ع،یرفع مشکل هر گروه از صنا

فارس،  یخبرگزار یو گو با خبرنگار اقتصاد  در گفت یآرمان خالق

 دیبا یرونق در بازار محصوالت صنعت جادیا یاظهار داشت: برا

از  یدیتول یها در اقتصاد کشور گرفته شود تا بنگاه یکل ماتیتصم

 یکاال دیدولت در خر تیراستا جد نیخارج شوند. در ا یفعل رکود

 .برخوردار است یا ژهیو تیاز اهم یدولت یها توسط دستگاه یرانیا

 ازیاز ن شیب یصنعت یواحدها دیتول تیاکنون ظرف  ادامه داد: هم یو

 یدیتول یها تیاز ظرف یمسئله باعث شده بخش نیداخل است که هم

 تیتقو دیکشور با دیبخش از تول نیال کردن افع یباشند. برا رفعالیغ

 دیتول تیتا با رونق صادرات از مازاد ظرف ردیصادرات مورد توجه قرار گ

 هیتوج زیشده محصوالت ن تمام متیاستفاده شود و ق ها کارخانه

 .داشته باشند یاقتصاد

از مشکالت بخش  یکیدر حال حاضر قاچاق کاال  نکهیا انیبا ب یخالق

 یگفت: در صورت کنترل قاچاق، تقاضا برا شود، یوب ممحس دیتول

 دیمسئله باعث رونق تول نیو هم ابدی یم شیافزا یداخل یکاالها دیخر

 .و اقتصاد کشور خواهد شد

الزامات رفع مشکالت  گریو مقررات را از د نیثبات در قوان جادیا یو

در گردش بابت  هیعنوان کرد و افزود: اختصاص سرما دیبخش تول

در  دیبهبود خطوط تول نیو همچن دیتول یفعل یها تیظرف شیفزاا

از مشکالت  یبخش تواند یم زیمحصوالت ن تیفیک شیجهت افزا

 .صنعت را برطرف کند

ها،  کارخانه یکارگران برخ لیبا اشاره به تعد یانجمن لوازم خانگ ریدب

را  یا هژیراهکار و ع،یها و صنا هر گروه از کارخانه یبرا دیگفت: دولت با

هر واحد به طور  یتیریمسائل مد زیموارد ن یو در برخ ردیدر نظر بگ

 .شود دهیجداگانه د

 یبازار مناسب یول ابد،یاختصاص  دیبه تول التیکرد: اگر تسه دیتأک یو

 نیحل نخواهد شد و ا یمشکل م،یفروش محصوالت نداشته باش یبرا

است. روش ستون به آن ستون بستن  نیاقدام فقط در حکم از ا

حل مشکالت  یبرا یراهکار ،یاست که به صورت اصول نیا یمنطق

 .شود دهیصنعت د

به  دیحل مشکالت صنعت نبا یراهکارها نکهیبر ا دیبا تأک یخالق

 یادیو بن یاساس میباشند، گفت: اگر تصم یمسکن مقطع کیصورت 

 نیدوباره ا یگرفته نشود، بعد از مدت دیحل مشکالت تول یبرا

 .شوند یم دیتشد مشکالت

به  یبه طور جد دیبا عیامور صنا لیتسه یستادها ،یگفته و به

 یطور دیبا زین یمنابع مال قیتوجه کنند و تزر دیمشکالت بخش تول

 کنند. یشتریخود استفاده ب دیتول تیباشد که واحدها از ظرف

 )بازگشت به فهرست(
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 رن معاصرنداسطوره ق یرانیا نانیکارآفر
 (96دی  1۸تسنیم )خبرگزاری  

 
امروز  یخوانسار م،مسعودیتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بازرگان

 کصدیبه مناسب  الضرب نیام سینشان و تند یاهدا نیدر مراسم دوم

تهران در تاالر وحدت   یاتاق بازرگان سیسالگرد تاس نیچهارم یو س

بخش  یها کارخانه نیتصاد کشور ااظهار کرد: با وجود رکود حاکم بر اق

 جادیکار شغل ا یایهزاران جوان جو یکه همچنان برا دبودن یخصوص

دالر  اردهایلیدر کنار صادرات م مهیو ب اتیتومان مال اردهایلیکرده و م

 .اند داشته یکشورمان نقش ارزآور یانجام داده و برا

 یشگاهیمابه ن دیرا با یبخش خصوص یها افزود: امروز کارخانه یو

ها  کارخانه نیکرد و گفت که ا لیتبد یداخل یها یعرضه توانمند یبرا

کشور فراهم  یبرا یچه افتخار یفعل طیخود در شرا داتیبا تول

 .اند آورده

رشد در عرصه  یبرا یرانیتهران ادامه داد: جوان ا یاتاق بازرگان سیرئ

در  گرید یمهاجرت به کشورها یتا به جا خواهد یالگو م یاقتصاد

 .ادامه دهد ینیکشور خود به کار و افتخارآفر

که خود  یبودند افراد یرانیبرجسته ا نانیکارافر انیشد: از م ادآوری یو

اند اما اکنون هزاران نفر در کارخانه آنها کار  نان بوده یمعتاج قرص

 .کنند یم

 چرخد یها م چرخ کارخانه زیبدون رانت ن *

بدانند از خاکستر فقر  دیبا زیان نکرد: جوان حیتصر یخوانسار

 یدرآمد نفت ایبدون رانت  توان یو م شوند یزاده م ییها ققنوس

 .ها را چرخاند داشت و چرخ کارخانه ینیکارآفر

شور و نشاط را به  خواهد یم تیافزود: اگر امروز دولت و حاکم یو

آنان  برود و نانیکارآفر نیباز هم به سمت ا دیاقتصاد کشور برگرداند با

 .کند یرا به عنوان اسطوره در قرن معاصر معرف

به اهلش  دیتهران ادامه داد: عرصه عمل را با یاتاق بازرگان سیرئ

برود؛  شیکار پ یادار یها یبسپارند و بگذارند بدون بوروکراس

 .عبور از بحرانها است دیکل ینیکارآفر

 م کندفراه نانیکارآفر یرا برا طیشرا ییزدا  دولت با رانت *

کسب و کار  یافزود: چشم ما به دولت است که با بهبود فضا یخوانسار

 .فراهم کند نانیکارآفر تیفعال یرا برا طیشرا ییزدا و رانت

 شوند یم یمعرف الضرب نیکه امروز در مراسم ام ینانیت: کارآفرفگ یو

از رانت و درآمد  نکهیدر فقر همراه با فخر دارند و بدون ا یا گذشته

و با غرور  شود یبه آنها اعطا م الضرب نیببرند امروز لوح ام یا بهره ینفت

ن نقطه از یرفته و به ا چیاز نقطه ه زین رانیا نانیکه کارافر میاعالم کن

 )بازگشت به فهرست( .اند دهیدرخشش رس

 اتیبا فروش کشف دیتول تیتقو یبرا قیمصوبه متناقض تلف

 یمقام معظم رهبر حاتیمصوبه با تصر رتیاقاچاق/ مغ

 درباره قاچاق
 (96دی  1۸فارس  )خبرگزاری 

 
 یتومان اردیلیهزار م 1۰ ییدرباره درآمدزا قیتلف ونیسیمصوبه کم

نه تنها   داخل، دیتول تیتقو یقاچاق برا یدولت از محل فروش کاال

 داتیتأک ریبخش و مغا نیآن نخواهد شد بلکه به ضرر ا تیباعث تقو

 بر مبارزه با قاچاق است. یمبن یمقام معظم رهبر

روز  قیتلف ونیسیفارس، کم یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

قاچاق را مجاز اعالم کرد و به دولت  یفروش کاالها یگذشته در حال

 1۰)عمدتاً قاچاق( تا سقف  یکیاجازه داد از محل فروش امالک تمل

درآمد داشته باشد  دیبه اشتغال و تولکمک  یتومان برا اردیلیهزار م

و  دیضربه را به تول نیقاچاق بزرگتر یکاال وشکه مجاز شدن فر

 دکنندگانیاست که تول یاشتغال وارد خواهد کرد. قاچاق، معضل

 یاز آن معترض بوده و فعاالن برخ یناش یها انیهمواره نسبت به ز

. در کنند ین معنوا دیچالش بخش تول نیاتفاق را بزرگتر نیا ع،یصنا

قاچاق کاال به  دیتشد عثبا قیتلف ونیسیمصوبه کم یاجرا جه،ینت

به احتمال رشد واردات  توان یم نهیزم نیکشور خواهد شد و در ا

 .واردات اشاره کرد یشده برا نییقاچاق و فاقد ضوابط تع یخودروها

با اشاره به  9۷بودجه  قیتلف ونیسیکم یسخنگو نژاد، وسفیاصغر  یعل

 شیکل کشور در خصوص افزا 9۷بودجه سال  حهیال یش درآمدبخ

رابطه با  نیدر ا ندگانیگفته است: نما ،یانرژ یها حامل متیق

مخالفت  لیو گازوئ نیبنز ژهیبه و یانرژ یها حامل شیافزا شنهادیپ

 یتومان اردیلیم ۴۰۰هزار و  1۷بر درآمد  یندولت مب دهیکردند، لذا ا

داشته است که  یکاهش درآمد دیش تولدر بخ یگذار هیسرما یبرا

تا  یکیجبران آن به دولت اجازه داده شد از محل امالک تمل یبرا

تومان از محل فروش آن درآمد داشته باشد تا  اردیلیهزار م 1۰سقف 

 .ابدی ختصاصو اشتغال ا دیبه بخش تول 1۸براساس تبصره 
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 یولت طکه د دهیرس قیتلف ونیسیکم بیبه تصو یموضوع در حال نیا

با موضوع قاچاق کند  یتر یکرده برخورد جد یسع ریدو سال اخ یکی

بارها بر لزوم مبارزه با قاچاق و  زین یحال مقام معظم رهبر نیو در ع

بر لزوم  یحت شانیداشته اند. ا دیتأک انیچ برخورد قاطع با قاچاق

 نیکرده و فرموده بودند: به مسئول دیمحصوالت قاچاق تأک یامحا

همه آتش  ی)آن را( جلو د،یکن یم دایجنس قاچاق پ یم وقتا گفته

 .دیبزن

 
ماندن  ایمکشوفه قاچاق،  ریفسادپذ ریغ یدر گذشته، سرنوشت کاالها

و  شد یگذاشته م دهیبه مزا ایبود و  یکیسازمان اموال تمل یدر انبارها

. شد یاعالم شده امکان صادرات مجدد آنها فراهم م راًیآن طور که اخ ای

بود که در  یچ قاچاق، فرد قاچاق یکاال یاصل داریخر بیترت نیا به

کرده، در بازار عرضه کرده و  یداریرا خر یواردات یکاال ده،یمزا انیجر

مقام معظم  دی. اما پس از تأکزد یم بیبه ج ییحال هم سود باال نیبا ا

 یبرا یراه فرار گریقاچاق، د یبر لزوم امحا و آتش زدن کاالها یهبر

 یرفتنیمورد پذ نیدر ا یو هرگونه اغماض ماند ینم یباق انیچ اققاچ

 .بود واهدنخ

استفاده از  رسد یجالب به نظر م قیتلف ونیسیکم ریدر مصوبه اخ آنچه

اشتغال است. در واقع  تیقاچاق در جهت تقو یدرآمد حاصل از کاال

 یبرا یمحصوالت قاچاق شده و مشوق یمصوبه مانع از امحا نیا

 نیاست که ا یهیسهم قاچاق کاالها به کشور خواهد بود. بد شیافزا

داخل  دیقاچاق در داخل کشور به ضرر تول یهافروش کاال یعنیاتفاق 

قرار است  ییخواهد شد. از سو یداخل عیصنا فیاست و باعث تضع

 دیو تول ییقاچاق صرف اشتغال زا یدرآمد حاصل از فروش کاالها

پس از مرگ سهراب خواهد بود و  کمک نوشدارو نیشود، حال آنکه ا

داخل  دیکشور، تول درقاچاق  یکه با رونق عرضه کاالها یاساساً زمان

و  عیصنا تیتقو یبرا یاختصاص منابع مال گریرفت، د یرو به نابود

بارها  زیدر گذشته ن ن،ینخواهد داشت. عالوه بر ا یاثر مثبت ییزا اشتغال

 زیاز انها ن یب شده و بخشمصو ییزا مختلف جهت اشتغال یمنابع مال

که  یطیشرا ربه همراه نداشته و د یچندان جهیپرداخت شده اما نت

منابع  قیبه کار گرفته نشود، تزر دیتول تیتقو یبرا یراهکار موثر

)بازگشت به  الزم را داشته باشد. یاثربخش تواند ینم ییمختلف به تنها

 فهرست(

 در کشور منتشر شد یروغن نبات داتیتول یآمار رسم
 (96دی  19تسنیم  )خبرگزاری 

 
 یبه نقل از شاتا، بر اساس گزارش ادوار میتسن یبه گزارش خبرگزار

وزارت  یها داده یدفتر آمار و فرآور یمحصوالت منتخب که از سو

و  ییدارو ،ییغذا عیصنعت، معدن و تجارت با مشارکت دفتر صنا

 عیشغل در صنا جادیا نهیت، متوسط هزشده اس هیارا یبهداشت

 یبردار بهره یها اطالعات پروانه اساسبر  یوانیو ح ینبات یها روغن

تومان بوده  ونیلیم ۵۲۰حدود  96 رماهیت انیتا پا 9۲ یصادره از ابتدا

 ۴۰۰هزار و  11حوزه حدود  نیکارگاه در ا جادیا یبرا نهیو متوسط هز

 .تومان بوده است ونیلیم

از ارزش افزوده کل  یخوراک یو نبات یوانیح یروغن، چرب دیتول سهم

به  9۲در سال  ۰.9از  زین رانیمرکز آمار ا یصنعت بر اساس سرشمار

 .افتی شیافزا 9۳در سال  1.۳۷

 شرفتیبا پ  طرح 1۷۷ لیهزار نفر با تکم 1۳از  شیب ییاشتغالزا

 یدرصد در حوزه روغن نبات 6۰ یباال یکیزیف

تا  یروغن ساخته شده نبات دیتمام تول مهیطرح ن 6۵۳ش، گزار نیبنابرا

 نیا یاسم تیدر کشور وجود دارد که ظرف 96سه ماهه اول  انیپا

هزار تن است و با  ۷66و  ونیلیم 6از  شیها در مجموع ب طرح

هزار نفر اشتغال به وجود خواهد  11۲از  شیب یها برا آن یانداز راه

 .آمد

درصد در  6۰ یباال یکیزیف شرفتیبا پ یها تعداد طرح گرید یسو از

طرح با مجموع  1۷۷در کشور  یروغن ساخته شده نبات دیحوزه تول

 یتن است که برا ۲۳۷هزار و  ۷9۵و  ونیلیم کیحدود  یاسم تیظرف

 .خواهند کرد جادینفر اشتغال ا 1۸۰هزار و  1۳حدود 

شده روغن ساخته  دیواحد فعال تول ۳۳۸سه ماهه امسال،  انیتا پا 

 ۵واحدها در مجموع  نیا یاسم تیدر کشور وجود دارد که ظرف ینبات

هزار و  1۰۳ یاشتغال برا نهیتن است و زم ۳۸۵هزار و  ۵۳۰و  ونیلیم

 .نفر به وجود آورده است ۸۷9

 ماهه امسال 6در  یهزارتن روغن نبات ۷۳۸ دیتول
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زارتن ه ۴۴۰و  ونیلیم کیمحصول از  نیا دیگزارش، آمار تول نیبنابرا

و  دیرس 9۵سال  انیهزارتن در پا ۴۸۴و  ونیلیم کیبه  9۲در سال 

 .هزارتن بود ۷۳۸در شش ماهه اول امسال 

هزارتن در  6۲۴و  ونیلیاز سه م زین یروغن ساخته شده نبات تیظرف

و  افتی شیهزارتن در سال گذشته افزا ۷۰۰و  ونیلیبه سه م 9۲سال 

 .هزار تن بود ۷۰۰و  نویلیسه م نیهم زیدر شش ماهه امسال ن

 کشور یکننده روغن نبات دیتول نیتهران، بزرگتر استان

، استان تهران با 1۳9۵منتخب سال  یواحدها دیاساس آمار تول بر

 دیتول نیکشور بزرگتر یروغن ساخته شده نبات دیدرصد از تول ۴۷.۲۳

درصد  1۰.6استان، خوزستان با  نیمحصول است و پس از ا نیکننده ا

 .کل کشور در رتبه دوم قرار دارد دیولاز ت

 ایدن یصادرکنندگان روغن نبات انیدر م رانیا ۸۷ رتبه

 ۸۷در رتبه  یصادرکننده انواع روغن نبات ۲۰9 انیدر م رانیا نیهمچن

 .قرار دارد ۳۲محصول در رتبه  نیواردکننده ا ۲۲6 انیو در م

 ران،یا یاسالم یبر اساس آمار گمرک جمهور زیحوزه تجارت ن در

 ۳۴به  9۲دالر در سال  ونیلیم 1۰از  یصادرات روغن ساخته شده نبات

که در  زیمحصول ن نی. واردات اافتی شیافزا 9۵دالر در سال  ونیلیم

 ونیلیم ۵1دالر بود در سال گذشته به  ونیلیم ۷۵حدود  9۴سال 

 .دیدالر رس

از  ییبه کشورها شتریدر سال گذشته ب رانیا یساخته شده نبات روغن

 ییجمله عراق، افغانستان و پاکستان صادر شد و در مقابل از کشورها

 .میروغن را وارد کرد نیا هیامارات، هند و ترک ،یمانند مالز

 استان کشور 1۵در  یو توسعه ا قیتحق یها تیفعال

بزرگ با  یها و شرکت افتهیتوسعه  یگفت که کشورها دیبا انیپا در

 یپژوهش یتهایگسترش روزافزون فعال قیاز طر دیتول یها بهبود روش

 جیشرکتها و کشورها، به تدر ریسا یو توسعه ا قیتحق جیو جذب نتا

تر و متنوع  دهیچیمحصوالت پ دیخود را به تول یاقتصاد یها تیظرف

 دیرا تول شرفتهیپ یبرخوردار از فناور یتا کاالها دهند یتر اختصاص م

 .و صادر کنند

 1۵روغن هم اکنون در  دیدر حوزه تول یه او توسع قیتحق یها تیفعال

)بازگشت به  مختلف در حال انجام است. یها استان کشور و در شرکت

  فهرست(

با  یواحد فوالد کی یو نگهدار ریتعم  نهیکاهش هز

 زدا رسوب یبوم ستمیاز س یریگ بهره
 (96دی  19فارس )خبرگزاری  

 

 یکیالکترون ییشده رسوب زدا یساز یبوم یوربا استفاده از فن آ

و  ریتعم یها نهیتومان در هز ها ونیلیدرمجتمع فوالد خوزستان م

 شد. ییجو صرفه یواحد صنعت نیا ینگهدار

رسوب  یها فارس دستگاه یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 یشود و بر رو یم دیو تول یطراح رانیکه در ا یکیالکترون یزدا

شرکت فوالد خوزستان نصب شده  ژنیواحد اکس یحرارت یمبدلها

و  یو نگهدار ریتعم یها نهیها تومان هز ونیلیاست ، ساالنه م

 .کاهش داده است رامجتمع  نیا یصنعت زاتیاستهالک تجه

 یها در مبدل یمیکلس یگزارش با حذف رسوب ها نیاساس ا بر

 کیر در سال به با۳ها از  مبدل راتیو تعم سی، سرو دی، بازد یحرارت

کارخانه در طول سال  دیتول نیکرده است ، همچن دایبار کاهش پ

توقف  چگونهیاز رسوب ه یتداوم داشته و به علت مشکالت ناش

 .نداشته است یاضطرار

 زیها ن مبدل راتیتعم نهیدرصد هز ۴۰فوق ساالنه  یها تیبر مز عالوه

 . است افتهیکاهش 

 یرسوب زدا یها دستگاه یاحطر یاست فن آور یگزارش حاک نیا

 یجمهور استیر یو فن آور یمعاونت علم تیبا حما یکیالکترون

انبوه آن از  دیشده است، با تول یساز یبوم یشرکت داخل کیتوسط 

 یریدالر ارز از کشور جلوگ ها ونیلیسال گذشته ، ساالنه از خروج م

 عیصنا یی، توانا دیتول یها نهیو هز یو با کاهش مصرف انرژ کند یم

)بازگشت  دهد. یم شیافزا یتحقق اقتصاد مقاومت یکشور را در راستا

  به فهرست(

 دی:کوچک کردن دولت تنها راه رشد تولیعسگر اوالد

  است
 (96دی  ۲۳)خبرگزاری تسنیم  

 
 رانیاتاق ا استیر ،یاسداهلل عسگر اوالد م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

مهم  نکهیبا اذعان به ا ویدر مصاحبه با راد یاتاق بازرگاندر  نیو چ

 انیاست ب اتیکشور پرداخت مال یکننده  دیچالش قشر تول نیتر

روشن است اما بر حق تر آن  یحق اتیداشت: برغم آنکه پرداخت مال

کننده بتواند به دولت  دیوجود داشته باشد تا تول یآمددر دیاست که با

 .بپردازد اتیمال
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 استیو ر ییاقتصاد و دارا ریخود با حضور وز یا اشاره به جلسه ب یو

 یمسئله  ریوز یها گفت: امروز بعد از ظهر در اتاق آقا اتیمال یاداره 

 .قرار خواهد گرفت یمورد بحث و بررس اتیمهم پرداخت مال

سوال که  نیدر پاسخ به ا یدر اتاق بازرگان نیو چ رانیاتاق ا استیر

عامل  ۳کرد:  حیکند؟ تصر یحرکت نم دیسمت تولبه  ینگیچرا نقد

 انیاند که از آن م لیدخ دیبه سمت تول ینگیمهم در عدم حرکت نقد

 .است تیحائز اهم رانینرخ بهره در ا یمسئله 

 دیتول یباره خاطر نشان کرد:در تمام کشورها نیدر ا یاوالد عسگر

که  یدر حالدر نظر گرفته اند  یرقم 1 یصادرات( بهره  یکننده )برا

درصد است و  1۸تا  1۷ نیو ب یرقم ۲بهره ها  نگونهیا رانیدر ا

 ندیگو یسخن م یدرصد 11 یمورد از بهره  نیآنکه در ا رغمیعل

کننده قرار  دیتول اریهرگز در اخت یدرصد 1۲ا ی 11 یمتاسفانه بهره 

 .ردیگ ینم

 یواحدها نیشیپ یها یوجود بده ،یو فعّال اقتصاد شکسوتیپ

عامل و مانع ورود  نیکشور را بعنوان دوم یبانک ستمیبه س یدیتول

 ستمیذکر کرد و افزود: با توجه به آنکه س دیبه سمت تول ینگینقد

 جادیکند وجود بهره ها موجب ا یم یخوددار یاز اقساط بند یبانک

 دیتول نجاستیشده اما سوال ا خصوص نیدر ا ینیسنگ یها مهیجر

 یستمزد کارگر خود عاجز مانده چگونه مپرداخت د یکه برا یکننده ا

 بپردازد؟ مهیتواند جر

مشکل  نیدر جهت رفع ا میکرد: ما معتقد حیتصر یاوالد عسگر

ها را از  مهیبار تمام جر دیدولت با ئتیه یبا مصوّبه  یبانک ستمیس

 ییبا کشورها سهیدر مقا رانیبردارد چرا که ا یدیتول یدوش واحدها

که  ستیبرخوردار ن زیاز سهم بازار ن یحت جانیامصر و آذرب ن،یچ رینظ

است لذا فقط  دیبه قلمرو تول ینگیعدم ورود نقد علت نیمهم سوم نیا

 .میداشته باش یمصرف داخل دیبا

 یبه منظور رشد در عرصه  رانیاذعان کرد: ا نیو چ رانیاتاق ا سیرئ

عزام و ا یو جهان یالملل نیب یها شگاهیحضور در نما ازمندیصادرات ن

توانند  یها نم ئتیو هتل ها ه طیبل ینرخ باال لیاست اما بدل ئتیه

 .بکنند یحرکت

به سمت آن را کوچک  ینگیو حرکت نقد دیتنها راه رشد تول یو

 1۳9۷کرد: اگر دولت کوچک نشود سال  حیکردن دولت دانست و تصر

 یمردم کشور ما خواهد بود چرا که بودجه  یبرا یسخت اریسال بس

تواند  یم یگران جادیاست که دولت تنها با ا یفاحش یکسر یرادا 9۷

 .دیایدر جهت جبران آن بر ب

اظهار  انیبر کوچک شدن دولت در پا دیبا تاک یعسگر اوالد دکتر

طلبد که آن را  یم یکوچک شدن دولت جرات و جسارت ندیداشت: فرا

صد در ۵تا  ۳از  شیمجلس هرگز ب رایز میاز مجلس محترم سراغ ندار

خود را به  یشرکت ها دینکرده است لذا دولت با جادیدر بودجه ا رییتغ

درصد از اقتصاد در دست  ۸۰ نکهیاصرار بر ا کهحراج بگذارد چرا 

کردن جوانان کشور  کاریاست بلکه با ب حیقب یدولت باشد نه تنها عمل

 )بازگشت به فهرست( در قالب فتنه ظاهر شده است.

 500دالر، واردات قاچاق  ونیلیم 7کفش  یواردات رسم

  دیعامل ضد تول 5دالر/  ونیلیم
 (96دی  ۲۳فارس  )خبرگزاری 

 
 دیدوز تهران با اشاره به عوامل مقابل تول کفاشان دست هیاتحاد سیرئ

گمرک در  یها استیس مه،یب ات،یمال ،یبانک التیتسه یگفت: نرخ باال

 است. دیمقابل تول عامل ۵واردات و قاچاق، 

وگو با  دوز تهران در گفت کفاشان دست هیاتحاد سیرئ یرسول شجر

رکود بازار مشکل صنف کفاشان  نکهیا انیفارس با ب یخبرگزار

باشند،  دیتول اریدر اخت دیکه با یدوز است، گفت: متاسفانه عوامل دست

  .قرار دارند دیمقابل تول

 یبانک التیدرصد تسه ۲۲ یخ باالکفاشان با اشاره به نر هیاتحاد سیرئ

پرداخت  کنندگان دیمعموال به تول یبانک التیافزود: البته تسه

 دیکند، با افتیدر یبانک التیبخواهد تسه یاما اگر کس شود، ینم

 ،ییسودها نیبا چن التیدر پا داشته باشد و تسه یکفش آهن

  .کشاند یم یرا به ورطه ورشکستگ کننده دیتول

کنندگان  دیبر ارزش افزوده معضل بزرگ تول اتیمال نکهیا انیبا ب یو

رکود بازار  تیبه وضع وجه چیبه ه اتیداشت: در اخذ مال انیاست، ب

اضافه و  یسال قبل درصد اتیو هر سال نسبت به مال شود یتوجه نم

  .شود یاخذ م یاتیمال یاز مود

ارد، افزود: از کارفرما ند یتیحما چیه مهیسازمان ب نکهیا انیبا ب یشجر

اگر کارفرما  رایکند، ز تیاز کارگر و کارفرما در کنار هم حما دیبا مهیب

  .شود تیوجود نخواهد داشت، تا کارگر مشغول به فعال ینباشد، کار

 ییگفت: گمرک در جا رانیا یاسالم یبا انتقاد از گمرک جمهور یو

 دیکه با ییاو در جاه دهد یاجازه را م نیاجازه واردات دهد، ا دیکه نبا

 یواردات را برا نهیکه هز کند یم یانداز اجازه واردات دهد، آنقدر سنگ

 .دهد یم شیافزا کننده دیتول

از مواد  یداشت: بخش انیدوز تهران ب کفاشان دست هیاتحاد سیرئ

شود که گمرک کشور با  نیواردات تام قیاز طر دیکفش با دیتول هیاول

آن  نهیتومان هز ها ونیلیواردات م در اجازه ریو تاخ ها یتراش مانع
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منجر  نهیهز شیافزا نیکه ا دهد یم شیافزا کننده دیتول یواردات را برا

  .شود یرکود م شیافزا جهیو در نت دیتول نهیهز شیبه افزا

به  یدالر کفش بصورت رسم ونیلیم ۷ساالنه  نکهیا انیبا ب یشجر

 ونیلیم ۵۰۰حدود  ساالنه نیافزود: براساس تخم شود، یکشور وارد م

  .شود یدالر کفش به صورت قاچاق از کشور وارد م

 شوند، یوارد کشور م نییپا یها متیبه ق یواردات یها افزود: کفش یو

قاچاق را  شیافزا نهیزم نیو هم شود یها برابر فروخته م با ده یول

  .کند  یم شتریب

 1۲۰را  رانیصادرات کفش ا زانیدوز م کفاشان دست هیاتحاد سیرئ

منطقه  یبه بازارها یرانیداشت: کفش ا انیدالر عنوان کرد و ب ونیلیم

 )بازگشت به فهرست( . شود یصادر م

صنعت پوشاک  یوزارت صنعت به هشدارها در مورد نابود

  توجه ندارد
 (96دی  ۲۴تسنیم )خبرگزاری  

 
جلسه  نیپنجم م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

با حضور  رانیپوشاک ا یو صنف یصنعت یمشترک تشکل ها رخانهیدب

 عی، صنا رانیپوشاک ا عیصنا یها هیانجمن ها و اتحاد ندگانینما

همگن  عیدوزان ،  صنا راهنیکشباف و جوراب تهران، پ ران،یا ینساج

و پوشاک مازندران ،  ینساج عیصناو پوشاک البرز، همگن  ینساج

و کفاشان  رانیو پوشاک ا یو صادرات نساج دیو لباس، تول طراحان مد

 عیمحترم صنا رکلیمد یدست دوز تهران با حضور افسانه محراب

ماه  ید 1۸پوشاک و چرم وزارت صمت در روز دوشنبه مورخ  ،ینساج

 .برگزار شد 96

دستورالعمل  یاجرا رامونیمسائل موجود پ یاز بحث و بررس پس

شناسه کاال و ضرورت مبارزه  یالعمل کدهاواردات پوشاک ، دستور

 .قرارگرفت نیحاضر دیمورد تائ ریبا قاچاق پوشاک موارد ز یجد

 یخارج یبرندها یندگیدستوالعمل ثبت نما یدرباره اجرا - کی بند

 رانیدر ا
 یاعضاء حاضر در جلسه ضمن انتقاد مجدد از روند کند اجرا هیکل .1

 عتریهرچه سر یار اجرادستورالعمل واردات پوشاک، خواست

 .آن هستند 1۷و  16قراردادن ماده  تیدستورالعمل با اولو

نظر به مصوبات کارگروه دستورالعمل مربوطه در خصوص برخورد  .۲

برند، اعضاء  ریغ یعرضه کننده پوشاک واردات یبا واحدها

 یواحدها نیبرخورد با ا یخواستار مشخص شدن مجر رخانهیدب

 شیو نحوه پا یمجر فیبودن شرح وظاعرضه کننده ، مشخص 

 .هستند شانیا تیفعال

در کارگروه دستورالعمل  رخانهیدب ندگانینظر به اعتراض نما  .۳

مرکز امور اصناف و بازرگانان و روند  یینسبت به فقدان توان اجرا

خواستار  رخانهیدب ی، اعضا ییاجرا یها تیکند فعال اریبس

 فیتکل نییو تع شانیا یمطالبات مطرح شده از سو یریگیپ

و معتقدند مبارزه با قاچاق  دباشن یکارگروه دستورالعمل م گاهیجا

 .کارگروه باشد تیاولو نیاول ستیبا یم

انجام شده در کارگروه و  یها تیفعال یو بازرس شینظر به لزوم پا .۴

خواستار اعالم  رخانهیدب ی، اعضا یخارج یبرندها یثبت برخ

و  تیفعال یدارندگان گواه یاک از سوواردات پوش زانیم یرسم

 یم شانیدر انبارها و مراکز عرضه ا یموجود زانیبا م سهیمقا

 .باشند

 ریپوشاک به وز دکنندگانیو تول رخانهیدب یدرباره نامه اعضا -دو  بند

 صنعت

به  رخانهیدب یاعضا ۲۸/9/96مورخه  96۵۰9به ارسال نامه شماره  نظر

 ی، روسا یه دفتر مقام معظم رهبرمحترم صنعت و ارسال ب ریوز

 رخانهیدب ی، اعضا یمل تیامن یعالیمحترم شورا ریمحترم قوا و دب

باشند.  یرابطه م نیمحترم صنعت در ا ریوز یفور ییخواستار پاسخگو

به  یو توجه کاف یآمده، عدم اقدام فور زیهمانطور که در متن نامه ن

 تبعات مسلماًصنعت  نیو دلسوزان ا دکنندگانیتول یهشدارها

پوشاک به  دیتول یواحدها دیبه دنبال نخواهد داشت و با تهد خوبی

 یاجبار یلیو قاچاق ، عالوه بر تعط هیرو یجهت هجمه واردات ب

، اعتراضات  کارانیب عدادو افزوده شدن گسترده ت یدیتول یواحدها

 .به خود خواهد گرفت یگریشکل د

 عیدر صنا یریشناسه کاال و رهگ یدرباره دستورالعمل کدها -سه  بند

 و پوشاک ینساج

گروه  یبرا یریشناسه کاال و رهگ یبه ابالغ دستورالعمل کدها نظر

 نیا یاجرا یالزم برا یریگیو عدم پ 9۵منسوجات و پوشاک در سال 

 رخانهیدب دییمورد تا لیموراد ذ ،یپوشاک واردات یدستورالعمل برا

 .مشترک قرار گرفت
پوشاک  یبرندها یبرا یآغاز طرح شناسه گذاربا توجه به  .1

 یورود یخواستار ملزم شدن تمام مباد رخانهیدب یاعضا ،یواردات

دستورالعمل شناسه کاال بوده و  یکاال به کشور نسبت به اجرا

و عدم  کسویپوشاک بدون شناسه از  صیخواستار عدم ترخ
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 یندگینما ثبتپوشاک فاقد احراز مفاد دستورالعمل  صیترخ

 .باشند یم گرید یاز سو یخارج یرندهاب

در دستورالعمل ثبت شناسه  یبا توجه به مشخص نبودن مجر .۲

 نیا یمجر عتریخواستار اعالم هرچه سر رخانهیدب یکاال، اعضا

 یمتول یدستگاهها ریسا تیدستورالعمل بوده و معتقدند تبع

 دیو تشد یریدستورالعمل و با سخت گ نیباالخص گمرک از ا

کشور دارند،  هکه واردات عمده پوشاک ب ینید با متخلفبرخور

بخصوص از مناطق آزاد کاهش  یرقانونیحجم قاچاق و واردات غ

 .خواهد داشت یقابل توجه

دستورالعمل ثبت شناسه کاال  یمعتقدند اجرا رخانهیدب یاعضا  .۳

 یبرخورد با پوشاک واردات دیتشد نیو همچن یپوشاک واردات یبرا

 یمنوط به لزوم ثبت شناسه از سو دینبا بدون شناسه ،

از  کسالیاز  شیبوده و با توجه به گذشت ب یداخل دکنندگانیتول

تحت  یواردات یکاالها یبرا یگریدستورالعمل، فرصت د نیابالغ ا

کسب و  ی. مسلما با بهبود فضاستین زیعنوان مشکوک الورود جا

سالم جهت  یفضا جادیکار و مبارزه موثر با قاچاق پوشاک، به ا

 نیا یاز اجرا دکنندگانیپوشاک کمک نموده و تول دیتول

 یاستقبال خواهند نمود.ل یدیتول یواحدها یدستورالعمل برا

 عیصنا رکلیمد یطبق توافق انجام شده با سرکارخانم محراب  .۴

از  یمشترک تهیو پوشاک وزارت صنعت مقرر شد کم ینساج

دستورالعمل  نیبه تدو نسبت یو دفتر نساج رخانهیدب ندگانینما

 یهمکار یریشناسه کاال و رهگ یدستورالعمل کدها لیذ یها

 .ندینما

 
 )بازگشت به فهرست( 



 

 27  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         95بهمن  89شماره 

 شد ایاح نیکارخانه قند ورام
 (96دی  ۲۴تسنیم )خبرگزاری  

 
 نیا ایاح ندیدرباره فرا یافشار فتح الله م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 ،یبا سامانه بانک یبا مشکالت متعدد یدیواحد تول نیفت: اکارخانه گ

بود که با  بانیدست به گر یاتیو موضوعات مال یاجتماع نیتام مهیب

 .موانع برطرف شد نیاستان ا لیتالش کارگروه تسه

 هیتصف هیبر پا نیکارخانه قند ورام هیاول یکه طراح نیبا اشاره به ا یو

اعمال  لیبه دل ریاخ ی: در سالهابوده است گفت یشکر خام واردات

 یدیواحد تول نیا یداخل یدولت از بخش کشاورز یتیحما یاستهایس

 هیواردات مواد اول تیمانند کارخانجات مشابه سراسر کشور با محدود

 .موقت مواجه شد یلیبا تعط تیمواجه و در نها

در بازگشت  یعلت اصل  در ادامه خاطرنشان کرد: یمسئول استان نیا

مختلف کشور  یمجموعه ها یو همراه یهماهنگ نیرخانه قند ورامکا

 ۴۰در گام نخست، مجوز واردات  میگمرک است که توانست ژهیبه و

 نیروند با هم نیو ا میریشرکت بگ نیا یهزار تن شکر خام را برا

به گمرک  ییها نیتضم زیآن کارخانه ن قبالو در  ابدیتناسب ادامه 

 .شده را بدون عرضه در داخل، صادرکند یمحصول فرآور نیداد که ع

گفت: از آنجا که شکر  زیمحصول ن نیا یدرباره بازار صادرات یو

در منطقه  یخوب یدارد، از بازارها یمناسب تیفیکشور ک یدیتول

 یواحدها تیتوان از ظرف یم یبراحت نیبرخوردار است، بنابرا

 یو ارزآور صدور محصول یشده در کشور، برا جادیا یصنعت ینینچنیا

 .استفاده کرد

منطقه و  یکارخانه را کشورها نیمقاصد محصوالت ا یالله فتح

 نهیزم رانیو دانش موجود در ا زاتیاعالم کرد و گفت: تجه هیهمسا

 یمختلف یکرده است و حاال کشورها جادیرا ا تیفیشکر با ک دیتول

 .هستند یرانیشکر ا یمتقاض

 یراه انداز یایستان تهران از مزاسازمان صنعت، معدن تجارت ا معاون

نفر از  1۷6را بازگشت و مشغول به کار  نیمجدد کارخانه قند ورام

 یکرد ظرف هفته ها یدواریپرسنل آن در فاز نخست عنوان و ابراز ام

جداشده  یروهاین هیبق دیبا وارد مدار شدن همه خطوط تول ندهیآ

 .ار شوندمشغول به ک مینفر به طور مستق ۳۰۰کارخانه و تا 

شکر خام دانست و گفت:  هیکارخانه را تصف نیا یمحصول اصل یو

 دیتول زیکارخانه قند حبه و کله ن یفازها هیبق یالبته با راه انداز

 .خواهد شد

تن در روز است که در گام  ۴۵۰ نیکارخانه قند ورام یواقع تیظرف

 )بازگشت به فهرست( شود. یم دیتن محصول در روز تول ۳۰۰نخست 

نقاط کشور/  یدر برخ دیتول یمناسب برا  رساختینبود ز

 عیبرق صنا نهیلزوم کاهش هز
 (96دی  ۲۵فارس )خبرگزاری  

 
قشم گفت: انتظار صنعتگران از  یرو یایسرپرست شرکت ذوب و اح

 جادیرا در نقاط مختلف ا دیتول هیاول یها رساختیاست که ز نیدولت ا

و اشتغال را در  دیبتوانند تول دکنندگانیگذاران و تول هیرماکند تا س

 کشور توسعه دهند.

متأسفانه در  نکهیا انیبا ب یمیرح ریفارس، ام یبه گزارش خبرگزار

مناسب از جمله  یها رساختیقشم ز رهیاکثر نقاط کشور از جمله جز

از  دکنندگانیاظهار داشت: انتظار تول ست،یآب، برق و گاز فراهم ن

را در نقاط  دیتول یو اساس هیاول یها رساختیاست که ز نیولت اد

گذاران و صنعتگران بتوانند به  هیمختلف کشور فراهم کند تا سرما

 .بپردازند ییزا و اشتغال دیتول

 یاست که لوله کش نیخواسته ما از دولت ا نیکرد: مهمتر دیتأک یو

 اریرا در اخت دیمناسب برق جهت تول ماندیآب و گاز انجام شود و د

 .ابدیکاهش  یبرق مصرف نهیقرار دهد تا هز عیصنا

از باطله ها به  یرو دیدروکسیه دیدر ادامه از افتتاح واحد تول یمیرح

 کینزد یا ندهیقشم در آ یرو یایتن در شرکت ذوب و اح ۲۰ تیظرف

با  یواحد آغاز شده و به زود نیا یشیآزما دیخبر داد و گفت: تول

 .شود یافتتاح م یه صورت رسمحضور مقامات ب

 دیدروکسیه دیپروژه احداث واحد تول یفاز مطالعات نکهیا انیبا ب یو

 نیا ییشروع شده است، گفت: فاز اجرا 9۴ها از سال  از باطله یرو

 ۵تا  ۴ اریخاک با ع ند،یفرآ نیآغاز شده و در ا 9۵پروژه در سال 

و  لیدرصد تبد ۲۰ه درصد  )موجود در محل دپو باطله ها( به کنسانتر

 .شود یمنتقل م یورق رو دیتول خط یبه ابتدا

کنسانتره  دیواحد تول یدرصد 96 یکیزیف شرفتیبا اشاره به پ یمیرح

 باًیکارخانه تقر ییایجغراف تیافزود: با توجه به موقع ،یرو دیدروکسیه

مجتمع  نیا دیشود، در واقع تول یشرکت صادر م داتیاکثر تول
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ما در بازار  داتیدرصد از تول ۵ت و فقط حدود صادرات محور اس

  )بازگشت به فهرست( .رسد یبه فروش م یداخل

داخل را  دیوزارت نفت قانون حداکثر استفاده از توان تول

 کند یاجرا نم
 (96دی  ۲9تسنیم )خبرگزاری  

 
 یگفتگو زارع با حضور در برنامه میرح م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

درباره گزارش مجلس در  مایپنجشنبه شب شبکه دو س یخبر ژهیو

و  یدیحداکثر استفاده از توان تول"عملکرد قانون  یابیارز نهیزم

گزارش، وزارت  نیافزود: در ا "کشور یازهاین نیدر تام یخدمات

 تیقانون را رعا نیدر چند مورد ا روین رتصنعت، معدن و تجارت و وزا

 دیتوان تول یداخل یرا وارد کردند که شرکت ها ییاالهاک ینکرد و برخ

 .تر داشتند نییپا متیآن را با ق

در عصر  رایکند ز تیخود را تقو دیما با یافزود: بخش خصوص یو

 .میابررقابت هست

به استفاده  لیواردات را از علل تما ینبود ضمانت عملکرد و راحت زارع،

 ن،یکاالها مانند تورب ی: در برخو اضافه کرد انیب یاز محصوالت واردات

که توان  یالکتروموتور واردات انجام شده است در حال رآالت،یمبدل، ش

 .آن ها وجود دارد یداخل دیتول

 یاسالم یمجلس شورا یمل دیاز تول تیحما ونیسیکم سیرئ بینا

که وزارت صنعت، معدن و تجارت با  میگفت: در بودجه آورده ا

و سازمان برنامه و بودجه مکلف  ییو دارا یادوزارت امور اقتص یهمکار

 دیتول تیدر جهت تقو یاقتصاد مقاومت یها استیس یهستند در اجرا

نسبت به  1۳9۷خرداد سال  انیتا پا داکثرح یداخل و حفظ منابع ارز

 یبرا یزیو قاچاق و برنامه ر یعمده واردات یمصرف یکاالها ییشناسا

 .داخل اقدام کنند دیسهم تول شیافزا

الزم را  یحکم، دولت مکلف شد مشوق ها نیا انیادامه داد: در جر یو

بند فراهم  نیموضوع ا یدرصد ارزش کاالها 1۰حداقل  دیتول یبرا

و خدمات پس از فروش  یمحصوالت خارج یکند و اجازه فروش قانون

بند، تنها مشروط به مشارکت در  نیموضوع ا یآن ها در مورد کاالها

 .داخل است دیتول

 نیصنعت، معدن و تجارت هم با حضور در ا ریوز عیمعاون صنا مشاور

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون  نکهیبرنامه با اشاره به ا

 "کشور یازهاین نیدر تام یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول"

 یتشکل ها یرا با همکار یموظف شده فهرست کاالها و خدمات داخل

کند، افزود:  یعموم یو اطالع رسان یگردآور یو خدمات یدیتول

که از امکانات  یبخش خصوص یو حت یعموم یدستگاهها و نهادها

که  ییکاالها یخارج دیکند موظف شدند از خر یاستفاده م یدولت

 .کنند یفهرست است خوددار نینامشان در ا

به  دیقانون طرح ها لزوما با نیاضافه کرد: بر اساس ا یفروتن ومرثیک

وجود  یرانیا تیارجاع شود اگر شرکت با صالح یرانیا یرکت هاش

 .استفاده کنند یبه همراه داخل یتوانند از مشارکت خارج ینداشت م

از  یگزارش مجلس درباره قانون استفاده حداکثر نکهیبا اشاره به ا یو

دارد که  یقانون نواقص نیداخل قابل قبول است، گفت: ا دیتوان تول

 .میبهتر از آن استفاده کن میتا بتوانبرطرف شد  دیبا

کشور در سامانه  یو خدمات داخل داتیگفت: فهرست تول یفروتن

 .از آن ها استفاده کنند دیموجود است و با

 یکه مشخص کند چه تعداد از شرکت ها میندار یافزود: آمار یو

 کنند؟ یم تیقانون را رعا نیا یداخل

در  یگذار هیو کمبود سرما یمالگفت: با توجه به کمبود منابع  یفروتن

کنند  یشرط م نانسیفا یبرا یخارج یکشورها یداخل کشورمان برخ

موضوع با قانون  نیو ا میکن نیدرصد طرح را از آن ها تام ۸۵تا 

 "کشور یازهاین نیدر تام یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول"

 .ردیگ یمدر تضاد قرار 

بر  نکهیا انیت، معدن و تجارت با بصنع ریوز عیمعاون صنا مشاور

ثبت سفارش را  یبه طور مطلق جلو میتوان یقانون نم نیاساس ا

که اگر متوجه شدند خالف  میافزود: به همه تشکل ها نامه زد م،یریبگ

 .قانون عمل شده به ما اطالع دهند نیا

 یاز کانال شورا یو عموم یدولت یپروژه ها شتریگفت: ب یفروتن

سازمان  رمجموعهیدر ز یونیسیکه قبال کم یذرد در حالگ یاقتصاد م

اقتصاد  یپرونده در شورا نیاز مطرح شدن ا شیبرنامه و بودجه بود و پ

جدول  تیکردند و به شرط رعا یم یساخت داخل طرح را بررس زانیم

شود و  یکار انجام نم نیشد اما اکنون ا یداده م ارمورد نظر، اجازه ک

 .میباره مکاتبه کرد نیاقتصاد در ا یشورا رخانهیچند بار با دب

بر اساس مفاد قانون  میکه توانست ییتا آنجا نکهیبر ا دیبا تاک یو

وجود دارند که  ییافزود: در دستگاه ها شرکت ها م،یحرکت کرد

 دیهم عالقمند به خر یداخل هستند و برخ دیاز تول دیعالقمند به خر

کر داده شود و ممکن است اصالح شوند و تذ دیاز خارج هستند که با

 .وجود داشته باشد نهیزم نیا دررانت ها هم  یبرخ

 نیبا ا یریهم در ارتباط تصو رانیا یعضو اتاق بازرگان یلیجم میابراه

که  ییوزارت صنعت، معدن و تجارت از کاالها نکهیبرنامه با اشاره به ا

 یلو م یداخل دیاز تول دیشوند آگاه است، گفت: با یثبت سفارش م

 .میاندازیب گرانیرا به گردن د راتیتقص دیکرد و نبا تیحما
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 دیشود، افزود: تول یاجرا نم یبه درست نیقوان نکهیبا اشاره به ا یو

 .از آن استفاده کرد دیدارد و با یداخل توان کاف

موضوع را  نیراحت تر است، ا دیواردات از تول نکهیا انیبا ب یلیجم

بصورت  یداخل دیاز تول دیو افزود: بابه واردات دانست  لیعلت تما

 یداخل دیاز تول میدار تیکه مز ییها نهیدر زم دیو با تیحما یاصول

 .میاستفاده کن

 ۸۲۸و  یپروانه بهره بردار 61۲در فوالد  یگفت: در بخش خصوص یو

 .کننده فوالد دارد دیتول ۵که کره فقط  یدر حال میپروانه دار یتقاضا

و  میخود را کوچک نگه دار یبخش خصوص دیباادامه داد: ما ن یلیجم

 .میکن تیبزرگ حما یخصوص یاز بخش ها دیبا

تهران  یو کشاورز یبازرگان ع،یعضو اتاق صنا یصمد یکاله رضایعل

صنعت برق  نکهیبرنامه با اشاره به ا نیبا ا یهم در ارتباط تلفن

 ادیصنعت با فاصله ز نیماست، گفت: در ا یشرویپ عیکشورمان از صنا

 یدر حد کشور دیو شا میدر حال توسعه جلوتر یکشورها گریاز د

 .میباش ایتالیمانند ا

دالر صادرات کاالها و خدمات  اردیلیادامه داد: اکنون حدود سه م یو

 یو متوسط حقوق گمرک میدر حوزه صنعت برق دار یو مهندس یفن

و  و به روز است ریصنعت رقابت پذ نیا نیدرصد است بنابرا 1۵صنعت 

 .طرح ها را ادامه داد میدر دوران تحر

 هیسرما یتهران افزود: کسر یو کشاورز یبازرگان ع،یعضواتاق صنا نیا

منتقل شد حدود  ازدهمینهم و دهم که به دولت  یدر دولت ها یگذار

 .تومان بود اردیلیهزار م ۲۰تا  1۵

 یدر پ یبخش خصوص ایو  رویاضافه کرد:وزارت ن یصمد یکاله

شود و  یموجب واردات م نانسیفا نیبوده اند و ا یخارج نانسیفا

 دیدرصد ارزش طرح ها با 6۰تا  ۵1است که  نیا نانسیمعموال شرط فا

 .شود نیاز آن کشور تام

 در است شده وارد برق های کابل و و ترانس نیگفت: تورب یو

در کشور ما قرار  انهیترانس در خاورم دکنندهیتول نیکه بزرگتر حالی

 .برد یم نیما را از ب یموضوع بازار صنعت گر داخل نید و ادار

 زین ینفت زاتیعضو انجمن سازندگان تجه یدهکرد یمیصم امکیس

گونه بود که  نیا یبرنامه گفت: روح قانون قبل نیبا ا یدر ارتباط تلفن

 ۵1بود و حداقل  یرانیا یآن ارجاع کار صرفا به شرکت ها یبر مبنا

 .انجام شود یتوسط توان داخل دیدرصد انجام کار با

را در  ینامه ا نیادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در آن زمان آئ یو

خواست  یم کاری اگر کرده بود که بر اساس آن بیباره تصو نیا

در مورد  دیبا یشد و شرکت داخل یدرست انتخاب م ریشروع شود مس

 .داد یم حیاز توان داخل توض یدرصد ۵1تفاده سا

آن از  یرفت و متول نیقانون، روح آن از ب نیافزود: با اصالح ا یمیصم

 ییبود به دستگاه اجرا یسازمان برنامه و بودجه که دستگاه فراجناح

 .افتیکشور انتقال 

نامه نوشتند اما متاسفانه  نیباره آئ نیادامه داد: انجمن ها در ا یو

نامه نرفت و به  نیبار آئ ریوجه ز چیوزارت صنعت، معدن و تجارت به ه

آغاز  دیدانند کار را از کجا با ینم ییاجرا یعلت دستگاه ها نیهم

 .کنند

اکنون ثبت سفارش، ابزار وزارت  نکهیبا اشاره به ا یدهکرد یمیصم

ثبت  چهی گاز و نفت بخش در صنعت، معدن و تجارت است،گفت:

مواجه  یبا دستگاه نیشود بنابرا یانجام نم دیقبل از خر یسفارش

 یدهایکند و خر یکه قرارداد خود را بدون اطالع منعقد م میهست

از  دیبه گمرک رس دهایخر نیکه ا یندهد و زما یخود را انجام م

 .کند یثبت سفارش م یوزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا

که به مناطق  ییگفت: کاالها ینفت زاتیانجمن سازندگان تجه عضو

درصد  ۷۰شوند و حدود  ینمروند در وزارت صنعت، ثبت  یم ژهیو

و نفت و گاز متاسفانه پس از ثبت سفارش و  یمیپتروش یطرح ها

 .شود یمطلع نم یشود و کس یدر پروژه اجرا م دیخر

و  یدیحداکثر استفاده از توان تول"ادامه داد: وزارت نفت قانون  یو

را انجام  دیخر رایکند ز یرا اجرا نم "کشور یازهاین نیدر تام یخدمات

تا حقوق و  ندیآ یدهد و سپس به وزارت صنعت، معدن و تجارت م یم

 )بازگشت به فهرست( را پرداخت نکنند. یعوارض گمرک
 

 دام
 ندارد یمجوز دامپزشک کیگوشت ارگان

 (96دی  ۳تسنیم )خبرگزاری  

 
سازمان  یبه نقل از از روابط عموم میتسن یبه گزارش خبرگزار

هزار  9۰۰ ییلویانتشار خبر عرضه گوشت ک یکشور، در پ یشکدامپز

به عنوان گوشت  (Veal) لیگوشت و یمجاز یدر فضا یتومان

دفتر نظارت بر  زوله،یکامالً ا یو در فضا ریشده با ش هیو تغذ کیارگان

 چگونهیسازمان اعالم کرد که تاکنون ه ییو مواد غذا یبهداشت عموم

چه به صورت  Veal عرضه گوشت و یفرآور د،یجهت تول یمجوز

 .سازمان صادر نشده است نیازجانب ا یمجاز یدر فضا ایو  میمستق
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 یباره از وظائف سازمان دامپزشک نیقانون، صدور مجوز در ا براساس

 یها یژگیو و طیدر خصوص شرا یکشور است که تاکنون دستورالعمل

 .ده استابالغ نش یبهداشت  نوع فرآورده نیا دیمراکز عرضه و تول

ازجانب اشخاص  یا رسانه یدر فضا ینترنتیا غاتیانتشار و تبل نیبنابرا

 .ندارد یقانون گاهیسازمان جا نیاز نظر ا یحقوق ای یقیحق

 یدر کشور مستلزم داشتن پروانه بهداشت یخام دام یها فرآورده دیتول

 یبا لگو دیداشتن پروانه تول نیاست. همچن یمراکز عرضه از دامپزشک

که کالً تحت  دیو انقضاء در محل تول دیتول خیتار ،یان دامپزشکسازم

 )بازگشت به فهرست( خواهد بود. یاست الزام ینظارت دامپزشک

 بار گران شد+اسناد 2سال گذشته  کیدر  اتیلبن
 (96دی  ۳تسنیم )خبرگزاری  

 
 9۵ماه سال  ید ۲1 م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بازرگان

در آمدن  قیحالت تعل خبر از به یدر گزارش یخبرگزار نیبود که ا

کاال و خدمات با عنوان  یرسان  در سامانه اطالع یلبن یها فرآورده متیق

 .داد «یروزرسان درحال به»

در بازار  اتیلبن متیواقعه کماکان ق نیسال از ا کیاز گذشت  بعد

مصرف  تیسامانه سازمان حما نیارقام مصوب درج ا نیمتفاوت از آخر

مرتبه  ۲سال گذشته   کی یط یکنندگان است ول دیکنندگان و تول

 در بازار گران شده است. اتیلبن متیق

 
 شیبعد از اعالم خبر افزا زیگزارش در سال گذشته ن نیبنابرا

بود که نرخ  میتسن یتوسط خبرگزار زهیاسترل ریش تریهر ل یتومان۲۰۰

مصرف  تیکاال و خدمات سازمان حما یرسان اطالعدر سامانه  اتیلبن

 یدر آمد که دوباره در روزها قیحالت تعل کنندگان به دیکنندگان و تول

 .میهست ادشدهیدر محصول  یتومان۲۰۰ شیافزا شاهدگذشته دوباره 

 یکم و پرچرب پاکت ریش تریمصوب هر ل متیق نیگزارش آخر نیبنابرا

 تیکاال و خدمات سازمان حما متیق ینرسا اطالع گاهی)تتراپک(  در پا

  ماه یشده است که در د  تومان درج ۸۰۰هزار و  ۲کنندگان  مصرف

گذشته  یو در روزها دیهزار تومان رس ۳به  افتهی شیتومان افزا ۲۰۰

فروش  تومان به ۲۰۰هزار و  ۳مصوب  یاز برندها یتوسط برخ زین

 .رسد یم

  عکس و ماست گران شد + ری: شدیبخوان شتریب

کاال و  متیق یرسان در سامانه اطالع اتیلبن متی: قدیبخوان شتریب

 در آمد+ اسناد قیحالت تعل خدمات به

 
 یرسان اطالع گاهیپا یکه از رو اتینرخ مصوب امسال لبن نیآخر ریتصو

 است: ریشرح ز کاال و خدمات برداشته شده است، به متیق

 
 رست()بازگشت به فه 

 

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/02/1608580/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 واردات مرغ و گوشت کشور دست چند نفر است؟
 (96دی  ۸تسنیم )خبرگزاری  

 
امور دام  یبانیشرکت پشت رعاملیمد م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

تومان  66۵۰ لویهر ک متیمرغداران با ق دیوزارت جهاد گفت: مازاد تول

 یداریتومان خر 69۵۰ لویهر ک متیبا ق ۲و  1و گوشت مرغ درجه 

 .میندار دیدر تول یو کمبود ودش یم

و مازاد  دیتول یگوشت مرغ به اندازه کاف نکهیبا اشاره به ا یول رضایعل

امور دام به منظور  یبانیشود، افزود: شرکت پشت یم یداریخر زین

را  دیثبات در بازار گوشت مرغ مازاد تول جادیاز مرغداران و ا تیحما

 عیمناسب توز متیان را با قمرغدار ازیمورد ن یو نهاده ها یداریخر

 .ندک یم

از آنچه که  شتریب یاست و حت یموجود به اندازه کاف ریگفت: ذخا یو

 وعیدر صورت ش ندهیتا در آ میکرد یداریکرده است خر فیدولت تکل

 .میبازار را پاسخ ده یفوق حاد پرندگان تقاضا یآنفلوانزا یاحتمال

: هم اکنون بازار گوشت مرغ امور دام افزود یبانیشرکت پشت رعاملیمد

تا  ۷۵۰۰ متیق نیانگیگوشت مرغ با م لوگرمیبا ثبات است و هر ک

گوشت مرغ منجمد  عیتوز نیشود. بنابرا یتومان عرضه م ۷۸۰۰

 .متوقف شده است

 یکه نهاده ها میفعال در کشور دار یهزار واحد مرغدار ۲۳گفت:  یول

 .میکرد نیواحدها را تأم نیا دیتول ازیمورد ن

شامل  دیتول ینهاده ها تیکرد: گرچه مرغداران از وضع حیتصر یو

نهاده  عیندارند اما با توجه به توز یچندان تیو ذرت رضا ایکنجاله سو

 .ندارند یمشکل چندان دیدر تول یتیحما یها متیها با ق

ماه امسال  9شرکت در  نیامور دام افزود: ا یبانیشرکت پشت رعاملیمد

 یمرغدار ی، ذرت و جو در واحدها ایتن کنجاله سو ونیلیاز دو م شیب

 .کرده است عیتوز یو دامدار

نهاده  نیدر تأم یتیمحدود چیامور دام ه یبانیگفت: شرکت پشت یول

 .ها ندارد هیتشکل ها و اتحاد یبرا یدام یها

 یواحدها ازیمورد ن ینهاده ها عیطرح توز یکرد: با اجرا دیتأک یو

نهاده ها دست دالالن و  نیعرضه ا شیو افزا یو دامدار یمرغدار

 .واسطه ها از بازار کوتاه شده است

امور دام افزود: در چند ماه گذشته به  یبانیشرکت پشت رعاملیمد

کمتر از بازار  متیاز مرغداران و دامداران نهاده ها با ق تیمنظور حما

 .شود یعرضه م

نت در واردات نهاده ها را جادیاز افراد را درخصوص ا یبرخ یادعا یول

و  یدولت یو بازرگانان بخش ها انیکرد و گفت: تمام متقاض بیتکذ

 تیو با رعا یتوانند بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورز یم یخصوص

واردات نهاده  یبرا یا نهیو قرنط یبهداشت یو دستورالعمل ها نیمواز

 .داقدام کنن

مورد  یواردات نهاده ها نهینفر در زم 9۰از  شیافزود: هم اکنون ب یو

واردات گوشت قرمز  نهیدر زم زینفر ن 9۰مرغداران و دامداران و  ازین

 .فعال اند

 نهیکرد: معتقدم در زم حیامور دام تصر یبانیشرکت پشت رعاملیمد

 دیبازار گوشت مرغ و گوشت قرمز دولت با مینهاده ها و تنظ نیتأم

 میواگذار کند و ما تالش دار یمهم را به بخش خصوص نیکنار برود و ا

 . میقرار ده یبخش خصوص اریرا دراخت فیوظا نیا

 واردکننده انحصارگر به مرغداران و مردم ۵: ظلم دیبخوان شتریب

 صیدر ترخ ریو تأخ ینهاده را مشکالت ارز متیق شیعلت افزا یول

هزار تن محموله  ۸۰۰: هم اکنون دانست و افزود یواردات یمحموله ها

شده است و از  یداریخر ایهزار تن محموله کنجاله سو ۵۰۰ذرت و 

 .شود یم صیبندر ترخ

فوق حاد  یآنفلوانزا یماریو کنترل ب تیریکرد: به علت مد حیتصر یو

 نیاست. بنابرا افتهی شیافزا یا نهیقرنط یها یریپرندگان سخت گ

در شبانه روز  نیاز ا شیکه تا پ یاتوارد یمحموله نهاده ها صیترخ

شد درحال حاضر در شبانه روز به کمتر از  یهزار تن انجام م ۲۰تا  1۵

 .است افتهی کاهشهزار تن  ۵

 ?امور دام درباره بازار گوشت قرمز گفت: یبانیشرکت پشت رعاملیمد

 ایو استرال انهیم یایآس یاز کشورها یتن گوشت واردات 1۰۰روزانه 

 یم عیتوز یا رهیزنج یو تره بار و فروشگاه ها وهیم نیادیم وارد و در

 متیگرفته شده و ق متیق شیروند افزا یشود و درحال حاضر جلو

 .کاهش است بهگوشت قرمز رو 

 یبازار گوشت قرمز به ثبات برسد در بازار م کهیکرد: تا زمان دیتأک یول

 )بازگشت به فهرست(i.میمان

  ام بخرند شرمنده ریش توانند یمردم نم نکهی: از ایتحج
 (96دی  11تسنیم  زاری)خبرگ 
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امروز  یمحمود حجت م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار کشاورز

 یها شیکشاورزان نمونه در مرکز هما یمراسم معرف هیدر حاش

رفع مشکالت  یبرا نکهیبر ا یمبن یدر پاسخ مایصدا و س یالملل نیب

اظهار کرد:  د،یرا در دستور کار دار یکشاورزان چه اقدامات یتشیمع

و مددکار و  اوریاست که ما  نیوجود دارد ا ورزانآنچه در ارتباط با کشا

و  داریپا دیتا کشاورز با لحاظ تول میدر کنار کشاورزان در مزرعه باش

بر علم و دانش روز از آب و خاک و از  هیو تک یطیمح ستیمسائل ز

 .داشته باشد تر ی اقتصاد یور آن قرار گرفته بهره اریه در اختک یفرصت

درآمد  ندهیبه آ داریو نگاه پا شتریب دیتول ،یور بهره شیافزود: با افزا یو

 .افتیخواهد  شیافزا زیکشاورزان ن

ادامه داد:  یبخش کشاورز یها ارانهیدرباره  یهاد کشاورزج ریوز

آب   مربوط به شود یداده م یورزکه در بخش کشا ییها ارانهی نیشتریب

تومان در  اردیلیهزار م ۷، 96در سال  کهیو خاک است به طور

 یاجرا یبرا نهیمختلف و مناطق مختلف کشور در مزارع هز یها شاخه

 .ها شده است طرح نیا

 یاریآب نینو یها ستمیس یاجرا یها نهیدرصد هز ۸۵ادامه داد:  یحجت

 .شود تیدر کشور تقو دیولتا ت شود یتوسط دولت پرداخت م

در بازار و اختصاص ارز  وریدام و ط یها بازار نهاده تیدرباره وضع یو

 وریما در بخش ط ییمحصول نها دیآنها اظهار کرد: تول یبرا یا  مبادله

 ۲.۲مرغ  یکه نرخ جهان یکمتر است به طور یآن از نرخ جهان متیق

 .رقم در کشور ما کمتر است نیدالر است اما ا

در سال  زیاضافه کرد: در بخش مرغ تخمگذار ن یجهاد کشاورز ریوز

که با  یداتیرفت اما با اقدامات و تمه نیاز مزارع ما از ب یا گذشته عده

عرضه و تقاضا را متناسب  میکمک خود مرغداران انجام شد توانست

 یو باعث شد بخش افتیگسترش  زیاما بحث آنفلوآنزا به امسال ن میکن

و عرضه  دیتول یامر منجر به کسر نیبرود که ا نیدوباره از ب ام وریاز ط

 .کمتر به بازار شد

واردات عمل  قیخود در بازار از طر ازین نیتام یگفت: برا یحجت

ما به اندازه مصرف  ازیتخم مرغ ن دیتول شیبا افزا میداریاما ام میکن یم

 .باالتر از آن برسد یو حت

در کشور از  وریخوراک دام و ط نیتام یاکه بر ییها افزود: نهاده یو

 نیکه ارز آن را از ارزانتر میا کرده یسع شود یم نیواردات تام قیطر

 متیتا با کاهش ق میکن نیبدون وقفه تام  (یا ارز در کشور )ارز مبادله

 .ابدین شیمرغ افزا متی( قوریها )خوراک ط نهاده

گفت:  یکشاورز گرید یها در بخش یصادرات التیبا اشاره به تسه یو

 یبرا یالتیتسه ینیزم بیمحصوالت مانند کشمش و س یدر برخ

 نیمنجر به تام میدواریواردات داده شده است که ام ایصادرات 

 .آنها شود یکشاورزان و سودآور یها نهیهز

 شوند یخام متضرر م ریاز بابت فروش ش دامداران

 یر بازار مصرف ناشمرغ د تخم متیق شیافزا نکهیبر ا دیبا تاک یحجت

شد:  ادآوریفوق حاد پرندگان است،  یآنفلوآنزا ریفراگ یماریاز ب

 افتیگسترش  زین یدر سال جار روسیو نیهمه تالش ها ا رغمیعل

و  برد یم نیشبه مانند برگ خزان تمام پرندگان را از ب کی روسیو نیا

 شتریب یداریاست که عامل پا یتوجه داشت که فصل سرما فصل دیبا

 .دیآ یبه حساب م روسیو نیا

گفت:  میبه تسن زین اتیلبن متیق شیدرباره افزا یجهاد کشاورز ریوز

 یلبن یها و فرآورده میندار دیمشکل تول اتیمانند لبن یمسائل نیدر تام

که از  یخام ریش متیق یحت شود یم نیدامداران تام یدیتول ریاز ش

 .آنها کمتر است شده نییتع متیاز ق شود یم یداریکشاورزان خر

اضافه کرد: دامداران در حال متضرر شدن هستند و محصوالت  یو

و اکنون به زحمت خود  کنند یعرضه م یجهان یها خود را کمتر از نرخ

 .اند را سرپا نگه داشته

 یبرا یاز اقشار جامعه بابت عدم قدرت مال یا بخش عمده شرمنده

 هستم ریش دیخر

از اقشار جامعه هستم  یا ن و بخش عمدهگفت: شرمنده دامدارا یحجت

( که حاصل دسترنج هموطنان ریمحصول )ش نیا توانند یکه نم

 یها روش قیاز طر دوارمیخودشان است بخرند و مصرف کنند اما ام

تا همه آحاد جامعه  میده شیرا در کشور افزا ریمصرف ش یگرید

 .بتوانند از آن استفاده کنند

 یدر کشور به شکل دیبا یگفت: دامدار انیدر پا یجهاد کشاورز ریوز

دسترنج خود استفاده  جیبتوانند از نتا زیدنبال شود تا آنها ن داریپا

 )بازگشت به فهرست( کنند.

شناخته  نیاز چ ایالپیواردکننده بزرگ ت نیچهارم رانیا

 شد
 (96دی  11تسنیم )خبرگزاری  

 
منتشر شده از  یآمارها م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

دهد  یملل متحد نشان م یخواروبار و کشاورز یسازمان جهان یسو

نخست  مهیدر ن نیاز چ ایالپیت یواردکننده بزرگ ماه نیچهارم رانیا

 .بوده است ۲۰1۷
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از  ایالپیت یتن ماه 69۰۰بالغ بر  ۲۰1۷تا ژوئن  هیژانو یماه ها در

درصد از کل صادرات  ۳.6رقم معادل  نیکه اشده  رانیوارد ا نیچ

  .دوره بوده است نیدر ا نیچ یایالپیت یماه

 نیبزرگتر ،یهزار تن ۳۸با واردات  کایاساس گزارش فائو، آمر بر

بوده است. ساح عاج با واردات  نیاز چ ینوع ماه نیواردکننده ا

 یدر رتبه ها بیبه ترت یتن 9۴۰۰با واردات  کیو مکز یتن 1۴۷۰۰

 .نظر قرار داشته اند نیدوم و سوم از ا

بوده و مصرف آن  یسم یماه نیاز کارشناسان معتقدند ا یاریبس

در  زین یکه اخبار نیا ژهیاندازند. به و یانسان را به خطر م یسالمت

 منتشر شده است. نیدر چ یماه نیپرورش ا یربهداشتیغ طیمورد شرا

  )بازگشت به فهرست(

مرغ/  دکنندگانیتول یاندهیجوجه و ز متیق شیافزا

 یفاکتورساز روزه کیجوجه  دکنندهیتول یواحدها

  کنند یم
 (96دی  ۲۲فارس )خبرگزاری  

 
اما  افتهیکاهش  روزه کیجوجه  متیبا وجود آنکه اعالم شده بود ق

 روزه کیجوجه  متیگفت: ق یدهنگان مرغ گوشت انجمن پرورش سیرئ

 نیا دکنندگانیکه تول ییتا جا دهیرس شتریار تومان و بهز ۲به مرز 

 .کنند یم یمحصول فاکتورساز

فارس، در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یوسفیمحمد 

 یآنفلوانزا وعیدر برابر ش یمرغ گوشت یواحدها تیوضع نیمورد آخر

 یبیآس یمرغ گوشت یبه واحدها یماریب نیپرندگان خاطرنشان کرد: ا

گذار هستند و  تخم یکه به نوع یمرغ مادر گوشت یاما واحدها نرسانده، 

 بیآس کنند، یم دیتول کروزهیبه جوجه  لیتبد یبرا دار مرغ نطفه تخم

در بازار  روزه کیجوجه  متیامر سبب شده ق نیاست که هم دهید

 .ابدی شیافزا

در هفته گذشته به هر عدد  کروزهیجوجه  متیصراحت گفت: ق به یو

 یشتریب شیو احتمال دارد از فردا هم افزا دهیهزار تومان رس ۲ یباال

 .داشته باشد

 ریدو هفته اخ روزه کیانجمن جوجه  سیکه رئ دیفارس پرس خبرنگار

از  یخبر چیو ه دیتومان رس 1۴۰۰محصول به  نیا متیگفته بود ق

 دکنندگانیتول دیکرد: اکنون با حیتصر یکه و ستین متیق شیافزا

 ایتومان بفروشند اما  1۷۰۰هر عدد  متیآن را به ق کروزهیجوجه 

صادرشده  یفاکتورها ای کنند ینم ادرمحصول خود فاکتور ص یبرا

را از  یگریاما نرخ د شود یدرج م 1۷۰۰است که در فاکتور رقم  یصور

 .رندیگ یم یمشتر

سؤال که  نیدر پاسخ به ا یدهندگان مرغ گوشت انجمن پرورش سیرئ

در بورس عرضه شود  یساز شفاف یبرا روزه کیفروش جوجه  قرار بود

  است، تیموضوع در چه وضع نیرا متعادل کند و اکنون ا متیتا ق

متعادل  ها متیتا ق شود یکرد: با بورس مرتب جلسات برگزار م حیتصر

 میبخش هم شاهد نیاما متأسفانه در ا ردیگ تصور یساز شده و شفاف

و  یاصول ریغ یها با روش ردیرت گکه اگر عرضه در بورس هم صو

 یزیرمیبخش را ز کیاما  کنند یرا در بورس معامله م یبخش یصور

 .رندیگ یم

آنکه  لیمرغ در بازار گفت: به دل متیو ق دیتول تیدر مورد وضع یو

شده است و  یزیر قطعه جوجه ونیلیم 11۰به  کیماه قبل نزد

و  هیتخل یخود را برا دیتمام تول دیشب ع دیتول یهم برا ها یمرغدار

تا  ۳۸ نیمرغ ب میاکنون شاهد  کنند، یمجدد روانه بازار م یزیر جوجه

 .به شدت افت کرده است ها متیکه ق شود یم زارروزه وارد با ۵۰

تومان در بازار به  6۷۰۰مرغ تا  لوگرمیاکنون هر ک هم یوسفیگفته  به

 شیماه پ ۴ر بازا میاست که ستاد تنظ یدر حال نیو ا رسد یفروش م

کرد  نییمرغ تع یتومان را برا ۷۸۰۰ لوگرمیهر ک متیق یبه طور رسم

 .سه سال قبل است متیکه همان ق

مرغ  لوگرمیکننده هر ک مصرف متیکرد که اگر ق دیتأک انیدر پا یو

 نیا دکنندگانیتول یبرا یسود چیتومان نرسد، ه 9۰۰۰تا  ۸۵۰۰به 

مرغداران محصول خود را با اکنون  محصول نخواهد داشت؛ چراکه هم

  )بازگشت به فهرست( .کنند یروانه بازار م انیز

 خدمات
 ممنوع است یستریطرح رج یاجرا یبرا نهیهز افتیدر

 (96دی  9 تسنیمخبرگزاری ) 

 
با خبر  یتلفن یفالح در گفتگو نیحس م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

بدون  ان،یمشتر یبرا یستریطرح رج یبر اجرا دیبا تاک مایس ۲1

طرح  یاجرا یبرا دیعنوان نبا چیگفت: فروشندگان به ه نهیهز

 .کنند افتیدر یا نهیهز انیاز مشتر یستریرج
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کار  نیا یاجرا یبرا یداشت: اگر فروشنده ا انیارتباطات ب ریوز معاون

گفت:  یشود. و یکند تخلف محسوب م افتیدر یا نهیهز انیاز مشتر

 1۲۴فروشندگان با شماره تلفن  یتوانند در صورت تخط ینان مهموط

خودرا  تیو شکا رندیاز مصرف کنندگان( تماس بگ تی)سازمان حما

الزم را در  یبانیپشت ت،یما در سازمان حما کارانهم و کنند ابالغ

 .دهند یخصوص انجام م نیا

 ههم یسال جار انپای تا حداکثر که میدواریافزود: ما ام فالح

و انشاءاهلل تا  میتلفن همراه را تحت پوشش قرار ده یگوش برندهای

مجاز وارد کشور نشود و درصد  ریغ یعنوان گوش چیسال به ه انیپا

)بازگشت به   درصد باشد. 9۰ یمجاز در داخل کشور باال یها یگوش

 فهرست(

 ح شدبندر خرمشهر به بندر صحار افتتا یرانیخط کشت
 (96دی  9تسنیم خبرگزاری ) 
 

 
محسن  ران،یاتاق ا یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

با  یامروز در مراسم نریکانت ۲۵6با  یبار یاظهار کرد: کشت یضراب

اتاق مشترک  سیرئ ران،یعمان در ا ریحضور استاندار خوزستان، سف

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان یاتاق ها یو عمان، روسا رانیا

 ،یرانیو انجمن کشت یبخش خصوص ندگانیو نما شهراهواز و خرم

 .خرمشهر را به مقصد صحار ترک کرد

 یرانیخط کشت نیو عمان گفت: ا رانیا یاتاق مشترک بازرگان سیرئ

 یو عمان، همکار رانیاتاق مشترک ا یها یریگیو پ ها یزنیبه دنبال را

 .شده است یخوزستان راه انداز یرانیادر و کشتاتاق اهواز و سازمان بن

خط  نیا جادیخط گفت: ا نیا یانداز راه تیبا اشاره به اهم یو

است که کار تجار و بازرگانان  ییها رساختیاز جمله ز یرانیکشت

 نیصادرات به عمان و همچن یو منطقه جنوب کشور برا یخوزستان

را با توجه به  اینقاط دن یصادرات مجدد از عمان و ارسال کاال به اقص

 .کند یم لیتسه شورک نیمناسب در ا طیشرا

با  ایترنگ در یرانیو عمان گفت: شرکت کشت رانیمشترک ا سیرئ

را به  نریکانت ۲۵6خود با  یکشت نیقبول همه مشکالت، امروز نخست

در   مشابه یمراسم یسمت بندرصحار اعزام کرد که روز چهارشنبه ط

 .هد گرفتبندر صحار پهلو خوا

خرمشهر به صحار تنها  یرانیخط کشت یاضافه کرد: راه انداز یضراب

جانبه مسئوالن استان و  همه تیبا حما دیدرصد از کار است که با 1۰

حجم  شیخط شاهد افزا نیتجار و بازرگانان به استفاده از ا بیترغ

 .میخط باش نیبار و کاال از ا ییجابجا

ماهه نخست امسال  6اهواز گفت: در  یاتاق  بازرگان سیرئ نیهمچن

 نیا یانداز که با راه میبه عمان داشت یصادرات استان الیر ونیلیم ۷۸

 میحجم صادرات استان خواه ریچشمگ شیشاهد افزا یرانیخط کشت

 .بود

ما با آن  یبار و مراودات اقتصاد زانیگفت هر قدر م یشهال عمور 

 .خواهد شد زیتان نخوزس یکند باعث رونق اقتصاد دایپ شیافزا

 1۵بندر خرمشهر به بندر صحار هر  یرانیکاال در خط کشت ییجابجا

از  یرانیخط کشت زین نیاز ا شیروز به طور منظم انجام خواهد شد. پ

 کینزد ندهیمقصد بندرعباس به بندر صحار افتتاح شد و قرار است در آ

)بازگشت به  افتتاح شود. زیبندر چابهار به بندر صحار ن یرانیخط کشت

  فهرست(

 افتیموفق به در دکنندگانیدرصد تول 30وزارت صنعت: 

 شدند التیتسه
 (96دی  1۳تسنیم  برگزاری)خ 

 
وزارت صنعت، معدن و  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 1۳فقط به  دیوام تول"تحت عنوان  یتجارت در واکنش به انتشار خبر

 .پرداخته است یحاتیبه ارائه توض "دیرس دکنندگانیرصد تولد

 :است ریوزارت صنعت به شرح ز حاتیتوض متن

 یفن یکمک ها یطرح اعطا ریآمار ارائه شده از مد نیتوجه به آخر با

درخواست  ۴1۷۳۵، از مجموع  96.1۰.9 خیبه تار عیصنا یو اعتبار

 یعامل معرف یانک هابنگاه به ب 19۵۷۰ ،یدیتول یواصله از واحدها

تومان  اردیلیم ۸۷۵۰ افتیبنگاه موفق به در 1۲۴۸۰شده و تعداد 

 .شده اند التیتسه

به  التیپرداخت تسه یانجام شده برا یهدف گذار زانیاست م یگفت

تومان بوده است که  اردیلیهزار م ۲۰کوچک و متوسط  یها بنگاه

منا گزارش درصد است. ض ۴۳طرح بالغ بر  نیحاصله در ا شرفتیپ

روز قبل از زمان درج  ۷۰مربوط به  یشده توسط آن خبرگزار هیته

 شرفتیکرده و پ رییاست. آمار طرح به صورت روزانه تغ 96.1۰.۳خبر

 .است شیطرح همچنان در حال افزا
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 میتسن حاتیتوض

آمار ارائه  میتسن یخود به خبرگزار یارسال حاتیصنعت در توض وزارت

وزارتخانه  نیاما اگر دست انداران ا داند یذشته مروز گ ۷۰ یشده را برا

 کنند یمشاهد م ندازندیوزارت صنعت ب یرسم تیکوتاه به سا ینگاه

بلکه با  ستیوزارتخانه به روز ن نیعملکرد ا یآمارها ستیکه نه تنها ل

. البته وزارت صنعت در اعتراض شود یچند ماهه  منتشر م ریتأخ

را بر انتشار به  ییمدام وعده ها تیسا یخبرنگاران به عدم به روزرسان

 .نشده است ییموضوع اجرا نیکه هنوز ا کند یموقع آمار را اعالم م

وزارت صنعت اطالعات  یرسم تیسا یحاضر در بخش آمارها درحال

در آن  یمهرماه است و هنوز به روز رسان انیمنتشر شده مربوط به پا

درصد از  1۳مهره ماه فقط  انیآمار تا پا نیانجام نشده است. براساس ا

 اند. شده التیتسه افتیموفق به در دکنندگانیتول

 
 )بازگشت به فهرست( 

 

 

بخش صنعت اعالم  ییاشتغالزا یبرنامه دولت برا اتیجزئ

 شد + جدول
 (96دی  ۲۰تسنیم برگزاری )خ 

 
 یگونوبخت سخن م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 یدولت برا یها از برنامه یخود گزارش ریاخ یدولت در نشست خبر

برنامه ها  نیداده است که در ا هیارا 1۳9۷اشتغال در سال  جادیا

 .شده است فیبخش صنعت کشور تعر یهم برا یاهداف

 

کوچک و  عیدولت قرار است در حوزه صنا ها یزیاساس برنامه ر بر

 لیتکم یکند. برا جادینفر ا ۵۵۲ هزار و ۷۴اشتغال  یصنعت یها خوشه

پر  تیرشته فعال ۵در  یبخش خصوص یتمام صنعت مهین یطرحها

شده  فیتعر 9۷سال  انیشغل   تا پا ۵1۵هزار و  ۵1 جادیاشتغال هم ا

 .است

 

 است: ریبخش صنعت به شرح ز یبرنامه دولت برا اتیجزئ 
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 )بازگشت به فهرست(

 متفرقه
 یآالت وابسته برگزار م نیو ماش ییغذا عیصنا شگاهینما

  شود
 (96دی  ۴فارس خبرگزاری ) 

 
 ۲1تا  1۷آالت وابسته  نیو ماش ییغذا عیصنا شگاهیجشنواره و نما

 شود. یبرگزار م الدیبهمن ماه در برج م

 ییاجرا ری، دب یگانیناظم دل دیفارس، سع یبه گزارش خبرگزار

آالت وابسته گفت : جشنواره و  نیو ماش ییغذا عیجشنواره صنا

 ۲1تا  1۷  خیآالت وابسته در تار نیو ماش ییغذا عیصنا شگاهینما

 .شود یبرگزار م الدیبهمن ماه در برج م
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با توجه به  عیصنا یبرون مرز یگذار هیفراهم شدن امکان سرما ،یو

 هیسرما یو شرکت ها یدوست یدعوت از همه سفارتخانه ها، انجمن ها

 نیا یاهداف برگزار نیدر کشور ثالث را از مهمتر یذار خارجگ

 قیمحصوالت از طر میبرشمرد و افزود : امکان فروش مستق شگاهینما

 یبازارها شیافزا ران،یبار در ا نیاول یبرا لگرامدر ربات ت یمجاز یفضا

کشور از  عیصنا یفیو ارتقا سطح ک یخارج یبازارها جادیا ،یداخل

 .جشنواره است نیا یبرنامه ها گرید

اقشار مختلف مردم در طول   میبا اشاره به حضور مستق یگانیدل

اظهار  ،ییغذا عیمخاطبان صنا نیتر یجشنواره به عنوان اصل یبرگزار

 گریشهر از د یمردم از پنج نقطه اصل گانیو ذهاب را ابیداشت: ا

 )بازگشت به فهرست( جشنواره خواهد بود. نیا یبرنامه ها

 یخود را به سخت یالملل نیصنعتگران کشور مراودات ب

  دهند یانجام م
 (96دی  ۲۷)خبرگزاری تسنیم  

 
با  م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یابوالفضل روغن

 یشدن برجام شاهد اتفاقات مناسب ییبا گذشت دو سال از اجرا"ابراز 

، اظهار "میا در کشور نبوده یگذار هیذب سرماتوسعه صنعت و ج یبرا

دولت از  ئتیه یمردم و حت ،یداشت: انتظارات مقام معظم رهبر

ها بود، اما متأسفانه  در تمام حوزه یادیز یها شیشابرجام گ یامضا

ها نگران منافع خود شده و حاضر  شد تا شرکت یعامل کایآمر یبدعهد

 .نباشند رانیبا ا یبه همکار

شد تا  یعامل زین کایدر آمر یجمهور استیر راتییتغ نکهیا انیبا ب یو

روبرو شود،  یاریبس یها یشده در برجام با کارشکن یزیاهداف برنامه ر

 یکه هنوز اجرا دهد ینشان م کایآمر یها یریگ موضع زیافزود: امروز ن

 .از ابهام قرار دارد یا برجام در هاله

 یحت نکهیر ادامه با اعالم اد یصنعت اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

گفت: امروز  کنند، یرا در برجام مطرح م یامروز شروط مختلف

 دهند یانجام م یخود را به سخت یالملل نیصنعتگران کشور مراودات ب

با  یانتقال تکنولوژ یو فروش کاال و حت دیو در انتقال پول، خر

 .میهستروبرو  یمشکالت متعدد

با کشور  یخوب یهمکار رانیا میتحر کرد: در دوران حیتصر یروغن

انجام  کایکه با آمر یبا توافقات ایگو نیدولت چ راًیداشت، اما اخ نیچ

به  کند؛ یاعمال م رانیصنعتگران ا یبرا ینیسنگ یداده فشارها

 .تر از گذشته شده است سخت طیشرا که ینحو

 رانیا اهنوز نگران تعامل خود ب ییاروپا یها بانک نکهیبا اشاره به ا یو

با  یبا مالحظه کار زین یخارج یها هستند، اظهار داشت: شرکت

 قاتیبه توف میشده تا نتوان یامر عامل نیکه هم کنند یرفتار م انیرانیا

 .میکن دایبرجام دست پ یبعد از امضا یخوب

است  یبرجام توافق خوب نکهیبرا دیبا تأک رانیا یعضو اتاق بازرگان نیا

 ها ییایتالیا راًیشود، گفت: اخ ییکامل اجرا به شرط آنکه به صورت

انجام  رانیدر ا یدالر اردیلیم۵ یگذار هیسرما یرا برا یمذاکرات

 .وجود دارد یادیموضوع فاصله ز نیشدن ا ییاند، اما تا اجرا داده

 کی ازمندیصنعت کشور ن شرفتیتوسعه و  پ یبرا"با اعالم  یروغن

و رکود در صنعت کشور  یکاریب ، افزود: امروز"میهست یراهکار اساس

 گرفته شود. یاساس میتصم کی دیموضوع با نیا یکه برا کند یغوغا م

 )بازگشت به فهرست(
                                                 
 


