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مقاله
 7ویرانگر تولید ملی؛ دولت و ...
( خبرگزاری تسنیم  ۶بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،فرهاد آگاهی ،نائب
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در یادداشتی به تشریح و
تبیین ویرانگرهای تولید ملی کشور پرداخته است:
هرچند که سال ها فعالیت در حوزه تولید گوشت ،تجربیات دردناک و
رنج آوری از غافلگری های تجار و تولیدکنندگان توسط دولت ،وجود
آمارهای مغایر یکدیگر ،مشکالت انتقال ارز ،نوسان قیمت ارز ،وجود یا
عدم وجود ارز مبادالتی ،ضعف دیپلماسی اقتصادی ،فعالیت شرکت
های شبهه دولتی ،ضرورت افزایش مدت ماندگاری ،ارزش گمرکی،
اختالف وزن ،توزیع بین استانی ،تحلیل سیاست جایگزینی ،افزایش
شیفت مرزی ،مجوزهای صادرات دام ،واردات قانونی دام زنده،
شناسنامه دار کردن دام ،ثبات بخشنامه ها و دستورالعمل ها ،ثبات
تعرفه ،رقابت های منفی میان تامین کنندگان ،تقویت شبکه توزیع،
کاهش تصدی گری دولت ،تفویض امور به تشکل ها ،ضروررت رصد
بازارهای جهانی و مباحث ارسال ناظر بهداشتی و شرعی برای همه
فعاالن حوزه گوشت ایجاد کرده است ولی باید اعتراف کنیم بسیاری از
این معضالت ،به طور کلی گریبان کل اقتصاد ایران را گرفته است و
نمی توان صنعت گوشت را به صورت جزیره ای و مستقل از سایر
صنایع ،از این معضالت رهانید ،بلکه باید فکری به حال اقتصاد به شکل
کلی آن کرد و ویرانگرهای اقتصاد را شناسایی و به مرور حذف کرد.
آمارهای خودساخته
یکی از ارکان موفقیت در برنامه ریزی های تنظیم بازار ،در اختیار
داشتن آمار و ارقام درست و مبتنی بر مرجعیت علمی از میزان تولید و
مصرف یک کاال است .متاسفانه در کشور ما بحث آمار به جای اینکه
موتور محرکه اقتصاد باشد ،به یک مخرب اقتصادی تبدیل شده است.
چرا که سال ها است شاهد اختالف آمار فاحش میان وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان آمار و همچنین سازمان های دیگر هستیم و هیچ
کس حاضر نیست نسبت به تبعات آمارهای خود ،پاسخگو باشد.
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وقتی داده های اولیه سیستم برنامه ریزی ،نادرست باشد ،طبیعی است
که نباید انتظار داشت که خروجی ها مطابق با واقع اتفاق بیافتد.
بهمین جهت ،کلیه حلقه های زنجیره تامین گوشت اعم از تولید
کننده ،واردکننده و سایر صنایع غذایی وابسته به گوشت ،متضرر می
شوند.
این درحالی است که در همه جهان ،مکانیزیم های علمی و شناخته
شده ای برای گردآوری و آنالیز آمار و داده های تعریف شده و هر
سازمان موظف است مسئولیت آمارهایی که ارائه می دهد را بپذیرد.
تغییر قوانین
متاسفانه به طور کلی اقتصاد ما اعم از صنعت گوشت یا غیر آن ،گرفتار
تغییرات متوالی بخشنامه ها و دستور العمل ها است .این موضوع ،در
هیج کجای دنیا پذیرفتنی نیست که بخشنامه ای از یک سازمان ،علیه
بخشنامه قبلی صادر شود که عمر آن حتی به یک ماه هم نرسد .آنچه
که از مشاهده استمرار چنین فرایندهایی به ذهن افراد مخابره می شود
این است که مرجع صادرکننده ،یا فاقد پشتوانه کار کارشناسی است و
نمی تواند تبعات بخشنامه های خود را پیشبینی کند و یا اینکه رانت و
ویژه خواری در آن سیستم غالب شده است .که به هرحال ،هیچ کدام
از گزینه های فوق منطبق بر منافع ملی نیست و نتیجه ای جز تخریب
اقتصاد ملی به دنبال نخواهد داشت.
مداخله گری حداکثری دولت
دولت در طول چند دهه اخیر ،عادت کرده که نقش پدرخواندگی برای
اقتصاد ایفا کند .قبول این نقش شاید برای یک قرن پیش ،می توانست
برای ریل گذاری توسعه ملی ،مفید باشد ولی مروری بر وضعیت
کشورهایی که در واگن های اولی قطار توسعه قرار دارند نشان می
دهد که دولت ها در این کشورها کوچک شده و بسیاری از مسئولیت
های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
دولت حریص به درآمدزایی
یکی از مخرب ترین سیاست های اقتصادی این است که دولت تصمیم
بگیرد به غیر از مسیر اخذ مالیات ،حقوق گمرکی و سایر منابع قانونی،
خود به بنگاه داری پرداخته و کسب درآمد کند .در واقع ایجاد و
توسعه بنگاه های دولتی و نیمه دولتی ،نه تنها منجر به انحراف مسیر
اقتصاد و ایجاد منافذ متعدد برای نفوذ رانت و فساد می شود ،بلکه
عرصه رقابت را بر بخش خصوصی تنگ کرده و سرمایه گذاری ها را به
سایر بخش ها هدایت می کند.
و در سوی مقابل هرچقدر دولت ،نقش نظارتی و سیاستگذاری را دنبال
کرده و بنگاه داری را به مردم واگذار کند ،خیلی راحت تر می تواند بر
اقتصاد حاکم بوده و حتی درامدهای بیشتری نیز تحصیل کند.
حمایت بی چون و چرا از تولید
بولتن داخلی تولید ملی |1

برخی تصور می کنند حمایت از تولیدکننده داخلی به معنای
جلوگیری از کاهش قیمت کاال در بازار است .برخی دیگر برای حمایت
از تولید ملی ،سیاست محدودیت واردات را پیشنهاد می کنند .برخی
دیگر ارائه تسهیالت بانکی ارزان قیمت و شاید بالعوض را مصداق
حمایت از تولید ملی می دانند و در کنار آن بر ضرورت ارائه ارز ارزان
قیمت به تولیدکننده داخلی تاکید می کنند .هرچند این رویکردها
ممکن است برای یک مقطع کوتاه مدت ،تولید ملی را تقویت کند ولی
شکی وجود ندارد که ادامه چنین رویکردهایی برای مدت چند دهه،
نتیجه ای جز شکننده شدن تولید ملی نخواهد داشت .امروزه عادت
دادن تولید به حیات در محیط های ایزوله و حمایت های دستوری ،به
عنوان یکی از ویرانگرهای اقتصاد ملی شناخته شده است.
مشارکت تشکل ها
تنها مسیری که دنیا برای کاهش بدنه دولت و افزایش ضریب بهره
وری آن شناخته است ،اعتماد به ظرفیت تشکل های تخصصی و
صنفی است .تجربه های تخصصی شکل گرفته در تشکل ها و توان
کارشناسی آن ها در تحلیل سیاست های موثر بر بازار ،می تواند
بهترین تکیه گاه دولت ها برای تفویض مسئولیت و واگذاری امور باشد.
اما زمانی که دولت ها به جای بهره برداری از پتانسیل تشکل ها ،صرفا
به دنبال تشکل های تشریفاتی و تزئینی باشند و به بلوغ و کارآمدی
آن ها اعتمادی نداشته و محلی از اعراب برای نظرات تشکل ها در
مسیر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها قائل نشوند ،این رویکرد
تشکل گرایی ،خود تبدیل به یکی از مخرب های اقتصاد خواهد شد
اولویت بندی های نادرست
همه می دانند سرمایه گذاری ،یک فرایند خود به خودی نیست و هیچ
نظام اقتصادی ،بی سبب محل توجه سرمایه گذارها نشده است .همه
می دانند سرمایه گذارها به دنبال مناطق مستعدی هستند که در عین
سرمایه گذاری کمتر ،دارای مزیت رقابتی پایدارتر بوده و امنیت،
آرامش و ثبات در آن حاکم باشد ،به طوری که اقتصاد قابلیت پیش
بینی و آینده نگری داشته باشد .سرمایه گذار خارجی هم به دنبال
کشوری است که عالوه بر نکات فوق ،از وی فقط رعایت قوانین و
هنجارهای از پیش تعیین شده را طلب کنند.
اما همه آن ها برای شناسایی این مناطق ،معیارها و شاخص هایی
دارند و هرجا احساس کنند اقتصاد بر ریل خود پیش نمی رود ،از آن
جا فرار می کنند .بر این اساس باید رفتارها و سیاست های دولتی که
خواهان جذب سرمایه گذار است ،مبتنی بر اولویت بندی های منافع
ملی صورت گیرد .هرگونه خطایی در این حوزه به از دست دادن
فرصت های جذب سرمایه گذار منجر می شود .بنابراین کلیه رفتارهای
دولت و دولتمردان باید بر اساس جذب حداکثری سرمایه گذار داخلی
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و خارجی صورت بگیرد .این به آن معنا است که اگر بخشنامه یا
تصمیمی ،موجب فرار سرمایه گذار از یک صنعت شود ،باید دانست که
آن بخشنامه ،یک مخرب گر اقتصادی است( .بازگشت به فهرست)

 12شرط برای کنترل پایدار نرخ ارز در کشور
(خبرگزاری تسنیم  ۱8بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا سبزعلیپور صاحب نظر
اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نود و دومین نشست
ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع
مدیران شرکتهای صادراتی ،صاحبان صنایع و سرمایه ،فعاالن اقتصادی
و دانشگاهیان ،با اشاره به رشد بی رویه و سرسام آور قیمت ارزهای
خارجی و همچنین افزایش بی حساب و کتاب نرخ دالر طی روزهای
اخیر و متقابالً کاهش شدید ارزش پول ملی گفت :اوضاع بد اقتصادی و
آشفتگی روزهای اخیر بازار ارز متأسفانه همه مردم اعم از عام و خاص
را مات و مبهوت و نسبت به آینده و عاقبت کسب و کارشان بشدت
نگران کرده است ،همین امر موجب شده تا امروز در این نشست
تخصصی به بحث گرانی بی در و پیکر دالر و عواقب خطرناک آن برای
اقتصاد کشور بپردازم .
وی افزود :دهها سال است که گوش هایمان به شنیدن این سخنان
امیدوار کنندۀ مسئولین دولتی عادت کرده که هی اظهار میدارند
"انشااهلل بزودی نرخ ارز را کنترل میکنیم ،نرخ دالر بزودی کاهش
میابد ،مردم نگران نباشند ،مردم جهت داد و ستد و به نیت کسب سود
وارد بازار آزاد ارز نشوند زیرا بزودی متضرر خواهند شد و دست آخر
اینکه در آینده ای نزدیک قیمت ارز را تک نرخی میکنیم" الجرم نه
تنها وعده تک نرخی شدن قیمت ارز طی سالهای اخیر محقق نشده
بلکه قیمت ارز مبادالتی و به تبع آن نرخ ارز آزاد بشدت افزایش یافته
و مردم هم در همین بازار ارز به کسب و کار مشغولند و چندان ضرری
هم نکرده اند ولیکن در عجبم که این چه سرّی است که هیچیک از
قولها ،وعدها و پیش بینی های دولتمردان و مقامات پولی و ارزی
کشور محقق نمیشود؟ و همین آقایان کار را بجایی رسانده اند که
جدای از صاحب نظران برجسته سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی،
حتی مردم عادی کوچه و بازار هم دیگر ارزشی برای این وعدها و پیش
بینی ها قائل نیستند و بعضاً حدس و گمان و پیش بینی های مردم
عادی دقیق و درست تر از آب درمیآید!!
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حال این سوال ذهن آدمی را بخود مشغول کرده است که مگر
دولتمردان و مسئولین پولی و ارزی کشور چه برتری و ارجحیتی
نسبت به مردم عادی دارند که این همه حقوق و امکانات و تریبون و
حفاظت شخصیتها را در اختیار خود گرفته اند ولیکن هیچ بازده
مفیدی برای جامعه نداشته و هیچیک از پیش بینی ها ،حرفها و
قولهایشان نیز از تحقق نمی یابد؟ فقط کارشان شده است حرف و
حرف و حرف و تخریب دیگران و تقصیر خرابکاریها و سوء مدیرتهای
خود را به گردن این و آن و اسالف خود انداختن!!!
علیپور تصریح کرد :آیا دولتمردان و مسئولین پولی و ارزی کشور فی
الواقع نمیدانند که "کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ دالر" و همچنین
"تک نرخی کردن قیمت ارز" نیازمند فاکتورهای خاصی میباشد که تا
این فاکتورها وجود نداشته باشد هیچیک از موارد مذکور محقق
نخواهد؟ ،حال این بحث پیش می آید که یا آقایان واقعاً نمیدانند و
اطالع کافی از این فاکتورها ندارند یعنی سواد الزمه را ندارند که در
اینصورت باید پرسید پس چرا آدمهای بیسواد را بر صندلی مسئولین
ارشد اقتصادی کشور نشانده اید؟ مگر به آنان بدهکارید و یا از آنان
میترسید؟ و یا اینکه آقایان دقیقاً میدانند و اطالع کافی از آن فاکتورها
دارند و با علم به عدم در اختیار داشتن این فاکتورها ،باز هم این قولها
را به مردم میدهند!! که در اینصورت باید گفت :کسی که چشمانش را
به روی واقعیات میبندد و سخنان خالفی را بر زبان جاری میکند،
بنوعی دروغ میگوید پس همانند آن شخصی است که "گنجشک را
رنگ میکند و بجای قناری به مردم میفروشد" حال باید این سوال را
مطرح کرد که چرا چنین اشخاصی را برای حفظ منافع ملی بکار
میگیرید؟ شاید وجود همین اشخاص بی سواد وبعضاً دروغگو موجب
بروز مشکالت اقتصادی در کشور میشود و روز به روز بر نابسامانی های
اقتصادی و پولی و بانکی و ارزی جامعه دامن زده و کشور را با بحران
مواجهه میکنند؟!! درکل وجود این افراد از سَم هم برای ایران مهلک
تر میباشد.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه به فاکتورهایی که برای کاهش نرخ
ارز و تک نرخی شدن آن مفید میباشند اشاره کرد و گفت :کنترل و
کاهش قیمت ارز و همچنین تک نرخی شدن آن اهمیت زیادی در
برنامهریزیهای اقتصادی کشور دارد و فعاالن اقتصادی نیز در
برنامهریزیهای صادراتی و وارداتی خویش باید بتوانند بطور منطقی یک
آینده حداقلی را در برنامه خود پیشبینی کنند ،از همین رو حرکت به
سمت تثبیت قیمت ارز و تک نرخی شدن آن از خواسته های مهم
مردم و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی میباشد.
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اما کنترل و کاهش اساسی و پایدار نرخ ارز و اجرای دقیق و اصولی
تک نرخی کردن قیمت ارز نیازمند فاکتورهای اساسی میباشد تا نتایج
مثبتی در بر داشته باشد که عمده ترین آنها بشرح زیر میباشد:
.۱

ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور

.۲

مملو و پُر بودن ذخایر بانک مرکزی از دالر و ارزهای قدرتمند
خارجی

.۳

سرازیر شدن دالرهای خارجی آنهم بال انقطاع بسمت کشور و
وجود ضمانتی بابت اینکه کشور باید از پشتوانه و درآمد ارزی
بسیار باالیی برخوردار باشد

.۴

سایه تمام تحریمها علی الخصوص تحریمهای پولی و بانکی از سر
ایران برای همیشه کوتاه و رفع شوند نه اینکه تعلیق گردند

 .5کشور باید کامالً صادراتی باشد
.۶

کشور نباید خام فروش و تک محصولی باشد

.۷

تراز تجاری کشور باید همیشه به شکل قابل توجهی مثبت باشد

.8

قاچاق کاال باید کامالً متوقف و یا به حداقل برسد

.۹

اقتصاد کشور باید عاری از رکود و تورم باشد و چرخ تولید بخوبی
بچرخد

 .۱۰اجرای دقیق و کامل برجام بی کم و کاست
 .۱۱وجود اسنکاسی با پشتوانه و کنترل نقدینگی ریالی در جامعه
 .۱۲و از همه مهمتر اجرای اقتصاد مقاومتی
 .۱۳و دهها مورد ظریف دیگر

با وجود فاکتورهای ذکر شده ،بانکها قادر خواهند بود تا نیازهای ارزی
همه مشتریان خود را به هر میزان و به هر مبلغ تأمین نمایند و همین
امر (یعنی رضایت مشتری و تأمین نیازش به هر مقدار از طریق شبکۀ
بانکی) موجب کاهش مشتری در بازار آزاد خواهد شد و کمبود خریدار
نیز باعث میشود تا رفته رفته قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافته و
ارزش پول ملی نیز تقویت گردد .اما کاله مان را قاضی کنیم و خدا
وکیلی از خومان بپرسیم کدامیک از فاکتورهای فوق الذکر نه در
آمارهای ساختگی بلکه در عالَم واقعیت وجود خارجی دارند؟ قطعاً
پاسخ (یک هیچِ بزرگ) میباشد زیرا در تک تک آنها مشکل داریم پس
با این روند و همچنین سیاستهای غلط جاری کشور ،هرگز نرخ ارز
کنترل و کاهش نخواهد یافت و هیچگاه یا حداقل طی دهه آینده ،ارز
در ایران تک نرخی نخواهد شد .پس چرا دولتمردان و حتی ریاست
محترم جمهوری با این علم ،وعده های امیدوار کننده ای که عاری از
واقعیت است را به مردم تحویل میدهند؟
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سبزعلیپور افزود :تا زمانیکه دولتمردان عزیز ،مشکالت اقتصادی و
بحران موجود در کشور را نمی بینند و یا بدلیل مصلحت اندیشی،
چشمان خویش را مخصوصاً به روی واقعیت بسته و همه چیز را گل و
بلبل اعالم میکنند هیچ قدم مثبتی برداشته نخواهد شد و هیچ اتفاق
مثبتی رخ نخواهد داد زیرا از قدیم گفته اند (کسی را که خواب است
میتوان بیدارش کرد اما کسی که خودش را مخصوصاً به خواب زده را
هرگز نمیتوان بیدار کرد زیرا نمیخواهد از خواب بیدار شود) در حال
حاضر هم غالب مسئولین چشمان خود را محکم بسته و خود را به
خواب زده اند!! به آقایان میگویند اوضاع بازار ارز خراب است ،در پاسخ
میفرمایند موقتی است و یک ماه دیگر همه چیز درست میشود!! به
ایشان میگویند ارز بیش از حد گران شده ،میفرمایند :کسری بودجه
نداریم و وضع مان از نظر ارزی و نقدینگی بسیار عالی است ،پس مردم
اصالً نگران نباشند!! میگویند ارز  ۴8۰۰تومان شده ،در پاسخ
میفرمایند :نه  ۴8۰۰نشده!! سپس اظهار میدارند که سوال شما
سیاسی است و  ...دهها مورد از همین دست که همگی مبین این
واقعیت است که آقایان به عَمد نمیخواهند خرابی ها و دسته گل هایی
را که خودشان طی سالهای اَخیر ببار آورده اند را ببینند و اصالً به
عواقب آن هم نایسامانی ها هم دقت نمی کنند که این گلوله برفی که
به راه افتاده تا چند وقت دیگر بقدری بزرگ خواهد شد که هر چیزی
را که در برابرش باشد را بطور کامل نابود خواهد کرد!!.
اینکه چرا آقایان واقعیت ها را وارونه جلوه میدهند و چرا به عواقب
خطرناک این بحران بی توجهی میکنند را خدا میداند و بس!!
علیپور ضمن اظهار نگرانی از وضع موجود به دولت هشدار داد و گفت:
خواهشاً به خود بیائید و موضوع را جدی بگیرید و در صدد اصالح امور
برآئید  .موضوع مهم این است که هنوز هیچ کاالیی با دالر ۴۷۰۰
تومانی وارد بازار نشده و همه کاالهای موجود تولیدی و مصرفی در
بازار ،مربوط به دالر  ۳5۰۰الی ۳۷۰۰تومانی میباشند که با این وجود
روز به روز هم گران میشوند اما زمانیکه کاالهای مصرفی جدید و
همچنین مواد اولیۀ کارخانجات داخلی با دالر  ۴۷۰۰تومانی و یوروی
 ۶۲۰۰تومانی وارد کشور شوند ،آنوقت حداقل چیزی حدود  ۳۰الی5۰
درصد ،کاالهای تولیدی و مصرفی خارجی گران خواهند شد که در
نتیجه بر روی سایر کاالها و خدمات نیز تأثیر خواهند گذاشت که
متأسفانه باید عرض کنم که تورم بزرگ و وحشتناکی در راه است که
زندگی و همچنین معیشت مردم را تهدید و با بحران مواجه خواهد
کرد!! دولتمردان محترم بفرمایند که با این بحران خطرناک چه
خواهند کرد؟ آقایان نباید فقط امروز و جلوی پایشان را ببینند بلکه
باید حداقل  ۶ماه آینده را در نظر بگیرند زیرا عواقب این گرانی و
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نابسامانی امروز ،ظرف شش ماه الی یکسال آینده نمود پیدا خواهد
کرد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه سخنانش افزود :رشد و
توسعه اقتصاد ایران و رفع مشکالت موجود در گرو تدابیر دیگری از
جمله جذب سرمایه گذاریهای کالن خارجی میباشد نه افزایش پلکانی
نرخ ارز ،زیرا چنانچه نرخ ارز به ۱۰۰۰تومان کاهش و یا به۶۰۰۰
تومان افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی های اقتصادی
کشور حل نخواهد شد به جزء افزایش نرخ تورم ،رکود ،بیکاری و بی
ثباتی بازار ارمغان دیگری درپی نخواهد داشت.
پس سعی بر این باشد تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای
پیشرفته جهان و با دید ملی قدمهای مفیدی در جهت انضباط بازار
سرمایه و افزایش رفاه مردم برداشته شود .زیرا اگر با دید و عزم ملی و
مدیریت غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکالت و
نابسامانی ها از بین خواهد رفت .در غیر اینصورت با روند فعلی و
همچنین وجود تحریمها ،نه تنها گره ای از مشکالت اقتصادی و
اجتماعی کشور باز نخواهد شد بلکه با اِعمال این سیاستها و برنامه
ریزی های غلط و این چنینی باید منتظر نرخ باالتری برای هر دالر در
آینده ای نه چندان دور نیز باشیم .مخلص کالم اینکه معنی مدیریت
پولی و ارزی و اجرای وعده ها این نیست که دالر دولتی ۲۴۰۰تومانی
ابتدای دولت یازدهم را با وجود توافقنامه هسته ای و آغاز اجرایی
شدن برجام ،امروز به بیش از ۳۷۰۰تومان (مبادالتی) و حدود۴۷۶۰
تومان (آزاد) افزایش داده و بجای کاهش نرخ ارز آزاد با هدف تقویت
ارزش پول ملی و حرکت بسوی تک نرخی کردن ارز ،دائماً جهت
افزایش قیمت ارز و کسب درآمدهای کالن برای پر کردن خزانه دولت
نقشه بکشیم!! که با این روند بنده به شما قول میدهم که نه تنها هیچ
ارزی تا پایان دولت دوازدهم تک نرخی نخواهد شد بلکه با اجرای
دستورالعملهای جدید آنهم با هدف افزایش نرخ ارز ،متأسفانه طناب
مشکالت دور گردن دولت تدبیر و امید تنگ تر خواهد شد.
نهایتاً در پایان عرائضم مجدداً تأکید میکنم برای نجات اقتصاد و بهبود
معیشت مردم باید دست به دست هم داد و به جد اوضاع را از صمیم
قلب مدیریت کرد از همین رو تشکیل هر چه سریعتر "کمیته نجات
اقتصاد" آنهم با حضور مدیران و کارشناسان جدید و کاردان و
متخصص ضروری میباشد( .بازگشت به فهرست)
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سرمایه گذاری
شرکت ایرانی به دنبال خرید شرکت دونگبو دووی کره
(خبرگزاری فارس  ۲بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری کره تایمز ،منابع
آگاه گفتند ،شرکت ایرانی انتخاب ،تولید کننده محصوالت الکترونیکی
قصد دارد  ۱۰۰درصد سهام شرکت کره دونگبو دوو الکترونیکس را
خریداری نماید.
انتظار می رود ارزش این قرارداد حدود  ۲۰۰میلیارد وون (۱8۷
میلیون دالر) باشد.
این معامله به دنبال تصمیم سرمایه گذاران عمده مالی گروه دونگبو
صورت می گیرد که در سال  ۲۰۱۳خرید شرکت دوو اکترونیکس
توسط گروه دونگبو را تامین مالی کرده بودند .شرکت دونگبو هم
اکنون با مشکالت مالی مواجه است.
این دومین تالش این شرکت ایرانی برای خرید این شرکت کره ای
است .قبال هم این شرکت تالش کرده بود ،شرکت دوو الکترونیکس،
سلف شرکت دونگبو دوو الکترونیکس را که در سال  ۲۰۱۰تاسیس
شده بود خریداری نماید.
به گفته منابع آگاه ،انتظار می رود سرمایه گذاران مالی که عوامل
اصلی فروش شرکت دونگبو دوو هستند ،تصمیم خود مبنی بر انتخاب
کنسرسیومی متشکل از شرکت انتخاب و صندوق کره ای ویل
اینوستمنت ،به عنوان خریدار منتخب را به زودی اعالم کنند.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود گفت« :مذاکرات در
جریان است و شرکت انتخاب به شکل فعاالنه ای در فرآیند ارائه
پیشنهاد خرید حضور دارد ...با توجه به شرایط مختلف ،این احتمال
زیاد است که شرکت مذکور به عنوان پیشنهاد دهنده منتخب اعالم
شود».
بر اساس گزارش ها ،شرکت ایرانی پذیرفته که ۱۰۰درصد کارکنان
قبلی در کارخانه دونگبو دوو در گوانگژو کار خود را ادامه دهند .این
یکی از متغیرهای اصلی در انتاخب خریدار بوده است.
شرکت های میدی الکترونیکس چین و وستل ترکیه نیز در حال رقابت
برای خرید این شرکت هستند.
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شرکت انتخاب یک رابطه همکاری نزدیک با رکت دونگبو دوو ایجاد
کرده و این موجب شده تا در رقابت با سایر شرکت ها مزیت بیشتری
داشته باشد.
دونگبو دوو یک شرکت فعال در زمینه تولید لوازم خانگی کوچک و
متوسط نظیر مایکروویو و ماشین های لباسشویی با محوریت صادرات
است .این شرکت حدود  8۰درصد از کل درآمد خود را از بازارهای
خارجی به ویژه در آمریکای جنوبی کسب می کند.
کارشناسان معتقدند با توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران ،احتماال
این قرارداد بدون مانع پیش نخواهد رفت.
اکنون تمامی نگاه ها به گروه دی بی است که مالک  5۴.۲درصد سهام
شرکت دونگبو دوو است و قرار است تصمیم نهایی را در مورد فروش
سهام شرکت به قیمتی پایین تر از قیمت خریداری شده اتخاذ نماید.
این گروه در سال  ۲۰۱۳با پرداخت  ۲۷5میلیارد وون در شرکت
دونگبو دوو سهامدار اصلی شده بود( .بازگشت به فهرست)

اصالح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار /پول تعدادی
از سرمایهگذاران پرداخت نشد و آبروی ما خارج از ایران
رفت
(خبرگزاری فارس  ۱۰بهمن )۹۶

رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمک های فنی و اقتصادی گفت:
هشتاد پروژه به ارزش  ۴و نیم میلیارد دالر مربوط به انرژی های
تجدید پذیر در میان پروژههای سرمایهگذاری خارجی وجود دارد که
برخی از آنها افتتاح شدهاند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس محمد خزاعی امروز در
جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت :هشتاد پروژه
به ارزش  ۴و نیم میلیارد دالر مربوط به انرژی های تجدید پذیر در
میان پروژههای سرمایهگذاری خارجی وجود دارد که برخی از آنها
افتتاح شدهاند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران بیان
داشت :حدود یک چهارم پروژههای مصوب کمیته سرمایه گذاری،
مربوط به انرژیهای تجدید پذیر است.
خزاعی با بیان اینکه یکی از موارد مهم ،تغییر در قوانین و مقررات
تعیین نرخ ها است ،گفت :بحث مالکیت زمین از  5سال به  ۲۰سال
افزایش یافته است .
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وی افزود :غیر از ریسک نرخ ارز ،تمام موارد مورد نیاز سرمایه گذاران
خارجی در جلسات مختلفی بحث شده و آنچه جمع بندی شده آن
است که اصالح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد .
خزاعی با بیان اینکه وزارت نیرو باید حدود هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان
بابت خرید برق بپردازد ،گفت :این در حالی است که پول تعدادی از
سرمایهگذاران به دلیل واریز پول فروش برق به خزانه پرداخت نشد و
این موضوع باعث شد که حیثیت ما در خارج از کشور برود که با کمک
خزانه داری حل شد .
وی با بیان اینکه خرید برق باید تضمین شد ،بیان داشت :در سازمان
سرمایه گذاری نیز ما خرید برق از سوی دولت را تضمین می کنیم؛
بنابراین پول خرید برق یا خسارتهای مربوط به آن ،اگر سرمایه
گذاران خارجی در مجامع بین المللی شکایت کنند باید توسط دولت
پرداخت شود ،زیرا تضمین دولت را دارد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران گفت:
این پول باید یا به حساب ساتبا واریز شود یا اینکه درآمدهای حاصل از
عوارض باید به این مصرف برسد( .بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری خارجی در صنعت کم شد  +سند
(خبرگزاری تسنیم  ۱۱بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار از
وضعیت طرح های صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه
گذاری خارجی نشان از کاهش سرمایه گذاری در هشت ماهه امسال
دارد.
مطابق آمار در هشت ماهه امسال  ۴۷طرح به تصویب هیأت سرمایه
گذاری رسیده که حجم کل سرمایه گذاری در این طرحها  ۲.۱میلیارد
دالر است .این حجم سرمایه گذاری در حالی امسال در بخش صنعت
انجام شده که میزان سرمایه گذاری خارجی در 8ماهه سال گذشته
 ۴.8۳میلیارد دالر بوده است.
جزئیات سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف صنعت و معدن
طی  8ماهه امسال به شرح زیر است:
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سرمایهگذاری خارجی  7.2میلیارد دالری در صنایع
کوچک و متوسط
(خبرگزاری فارس  ۱۹بهمن )۹۶

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از سرمایهگذاری خارجی  ۷.۲میلیارد
دالری در صنایع کوچک و متوسط کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک ،محمد شریعتمداری عصر امروز در
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد :توفیقات بسیار
خوبی در جذب سرمایهگذاری خارجی حاصل شده است ،به طوری که
تاکنون  ۷.۲میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم در صنایع کوچک و
متوسط صورت گرفته است.
وی تصریح کرد :طی چهار ماه اخیر نیز  ۱.۲میلیارد دالر به این حجم
افزوده شده و  ۴۰درصد این رقم منابع ارزی و ماشینآالت تثبیت شده
است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین از رشد  ۱۱درصدی تقاضای
تاسیس واحدهای صنعتی در کشور خبر داد.
شریعتمداری افزود :در سال جاری نیز  ۴هزار و  ۶۰۰واحد صنعتی
کشور با پیشرفت  ۶۰درصدی به اتمام رسیده است.
وی در خصوص دو واحد صنعتی آذرآب و هپکو نیز بیان داشت :این
واحدها با مشکالت ساختاری مواجه هستند که تالش داریم این
مشکالت را حل و فصل کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز با تاکید بر لزوم توسعه حمل و
نقل ریلی بیان داشت :امروز حمل و نقل ریلی از اهمیت و جایگاه
ویژهای برخوردار است که میطلبد بیش از گذشته به توسعه این
صنعت توجه شود.
آیتاهلل قربانعلی درینجفآبادی افزود :بخش صنعت هم اکنون با
چالشها و مشکالت بسیاری مواجه است که ضروری است دولت
تصمیمات مناسبی برای رفع مشکالت صنایع اتخاذ کند.
وی تصریح کرد :مبارزه با قاچاق ،فساد ،افزایش قیمتها ،واردات کاال با
جدیت دنبال شود ،تا شاهد رونق اقتصادی شویم( .بازگشت به
فهرست)

(بازگشت به فهرست)
شماره  108بهمن 96

بولتن داخلی تولید ملی |7

هشدار رئیس اتاق تهران به خروج سرمایهها از کشور
(خبرگزاری تسنیم  ۲۴بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مسعود خوانساری با اشاره به راهاندازی
«خانه تشکلها» از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اتاق ایران
گفت :یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیئت
نمایندگان داشتیم راهاندازی خانه تشکلها بود که خوشبختانه هفته
گذشته و با حضور نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی افتتاح شد و
شروع به کار کرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه به سخنان رئیسجمهوری مبنی بر اینکه
دولت تاجر و بنگاهدار خوبی نیست ،پرداخت و گفت :آقای رئیس
جمهور چندین بار تأکید کردند که باید کارها در اختیار بخش
خصوصی قرار گیرد .تأکید آقای روحانی نشاندهنده این اعتقاد است
که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در
کشور فعال شود .اگرچه ما میدانیم این امر تنها در اختیار دولت
نیست و قطعاً نهادهای دیگر هم مؤثر هستند.
خوانساری افزود :شاید بهطور کلی ،فرهنگ و باوری که در کشور وجود
دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم
باشد که باعث میشود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند ،البته
معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد ،اتفاقات مثبت
بسیار و تحوالت زیادی را میتوانیم شاهد باشیم.
ثبات سرمایهگذاری بخش خصوصی
رئیس اتاق تهران همچنین با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش
خصوصی در کشورمان در دهههای گذشته و از سال  ۱۳55تاکنون
گفت :اگرچه در طول این سالها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر
شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال  ۱۳55تا سال
 ۱۳۹۲تقریباً ثابت بوده است .در سال  ۱۳55شاهد  ۱5هزار میلیارد
تومان حجم سرمایهگذاری ماشینآالت در بخش خصوصی بودیم که
این عدد در سال  ۱۳۹۲هم تقریباً همان مقدار است و تغییر نکرده
است .اگرچه طی این سالها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم
سرمایهگذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال
دارد.
تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی
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مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایهگذاری و حضور
بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت :اگر دولت معتقد
است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل میتواند مسائلی
را که در حیطه اختیارات خودش است ،حل کند ،مثالً در اولین گام
ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است،
متأسفانه در حال حاضر شرکتهای دولتی ،شبهدولتی و نهادهای
وابسته از یک رقابت ناسالم بهره میبرند و امکاناتی دارند که در اختیار
بخش خصوصی نیست.
وی افزود :حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاههای بخش
خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است .در مقابل
باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه
جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیالت بانکی هم روی  ۲۴تا ۲۶
درصد است.
خوانساری گفت :از طرف دیگر شاهد هستیم که حاال دولت بعد از
دوسال برای بازپرداخت بدهیهایش اوراق قرضه منتشر کرده است که
با سود  8درصد پرداخت میشود .سؤال ما بهعنوان نمایندگان بخش
خصوصی این است که؛ چهکسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت
جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را میگیرد و نظام بانکی سودهای
باالی ۲۴درصد اخذ میکند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو
سال دیرکرد اوراق با سود  8درصد بعد از دو سال پرداخت میکند .آیا
با این روش میتوان انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا
کند؟
رئیس اتاق تهران با اشاره به طرحهای پتروشیمی در کشور گفت:
نزدیک  ۲۰تا  ۳۰میلیارد دالر طرح پتروشیمی آماده وجود دارد و
بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد اما بانکها برای تامین
اعتبار وثیقههای  ۱۲۰تا  ۱۳۰درصدی طلب میکنند .حاال سؤال این
است که؛ کدام بخش خصوصی میتواند برای  ۳۰میلیارد دالر
سرمایهگذاری در پتروشیمی وثیقه ۱۳۰درصدی تأمین کند؟ قطعاً
شدنی نیست.
وی افزود :برای طرحهای دولتی این مسئله شدنی است و بهراحتی هم
انجام میشود .بانکها بهجای اینکه خود طرح را بهعنوان وثیقه قبول
کنند از بخش خصوصی ،زمین و ملک بهعنوان وثیقه میخواهند که
ارائهاش برای بخش خصوصی ممکن نیست.
ظرفیت ۱5میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبتهای خود در نشست
سیوپنجم هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موانع حضور قوی
بخش خصوصی ،از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت:
گزارشی که از ظرفیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه
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شده است نشان میدهد ،ساالنه میتوانیم بیش از  ۱۰تا  ۱5میلیارد
دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی افزود :در حال حاضر شرکتهایی ایرانی در مناقصههایی بهارزش
نزدیک به  ۶میلیارد دالر برنده شدهاند ،اما برای شروع کار با مشکل
ضمانتنامه مواجه هستند ،یا در خصوص فاینانس ،مشکل اصلی بخش
خصوصی این است که نمیتواند گارانتی الزم را فراهم کند که باز
میبینیم این موضوع برای طرحهای دولتی فراهم است.
مشکل نوسانات ارزی و بیثباتی اقتصادی
رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کالن و
ثبات آن دانست و گفت :ما از سال  ۱۳۴۲که اقتصاد کشور یک اقتصاد
باثباتی بوده است تا حدود سالهای  ۱۳5۲و ( ۱۳5۳پیش از اثرگذاری
عمیق نفت بر اقتصاد) میبینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و
مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است.
وی افزود :این ثبات را مجدداً در سالهای  ۱۳۷۶تا  ۱۳8۴شاهد
هستیم که بهاعتقاد من یکی از دالیل موفقیت اقتصادی دوره
ریاستجمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتاً
درست در قیمت ارز بوده است .نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات
اقتصادی و وضعیت بنگاهها میزند و از وظایف اصلی دولت است که به
این مسئله رسیدگی کند .در چهار سال گذشته چندین بار شاهد
بودیم که رئیسکل بانک مرکزی ،از تکنرخی کردن ارز سخن گفته اما
در نهایت کاری صورت نگرفته است.
خوانساری ادامه داد :با توجه به تأکیدی که آقای رئیسجمهور روی
این مسئله دارند که دولت بنگاهدار و تاجر خوبی نیست و بخش
خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود ،انتظار ما
این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است
به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیشِروی بخش
خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته
باشد.
خروج سرمایه از کشور صورت میگیرد
رئیس اتاق تهران با مطرح کردن دوباره مسئله ارز و نوسانات اخیر آن
عنوان کرد که سیاستگذار عالقه نداشته است از تجربیات پیشین درس
بگیرد.
وی با ابراز اینکه در حال حاضر بهغیر از ارز مبادلهای سه نوع ارز
شرکتی ،ار ز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت :ارز شرکتی
ارزی است که برای واردات ماشینآالت و ...باز میشود؛ ارز اسکناس
آن است که در بازار بهشکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و
فروش میشود و همچنین ارز حوالهای داریم که هماکنون قیمتی
باالتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگرانکننده است؛ چرا که
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نشان میدهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است .انتظار ما
از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد .زمانی که قیمت
ارز در بازار واقعی نباشد ،خروج سرمایه از کشور صورت میگیرد و این
بهنفع اقتصاد کشور نیست و زیانبار خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

صنعت نساجی کشور نیازمند  2.5میلیارد دالر
سرمایهگذاری است
(خبرگزاری فارس  ۲۶بهمن )۹۶

مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک گفت:
صنعت نساجی برای تأمین  ۹۰درصد نیاز داخلی نیازمند  ۲.5میلیارد
دالر سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان ،گلنار نصراللهی بعد از ظهر
امروز در آیین افتتاح رسمی دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
نساجی اصفهان اظهار کرد :واردات نخ و پارچه باید محدود شود و
کوتاهی در این خصوص از انجمنها و تشکلهای نساجی است که
وزارت صنعت ،معدن و تجارت آماده است براساس مذاکرات و مباحث
کارشناسی در این زمینه اقدام کند.
وی اضافه کرد :صنعت نساجی برای تأمین  ۹۰درصد نیاز داخلی
نیازمند  ۲.5میلیارد دالر سرمایهگذاری است؛ ساالنه  ۲5۰میلیون دالر
واردات ماشینآالت صنایع نساجی در کشور صورت میگیرد ،برخی از
این ماشینآالت دست دوم است که باید از آن جلوگیری شود.
مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک عنوان
کرد :براساس مذاکرات فراوان مناطق برای نخستین بار گمرکات در
مناطق آزاد مستقر میشود؛ توجه به صنعت نساجی وجود دارد و
امیدوارم مشکالت صنایع نساجی کشور حل و فصل شود؛ طرح
بازسازی و نوسازی در کل صنایع با اولویت صنعت نساجی وجود دارد و
از ابتدای سال جاری نیز این امر محقق شده است و  ۴هزار میلیارد
ریال تسهیالت ارائه شده و  ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنایع
نساجی در سال جاری اختصاص داده شده است.
نصراللهی یادآور شد :در رابطه با واردات غیر رسمی نساجی کنترل و
نظارت افزایش یافته است؛ تجارت باید در خدمت تولید باشد نه تولید
در خدمت تجارت و کشور  8۰میلیون نفری فقط با تولید محصول
پیش میرود( .بازگشت به فهرست)
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هندیها به روپیه در ایران سرمایهگذاری میکنند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۷بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیو مینت ،یک
منبع آگاه گفت ،دولت هند در اقدامی مخالف مقررات خود که به
سرمایه گذاران این کشور تنها اجازه می دهد به ارز خارجی در سایر
کشورها سرمایه گذاری کنند ،به شرکت های این کشور اجازه داده تا
در ایران به روپیه سرمایه گذاری کنند.
این منبع آگاه گفت ،تاکنون مجوز سرمایه گذاری به روپیه تنها برای
سرمایه گذاران هندی در کشورهای نپال و بوتان صادر شده بود و این
استثنا به این دلیل برای ایران هم اعمال شده که تهران به دلیل
محدودیت های موجود قادر به تجارت دالری و یورویی با دهلی نو
نیست.
این منبع گفت ،مجوز مذکور در ماه گذشته میالدی صادر شده است.
این خبر همزمان با سفر حسن روحانی به هند اعالم شده است .آخرین
سفر یک رئیس جمهور ایران به هند به سال  ۲۰۰8و دوران ریاست
جمهوری محمود احمدی نژاد بر می گردد.
حسن روحانی روز پنجشنبه برای انجام سفری  ۳روزه وارد فرودگاه
حیدرآباد هند شد و مورد استقبال وزیر اتحاد برای برق هند و دیگر
مقامات بلندپایه این کشور قرار گرفت( .بازگشت به فهرست)

بازرگانی
رشد  10درصدی صادرات قطعات خودرو و لوازم یدکی
ایرانی
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،مسعود کمالی اردکانی اظهار داشت :در  ۹ماهه سال
جاری رشد بازار آذربایجان چشمگیر بوده است به طوری که طی این
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مدت  ۱۶۰۰هزار دالر میزان صادرات این محصول به آذربایجان بوده
که  ۱۴۰۰درصد رشد را نشان می دهد.
کمالی اردکانی با اشاره به اینکه صادرات قطعات و لوازم یدکی انواع
خودرو در  ۹ماهه اول سال حدود  55میلیون دالر بوده است گفت:
عراق با سهم بالغ بر  ۶۰درصد ،اصلی ترین بازار صادراتی ایران در این
بخش محسوب میشود و فرانسه و روسیه پس از عراق با حدود ۲.5
میلیون دالر صادرات از جمله بازارهای مهم ایران در این بخش
هستند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی در ادامه به
رشد صادرات سایر محصوالت نیرو محرکه اشاره کرد و افزود :امارات و
عراق بیشترین واردات از ایران را در این بخش داشته اند و رشد
صادرات ایران به عراق در بخش سایر محصوالت نیرو محرکه بالغ بر
 ۶۰درصد بوده است( .بازگشت به فهرست)

پیوستن اتاق بازرگانی  67کشور دنیا به جاده ابریشم/
گشایش حساب بازرگانان ایرانی در چین
(خبرگزاری فارس  ۱۰بهمن )۹۶

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :با تالش دولت چین اتاقهای بازرگانی
از  ۶۷کشور دنیا به اتاق بازرگانی جاده ابریشم پیوستهاند و اتاق
بازرگانی ایران سمت نایب رئیسی اتاق بازرگانی جاده ابریشم را دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،غالمحسین شافعی امروز در سومین
همایش فرصتهای بازرگانی و سرمایهگذاری ایران و چین گفت :از
زمینههای همکاری ایران و چین می توان به صنعت گردشگری و
سرمایهگذاری مشترک در حمل و نقل ،انرژیهای تجدید پذیر و
مخابرات اشاره کرد و شرکتهای فعال چینی میتوانند با استفاده از
توان تولید ایران در داخل ایران به تولید بپردازند و از حداقل ۲۰
درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه ایران به بازار  ۴5۰میلیونی خاورمیانه دسترسی دارد،
گفت :با تالش دولت چین اتاقهای بازرگانی از  ۶۷کشور دنیا به اتاق
بازرگانی جاده ابریشم پیوسته اند و اتاق بازرگانی ایران سمت نایب
رئیسی اتاق بازرگانی جاده ابریشم را دارد.
شافعی بیان داشت :آنچه تحلیلگران اقتصادی برای سال  ۲۰۲5بیان
میکند این است که تمرکز اقتصاد دنیا را باید در مرزهای بین هند و
چین جستجو کرد و یکی از محورهای مهم مبادالت اقتصادی جاده
ابریشم خواهد بود و موقیت جغرافیایی ایران نشان می دهد که در
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آینده چین ،ایران و هند می توانند در نقش آفرینی این کمربند
اقتصادی در دنیا کارهای جدیدی را آغاز کنند و امیدواریم با ارتباط
مهم و دوستانهای که در سطح سیاسی و اقتصادی بین ایران و چین
وجود دارد ،در احیای جاده ابریشم همکاری خوبی با هم داشته
باشیم .
وی به موضوع همکاری مشترک در تولید غذای حالل اشاره کرد و
افزود :حجم تجارت حالل بیش از هزار میلیارد دالر است و در این
مورد ایران چین باید یک همکاری جدید را آغاز کنند .
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت :انتظار ایرانیها از چین
سرمایهگذاری مشترک است ،تا سرمایهگذاری مشترک موجب برقراری
روابط پایدار شود .
شافعی به بسته شدن حسابهای ایرانیان در چین اشاره کرد و گفت:
خوش بختانه شنیده شده که این موضوع در چین حل شده است .
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان داشت :چین در زمان تحریمها و
محدودیتها زمینه فعالیت اقتصادی برای ایران را فراهم کرد و ما هم
این را مدنظر خواهیم داشت و همواره چین را به عنوان یک همکار
بلند مدت در نظر خواهیم داشت( .بازگشت به فهرست)

صادرات  7.5میلیارد دالری ایران به ترکیه در سال 2017
(خبرگزاری تسنیم  ۱۳بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمارهای منتشر شده
توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری ایران با این
کشور در سال  ۲۰۱۷به  ۱۰.۷5۱میلیارد دالر رسیده است .این رقم
نسبت به سال قبل از آن  ۱۱درصد رشد داشته است .مبادالت تجاری
ایران و ترکیه در سال  ۲۰۱۶بالغ بر  ۹.۶۶5میلیارد دالر گزارش شده
بود.
صادرات ترکیه به ایران در سال  ۲۰۱۷با افت  ۳۴درصدی نسبت به
سال قبل از آن مواجه شده و به  ۳.۲5۹میلیارد دالر رسیده است.
ترکیه در سال پیش از آن  ۴.۹۶۶میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده
بود.
ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال  ۲۰۱۷بوده و  ۲.۱درصد
از کل صادرات این کشور را جذب کرده است.
با وجود افت صادرات ترکیه به ایران واردات این کشور از ایران در سال
 ۲۰۱۷رشد قابل توجه  5۹درصدی داشته است که علت عمده آن
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صعودی شدن قیمت نفت و گاز است .نفت و گاز بخش مهمی از
صادرات ایران به ترکیه را تشکیل می دهد.
صادرات ایران به ترکیه در سال  ۲۰۱۶بالغ بر  ۴.۶۹۹میلیارد دالر بوده
که این رقم با رشد  5۹درصدی به  ۷.۴۹۲میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷
رسیده است .ایران دوازدهمین صادرکننده به ترکیه در این سال بوده و
سهم  ۳.۲درصدی از کل واردات ترکیه داشته است( .بازگشت به
فهرست)

راهاندازی کلینک صادرات در سال آینده /روابط بانکی
واردات محور در پسابرجم موفقتر بوده است
(خبرگزاری فارس  ۱۷بهمن )۹۶

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت :در
فضای پسابرجام در روابط بانکی واردات محور از روابط بانکی صادرات
محور موفق تر بودهایم که موضوعی قابل بررسی است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس فرهاد نوری امروز در
نشست اولین همایش تامین مالی صادرات گفت :برقراری روابط
کارگزاری ایران با کشورهای هدف از جمله مشکالت صادرکنندگان به
شمار میرود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود :در
کنار لجستیک و روابط بانکی ،تامین مالی هم از مشکالت اصلی
صادرات غیرنفتی محسوب میشود .
وی با اشاره به اینکه در فضای پسابرجام در روابط بانکی واردات
محور از روابط بانکی صادرات محور موفق تر بودهایم ،بیان داشت :این
موضوع قابل بررسی است .
نوری گفت :به این سوال باید پاسخ داد که بانک هایی که در حوزه
صادرات قرار دارند ،با بانک هایی که در حوزه واردات قرار دارند ،دو
دسته بانک با رتبه بندی متفاوت باید باشند؟ یا اینکه باید مسئله را در
جای دیگری پیگیری کرد.
وی در این رابطه بیان داشت :مثال شرکت پژو فرانسه به اندازه کافی
قدرت دارد که وقتی شرکت های ایرانی قصد واردات داشتند ،بانک
های خود را راضی کنند که اقدام به گشایش خط اعتباری ال سی کند
و امور بانکی مربوطه را انجام دهند .
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت بیان داشت:
بنابراین شرکت های اروپایی از توان خود استفاده می کنند و بانک
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هایشان را قانع میکنند تا برای ایران (در صورت واردات) ال سی باز
کنند .
وی افزود :بزرگ شدن شرکت های ما هم میتواند مشکالت نقل و
انتقال پول را حل کند .
*راه اندازی کلینک صادرات در سال آینده
نوری در ادامه بیان داشت :سال  ۱۳۹۷راه اندازی کلینیک صادراتی
(اکسپورت کلینک) را خواهیم داشت که براین اساس در دو حوزه
امداد صادرات و رشد صادرات ،کار خواهیم کرد.
وی اظهار داشت :با استفاده از امداد صادرات مشکل صادرکنندگان را
در حداقل زمان ممکن حل خواهیم کرد ،بدین ترتیب که صدای
صادرکنندگان برای حل مشکالت خود از جمله (بانکی و لجستیک) را
به برطرف کنندگان آن مشکل انتقال میدهیم .
وی با اشاره به اینکه در سال  ۹۶رقمی از بسته حمایتی اخذ نشد،
گفت :در پایان سال  ۹5به  ۳۰۰بنگاه صادراتی کمک یارانه سود،
نمایشگاهی برای شرکت در نمایشگاههای خارجی داده شد .
مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با اشاره به
اینکه وضعیت ناوگان هوایی صادراتی خوب نیست ،افزود :در حال
حاضر هیچ هواپیمای باری برای صادرات در کشور وجود ندارد و با
دستگاههای ذیربط در تعامل هستیم ،تا این مشکل را حل کنیم .
نوری افزود :صندوق توسعه ملی امادگی دارد تا  ۲میلیارد دالر سهم را
برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان قرار دهد و صادرکنندگان به
سراغ ما و بانکها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند.
وی بیان داشت :صندوق توسعه ملی اعالم کرده که چند بانک هنوز
اعتبار خریدار را استفاده نکردهاند و هدف ما این است که بتوانیم این
ابزارها را به بانکها معرفی کنیم( .بازگشت به فهرست)

نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان پوشش داده میشود
(خبرگزاری فارس  ۱۷بهمن )۹۶

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت :صندوق ضمانت
صادرات براساس مصوبهای ،نوسان نرخ ارز تا  ۳۰درصد را برای
صادرکنندگان پوشش میدهد.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس آرش شهرآئینی امروز در
نشست خبری «همایش تامین مالی صادرات» گفت :برای فراهم سازی
زمینه رشد صادرات غیرنفتی تا  8۰میلیارد دالر ،تنها نباید نگاهها به
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سمت تامین مالی صادرات باشد ،بلکه به سرمایهگذاری عظیمی نیاز
است.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران بیان داشت :بنابراین در
آینده صندوق ضمانت صادرات ایران ،بانک توسعه صادرات و سازمان
توسعه تجارت به دنبال طرحهای جدیدی است ،تا هدف ظرفیت سازی
برای صادرات تامین شود.
وی با بیان اینکه برخی از مصوبات برای این موضوع از هیات وزیران
اخذ شده است ،بیان داشت :بر این اساس با فرصتهای به دست آمده
برای اطالع رسانی الگوهای جدید اقدام میشود.
شهرآئینی بیان داشت :مصوباتی که اخذ شد راجع به پوشش نرخ
نوسان ارز است و طبق این مصوبه کاهش ارز در این محصول بیمه می
شود براین اساس تا  ۳درصد (فرانشیز) کاهش نرخ ارز بر عهده
صادرکننده است و بعد از آن تا  ۳۰درصد بر عهده صندوق است .
وی با بیان اینکه پوشش نرخ ارز اکنون معنا می یابد و در زمان اخذ
این مصوبه انتقاداتی بر آن وارد بود ،افزود :این محصول فقط برای
صادرکنندگان طراحی شده است و براساس آن صادرات کشور از
زیانهای ناشی از کاهش نرخ ارز بیمه میشود.
شهر آیینی با بیان اینکه کارمزد حدود  ۰.۲درصد تعیین شده است،
افزود :البته کارمزد بر اساس دوره یک ماهه یا شش ماهه تعیین
میشود .
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران بیان داشت :این پوشش
نوسان نرخ ارز به عنوان الحاقیهای محصول دیگر صندوق است.
وی افزود :بدین ترتیب که صادرکننده باید یک کیس واقعی داشته
باشد که به صورت اعتباری کاالی خود را بفروشد بنابراین باید اول
کاالی صادراتی خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت آنگاه
صندوق آن را میپردازد .
شهرآئینی بیان داشت :محصول دیگری که طراحی شده است برای
فاینانس ها است بدین ترتیب که امور صادراتی صندوق اجازه یافته
است که به این امر ورود یابد و از طریق صدور ضمانت نامه و سایر
موارد برای جذب سرمایهگذاری اقدام کند .
شهر آئینی با طرح این سوال که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین
مالی آیا توانسته رقابت پذیری کاالهای ایرانی را در بازارهای جهانی
باال ببرد؟ گفت :در حال حاضر نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار
پایین است و در بسته حمایت از صادرات هم نرخهای رقابتی دیده
شده است .
وی با اشاره به اینکه اکثریت بانک های جهان در آمریکا منافع دارند،
بیان داشت :این امر و سهامداری مشترک در بسیاری از بانک های
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اروپایی سبب شده تا تحریم های ثانویه اثرگذار باشد( .بازگشت به
فهرست)

افت  22درصدی تجارت ایران و آمریکا در دولت ترامپ
(خبرگزاری تسنیم  ۲۰بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بسیاری از کارشناسان
پیش بینی می کردند با اجرایی شدن توافق هسته ای از ابتدای سال
 ۲۰۱۶تحول مهمی در تجارت ایران و آمریکا پدید آید به ویژه آن که
بحث فروش هواپیما از آمریکا به ایران و صادرات فرش و پسته ایران به
آمریکا به طور صریح در متن توافق مورد اشاره قرار گرفته بود.
برخالف این انتظارات ،حجم تجارت ایران و آمریکا در نخستین سال
اجرای برجام که آخرین سال حضور دولت دموکرات اوباما در کاخ
سفید بود  ۱۱درصد کاهش یافت.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ جمهوریخواه که سیاست های خصمانه
و بی پرده ای را علیه ایران اتخاذ کرده است تجارت میان دو کشور
بیش از پیش ضربه دید.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد
مبادالت تجاری این کشور با ایران در سال  ۲۰۱۷که نخستین سال
حضور ترامپ در کاخ سفید است افت  ۲۲درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کشور در سال  ۲۰۱۶بالغ بر  ۲5۹.۷میلیون دالر
گزارش شده بود .این رقم در سال  ۲۰۱۷به  ۲۰۰.۹میلیون دالر
کاهش یافته است .
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در سال  ۲۰۱۷با افت
 ۲۰درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به  ۱۳۷.۷میلیون
دالر رسیده است .آمریکا در سال  ۲۰۱۶بالغ بر  ۱۷۲میلیون دالر کاال
به ایران صادر کرده بود .
دشمنی های ترامپ علیه ایران مانع آن شد صنعت پسته و فرش ایران
از عواید برجام بهره مند شود .واردات آمریکا از ایران در سال  ۲۰۱۷با
افت  ۲۷درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۶۳.۲
میلیون دالر رسید .واردات آمریکا از ایران در سال  ۲۰۱۶بالغ بر 8۷.۷
میلیون دالر گزارش شده بود.
ایران به لحاظ ارزش صد و سی و سومین مقصد صادرات کاالهای
آمریکایی و صد و سی و هفتمین تامین کننده کاالهای مورد نیاز
آمریکا در سال  ۲۰۱۷شناخته شده است(.بازگشت به فهرست)
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فقط  10درصد از بسته حمایت از صادرات سال 95
عملیاتی شد /افزایش قیمت دالر به جای دو ماه باید ظرف
دو سال انجام میشد
(خبرگزاری فارس  ۲۰بهمن )۹۶

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه
دولتها به درآمدهای نفتی معتاد شدهاند ،گفت :اگر رشد قیمت دالر
در چند ماه اخیر طی  ۲سال انجام میشد در آن صورت این اتفاق به
نفع صادرکننده بود.
عدنان موسیپور در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس با
اشاره به وضعیت صادرات در  ۱۰ماهه سال  ،۱۳۹۶گفت :وقتی عوامل
مؤثر بر صادرات جدی گرفته نشود ،افت صادرات بسیار طبیعی است .
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران
با اشاره به کاهش  ۲درصدی ارزش صادرات در  ۱۰ماهه امسال نسبت
به مدت مشابه سال قبل گفت :این موضوع قابل انتظار بود و با
بیتوجهی به عوامل مؤثر بر صادرات روز به روز از شرایط صادرات دور
میشویم .
وی با بیان اینکه صادرات در چند ماه اخیر رشد اندکی داشته است،
بیان داشت :این افزایش ،ناشی از افزایش قیمت ارز بوده و موقت است
و نمیتواند مستمر باشد .
*صادرکننده خواستار واقعی شدن قیمت ارز است نه جهش آن
وی با تاکید بر اینکه یکی از خواستهها و مطالبات صادرکنندگان و
تولیدکنندگان واقعی شدن قیمت ارز است ،گفت :ممکن است افزایش
قیمت ارز ،در مقطعی منجر به افزایش حاشیه سود صادرکنندگان شود
اما پس از مدتی این افزایش قیمت بر افزایش قیمت مواد اولیه اثر
میگذارد و گرانی را رقم میزند .
این صادرکننده بیان داشت :صادرکننده و تولیدکننده خواستار شیب
مالیم افزایش نرخ ارز است و هیچگاه نمیخواهد که ناگهان با افزایش
و جهش  ۲۶درصدی قیمت یا امثال آن ،مواجه شود .
موسیپور گفت :در مورد نرخ ارز باید به شکل جدی تصمیمگیری شود
و یک بار برای همیشه باید در آن مورد تصمیم گرفت .
وی با بیان اینکه  8۰تا  ۹۰درصد فرآیند صادرات خارج از کشور رقم
میخورد ،گفت :بخشی از عوامل اثرگذار بر صادرات دست رقبای
ماست .
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*مذاکره دولتها برای خلق فرصتهای تجاری ناشی از دیپلماسی
قوی اقتصادی است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران با بیان اینکه تاجر یا صادرکننده ایرانی در بازارهای
هدف هر روز با رقبای جدیدی روبرو میشود ،افزود :برای خلق
فرصتهای جدید تجاری این دولتها هستند که هر روز با هم وارد
مذاکره و مناقصه میشوند که ناشی از دیپلماسی قوی اقتصادی
آنهاست .
موسی پور با بیان اینکه در دیپلماسی سیاسی و تجاری عملکردمان
ضعیف است ،گفت :دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی هر جا که یک
فرصت تجاری ایجاد شود بسیار کند عمل میکند ،بنابراین رقبای ما
در بازارهای هدف خود را جاگیر میکنند و سهم عمده بازار را
میگیرند .
وی در پاسخ به این سؤال که رشد قیمت ارز به نفع صادرکننده است
یا خیر ،گفت :اگر رشد قیمت دالر در چند ماه اخیر طی  ۲سال انجام
میشد در آن صورت این اتفاق به نفع صادرکننده بود .
*افزایش قیمت ارز به نفع صادرات نیست
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی افزود :افزایش قیمت ارز منجر به افزایش هزینهها از جمله
حمل و نقل و افزایش هزینههای تولید میشود که در نهایت به نفع
صادرات نیست .
موسیپور با بیان اینکه تجارت از دو بخش صادرات و واردات تشکیل
شده است بیان داشت :باید بررسی کرد که عالوه بر تأثیر افزایش
قیمت ارز ،بخش واردات چقدر از افزایش قیمتها مؤثر میشود.
*اعتیاد دولتها به درآمدهای نفتی
وی در پاسخ به این سوال که چرا در صادرات غیرنفتی چندان موفق
عمل نکردهایم گفت :دولت عنوان میکند که خواستار افزایش صادرات
غیرنفتی است ولی این دولت و دولتهای قبلی دچار اعتیاد به
درآمدهای نفتی شدهاند و سیستم اداری و حاکمیتی در حمایت از
صادرات غیرنفتی شعارگونه عمل میکند.
وی با تاکید بر اینکه باید به اقدامات کشورها در حمایت از بخش تولید
و صادرات توجه شود ،گفت :در یک دهه گذشته در دادن بدهی دولت
به صادرکنندگان تعلل شده است و سالهاست که جوایز صادراتی
پرداخت نمیشود .
موسیپور با اشاره به اینکه صادرکنندگان نسبت به سیستم بانکی نا
امید هستند ،گفت :رقبای ما تسهیالت بانکی با نرخ حدود  ۴درصد
میگیرند اما اگر صادرکنندگان ما پس از بوروکراسیهای سخت بانکی
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موفق به اخذ وام شوند این تسهیالت با نرخهای باالی  ۱5درصد به
آنها پرداخت میشود .
وی افزود :از بسته حمایت از صادرات سال  ،۹5فقط  ۱۰الی  ۱5درصد
عملیاتی شد و بسته حمایت از صادرات سال  ۹۶شهریور امسال ابالغ
شد که منابع مالی آن دقیق در نظر گرفته نشده است .
*الزمه تنوع بازارهای صادراتی تقویت دیپلماسی اقتصادی است
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که
چرا بازارهای صادراتی ایران محدود است گفت :تنوع بازار صادراتی
منوط به تنوع محصوات صادراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است .
وی افزود :بعد از برجام کشورها اغلب در رابطه تجاری با ایران
فروشنده هستند و اگر تسهیالتی هم در بخش بانکی برای مراودات
تجاری فراهم کردهاند بیشتر در تالش برای فروش کاالهای خودشان
به ما هستند .
موسیپور گفت :مشکالت بانکی در منطقه ،چین و روسیه وجود دارد و
شرایط از این لحاظ هنوز مطلوب نیست .
به گزارش فارس ،براساس آمار گمرک در  ۱۰ماه منتهی به دی ماه
سال جاری ،صادرکنندگان  ۹۹میلیون و  ۳۰۹هزار تن کاال به ارزش
 ۳5میلیارد و  ۶۱۲میلیون دالر به بازارهای هدف صادر کردند و در
مدت زمان مشابه سال گذشته  ۱۰۷میلیون و  ۲۶۷هزار تن کاالر به
ارزش  ۳۶میلیارد و  ۴5۶میلیون دالر صادر کردند .
مقایسه صادرات کاال در  ۱۰ماه منتهی به دی امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته حکایت از افت بیش از  ۷درصد در وزن کاالهای
صادراتی و افت بیش از  ۲درصدی در ارزش آنها دارد .
در  ۱۰ماه منتهی به دی سال جاری  ۳۰میلیون و  ۴۹۱هزار تن کاال
به ارزش  ۴۲میلیارد و  8۰5میلیون دالر وارد کشور شده است و
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ،به لحاظ وزنی بیش از ۱۰
درصد و به لحاظ ارزشی حدود  ۲۲درصد افزایش داشته است .
براین اساس وزن کاالهای وارداتی در  ۱۰ماه منتهی به دی سال
گذشته  ۲۷میلیون و  ۶۲۳هزار تن و ارزش آن نیز  ۳5میلیارد و ۱۰۶
میلیون دالر بوده است .
براساس این آمار ،حجم تجارت خارجی ایران در مدت زمان مذکور
معادل  ۷8میلیارد و  ۴۷۱میلیون دالر و تراز تجاری نیز منفی ۷
میلیارد و  ۱۹۳میلیون دالر بوده است( .بازگشت به فهرست)
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تراز تجاری کشور منفی  6میلیارد دالر شد  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  ۲۳بهمن )۹۶

افزایش  133درصدی صادرات انگلیس به ایران در 10
ماهه امسال  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  ۲۷بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس آمارهای
تجارت خارجی در  ۱۰ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تراز تجارت
خارجی کشور منفی  5.8میلیارد دالر بوده است .بر این اساس میزان
واردات  ۴۲میلیارد دالر و میزان صادرات  ۳۷میلیارد دالر بوده است.
این در حالی است که تراز تجارت خارجی کشور در مدت مشابه سال
قبل مثبت  ۱.۳میلیارد دالر بوده است.
این آمار نشان میدهد طی یک سال گذشته تراز تجارت خارجی کشور
از مثبت  ۱میلیارد دالر به منفی  5.8میلیارد دالر کاهش پیدا کرده
است.

از سوی دیگر بررسی تراز تجاری به لحاظ وزنی نشان میدهد ،اختالف
صادرات و واردات کشور حدود  ۷۴میلیون تن است .بر این اساس
میزان واردات  ۳۰میلیون تن و میزان صادرات  ۱۰۴میلیون تن بوده
است .در ۱۰ماهه نخست سال جاری  ۱۲میلیارد دالر محصوالت
پتروشیمی 5.۶ ،میلیارد دالر میعانات گازی صادر شده است .صادرات
این دو محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با  ۷و 8
درصد کاهش رو به رو شده است( .بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بررسی آمارهای
تجارت خارجی کشور نشان میدهد ،در  ۱۰ماهه منتهی به دی ماه
سال جاری واردات از آمریکا کاهش و از انگلیس افزایش داشته است.
بر این اساس واردات از انگلیس در  ۱۰ماهه امسال  ۹۰۰میلیون دالر
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش  ۱۳۳مواجه شده
است .در  ۱۰ماهه نخست سال  ۹5تنها  ۱میلیون تن کاال به ارزش
 ۳8۶میلیون تن از انگلیس وارد کشور شده بود.
همچنین واردات از آمریکا در این مدت با کاهش رو به رو شده و از
۲۲۶میلیون دالر در سال  ۹5به  ۱۳8میلیون دالر کاهش پیدا کرده
است.

(بازگشت به فهرست)
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ظرفیت خالی تولید علت پایین بودن حجم صادرات
غیرنفتی
(خبرگزاری فارس  ۲۹بهمن )۹۶

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی گفت :یکی از دالیل عدم رشد
صادرات غیرنفتی ظرفیت پایین تولید است ،در حالی که ظرفیت تولید
 ۷۰تا  8۰درصد است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ،صمد کریمی رئیس
اداره صادرات بانک مرکزی امروز در همایش ملی صادرات با اشاره به
اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی صادرات گفت :یکی از
موتورهای رشد اقتصادی کشورها ،رشد صادات غیرنفتی است و در
کنار سایر عوامل موثر بر رشد اقتصاد کشورها نشان میدهد که
کشورهایی که بر صادرات غیرنفتی تاکید دارند ،شوک و تکانهای
ارزی کمتری هم دارند.
وی با بیان اینکه بخش نفت فرصت پویایی را از صادرات غیرنفتی
گرفته است ،بیان داشت :در ایران به دلیل برخی اشکاالت ،بهرهوری
کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخشهای غیر صادراتی
نداشته است .
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی بیان داشت :در تامین مالی صادرات
در کشورهای مختلف یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد جریانهای با
ثبات وروی ارز در کشورها بوده و این بدان معناست که که بخش
صادرات قوی بدون اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات
در آن کشورها طراحی شده باشد ،ممکن نیست .
وی با بیان اینکه بنابراین مدل تامین مالی صادرات در دستور کار بانک
مرکزی قرار گرفته است ،گفت :از سال  ۱۳۹۳خرید ارز صادرکنندگان
به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است و در مرداد  ۱۳۹5خرید ارز
صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی های بانکی،
بانک های عامل مجاز به خرید این درآمدها با نرخ ارز آزاد شده اند.
وی با بیان اینکه با سه کشور از جمله ترکیه و پاکستان سوآپ ارزی
امضا شده است ،گفت :در قالب این طرح ،اعتبار ریالی به واردکنندگان
ترک داده می شود تا کاال و خدمات صادرکنندگان ایرانی را خریداری
کنند
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وی بیان داشت :بر این اساس ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان
و سرمایه گذاران ایرانی قرار می دهد تا بدینوسیله از کاالها و خمات
کشور ترکیه استفاده کنند و مدت این قرارداد هم سه سال است.
کریمی بیان داشت :بنابراین اگر واردکننده ایرانی به بانک مراجعه کرد
و تقاضای استفاده از این خطر را داشت بانک عامل باید این تقاضا را به
بانک مرکزی اعالم کند و بانک مرکزی هم با بانک مرکزی ترکیه
قرارداد سوآپ ارزی منعقد میکند و در نتیجه اکر صادرکننده ترک
کاال را به ایران صادر کرد و اسناد آن مورد تایید قرار گرفت ،سپس
بانک مرکزی حساب ترکیه ای را بستانکار می کند و بعد هم پول به
حساب وارکننده ترک واریز می شود و وارکننده ایرانی هم یکسال
فرصت دارد تا این رقم را بازپرداخت کند.
این نماینده بانک مرکزی بیان داشت :بنابراین در صورتی که
واردکننده ترک قصد خرید کاالی ایرانی را داشته باشد ،به بانک عامل
حوزه خود مراجعه میکند و بانک عامل هم با بانک مرکزی ترکیه
ارتباط برقرار میکند و بدین ترتیب وارد کننده ترکیه هم یک سال
فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملی به طرف ایرانی پرداخت
کند.
وی بیان داشت :در پاکستان هم پرتفوی ما با یورو است و تسویه ۳
ماهه انجام می شود و بدین ترتیب میزان صادرات و ورادات دو کشور د
پایان سه ماه فرآیند انجام می شود که اکنون با حدود  ۱۰کشور تفاهم
نامه در حوزه پیمان های پولی امضا شده است.
رئیس اداره کل صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه در سیاستهای
ارزی بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست ،گفت :بانک
مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی همگرایی نرخ ارز در بازار
بین بانکی و بازار آزاد را دنبال میکند .
وی گفت :در سال  ۱۳۹۱شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی ۱۱۲
درصد بوده که در آخر دی ماه این رقم به  ۲۲درصد رسیده است و
نوسانات شاخص دالر که  ۲8.۳درصد در سال  ۹۱بوده است در حال
حاضر و تا پایان دی ماه سال جاری به  ۳درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه حمایت زا صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسی بانک مرکزی مبلغ  ۲۰۰میلیارد دالر نزد بانک توسعه
صادرات سپردهگذاری کرده است ،گفت :براساس آخرین مصوبات
دولت این مصوبه به مدت دو سال دیگر تمدید شده است .
کریمی در مورد ضمانتهای ارزی اظهار داشت :بانک مرکزی رقم ۱5۰
میلیون یورو سپردهگذاری کرده که در نهایت این سپردهگذاری
معطوف به بانک توسعه صادرات شده است ،تا بدین وسیله ضمانتنامه
متقابل صادر شود.
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تولیدکنندگان در این مراسم تأکید کردند که وقتی نمیتوانید مالیات
بگیرید و صندوق الکترونیک در همه فروشگاه ها نصب کنید ،خنجر را
برمی دارید و به تولید ضربه می زنید ،نظام قضایی باید با مدیران
خاطی برخورد کند .سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند طلب خود را از
دولت بگیرد چاقو را برمیدارد و به جان تولید می افتد.
البته سهل آبادی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران نیز در این
مراسم با اشاره به اینکه باید از واردات بی رویه پرهیز و از تولید
کنندگان داخلی حمایت کنیم ،گفته است :سال گذشته  ۱۶۰تن کود
انسانی را از ترکیه وارد و ده ها مورد پتو به ارزش میلیون ها دالر وارد
کردیم که در چند مورد با کرک حیوانات غیر شرعی بوده است.
سهل آبادی افزود :سیگار برگ وارد کردیم که ارزش هر نخ آن  ۲۶هزار
و  5۰۰تومان است  ،همچنین چند میلیون دالر الک آرایش و لیوان
های گیالس ،تنباکوی میوه ای و خاکستر برای گلکاری در پشت بام
وارد کردیم.
گفته این مقام مسئول در واردات بیرویه کاالهای عجیب به کشور
عاملی شد تا خبرگزاری تسنیم لیست کاالهای عجیب و غریبی که
سال گذشته وارد کشور شده است را منتشر کند.
لیست این کاالها به شرح زیر است:
در سال گذشته حدود ۳۱درصد از واردات ۴۳/۶میلیارد دالری از محل
تعرفه آنهم با حقوق ورودی  5درصد وارد کشور شده است.

کریمی با بیان اینکه آیین نامه معامالت مشتقه ارزی تدوین شده
است ،گفت :این ابزار میتواند پوشش مناسبی برای ریسک ارز داشته
باشد.
وی همچنین به ایجاد درگاه اینترنتی معامالت ارزی در سیستم بانکی
ایران اشاره کرد و گفت :براساس این درگاه اینترنتی  ۲۷بانک ،کارگزار
خریدار ارز صادرکنندگان غیرنفتی محسوب می شوند و صادرکنندگان
میتوانند به بانکهای عضو بازار بین بانکی ارز تهران مراجعه کنند و
درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی گفت :برای افزایش کارایی و تامین
به موقع ریال ،معامالت داخلی هم راه اندازی شده است که بر این
اساس معامله گران اتاق معامالت ارزی بانک ها از هیجدهم آذرماه
میتوانند به صورت آنالین ارز صادرکنندگان را به بانک های دیگر و یا
بانک مرکزی بفروشند.
کریمی اظها داشت :بر اساس تصمیمات اخیر کمیته صادرات بانک
مرکزی ،بانکها می توانند به نیابت از بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را
بخرند.
وی افزود :نرخی که بانک مرکزی در سامانه معامالت الکترونیکی ارز
اعالم می کند از نرخ خرید صرافیها باالتر است و این مسئله که قیمت
ارزی که بانک مرکزی از صادرکنندگان خریداری می کند ،پایین تر از
بازار آزاد ارز است .
کریمی با بیان اینکه بنگاه هایی که در صادرات فعال هستند ،میتوانند
از تسهیالت یوزانس استفاده کنند ،گفت :آئین نامه تامین مالی
صادرات بسیار پربار است.
وی اظهار داشت :یکی از دالیل عدم رشد صادرات غیرنفتی ظرفیت
پایین تولید است در حالی که ظرفیت تولید  ۷۰تا  8۰درصد است.
(بازگشت به فهرست)

کشور شده در حالیکه دستگاه نوار قلب – دستگاه بازکننده عروق

لیست واردات کاالهای عجیب و غریب به کشور  +اسامی

– دریچه اکسیژن هوا در اتاق عمل حقوق ورودی  ۱5درصد دارد.

.۱

واردات سه مورد سیگار برگ که قیمت هر نخ آن برای مصرف
کننده ایرانی  ۲۶5۰۰تومان تمام شده است.

.۲

واردات ده ها مورد پتو به مبلغ دهها میلیون دالر که در سه مورد
آن پتو با کرک حیوانات خارجی وارد کشور شده است.

.۳

(خبرگزاری تسنیم  ۲۹بهمن )۹۶

دهها میلیون دالر توتون قلیان با حقوق ورودی  5درصدی وارد

به عبارتی وسایل سرطان زا با تعرفه  5درصد وسایل درمان با
تعرفه  ۱5درصد وارد کردهایم.جالب اینجاست صدها میلیارد
تومان هم خرج مبارزه با وسایل سرطان زا میکنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مراسم پانزدهمین
جشنواره تولید ملی -افتخار ملی امسال با انتقاد جدی تولیدکنندگان
از سیاست های نادرست دولت و حتی اعالم تخلف تعدادی از وزارت
خانه ها از جمله نفت ،نیرو ،راه و شهرسازی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در واردات کاالهای مشابه تولید داخل همراه بود.
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.۴

واردات ۱۰مورد الکهای رنگ کننده

.5

متأسفانه یک مورد ۱۶۰تن گل والی فاضالب از کشور ترکیه با
تعرفه  ۳8۲5۲۰۰۰به ایران وارد شده است .

.۶

واردات دهها میلیون دالر لوازم خانه داری وپاکیزگی برای سرویس
بهداشتی با تعرفه ۳۹۲۴۹۰۰۰

.۷

واردات ۶مورد گیالس شیشه ای پایه دار در محموله های چندین
میلیون دالری
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.8

واردات ۴۲مورد محموله سنگین کاغذ رولی سیگار

.۹

واردات  ۲۶محموله بزرگ به ارزش دهها میلیون دالر کالسگه بچه

و به بازار مصرف عرضه میکنند بنابراین قاچاق این گلها ضربهای به
تولید داخلی وارد نخواهد کرد( .بازگشت به فهرست)

با تعرفه8۷۱5۰۰۰۰

چای خارجی از مالیات ارزش افزوده معاف شد  +سند

 .۱۰واردات  ۱5مورد محموله کراوات به ارزش دهها میلیون دالر

(خبرگزاری تسنیم  ۱۴بهمن )۹۶

 .۱۱واردات ۱۲مورد محموله کاله کیس با تعرفه ۶۷۰۴۹۰۰۰و
۶5۰۴۰۰۰۰
 .۱۲واردات یک میلیون و دویست هزار دالر بیل وکلنگ با تعرفه
 8۲۰۱۳۰۰۰و8۲۰۱۱۰۰۰
 .۱۳واردات  ۶۶محموله کیسه خواب و کیف دستی
 .۱۴واردات  ۷۳8۰۰دالر شتر از افغانستان و بسیاری دیگر از کاالهای
غیر ضروری که تولید کننده و کارگر آن در کشور بیکار است.

(بازگشت به فهرست)

کشاورزی
گل هم به کشور قاچاق میشود
(خبرگزاری تسنیم  ۲بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،اکبر شاهرخی در مصاحبه با رادیو اظهار
داشت :تولیدکنندگان داخلی متأثر از پدیده رکود ضرر و زیانهای
فراوانی را متحمل شدهاند.
وی در ادامه ضمن اشاره به بحث قاچاق گل و گیاه گفت :خوشبختانه
با همکاری خوب بازرسان اتاق اصناف تهران ،تعزیرات حکومتی ،جهاد
کشاورزی و پلیس آگاهی جلوی قاچاق در این حوزه گرفته شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت :هماکنون قاچاق در این
حوزه بهحدی نیست که بتواند به تولیدکنندگان داخلی لطمهای
واردکند.
وی با ابراز اینکه بازارهای گل و گیاه کشور تحت کنترل است ،افزود:
در حال حاضر سه نوع گل از قبیل الکی بامبو ،ارکیده دندلیون و
کاکتوسهای زینتی از طریق قاچاق به بازارهای کشور راه پیدا
میکنند.
شاهرخی با بیان اینکه در شرایط حاضر الکی بامبو و کاکتوسهای
زینتی خاص در ایران تولید نمیشود ،گفت :تنها تعداد محدودی از
تولیدکنندگان داخلی «ارکیده دندلیون» را در گلخانههای مجهز تولید
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به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،گمرک ایران طی
نامهای به مدیران اجرایی این دستگاه اعالم کرد،در برنامه ششم
توسعه واردات و توزیع چای خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس اعالم معاون سازمان امور مالیاتی ،معاف است.
زمان اجرایی شدن این قانون نیز همزمان با اجرایی شدن برنامه ششم
توسعه کشور اعالم شده است.
بنابراین گزارش گمرک پیش از این نیز اعالم کرده بود که چای
خارجی وارداتی از پرداخت مالیات معاف است که افزودنی نداشته
باشند.
در نامه گمرک آمده است« :عرضه و واردات چای خشک بدون
هیچگونه افزودنی اعم از اسانس و نظایر آن از تاریخ الزم االجرا شدن
برنامه ششم ( ۱فروردین  )۹۶از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده
معاف هستند اما این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی،
فرآوری و توزیع انواع چای خشک نخواهد بود».

(بازگشت به فهرست)
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اختصاص  50میلیارد تومان یارانه برای صادرات مرکبات در
سال جاری
(خبرگزاری تسنیم  ۱۶بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد
کشاورزی ،شاهرخ شجری با بیان این که در زمینه مدیریت و
ساماندهی وضعیت تولید ،توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی و از
جمله مرکبات ،مجموعه برنامه ها و اقدامات اساسی و پایدار از سوی
معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به
مورد اجرا گذاشته شده است،تصریح کرد :به منظور توسعه صادرات
محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات در سال جاری ،دستور العمل
اجرایی نحوه تخصیص یارانه صادراتی مطابق بند ب ماده  ۳۳قانون
برنامه ششم توسعه و پیش بینی مشوق های الزم در راستای توسعه
صادرات محصوالت مورد نظر تهیه و تدوین شده است.
وی با اشاره به بررسی های فنی و کارشناسی انجام شده با لحاظ هزینه
مبادله اعم از حمل و نقل ،تعرفه گمرکی و سایر هزینه های سورت،
بسته بندی ،نگهداری ،اختالف قیمت تمام شده و قیمت فروش در
بازارهای هدف،اظهار داشت :برای حفظ رقابت پذیری صادرکنندگان
پیشنهاد اولیه مبلغ  5۰۰۰ریال یارانه صادراتی به ازای هر کیلوگرم
مرکبات مطرح شده و به همین منظور وزیر جهاد کشاورزی طی
مکاتباتی مبلغ  5۰۰میلیارد ریال یارانه صادراتی برای مرکبات در سال
جاری از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
درخواست کرده است که با موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه
همراه بوده و پیگیری برای تخصیص و همچنین برنامه ریزی جهت
پرداخت یارانه در حال انجام می باشد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد که
صادر کنندگان محصول پرتقال می توانند از مجموعه گزینه های
مشوق های صادراتی مربوط به صادرات پرتقال یعنی یارانه صادراتی
(دریافت  5۰۰۰ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات یک کیلوگرم
پرتقال) و طرح بازار به ازای بازار و صادرات  ۲کیلوگرم پرتقال در قبال
واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه  5درصد به جای تعرفه  ۲۰درصد تا
سقف حداکثر  5۰۰۰ریال به ازاء صادرات یک کیلوگرم پرتقال استفاده
نمایند.
شجری با بیان این که صادرات مرکبات یکی از  ۷محصول اولویت دار
در تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش است ،خاطرنشان کرد:
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تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق
توسعه ملی موضوع بند (الف) ماده ( )۱5۲قانون تنظیم بخشی از
مقررات دولت ( )۲در سال  ۱۳۹۶با سود  ۱۴٫5درصد به صادر
کنندگان محصوالت کشاورزی با اولویت به صادر کنندگان مرکبات،
سیب ،پسته ،خرما ،زعفران ،کشمش و کیوی یکی دیگر از اقدامات
برای توسعه صادرات مرکبات است.
وی با اشاره به این که «راه اندازی زنجیره های ملی عرضه با تأکید بر
صادرات» یکی از اقدامات زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی به منظور
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی (برای  ۹محصول استراتژیک
کشاورزی از جمله مرکبات) می باشد،اظهار داشت:ایجاد زنجیره های
عرضه با تاکید بر صادرات منجر به نگاه سیستمی از مرحله تولید تا
مصرف و ساماندهی تولید در جهت بازار مصرف یا صادرات می شود و
خط تولید صادراتی منفک از خط تولید محصوالت مورد نیاز داخلی
(مزارع صادراتی) موجب ایجاد صادرات تفاضا محور می گردد .شجری
اضافه کرد:این راهکار پیامدهایی همچون تطابق بیشتر با ضوابط فنی -
بهداشتی کشورهای هدف داشته و از نظر کیفیت نیز صادرات بهبود
می یابد.
وی افزود:سیاستگذاری در راستای تشکیل کنسرسیوم ها و خوشه های
صادراتی برای ادغام مقیاس های کوچک و غیراقتصادی صادراتی
موجب تسهیل برندسازی و همچنین جلوگیری از رقابت های قیمتی
در بازارهای هدف می شود.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت:ماهیت
زنجیره های ملی عرضه با تأکید بر صادرات بر اساس راه اندازی بنگاه
های بزرگ مقیاس با برند مشترک صادراتی با در نظر گرفتن سهم از
منافع مادی طرح برای تمامی اعضاء شامل تولید کنندگان ،واحدهای
لجستیک ،ترانزیت و صادر کنندگان می باشد.
وی خاطرنشان کرد :برای خروج از خرد نگری و حرکت به سمت
تجمیع توان استانی و ایجاد برندهای ملی و زنجیره با مالک عملیات
فرااستانی در دستور کار قرار گرفته و هئیت موسس زنجیره مرکبات
انتخاب و جلسات آن با محوریت و حضور هیئت موسس استان
مازندران تشکیل شده است( .بازگشت به فهرست)

آغاز طرح ایجاد سایبانها در باغهای کشاورزی
(خبرگزاری تسنیم  ۱۶بهمن )۹۶
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به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،محمدعلی
طهماسبی امروز در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر اظهرا
کرد :یکی از طرحهای اقتصادی مقاومتی در بخش کشاورزی توسعه
گلخانهها است؛  ۳.5میلیون هکتار گلخانه در دنیا وجود دارد که عمده
آن در کشورهای آسیایی است که با تنشهای آبی همراه است و این
امر در کشور ما  ۱۲هزار و  ۳۰۰هکتار است.
وی افزود :قرار است در برنامه  ۱۴۰۴سطح گلخانههای کشور به 58
هزار هکتار برسد و در کنار آن تجهیزات موجود در گلخانههای فعلی
نیز بازسازی شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گلخانههای کوچک مقیاس در کشور ما در
حال فراگیر شدن است ادامه داد :توسعه گلخانههای بزرگ مقیاس و
کوچک مقیاس مورد حمایت دولت است و به دنبال آن هستیم که
محصوالت آببر را به داخل محیطهای بسته ببریم تا صرفهجویی
انجام شود.
*طرح ایجاد سایبانها در باغهای کشاورزی
طهماسبی با بیان اینکه ایجاد سایهبانها در باغهای کشاورزان مورد
توجه است ،گفت :این امر باعث تصفیه هوا در کنار ایجاد توسعه و
اشتغال میشود و از خسارتهای کشاورزان میکاهد و میزان بهرهوری را
 ۳۰درصد افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه تسهیالت مورد نیاز برای ایجاد سایبانها مانند
گلخانهها در کشور از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین میشود،
گفت :محصوالت باغی در اثر تنشهای آبی و خسارات ناشی از تگرگ
از بین میرود که این روشی است که عالوه بر جلوگیری از این
خسارات و باال بردن راندمان تولید کیفیت محصوالت تولیدی را نیز
بهبود میباشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد ۲ :میلیون و  8۰۰هزار هکتار باغ
در کشوروجود دارد که  ۹۰۰هزار هکتار از این باغها نیاز به بازسازی
داشته و فرسوده اند زیرا عمر مفید باغها  ۲5سال است که در مرحله
اول قرار است تسهیالت الزم برای بازسازی  ۶۰۰هزار هکتار از باغ
پرداخت شود.
*ورود کارشناس ترکیهای به باغات ایران برای آموزش
وی تصریح کرد :در این راستا یک کارشناس ترکیهای به ایران آمد و
به باغات تویسرکان همدان رفت تا آموزشهای الزم را برای پیوند زدن
درختان و مقاومت آنها در مقابل سرمازدگی باال ببرد.
طهماسبی در ادامه صحبتهای خود در پاسخ به اینکه شواهد موجود
در بازار بیانگر آن است که سوداگری عرضه میوه شب عید از اکنون
آغاز شده است چه برنامهای در این ارتباط دارید ،گفت :در سال
گذشته محصوالت پرتقال ما دچار سرمازدگی شد اما در سالجاری
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میزان تولید این محصول به حدی است که باغداران محصوالت خود را
به قیمت  8۰۰تومان تا  ۱۰۰۰تومان به فروش میرسانند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود :بیش از  5میلیون تن مرکبات در
کشور تولید شده است و به دنبال آن هستیم که با اختصاص یارانه
صادراتی دولت پرتقال صادر کنیم.
وی یادآور شد :دولت  5۰میلیارد تومان برای صادرات پرتقال و سیب
اختصاص داده است.
طهماسبی همچنین درباره وضعیت تولید سیب در کشور گفت۳ :
میلیون و  ۷۰۰هزار تن سیب تولید شده است که تنها حدود ۴۰۰
هزار تن آن سیب صنعتی و درجه  ۳است که آنها برای فرآوری و
تبدیل و کنستانتره آب سیب به صنایع تبدیلی میروند.
* 380هزار تن سیب صادر شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :در سالجاری  ۳8۰هزار تن سیب
صادر شده است که این رقم در سال گذشته  ۳5۳هزار تن بود که از
طریق مبادله پایاپای با موز صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل افزایش قیمت موز و رسیدن
نرخ آن به  8هزار تومان به دلیل مبادله پایاپای با سیب است یا علت
دیگری دارد ،گفت :با توجه به اینکه این محصول وارداتی است افزایش
نرخ دالر و یورو به شدت در باال رفتن این محصول تاثیرگذار است و
مبادله پایاپای ارتباطی به این موضوع ندارد.
طهماسبی میزان تولید کیوی را نیز مازاد و نیاز مصرف کشور دانست و
گفت :در سالجاری حدود  ۳۰۰هزار تن کیوی تولید شده است که
برای آنکه روی دست باغداران نماند باید  ۱۰۰هزار تن آن صادر شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :با توجه به وضعیت مازاد
پرتقال در بازار مصرف برخی باغداران جنوبی کشور از جمله فسا
محصوالت خود را برداشت نکردند تا بتوانند آنها در روزهای دیگر وارد
بازار کنند( .بازگشت به فهرست)

نهادهایی را که چای وطنی مینوشند ،بشناسید
(خبرگزاری تسنیم  ۱8بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،محمود حجتی وزیر
جهاد کشاورزی در مرداد سال جاری با ارسال نامهای به جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور خواستار مصرف چای ایرانی توسط دستگاهها
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و نهادهای دولتی و حاکمیتی بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی و
همچنین سالمت این چای شده بود.
محمد علی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در نشست خبری روز
گذشته خود در واکنش به این سؤال که کدام دستگاهها و نهادها
مصرف چای ایرانی را در داخل محل کار خود شروع کردهاند اظهار
داشت :دستگاههای حاکمیتی و دولتی باید از چای داخلی استفاده
کنند ،در شرایط فعلی برخی از این دستگاهها نیز مانند وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،سپاه و بخشی از ارتش از
چای داخلی خودمان استفاده میکنند اما هستند هنوز دستگاههایی
که چای داخلی را مصرف نمیکنند.
بیشتر بخوانید6 :هزار هکتار باغ چای رهاشده احیا میشود
متن نامه حجتی به جهانگیری که با اشاره به عدم استفاده از سموم
شیمیایی ،چای ایرانی را سالمترین چای دنیا بهحساب آورده بود ،بدین
شرح است :تداوم تولید این محصول که در سالهای اخیر با حمایت
دولت تدبیر و امید از رونق و افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است،
ضمن حفظ اشتغال و تأمین معیشت کشاورزان میتواند بخش مهمی
از مصارف مردم عزیز کشور را تأمین نماید.
بهمنظور رونق بیشتر صنعت چای کشور و همچنین کاهش نگرانی
تولیدکنندگان داخلی از فروش بهموقع محصوالت تولیدی ،درخواست
میشود تا کلیه دستگاههای اجرایی اعم از لشگری و کشوری چای
مصرفی مورد نیاز خود را از کارخانجات تولیدکننده داخلی تأمین
کنند.
حجتی همچنین ،آمادگی سازمان چای کشور را برای همراهی و
مشاوره در زمینه تأمین چای مصرفی دستگاههای اجرایی از طریق
سندیکای کارخانجات چایسازی اعالم کرده بود( .بازگشت به فهرست)

چرا سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی شکست
خورد؟
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲بهمن )۹۶

محمد صادق حمیدیان ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران-
سیاستگذاران و اقتصاددانان بارها و بارها بر اهمیت محصوالت
کشاورزی و امنیت غذایی جمعیت رو به افزایش در اقتصاد کشور تاکید
کرده اند.
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از آنجاییکه کشور ما کشوری با اقلیم های متنوع است بخش عمده
فعالیت و ارزش افزوده آن به کشاورزی اختصاص دارد .این بخش از
چند جهت مورد توجه است .در وهله اول این بخش در ارتباط مستقیم
با امنیت غذایی جامعه می باشد که در کشورهای در حال توسعه
بایستی مورد توجه قرار گیرد.
نکته دوم اینکه تغییر شرایط آب و هوایی و بی ثباتی در فعالیتهای
کشاورزی ،عرضه محصوالت را در کوتاه مدت با نوسانات زیاد مواجه
می سازد .نکته سوم تغییر روش کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری
و صنعتی است که نیاز به حمایت های سیاستی دولتی دارد.
این سیاست های حمایتی ابزارهای خاصی دارند که متناسب با شرایط
مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین برنامه ریزان این بخش با درنظر
گرفتن ویژگی ها ،شرایط و عوارض پیش روی هر محصول از ابزار
مناسب بهره می گیرند.
در سال  ۱۳۶8ماده واحد قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی
کشاورزی تصویب شد که هدف آن تضمین خرید محصوالت کشاورزان
توسط دولت با هدف حمایت از آنها در شرایطی که قیمت پایین تر از
حداقل قیمت بازار میرسد .اما این قانون به دالیل مشکالت
سیاستگذاری و نحوه اجرا و دخالت دولت نه تنها کمکی به بهبود
وضعیت کشاورزان در تولید محصوالت اساسی نکرد بلکه در کنار
افزایش قیمت ،توان رقابتی آنها با سایر کشورها را به شدت کاهش داد.
همچنین تغییر نامناسب الگوی کشت به دلیل عدم اجرای صحیح این
قانون ،کیفیت محصوالت خریداری شده را تنزل داد و در نهایت دولت
از هدف خودکه حمایت از کشاورزان و مزرعه داران هست ،دور ماند.
در واقع مسئوالن بدون در نظر گرفتن شرایط ،اقدام به خرید یک
محصول می کنند و زمانی که تقاضایی در بازار نباشد و یا بازار از
محصول خاصی اشباع باشد آنها از از بین می برند و این یعنی اتالف
منابع! در صورتیکه اگر راهکارهای کارشناسی در این خصوص تعیین
شده بود مازاد محصوالت خریداری شده می توانست وارد چرخه
صادرات شده و از آن طریق ارزآوری برای کشور به همراه داشته باشد.
این سازوکاری که دولت برای خرید تضمینی محصوالت در پیش
گرفته است به دلیل نبود استاندارهای الزم که مهمترین آنها در نظر
گرفتن قیمت جهانی محصوالت کشاورزی باعث شده است که بین
قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش توسط دولت شکاف عمیقی ایجاد
شود و در نهایت بار افزایش قیمت را بر دوش مصرف کننده بیافکند.
حتی در برخی از محصوالت اساسی مانند گندم شاهد چند نرخی
شدن آن در بازار هستیم که به طور چشمگیر فضای رانت و فساد را
گسترش داده است .این همان موضوعی است که بارها بخش خصوصی
بر آن تاکید داشته و خواستار فراهم آمدن شرایطی است که خریدار و
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فروشنده در ارتباط مستقیم با یکدیگر باشند و دخالت دولت در تنظیم
بازار این محصوالت به ویژه محصوالت اساسی کاهش یابد.
حتی پیشنهاد وارد شدن کاالیی مانند گندم در بازار بورس نیز داده
شد اما تا زمانی که انحصار در دست دولت باشد شرایط رقابتی و بورس
معنایی نخواهد داشت .برای کشور ما که خواستار عضویت در سازمان
تجارت جهانی است این موضوع بیشتر نمود می یابد چرا که بر طبق
موافقت نامه این سازمان ،سطح حمایت کشورها از بخش کشاورزی از
چند سال آینده بایستی محدودتر گردد .عالوه بر آن خرید تضمینی
محصوالت عالوه بر این که کشاورزان را به دلیل عدم پرداخت به موقع
دولت متضرر می کند سبب افزایش بدهی دولت به نظام بانکی می
شود و منابع مالی را که عمدتا می تواند در جهت ایجاد سازوکارهای
صادراتی صرف شود ،از این طریق به هدر می رود.
با توجه به اینکه هنوز ابهامات زیادی در خصوص خرید تضمینی
کاالهای اساسی از طرف دولت وجود دارد و تاکنون آسیب ها و بی
اعتمادی های زیادی ایجاد کرده است ،دولت پا به عرصه خرید
تضمینی زعفران و پنبه نیزگذاشته است که ضوابط عملیاتی آن هنوز
تعریف و مشخص نشده است.
بر اساس اعالم جهاد کشاورزی ،زعفران از کشاورز خریداری و ۳۰
درصد مبلغ آن بر اساس تحلیل های انجام شده پرداخت می شود و
باقی مبلغ در بازه زمانی سه ماهه پرداخت می شود اما اینکه تحلیل
های فوق بر اساس کدام شاخص و الگو صورت خواهد گرفت ،مشخص
نیست.
سوال اساسی این است که اگر طرح های اینچنینی برای وضعیت
معیشت کشاورزان و در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور گره گشاست
چرا تاکنون با طرح خرید تضمینی محصوالت اساسی این امر محقق
نشده که حاال در نظر دارند وارد محصوالتی مانند زعفران شوند.
اگر این طرح نیز اجرایی شود به شدت منافع صادرکنندگان را با خطر
مواجه می سازد و تعادل نسبی در تولید ،تامین و توزیع ،حتی آزادی
قیمتها و واگذاری آن به ساز و کار عرضه و تقاضا نیز با مشکل روبرو
خواهند شد.
با توجه به شرایط کنونی کشور ،سیاستهای حمایتی دولت در این
حوزه الزم است اما به نحوی که نهاده های ارزان در اختیار کشاورزان
قرار گیرد و خرید تضمینی با قیمت باال صورت گیرد تا در نهایت
کمترین زیان متوجه کشاورز گردد نه اینکه دخالت آنقدر زیاد باشد که
کیفیت محصوالت و توان رقابتی کاهش یابد .آنچه مسلم است اصل
قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مشکلی ندارند بلکه نحوه
اجرای آن و نبود ساختارهای الزم است که باعث میشود بجای اینکه
محصوالت خریداری شده وارد چرخه صادرات شوند ،منهدم شوند.
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بنابراین انتظاری که از دولت می رود این است که نقش خود را به
عنوان رابط بین عرضه و تقاضا ایفا کند و از دخالت انحصار گونه در
بازار این کاالها بکاهد( .بازگشت به فهرست)

ایران به دنبال افزایش صادرات آرد به عراق است
(خبرگزاری تسنیم  ۲8بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مدیرکل فدراسیون اتحادیه های صنایع
غذایی ایران به رویترز گفته ،ایران در حال مذاکره با روسیه بر سر یک
قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه خواهد داد صادرات
آرد به عراق را افزایش دهد.
موضوع این قرارداد واردات ماهانه حدود  ۱۰۰هزار تن گندم روسی
توسط کارخانجات خصوصی تولید آرد است که قرار است گندم
وارداتی را تبدیل به آرد صادراتی کنند.
کاوه زرگران ،گفت ،مذاکرات در جریان است و وی انتظار دارد این
قرارداد در طی یکی دو ماه آینده نهایی شود.
وی افزود« :هفته گذشته ما برای مذاکره در مورد این مسئله در مسکو
بودیم و پس از اتمام این مذاکرات ،طی چند ماه کار را شروع خواهیم
کرد...مشکل مالی حل نشده چندانی نداریم».
کارخانجات خصوصی تولید آرد در ایران مجاز به استفاده از گندم
داخلی برای تولید آرد صادراتی نیستند.
روسیه که از بزرگترین صادر کنندگان گندم جهان به شمار می رود،
دارای عرضه کنندگان گندم فراوانی است که در انتظار انعقاد این قرار
داد هستند .زرگران افزود« :آنها در حال مذاکره با بخش خصوصی
ایران هستند».
ایران سال گذشته بخشی از گندم دورم تولید داخل خود را به
کشورهای عمان ،ایتالیا و عراق صادر کرد ،اما به گفته زرگران این
روندی نیست که ما انتظار رشد آن را داشته باشیم.
وی افزود« :سیاست ما صادرات نیست ،بلکه سیاست اصلی رسیدن به
خودکفایی است( ».بازگشت به فهرست)
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صنعت
رئیس خانه صنعت :برخی تولیدکنندگان در پرداخت
حقوق کارگر عاجز شدهاند
(خبرگزاری تسنیم  ۳بهمن )۹۶

عبدالوهاب سهل آبادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،در خصوص دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاههای
صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی که اخیراً توسط وزیر صنعت
ابالغ شده است با اشاره به اینکه در طرح رونق حمایتهایی نیز برای
واحدهای صنفی تولیدی دیده شده است ،اظهار داشت :برای اجرایی
شدن این حمایتها باید بنا به توصیه اتحادیه های صنفی درخواستها
شناسایی و به اتاق اصناف ارسال شود تا در نهایت روند پرداخت
تسهیالت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد واحدهای صنفی نیز استقبال چندانی
از طرح رونق تولید نداشته باشند ،افزود :در طرح رونق بهره تسهیالت
 ۱8درصد است و در این شرایط هیچ واحد تولیدی امکان بازپرداخت
این تسهیالت را ندارد .البته باید این نکته را تأکید کنم که هنوز سقف
و کف تسهیالت پرداختی در طرح رونق برای واحدهای صنفی تولیدی
تعیین نشده است.
*پرداخت تسهیالت جدید به تولیدکنندگان آنها را غرق می کند
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با تأکید براینکه امروز
واحدهای تولیدی بدهیهای سنگینی به بانکها دارند ،گفت :هر روز
جرایم واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند که به اعتقاد ما پرداخت
تسهیالت جدید به تولیدکنندگان آنها در مشکالت غرق تر خواهد
کرد.
سهل آبادی افزود :برای حل مشکالت دولت باید دیون واحدهای
تولیدی را یک مقطعی نگهداری کند تا امکان فعالیت برای
تولیدکنندگان به وجود آید.
*چرا دولت اقدامی برای مدیریت بازار ارز انجام نمی دهد؟
وی با اشاره به اینکه  ۱۰ماه از سال گذشته و استقبالی برای دریافت
تسهیالت طرح رونق از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفته است ،اظهار
داشت :متأسفانه در هفتههای اخیر نرخ دالر نیز افزایش قابل توجهی
پیدا کرده به نحوی که قراضه اهن از  8۰۰تومان به  ۱5۰۰رسیده
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است .در این شرایط باید از دولت پرسید چرا اقدامی برای مدیریت
بازار انجام نمی دهد.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اعالم اینکه صرافیها حتی
دالر  ۴هزار و  ۷5۰تومانی را نیز نمیفروشند ،تصریح کرد :عدهای فکر
میکنند کاسبی در خرید دالر است و رونق همین صحبت ها عاملی
شده تا قفل محکمی بر عملکرد واحدهای تولیدی زده شود.
سهل آبادی با این پرسش که تولیدکننده در شرایط فعلی چگونه
امکان فعالیت دارد ،گفت :تمام قطعات چندین برابر شده است حتی
تولیدکنندگان چندین بار خواهش و حتی التماس کردند تا راهکاری
برای حل مشکالت آنها اجرایی شود اما متأسفانه همچنان تصمیمی
برای رفع مشکالت اعمال نشده است.
وی اضافه کرد :تولیدکنندگان مواد معدنی چندین بار از دولت برای
گشایش در واردات ماشین آالت درخواستهایی را مطرح کردند اما
متأسفانه نه تنها این موضوع اجرایی نشده بلکه قیمت ماشین آالت
چینی دست دوم نیز رشد قابل توجهی را پیدا کردند.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اعالم اینکه تولیدکنندگان
در پرداخت حقوق کارگران خود عاجز شدهاند ،افزود :دیروز رئیس کل
بانک مرکزی صحبتهایی را مبنی بر مدیریت بازار ارز مطرح کرد اما
چرا هنوز دالر گران است؟ از وزیر صنعت و مسئوالن مربوطه
درخواست می کنیم تا به داد تولیدکنندگان برسند( .بازگشت به
فهرست)

ایران بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان شد
(خبرگزاری تسنیم  ۷بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مهدی کرباسیان درباره بهره برداری از
تولید آهن اسفنجی مجتمع فوالد نی ریز که امروزدر آیینی با حضور
معاون اول رئیس جمهوری صورت می گیرد ،افزود :این واحد تولیدی
به عنوان سومین واحد احیای مستقیم کشور محصوالت خود را به
روش ایرانی 'پرد' تولید می کند.
وی اظهار کرد :بهره برداری از بخش آهن اسفنجی مجتمع فوالد نی
ریز با ظرفیت سالیانه  8۰۰هزار تن ،یکی از هفت طرح فوالدی کشور
بود که امروز به بهره برداری می رسد.
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به گفته این مقام مسئول ،پیش از این نیز طرح های فوالدی سفید
دشت (چهارمحال و بختیاری) ،میانه و شادگان (خوزستان) در این
حوزه صنعت به بهره برداری رسیده بود.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) بیان کرد :حُسن اصلی اجرای این طرح ،استفاده از
فناوری بومی 'پرد' است که از سوی شرکت مهندسی معادن و
فلزات) (MMEمتعلق به ایمیدرو طراحی شده است.
وجود ذخایر عظیم گازی در کشور ،توسعه فرایندهایی با محوریت
استفاده از این نعمت الهی را در چشم انداز  ۲۰ساله کشور به شدت
مورد توجه قرار داده است .به طوری که با توجه به نقش مولد صنعت
فوالد  ،برنامه ای هدفمند برای گسترش و رونق آن در چشم انداز
توسعه اقتصادی ایران اسالمی تدوین شده است .یکی از مهمترین
دستاوردهای کسب شده در این زمینه ،بهینه سازی فرایند تولید فوالد
به روش  PERSIAN REDUCTIONاست که با نام تجاری
(  PEREDپرد) از سوی شرکت مهندسی معادن و فلزات  MMEبه
عنوان نقطه ای عطف در صنعت فوالد کشور معرفی شده است.
فناوری(  PEREDپرد) بومی سازی شده با تکیه بر اصول علمی و
تجربیات متخصصین ایرانی است .با روشن شدن مشعل های فوالد
شادگان به عنوان نخستین طرح فوالدی  PEREDکشور ،گامی بلند
در مسیر جدید برای تولید آهن اسفنجی کشور آغاز شد .فناوری
PEREDبا ظرفیت صادرات دانش فنی آن آینده صنعت فوالد را
تضمین می کند.
یکی از مهمترین مزیت های فناوری پرد ،کاتالیست های منحصر بفرد
آن است که با ویژگی طول عمر بیشتر و تسریع در شکست گازهای
احیایی در قلب میفرمرهای فوالدی  PEREDمی تپد.
**اشتغالزایی برای حدود یک هزار نفر
کرباسیان در ادامه بیان داشت :با بهره برداری از طرح تولید آهن
اسفنجی مجتمع فوالد نی ریز  ،ایران به رتبه نخست جهان در تولید
آهن اسفنجی صعود می کند که با برخورداری از نعمت گاز و معادن
سنگ آهن فراوان ،ارزش اقتصادی بسیار خوبی برای کشور ایجاد
خواهد کرد و گامی دیگر در راستای جلوگیری از خام فروشی محسوب
می شود.
وی یادآور شد :با توجه به قرار داشتن معادن سنگ آهن فراوان در نی
ریز و محل ساخت این مجتمع ،پیش بینی می شود توسعه خوبی را در
این منطقه شاهد باشیم.
کرباسیان اظهار داشت :اشتغال مستقیم  ۲5۰تا  ۳۰۰نفر و سه برابر
همین تعداد اشتغال غیرمستقیم که بطور عمده مربوط به جابجایی
محصوالت تولید شده است ،از اجرای این طرح پیش بینی می شود.
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وی اضافه کرد :طرح فوالد نی ریز به دلیل برخی مشکالت در آغاز
دولت یازدهم متوقف مانده بود و پیشرفت مناسبی نداشت ،اما با رفع
مشکالت و با سرمایه گذاری شرکت 'غدیر' که بیشترین مشارکت مالی
را در این طرح داشت ،فعال شد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که تا  ۲سال
آینده بخش فوالد این طرح به ظرفیت  8۰۰هزار تن نیز به بهره
برداری برسد.
 ،پیش از این جمهوری اسالمی ایران با تولید  ۲۰.5میلیون تن آهن
اسفنجی در سال  ۲۰۱۷که بیش از  ۲8درصد کل تولید جهانی
محسوب می شود ،رتبه دوم را پس از هند به خود اختصاص داده بود.
شرکت فوالد غدیر نی ریز با سهام داری  ۶5درصد سرمایه گذاری
غدیر و  ۳5درصد ایمیدرو تشکیل و به عنوان کارفرما وظیفه تکمیل
پروژه را به عهده گرفت .واحد آهن اسفنجی نی ریز ،در منطقه قطرویه
شهرستان نی ریز در استان فارس قرار دارد .شهرستان نی ریز در ۱۹۲
کیلومتری شرق شیراز قرار دارد( .بازگشت به فهرست)

پلمب ماشینآالت صنعتی تبریز شکسته شد /خوشحالی
خانواده  200کارگر
(خبرگزاری فارس  ۶بهمن )۹۶

کارخانه ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی که بیست و چهارم آبان
توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز مهر و موم شده بود ،فک
پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز ،با فک پلمب شرکت ماشینآالت
صنعتی تبریز ،کارتزنهای این شرکت نصب و بنرهای مربوط به
پلمب باز شد.
براساس این گزارش ،قرار است شنبه هفتم بهمن طی مراسمی با
حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی ،استاندار و رئیس کل
دادگستری استان ،شرکت ماشینآالت صنعتی به مجموعه
تراکتورسازی تبریز الحاق شود.
با الحاق این کارخانه به مجموعه تراکتورسازی تبریز ،بیش از ۲۰۰
کارگر این کارخانه به سرکار خود بازگشته و فعالیت خود را آغاز
میکنند.
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به گزارش فارس،کارخانه ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی تبریز
بیست و چهارم آبان امسال توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز
پلمب شد.

در بنر درب ورودی کارخانه ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی تبریز که
توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نصب شده بود آمده است:
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نظر به اتمام اجارهنامه در مورخه  ۹۶.۹.۲۳و عدم تمایل تمدید
اجارهنامه توسط مستاجر محترم ،درب ورودی و کلیه درب کارگاهها،
ساختمانها و  ...شرکت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به
قائم مقامی از ورشکستگی شرکت ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی
تبریز در اجرای قوانین و مقررات ورشکستگی مهر و موم شد.
در ادامه این اطالعیه تاکید شده است :از این رو ،ورود کارگران و سایر
اشخاص به داخل شرکت ممنوع بوده و در صورت ورود و شکستن یا
محو پلمب جرم بوده و وفق قانون مجازات اسالمی از سه ماه تا دو
سال محکوم به حبس میگردند.
گزارش فارس حاکی است ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملت در
ششم اردیبهشت امسال با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران
فرابورسی اعالم کرد :شرکت ماشینآالت تراکتورسازی صنعتی ایران
براساس احکام صادره از شعب  ۷و  ۱۱دادگاه عمومی تبریز ورشکسته
و اداره امور آن در ید اداره و امور ورشکستگی تبریز است.
شرکت ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی ایران در شهر تبریز که در
سالهای گذشته از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جدا شده،
ورشکست شد.
بر این اساس ،سهراب رسته مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملت با
ارسال نامهای به صابر جعفروندآذر رئیس اداره نظارت بر ناشران
فرابورسی اعالم کرد« :احتراماً عطف به نامه  ۱۹۹۹۳/۱۲۲مورخ
 ۳/۲/۱۳۹۲در خصوص آخرین وضعیت ماشینآالت تراکتورسازی
صنعتی ایران به استحضار میرساند همانگونه که طی نامه ۱۴/۳55
مورخ  ۱۷/۱/۹5ارسالی به سازمان بورس از طریق سازمان کدال اعالم
شد ،شرکت فوق براساس احکام صادره از شعب  ۷و  ۱۱دادگاه عمومی
تبریز ورشکسته اعالم شده و اداره امور شرکت ماشینآالت صنعتی
تراکتورسازی ایران در ید اداره تصفیه و امور ورشکستگی تبریز است
که موضوع در مجامع سالیانه مورخ  ۳۱/۱/۹5و  ۳۰/۱/۹۶به اطالع
سهامداران محترم رسیده همچنین در گزارش حسابرسی نیز منعکس
است ،ازاین رو هرگونه اطالعات درخواستی با توجه به وضعیت موجود
برابر ضوابط قانون تجارت باید از طریق مکاتبه با اداره تصفیه امور
ورشکستگی تبریز انجام شود.
بعد از این نامه،گفته میشود آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره
تصفیه امور ورشکستگی تبریز منتشر شده اما آیا این کارخانه با شرایط
اعالمی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز خریدار پیدا نکرد؟
گزارش فارس حاکی است ،ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی ایران
یکی از شرکتهایی بود که در اواخر سال  ۱۳۷۰از تراکتورسازی
تفکیک شد و با تملک تعدادی از کارگاههای آن شرکت و خرید
تجهیزات و ماشینآالت به منظور ساخت ،تولید ،فروش ،واردات و
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صادرات انواع ماشینآالت صنعتی و ادوات کشاورزی و سرمایهگذاری
جهت توسعه و تکمیل واحدها و صنایع وابسته تأسیس شد و از اوایل
سال  ۱۳۷۱شروع به فعالیت کرد.
در حال حاضر بکهولودر تی.دی.ال  8۶و بکهولودر تی.دی.ال  ۱۳۰به
عنوان محصوالت اصلی شرکت ،تولید میشود.
شرکت ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی ایران دارای کارگاههای
برشکاری ،پرسکاری ،جوشکاری ،ماشینکاری ،مونتاژ ،اطاق رنگ
همچنین امور تعمیرات و نگهداری ،برنامهریزی و کنترل کیفیت است.
در حال حاضر این کارخانه نزدیک به  ۲۰۰کارگر دارد( .بازگشت به
فهرست)

تالش برای صادرات  30درصد محصوالت ایرانخودرو/

وی ادامه داد :ایجاد اشتغال در دوره کنونی ،عبادت است و رهبر معظم
انقالب بر ایجاد شغلهای جدید ،تاکید زیادی دارند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود :این گروه ،خرید قطعه از
هر سرمایهگذاری که بخواهد وارد قطعهسازی شود را به مدت پنج سال
با قیمت مناسب تضمین میکند.
یکهزارع خاطرنشان کرد :باید در زمینه مقابله با آلودگی از کارهای
شعاری برداریم و دست به کارهای عملی بزنیم ،مردم ایران شایسته
این نیستند که هوای آلوده تنفس کنند ،به مشکل خودروهای
کاربراتوری در خیابانهای کشور بی توجهی میشود( .بازگشت به
فهرست)

خرید از سرمایهگذاران قطعهساز را  5سال تضمین

رشد  6درصدی صنعت در صورت رسیدن سطح تولید به

میکنیم

سال 90

(خبرگزاری قارس  ۱8بهمن )۹۶

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو گفت :خرید قطعه از هر
سرمایهگذاری که بخواهد وارد قطعهسازی شود را به مدت پنج سال با
قیمت مناسب تضمین میکنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم ،هاشم یکهزارع ظهر امروز در مراسم
افتتاح کارخانه تولید کاتالیست یورو  5در شهرک صنعتی محمود آباد
با اشاره به ضرورت تسهیل تولید در ایران اظهار کرد :باید کاری کنیم
که تولید به راحتترین کار در کشور تبدیل شود ،نه اینکه گرانترین
زمین و سوخت را به تولیدکنندگان بدهیم.
وی ادامه داد :قرارداد شرکت ایران خودرو با شرکت پژو قرارداد خوبی
بود ،در این قرارداد شرط کردیم که  ۷۰درصد میزان ساخت خودرو
تولید داخل باشد ،قطعهسازان قوی در ایران داریم و البته باید آنها
خودشان را به روز کنند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود :برای صادرات محصوالت
جدید این گروه صنعتی با شرکای خارجی مذاکرات زیادی کردیم و
باید  ۳۰درصد این محصوالت صادر شود ،همچنین برای حضور
قطعهسازان ایرانی در پروژه شرکت پژو در الجزایر مذاکراتی کردیم.
یکهزارع با اشاره به وضعیت قطعه سازی خودروی ایران در دوره تحریم
اظهار کرد :قطعه سازان در سال  ،۹۲نیمی از هفته را بیکار بودند در
حالی که اکنون قطعهسازان تمام روزهای هفته مشغول تولید هستند.
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(خبرگزاری فارس  ۲۳بهمن )۹۶

طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ،اگر صنایعی که هم اکنون
تولیدشان زیر ظرفیت سال  ۹۰است ،تولید خود را به سطح سال ۹۰
برسانند ،رشد  ۶درصدی بخش صنعت در سال جاری اتفاق خواهد
افتاد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس طبق گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان
میدهد ،این شاخص در زمستان سال  ۹5به رقم شاخص در سال ۹۰
رسیده است .این موضوع نشان میدهد تولید بخش صنعت پس از
سپری شدن دوره رکود  5ساله به سطح قبلی خود در سال  ۹5رسیده
است .با این حال ،با توجه به رشد منفی سرمایهگذاری در سالهای
اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیتهای خالی بخش صنعت ،رشد قابل
توجهی برای سالهای آتی در این بخش مورد انتظار نخواهد بود.
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شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال  ۹5تقریباً به
سطح سال  ۹۰یعنی  ۹۹.۳رسیده است .با این حال بررسی رشد
زیربخشهای صنعت نشان میدهد این وضعیت به طور متوازن رخ
نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخشهای بخش
صنعت حاصل شده است .مقایسه شاخص زیربخشهای صنعت
کارگاههای بزرگ صنعتی سال  ۹5نسبت به سال  ۹۰نشان میدهد از
 ۲۴زیربخش صنعت تنها  ۱۰بخش در سال  ۹5نسبت به سال ۹۰
رشد داشتهاند که بیشترین رشدها مربوط به زیربخشهای تولید دارو،
تولید آشامیدنیها و مواد غذایی بوده است .ضمن اینکه از ۱۴
زیربخشی که رشد منفی داشتهاند  ۷زیر بخش بیش از  ۲۰درصد رشد
منفی داشتهاند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال
 ۹5نسبت به سال  ۹۰نشان میدهد .با این حال سهم پایین این
بخشها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی آنها
تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد.
به طور کلی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی
در این دوره مربوط به زیربخشهای تولید محصوالت شیمیایی ،صنایع
غذایی و فلزات اساسی بوده است .ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری
منفی این شاخص نیز از زیربخشهای وسایل نقلیه موتوری و کانی
های غیرفلزی بوده است .برآوردها نشان می دهد اگر صنایعی که
نسبت به سال  ۹۰زیر ظرفیت تولید میکنند تولید خود را به سطح
تولید سال  ۹۰برسانند باعث رشد  ۶درصدی بخش صنعت خواهند
شد.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود ،رشد بخش صنعت در
سال  ۹5را  ۶.5درصد و رشد  ۶ماهه اول سال  ۹۶این بخش را ۴
درصد اعالم کرده است .ضمن اینکه بانک مرکزی نیز رشد بخش
صنعت در سال  ۹5را  ۶.۹درصد و رشد  ۶ماهه را  ۴.8درصد اعالم
کرده است .برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره رشد بخش
صنعت در سال  ۹۶با توجه به فعالیت زیربخشهای منتخب بخش
صنعت و پیشبینی تولید آنها تا انتهای سال جاری حاکی از آن است
که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال  ۹۶حدود  ۴.۶درصد
خواهد بود.
بررسی ضریب اهمیت زیربخشهای مختلف صنعت در شاخص تولید
کارگاههای بزرگ صنعتی نشان میدهد  8۰درصد تولید صنایع بزرگ
کشور تحت تأثیر  5صنعت محصوالت شیمیایی( ۲۶درصد) ،فلزات
اساسی( ۲۰درصد) ،وسایل نقلیه موتوری ( ۱۶.5درصد) ،کانیهای
غیرفلزی ( ۹.5درصد) و صنایع غذایی ( ۷.5درصد) است( .بازگشت به
فهرست)
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 1400بنگاه مشکلدار داریم که وضعیت  170بنگاه حاد
است
(خبرگزاری تسنیم  ۲۴ببهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،احمد مشیریان ،معاون
روابط کار وزارت کار در نشست گفت وگوی اجتماعی سه جانبه درباره
آخرین وضعیت سامانه روابط کار که به منظور ثبت قراردادهای کار بود
گفت:نرم افزاری تهیه شده است که بر اساس آن قرار است دادخواست
ها به صورت اینترنتی ارائه شود.
وی با بیان اینکه ساالنه  ۳۰۰هزار دادخواست در ادارات کل کار ثبت
می شود گفت :با تهیه این نرم افزار مراجعه کنندگان نیازی به مراجعه
حضوری ندارند و هر کس می تواند با استفاده از موبایل خود
دادخواست مورد نظر خود را ثبت و زمان دادگاه را تعیین کند.
وی به شناسایی  ۱۷۰بنگاه با مشکالت حاد اشاره کرد و گفت :در کل
کشور  ۱۴۰۰بنگاه مشکل دار داریم که برای حل مشکالت آنها در
کارگروه های استانی بحث و بررسی را آغاز کرده ایم .از میان ۱۷۰
شرکتی که مشکل حاد دارند حدود  ۷شرکت تحت پوشش صندوق
حمایت صنایع هستند و در حال بررسی برای حل مشکالت این بنگاه
ها در کارگروه های استانی هستیم.
مشیریان اظهار داشت :در کل کشور  ۲میلیون و  5۰۰هزار کارگاه
داریم که ممکن است در حوزههایی مشکالتی داشته باشند.
وی در ادامه درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت:
امیدواریم دستمزد بیش از نرخ تورم عددی به حداقل مزد کارگری
اضافه شود و این افزایش برای حداقلبگیران بیشتر باشد .مجلس
درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای
سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد( .بازگشت به فهرست)

تعهد میدهم شروع تولید خودروهای مشترک خارجی با
داخلی سازی  50درصدی باشد
(خبرگزاری فارس  ۲۴بهمن )۹۶
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مدیرعامل سایپا تعهد داد که در قراردادهای جدید این گروه
خودروسازی با شرکای خارجی حداقل  5۰درصد داخلی سازی در
زمان شروع تولید محصوالت رعایت شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،جهرودی در پنجمین
همایش بین المللی صنعت خودرو اظهار داشت تعهد میکنیم در
همکاری با شرکای خارجی برای تولید خودرو ،حداقل داخلی سازی
 5۰درصدی را در شروع تولیدات رعایت کنیم.
وی در ادامه از عرضه  ۲محصول جدید سایپا با مشارکت سیتروئن
فرانسه در سال  ۲۰۱8خبر داد و گفت :دو خودرو  C3و C3ایکس آر
در سال  ۲۰۱8به بازار عرضه خواهد شد.
وی افزود ۳۰ :درصد از تولید مشترک مان با سیتروین را صادر خواهیم
کرد.
جهرودی از آغاز مذاکرات اولیه برای عرضه محصول جدید رنو در روز
جاری خبر داد و گفت :یک محصول ارزان قیمت و با کیفیت مد نظر
است.
وی در ادامه با اشاره به اختصاص  ۳۳درصد از هزینه تحقیق و توسعه
در صنعت خودروسازی دنیا به صنعت قطعه سازی در سال ۲۰۰۷
اظهار داشت :در حال حاضر این سهم به  5۰درصد رسیده و در سال
 ۲۰۲۰به  ۶۷درصد خواهد رسید.
وی تاکید کرد:قطعه سازان ایرانی نیز باید روی عوامل تولید و تحقیق
کار کنند تا هزینه تولید قطعاتشان کاهش یابد.
جهرودی با بیان اینکه هم اکنون صنعت خودروسازی ایران در جایگاه
پانزدهم جهان قرار دارد ،گفت :امیدواریم در سال آینده به رتبه
چهاردهم دست یابیم.
وی همچنین از عرضه خودروی کوئیک به بازار توسط سایپا طی سال
جاری خبر داد و افزود :در هر سال یک محصول جدید به بازار عرضه
خواهیم کرد.
وی تصریح کرد :قصد داریم در سال های آینده  ۶۰درصد محصوالت
صادراتی را با برند سایپا و  ۴۰درصد را با سرمایه گذاری مشترک با
شرکتهای خارجی به بازارهای جهانی عرضه کنیم( .بازگشت به
فهرست)

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :صنعت نساجی با پنج درصد سرمایهگذاری در کل کشور۱۳ ،
درصد اشتغال ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان ،افسانه محرابی بعد از ظهر
امروز در آیین افتتاح رسمی دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
نساجی اصفهان اظهار کرد :صنعت نساجی در کشور دارای  ۹هزار و
 8۰۰واحد تولید و  ۲8۰هزار اشتغال است.
وی افزود :این صنعت با پنج درصد سرمایهگذاری در کل کشور۱۳ ،
درصد اشتغال ایجاد کرده است؛ صنعتگران ما باید به مسائلی توجه
کنند و مباحث مدیریت مالی ،به روزرسانی ماشینآالت ،تولید،
تکنولوژی و برنامهریزی را در نظر بگیرند؛ صنعت نساجی بسیار
قاچاقپذیر است و در این زمینه بسیار لطمه دیده است.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :تعامل گمرک برای محدود کردن واردات در مبادی نقش مؤثری
در رونق به این صنعت داشته است؛ تشکیل کارگروه ساماندهی و
ارتقای صنعت کفش ،با توجه به پتانسیل صنعت کفش ،در این زمینه
صنعت چرم بازسازی و نوسازی خواهد شد.
محرابی خاطرنشان کرد :توسعه بازار ،رقابت بیشتر در صنعت ،آخرین
تولیدات ،تکنولوژی دستاوردهای صنعت نساجی از جمله مزایای بازدید
از نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان است؛ این نمایشگاه باعث میشود
تا عالقهمندان با این صنعت آشنایی پیدا کنند.
وی در پایان مطرح کرد :باید نمایشگاهی در سطح بینالمللی برگزار
شود تا ایران را به جایگاه اصلی صنعت نساجی بازگرداند؛ امیدوارم
دورههای بعدی نمایشگاه صنعت نساجی در استان اصفهان به عنوان
پایتخت صنعت نساجی در سالهای آتی برگزار شود( .بازگشت به
فهرست)

ایران در تولید فوالد جلوتر از فرانسه ،اسپانیا و انگلیس +
جدول
(خبرگزاری تسنیم  ۲۷بهمن )۹۶

اشتغال  13درصدی صنعت نساجی در کشور /صنعت
نساجی بسیار قاچاقپذیر است
(خبرگزاری فارس  ۲۶بهمن )۹۶
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،انجمن جهانی فوالد
کل میزان تولید فوالد جهان در سال  ۲۰۱۷را  ۱۶۹۱میلیون تن اعالم
کرده است .تولید فوالد جهان در این سال نسبت به سال قبل از آن
رشد 5.۳درصدی داشته است.
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سهم ایران از کل تولید فوالد جهان در سال میالدی گذشته ۱.۲
درصد برآورد شده است .ایران در این سال  ۲۱.۷میلیون تن فوالد
تولید کرده که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۱.۴درصدی
داشته است.
بر اساس این گزارش ایران در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ
فوالد در سال  ۲۰۱۷قرار گرفته است .تولید فوالد ایران در این سال
بیشتر از کشورهای صنعتی مثل فرانسه ،اسپانیا ،کانادا ،لهستان،
اتریش ،انگلیس و هلند بوده است.
ایران در سال پیش از آن با تولید  ۱۷.۹میلیون تن فوالد چهاردهمین
تولیدکننده بزرگ فوالد شناخته شده بود که با کنار زدن مکزیک به
رتبه سیزدهم صعود کرده است.
چین با تولید  8۳۱تن فوالد بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد
جهان در سال  ۲۰۱۷شناخته شده است و ژاپن و هند بهترتیب در
رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند.

(بازگشت به فهرست)
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ورشکستی  70درصد تولیدکنندگان پوشاک در صورت
عدم حمایت /هزار فروشگاه عرضه پوشاک ایرانی در
تهران
(خبرگزاری تسنیم  ۲8بهمن )۹۶

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به تشکیل کمپین حمایت از پوشاک
ایرانی گفت :با توجه به اعالم آمادگی اصناف ،تعداد فروشگاههای عرضه
پوشاک ایرانی از  ۱۰۰فروشگاه به هزار فروشگاه تا نیمه اسفند افزایش
مییابد.
ابوالقاسم شیرازی در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در
مورد وضعیت تولید و مصرف پوشاک ایرانی گفت :براساس مشاهدات
میدانی اتحادیه پوشاک تهران،رویکرد مردم نسبت به خرید و مصرف
پوشاک ایرانی به ویژه در بین بانوان بیشتر شده و عالقه مندی
بیشتری به خرید پوشاک ایرانی در بین مردم ایجاد شده است.
رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه ظرفیت تولید و عرضه پوشاک
ایرانی به وفور وجود دارد ،افزود :با کمک اتحادیه پوشاک ،اتاق اصناف
تهران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت از سه ماه پیش برای ترغیب
مردم به مصرف پوشاک ایرانی کمپین حمایت از پوشاک داخلی
تشکیل شد که هدف از تشکیل آن ترغیب مرم به خرید پوشاک ایرانی
بود.
وی اظهار داشت :همچنین با همکاری کارگروه مد و لباس و اتحادیه
پوشاک لوگویی (آرمی) تحت عنوان (با افتخار ساخت ایران) طراحی
شد که این لوگو بر روی ویترین فروشگاههایی که عرضه کننده ۱۰۰
درصدی پوشاک ایرانی هستند ،نصب میشود.
* هزار فروشگاه عرضه پوشاک ایرانی
شیرازی با بیان اینکه تاکنون  ۱۰۰فروشگاه عرضه پوشاک در تهران
این لوگو را بر روی ویترین مغازه خود نصب کردهاند ،گفت :این
فروشگاهها به صورت مطلق کاالی تولید داخلی را عرضه میکنند و با
اعالم آمادگی فروشگاههای برای عرضه پوشاک ایرانی در تالش
هستیم ،تا تعداد این فروشگاهها را تا نیمه اسفند  ۹۶به هزار فروشگاه
برسانیم.
رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه اتحادیه پوشاک با برخی اقدامات
مشوقهایی را برای پیوستن فروشگاهها به این طرح ایجاد کرده است،
گفت :در این راستا دولت هم باید اقداماتی انجام دهد.
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وی با بیان اینکه باید بین فروشگاههای عرضه پوشاک ایرانی و
غیرایرانی تفاوتی وجود داشته باشند ،بیان داشت :دولت با قراردادن
برخی مشوقها به عنوان مثال اعمال تخفیف در مالیات این مغازهها
میتواند فروشندگان را به عرضه کاال و پوشاک ایرانی ترغیب کند.
شیرازی با اشاره به اینکه در طول سال مصرف پوشاک ایرانی حدود
 ۳5درصد و مصرف پوشاک خارجی حدود  ۶5درصد است ،گفت :اما
این نسبت پایان سال به دلیل ورود قشر کم درآمد به بازار خرید ،تغییر
میکند.
وی افزود :اقشار آسیبپذیر و افرادی که سطح درآمدی پایین دارند،
معموال در اواخر سال پوشاک و البسه مورد نیاز خود را خریداری
میکنند و اقدام به خرید این قشر ،در ایام پایانی سال درصد مصرف
پوشاک ایرانی را میتواند تا  5۰درصد افزایش دهد.
وی افزود :در حالی که افراد متمولتر در تمام طول سال پوشاک
خریداری میکنند و تمایل آنها اغلب به خرید پوشاک خارجی است.
رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار داشت :براساس مشاهدات میدانی
اتحادیه پوشاک ،هرچقدر افراد درآمد پایینتری داشته باشند ،تعصب
بیشتری نسبت به خرید کاالی ایرانی دارند ،ضمن اینکه به دلیل
قیمت نازل پوشاک ایرانی این افراد خرید پوشاک ایرانی به پوشاک
خارجی را ترجیح میدهند.
وی با بیان اینکه حتی مصرف پوشاک ایرانی را با حمایت از تولید و
عرضه پوشاک ایرانی میتوان به  ۷۰درصد در ایام پایانی سال رساند،
گفت :در صورت حمایتهای دولت از فروشگاههای عرضه ۱۰۰
درصدی پوشاک ایرانی میتوان به این امر خوشبین بود.
شیرازی با تاکید بر اینکه در تولید پوشاک با کیفیت ایرانی مشکلی
وجود ندارد ،گفت :اما به دلیل نبود بازار پوشاک و عرضه پوشاک
خارجی ،تولید داخلی انبار میشود.
وی افزود :اگر صنف تولید و عرضه پوشاک حمایت نشود و دولت و
رسانهها در راستای ترغیب مردم به مصرف پوشاک ایرانی گام برندارند
میتوان گفت که خطر ورشکستگی  ۷۰درصد از فعاالن این عرصه
وجود دارد.
* انتقاد از برگزاری نمایشگاههای بهاره
رئیس اتحادیه پوشاک با انتقاد از برگزاری نمایشگاههای بهاره گفت:
دولت عنوان میکند که برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و مردم اقدام
به برپایی این نمایشگاهها میکند در حالی که با توجه به وفور تولید و
کاال در بخش پوشاک نیازی به برگزاری این نمایشگاهها نیست و
برگزاری این نمایشگاهها فرصت عرضه و توزیع را از اصناف میگیرد.
شیرازی بیان داشت :ایام پایان سال به دلیل افزایش تقاضا برای خرید
فرصت مناسبی را برای فروش کاال در اختیار اصناف قرار میدهد ،در
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حالی که با عرضه کاالهای در نمایشگاهها این فرصت از اصناف گرفته
میشود و با توجه به وسعت نمایشگاهها امکان عرضه و توزیع کاال برای
عده کمی در نمایشگاههای بهاره ایجاد میشود.
وی افزود :با توجه به حجم باالی تولید و وفور کاال در بازار نیازی به
برپایی نمایشگاه بهاره وجود ندارد و برگزاری این نمایشگاهها ،زمانی
میتواند مفید باشد که کاال در بازار کم باشد( .بازگشت به فهرست)

قراردادهای خودرویی برجام ابتر شد؟/توقف تولیدبرخی
خودروهای فرانسوی
(خبرگزاری مهر  ۲8بهمن )۹۶

اگرچه قراردادهای خودرویی با فرانسه پس از برجام با سروصدای زیاد
امضا شد اما اکنون تولید خودروهای تازه وارد فرانسوی متوقف و آمار
تولید آنها از گزارش وزارت صنعت حذف شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،دو سال قبل بعد از برجام بود که قرارداد
همکاری مشترک ایران و فرانسه برای تولید خودروهای جدید امضا شد
و بر مبنای آن ،ایران خودرو و شرکت ایکاپ ،خودروهای جدید
فرانسوی را پیش فروش کردند؛ اما در مهرماه امسال تنها  ۴دستگاه از
این خودرو در فهرست تولید ایران خودرو قرار گرفته بود و اکنون هم
آمار منتشر شده درباره تولید بهمن ماه از سوی وزارت صنعت نشان
می دهد که تولید پژو  ۲۰۰8از آمار تولید خودروسازان حذف شده
است.
برخی معتقدند تهدیدات ترامپ عاملی برای عقب نشینی دوباره و
عهدشکنی خودروسازان فرانسوی در قراردادهایشان با ایران بوده و بر
این باورند که میزان تولید و پیگیری اجرای مفاد قرارداد خودروسازان
فرانسوی با شرکای ایرانی به کندی پیش می رود .به هرحال اما ،آمار
عملکردی شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه و میزان تولید آن،
در شک و شبهه های بسیاری وجود دارد و هنوز هیچ آمار رسمی برای
میزان تولیدات آن منتشر نشده است.
بررسی آمار تولید خودرو طی  ۱۰ماهه امسال نشان میدهد در این
مدت یک میلیون و  ۲5۳هزار و  ۲۳۱دستگاه انواع خودرو در کشور به
تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۱5.۲درصدی را
نشان میدهد .در این مدت تولید سواری به یک میلیون و  ۱۷۴هزار و
 8۹8دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۲
درصدی را نشان میدهد.
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آمار تولید خودرو در دی امسال نیز نشان میدهد در این ماه ۱5۱
هزار و  ۱۷۹دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به دی
 ،۹5رشد  ۹.5درصدی را تجربه کرده است .در این ماه تولید سواری
با رشد  ۹.۲درصدی به  ۱۴۱هزار و  ۷۲۰دستگاه رسیده است.
(بازگشت به فهرست)

تخلف  4وزارتخانه در وارداتِ ضدتولید
(خبرگزاری تسنیم  ۲۹بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حمیدرضا فوالدگر در مراسم پایانی
پانزدهمین جشنواره تولید ملی -افتخار ملی با اشاره به اینکه اقتصاد
مقاومتی و اشتغال از اولویت های امسال بوده است ،افزود :از جمله
اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ،۴۴
ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز  ،اصالح قانون است.
وی ادامه داد :در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس
دهم شورای اسالمی می گذرد ،گزارش این کمیسیون در حوزه اصل
 ۴۴ارائه شد که در آن ،آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را
در این حوزه بررسی کردیم.
فوالدگر با اشاره به اینکه اصل  ۴۴فقط به خصوصی سازی و واگذاری
مربوط نمی شود ،افزود :تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و
نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل  ۴۴است.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث های اساسی اقتصادی کشور
کمتر و به بحث های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می شود  ،گفت:
در گزارشی که ارائه شد ،اعالم کردیم که قادر به تولیدچه ماشین
آالتی در داخل کشورهستیم اما همین ماشین آالت از خارج وارد می
شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی افزود :وزارتخانه های نفت ،نیرو ،راه و شهرسازی و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که
مشابه برخی از کاالهایی را که در داخل تولید می شود ،وارد می کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال اصالح قانون حداکثر استفاده از تولید
داخل هستیم ،اضافه کرد :این قانون راه های فراری داشت که سعی
کردیم آن را اصالح کنیم.
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فوالدگر افزود :با وجود این قانون ۹ ،مورد تجهیزات به ارزش حدود
یک و نیم میلیارد یورو را که نمونه داخلی آن تولید می شود اما
توسط برخی از وزارتخانه ها از کشورهایی مانند کره ،چین ،ایتالیا،
آلمان و اتریش وارد شد ،در گزارش مطرح کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی گفت :در اصالح این قانون تالش کردیم ضمانت اجرای
آن را قوی تر کنیم و رسانه ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.
فوالدگر با اشاره به اینکه اجرای قانون بهبود کسب و کار در دولت
یازدهم آغازشد اما هنوز کامال اجرایی نشده است ،افزود :یکی از این
موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش
خصوصی استفاده شود اما این گونه نشده است.
وی گفت :باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق
توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای
درست خود مصرف شود و به هدر نرود( .بازگشت به فهرست)

دام
 750هزار تن لبنیات از کشور صادر شد
(خبرگزاری تسنیم  ۱بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حسن رکنی در مصاحبه با رادیو اظهار
داشت :در عرصه لبنیات کشور برای تولید شیر زیرساخت های مطلوبی
در بخش تولید شیر و فرآوری آن ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه بهره گیری بهینه از این زیرساخت ها در دستور کار
قرار گرفته است ،اظهارداشت :مجموعه واحدهای پروش دام ظرفیت
افزایش تولید را به تناسب نیاز جامعه در طول سال دارا هستند تا بر
میزان سرانه تولید در کشور افزوده شود.
معاون وزیر در امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد :با
جذب بازار برای عرضه محصول نهایی فرصت های شغلی بیشتری در
واحدهای پرورشی به وجود خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه جذب بیشتر بازار در زنجیره کسب و کار صنعت
لبنیات و ثروت افزایی در کشور موثر خواهد بود ،گفت :امسال تولید
شیر در کشور به بیش از  ۱۰میلیون تن افزایش می یابد.

بولتن داخلی تولید ملی |31

رکنی با اشاره به اینکه بازار مناسبی برای عرضه لبنیات در کشورهای
همسایه فراهم شده است ،افزود :با توجه به وجود تنوع در محصوالت
لبنیاتی عالوه بر تولید نیاز داخل شرایط مطلوبی در امر صادرات ایجاد
شده است.
وی اظهارداشت :طی  ۹ماهه سال جاری بیش از  ۷5۰هزار تن انواع
لبنیات به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی صادر شده است.
معاون وزیر در امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر
اینکه امسال به لحاظ حجم صادرات لبنیات سرآمد سال های دیگر
بوده است ،ادامه داد :با توجه به اینکه از سال گذشته دولت یک برنامه
مشوق صادراتی برای صادرکنندگان عرصه لبنیات در نظر گرفت حضور
صادرکنندگان در صحنه های جهانی پررنگ تر شده است.
وی همچنین گفت :سال گذشته سالی پر تنش در بخش لبنیات به
شمار می رفت به طوری که قیمت محصوالت ایرانی توان رقابت با
قیمت های جهانی را نداشته است.
رکنی با بیان اینکه با تخصیص اعتبار به عنوان مشوق صادراتی از سوی
دولت جایگاه ایران در بازار لبنیات جهانی تثبیت شده است ،افزود:
شرایط قیمتی لبنیات در بازارهای جهانی بهتر شده و این مسئله سبب
شده حضور محصوالت داخلی در بازارهای بین المللی استمرار یابد.
وی با اشاره به اینکه با ارائه بسته مشوق صادراتی از سوی دولت طی
سال گذشته در مجموع  8۶۰هزار تن لبنیات صادر شده است،
اظهارداشت :این میزان صادرات نسبت به سال قبل خود از رشد قابل
توجهی برخوردار بوده است.
معاون وزیر در امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد :این
در حالیست که حدود  ۷5۶هزار تن در  ۹ماه امسال لبنیات از کشور
صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۳۰درصد
افزایش را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه روند صادرات در سه سال گذشته صعودی بوده
که از مهمترین دالیل آن حفظ بازار سال گذشته با وجود تنش های
بسیار بوده است ،گفت :با افزایش تعرفه واردات لبنیات از سوی کشور
عراق میزان صادرات این محصوالت به کشور همسایه کاهش یافته
است.
وی با بیان اینکه  ۱۰درصد از توان تولیدی کشور برای نخستین بار در
مدار صادرات قرار می گیرد ،یادآور شد :چشم انداز عرصه لبنیات
صادرات یک میلیون تنی است بدین معنا که حضور ایران در بازار 5۰۰
میلیون نفری اروپا عملیاتی شده که نشان از آینده روشن بخش لبنیات
در کشور دارد (.بازگشت به فهرست)
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ایران در قزاقستان مجتمع فرآوری گوشت میسازد
(خبرگزاری تسنیم  ۱بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری آستانه تایمز،
شرکت ایرانی آرگو پورتال با کمک شرکت قزاق اینوست ،در ساخت
یک مجتمع فرآوری و بسته بندی گوشت حالل در منطقه صنعتی
اوندیریس در شهر سمی سرمایه گذاری کرده است.
میزان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در این پروژه حدود ۲۱.5
میلیون دالر است .بر اساس اعالم قزاق اینوست ،ساخت این مجتمع
امسال آغاز می شود.
بر اساس این گزارش ،شرکت آرگو پورتال قراردادی برای اجرای یک
پروژه سرمایه گذاری با کمیته سرمایه گذاری وزارت سرمایه گذاری و
توسعه قزاقستان به امضا رسانده است.
امیر شکرچی ،مدیر شرکت آرگو پورتال گفت ،فضای مساعد سرمایه
گذاری برای شرکت های خارجی در قزاقستان ایجاد شده است .وی
افزود« :ما از نزدیک در حال همکاری با دفتر نمایندگی شرکت قزاق
اینوست و دولت منطقه ای شرق قزاقستان هستیم که به طور کامل از
پروژه ما حمایت می کند».
قرار است خطوط تولید مدرن و با بهره وری باال در این مجتمع نصب
شود و حدود  ۲5۰فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
همچنین قرار است روزانه  ۲هزار راس گوساله و  ۴۰۰راس گاو در این
مرکز فرآوری شوند.
هدف اصلی این مرکز صادرات است و  ۹۰درصد محصول تولیدی آن
به ایران صادر خواهد شد.
مادینا بایسالبایوا ،مدیر منطقه ای شرکت قزاق اینوست هم در این باره
گفت« :قزاق اینوست به فعالیت های خود در حمایت از این پروژه برای
احداث مجتمع فرآوری گوشت ادامه می دهد .دستور کار ما به دست
آوردن تعرفه های ترجیحی گمرکی و مالیاتی ،گرفتن یارانه و حمایت
از نظر صدور روادید است».
مقامات دولت منطقه ای شرق قزاقستان قرار است در اواخر ماه ژانویه
به ایران سفر کنند .شرکت ملی قزاق اینوست دارای دفاتر نمایندگی
در کشورهای چین ،فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،آمریکا و ترکیه است که
وظایفه آنها انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی و شناسایی حوزه های
عالقمندی این شرکت هاست( .بازگشت به فهرست)
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فعالً خبری از ممنوعیت واردات ماهی تیالپیا نیست/

واردات جوجه خارجی برای تنظیم بازار +سند

درخواست پرورشدهندگان بررسی میشود

(خبرگزاری تسنیم  ۴بهمن )۹۶

(خبرگزاری فارس  ۲بهمن )۹۶

مدیرکل بهبود کیفیت ،فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت گفت:
فعالً خبری از ممنوعیت واردات ماهی تیالپیا نیست ،اما
پرورشدهندگان ماهی درخواست ممنوعیت واردات را دادهاند که در
دست بررسی است.
عیسی گلشاهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،در
پاسخ به اینکه امروز خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات ماهی تیالپیا
به گوش رسیده ،با تکذیب این موضوع تصریح کرد :درخواستی از طرف
پرورشدهندگان ماهی مبنی براینکه باید ممنوعیت واردات این ماهی
اعمال شود ،به دست ما رسیده که سازمان دامپزشکی مجوزهای
بهداشتی و سازمان توسعه تجارت مجوزهای تجاری واردات یا صادرات
انواع آبزیان مانند کاالهای دیگر بررسی میکند و نتیجه اعالم خواهد
شد که فعالً نتیجهای به ما اعالم نشده است.
به گزارش خبرنگار فارس ،طی چهار سال اخیر موضوع پرورش ماهی
تیالپیا در داخل کشور همواره محل بحث بین سازمان شیالت ،مؤسسه
تحقیقات شیالت و سازمان حفاظت از محیط زیست بوده ،تا جایی که
مجوز تولید آزمایشی این نوع ماهی در چهار مزرعه پرورش در استان
یزد صادر شد ،اما این کار به دلیل عدم موافقت کارشناسان سازمان
حفاظت محیط زیست عملیاتی نشد.
کارشناسان محیط زیست معتقدند که تیالپیا نوعی گونه مهاجم است
که در صورت آزاد شدن پرورش آن و رها شدن در آبهای جاری
گونههای بومی را از بین خواهد برد ،از طرفی دیگر پرورشدهندگان
ماهی معتقدند که گونههای مختلفی از جمله ماهی قزلآال در کشور
وجود دارد که با پرورش آن عالوه بر تأمین نظر مصرفکننده میتوان
ساالنه از خروج میلیونها دالر ارز از کشور جلوگیری کرد ،چرا که
واردات تیالپیا به دلیل نداشتن تیغ و پسند مصرف ذائقه ایرانی به
تولید داخلی ضربه میزند.
بیشترین حجم واردات تیالپیا از کشورهایی همچون چین ،ایتالیات و
امارات متحده عربی به کشورمان انجام میشود(i .بازگشت به فهرست)

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم ،عطاءاهلل حسنزاده
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی با ارسال نامه
ای به مدیران عامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان ها نوشت:
«احتراما پیرو افزایش بیرویه قیمت جوجه یک روزه گوشتی در طی
چند روز گذشته و با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از سرمایههای
مرغداران زحمتکش و پرتالش در جای جای میهن عزیز به استحضار
میررساند پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئوین ذیربط و
هماهنگی با معاونت وزیر در امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی و
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منجر به حصول
نتایج ذیل گردید :
.۱

از آنجایی که طبق روال عمومی طی سالیان گذشته همواره میزان
تقاضا برای جوجهریزی از اواسط دی ماه رو به افزایش میباشد.
مقرر گردید برای تامین و جبران این نیاز سن گلههای مادر
گوشتی از  ۶۴هفته به  ۷۰هفته افزایش یابد لذا هیچگونه نگرانی
از کمبود جوجه یک روزه در حال حاضر و میزان ذخایر مرغ
منجمد در سردخانههای شرکت پشتیبانی از یک سوی و تحلیل
اقتصادی و اجتماعی پیشبینی میگردد که قیمت مرغ زنده در
واخر اسفندماه و ایام نوروز به گونهای نخواهد بود که این افزایش
بیرویه جوجه یک روزه را جبران نماید.

.۲

لذا هیچگونه توجیه اقتصادی برای خرید آن بیش از  ۱8۰۰۰ریال
وجود نداشته و پرورشدهندگان مرغ گوشتی را مطلع فرمایید که
اقدام به خرید جوجه با شرایط فعلی فقط میزان ضرر و زیان آنها
را افزایش خواهد داد و الغیر.

.۳

علی ایحال این اتحادیه جهت جلوگیری از روند افزایش بها جوجه
یک روزه نسبت به اخذ مجوز جهت واردات آن اقدام الزم را انجام
داده و مقرر گردید با هماهنگی سایر مراکز نظارتی در اسرع وقت
نسبت به خرید و ورود آن اقدام نماید.

.۴

نظر به اینکه خرید جوجه یک روزه با بهاء بیش از - ۱۷۰۰۰
 ۱8۰۰۰ریال باعث افزایش ضرر و زیان پرورش دهندگان مرغ
گوشتی خواهد بود و هزینههای تولید را باالی میبرد لذا اکیدا
توصیه میگردد اوال از خرید جوجه باالتر از مبلغ فوق الذکر
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ممانعت به عمل آورند و ثانیا در صورت خرید نسبت به شکایت از
واحد مذکور از طریق سازمانهای ذیربط با ارائه مدارک اقدام
نمایید.

(بازگشت به فهرست)

بیوتروریسم عامل انقراض ماهیان خاویاری دریای خزر/
ثبت ملی و بینالمللی برند خاویار ایران
(خبرگزاری فارس  ۱۱بهمن )۹۶

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی گفت :برداشت
بیرویه ماهی و آلودگی آب خزر در کاهش ماهیان خاویاری بیتأثیر
نبوده ،اما آفت شانهدار مهاجم به دریای خزر وارد شده و نسل ماهی
خاویاری را به شدت کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس ،عباس رجایی صبح
امروز در نشست خبری به فعالیتهای انجام شده در حوزه احیای
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ماهیان خاویاری ایران اشاره کرد و گفت :طی سالهای گذشته سطح
ماهی خاویاری دریای خزر سیر نزولی داشته و به شدت کاهش یافته
است که بخشی به دلیل عملکرد کشورهای حاشیه دریای خزر و
بخشی به دلیل بیوتروریسم بوده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات حمایتی کشاورزی به
سیاستهای اعمالی این سازمان برای جلوگیری از قاچاق و صید
ماهیان خاویاری اشاره کرد و گفت :کشورهای حاشیه دریای خزر از
جمله ایران عضو کنوانسیون سایتس (معاهده حمایت از گونههای در
معرض انقراض) شدهاند که ماهیان خاویاری به عنوان یکی از گونههای
جانوری در حال انقراض تحت حمایت قرار گرفته است و صید این
گونه ماهیان به عنوان صادرات و تجارت ممنوع است ،تا جایی که اگر
ماهی خاویاری جهت استحصال تخم آن و تکثیر به درد تکثیر نخورد،
روانه بازار فروش میشود .
وی همچنین از ثبت ملی خاویار ایران خبر داد و گفت :از آنجایی که
برخی کشورها از نام خاویار ایران سوء استفاده میکردند و ما از نظر
حقوقی نمیتوانستیم پیگیری کنیم ،ثبت ملی برند ایران را در نظر
گرفتیم و در حال پیگیری ثبت بینالمللی خاویار هستیم ،به طوری که
گواهی سازمان خواروبار آمریکا ) (FDAرا هم گرفتهایم .
وی همچنین از دریافت نشان حالل از مؤسسه حالل مالزی خبر داد و
گفت :ما حتی به عامالن فروش خود در سفارتخانههای ایران اعالم
کردهایم که تمام کسانی که در حوزه خاویار فعالیت میکنند ،باید
تحت نام ایران فعال باشند و برای مقابله با قاچاق خاویار ستادی ایجاد
شده است که طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در این حوزه انجام
شده و هزینه قاچاق بسیار باال رفته است .
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به این نکته اشاره
کرد که با توجه به طوالنی بودن دوره پرورش ماهیان خاویاری ،کار
کمی سخت است ،چرا که بین  8تا  ۱۴سال زمان میبرد تا این ماهی
به خاویار برسد و تقریبا بسیاری از کشورهای دنیا وارد این عرصه
شدهاند .
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ،چین را بزرگترین تولید کننده خاویار
پرورشی اعالم کرد و گفت:در سال  ۲۰۱5این کشور  ۱5۰تن خاویار
پرورشی صادر کرده است ،در حالی که ما  ۳تن صادر کردهایم ،اما در
برنامه ششم بنا است تا این رقم را به  ۲۰تن برسانیم که کار بسیار
سختی است .
وی در مورد قیمت خاویار هم گفت :هر کیلوگرم خاویار پرورشی بین
 ۳.5تا  ۶.5میلیون تومان و خاویار وحشی بین  ۹تا  ۱۲میلیون تومان
است .
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مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی از آغاز پرورش
ماهیان خاویاری در  ۲۰استان کشور خبر داد و گفت :برای حمایت از
این مسئله تاکنون  5صیدگاه دراختیار سرمایهگذاران قرار گرفته و ما
حدود  ۴۰صیدگاه داریم که میتوانیم در اختیار سرمایهگذاران قرار
دهیم .
وی ورود ماهی شانهدار که هیچگاه بومی دریای خزر نبوده را یکی از
عواملی دانست که به شدت سبب کاهش ذخیره ماهی خاویاری شده
است و افزود :ذخیره ماهی خاویاری در دریای خزر از  ۲5۰تا  ۳۰۰تن
در سال به یک تن رسیده است که در کنار برداشت بیرویه و آلودگی
دریای خزر میتوان ورود این ماهی شانهدار به عنوان عامل بیوتروریسم
برای از بین بردن نسل این ماهی محسوب کرد ،اگرچه تاکنون
پروندهای در این زمینه باز نکردهایم و کارهای تحقیقاتی برای به دست
آوردن منشأ ورود این ماهی در حال انجام است( .بازگشت به فهرست)

بازار  15هزار میلیارد تومانی گوشت قرمز در کشور سند
ملی ندارد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۳بهمن )۹۶

فرهاد آگاهی ،نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در خصوص مدیریت
قیمت گوشت قرمز اظهار داشت :ریشه نابسامانی قیمت گوشت را باید
در تناقض ساختاری در این حوزه و عدم وجود یک سند ملی و جامع
برای تولید و واردات گوشت قرمز که انجام آن برای همه دستگاه های
دولتی الزام آور باشد ،دانست.
وی با انتقاد از وجود نگاه جزیره ای میان دستگاه های مرتبط با حوزه
تولید و واردات گوشت قرمز ادامه داد :متاسفانه کشمکش ،موازی کاری
و دوباره کاری میان بخشهای مختلف دستاندرکار و درگیر تولید،
واردات ،توزیع و عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر زیاد است که به
نظر می رسد این دستگاه ها حتی در درک ادبیات یکدیگر خطا می
کنند.
آگاهی اضافه کرد :اختالف میان آمارهایی که دستگاه های مختلف ارائه
می کنند ،آنقدر زیاد است که اگر سیاست های تولید و واردات گوشت
قرمز ،با استناد به هریک از این آمارها صورت بگیرد ،می تواند تفاوت
های چند هزار تنی ایجاد کند.
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نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد :کشور
ما با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه است و این موضوع یکی از
مهمترین دغدغه های دامداران ایرانی خصوصا در بخش دامداری
صنعتی است که در سال های آتی ،شدت آن بیشتر شده و مشکالت
ناشی از آن ،بیشتر خود را نشان خواهد داد و بهمین دلیل برنامه ریزی
ها باید مبتنی بر یک سند جامع و فراگیر صورت پذیرد تا هیچ یک از
ذینفعان این حوزه آسیب نبینند.
وی ادامه داد :موضوع مهم و سرنوشت سازی مثل «شناسنامه دار
کردن دام های زنده ایرانی» بعد از اجرای چندین برنامه توسعه در
کشور ،هنوز به صورت واقعی و عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و
متاسفانه بودجه ای که برای آن پیش بینی می شود ،حتی برای اجرای
آن به صورت پایلوت هم کفایت نمی کند و جالب اینجا است که هیچ
سازمانی در این خصوص اعتراض هم نمی کند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود :برخی
آمارها حاکی از آن است که گردش مالی بازار گوشت قرمز کشور ،بیش
از  ۱5هزار میلیارد تومان است و عالوه بر دستگاه های دولتی متعدد،
چندین تشکل و انجمن نیز در این مسیر فعالیت می کنند .با این
اوصاف ،چطور توقع می رود که بدون وجود یک سند باالدستی و ملی،
این حوزه ساماندهی شود؟
آگاهی در خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصریح کرد :اگر سند
ملی در خصوص بازار گوشت قرمز در کشور حاکم شود ،تولیدکننده و
واردکننده ایرانی می توانند راحت تر نسبت به برنامه ریزی برای بنگاه
خود عمل کنند و تغییر و تحول های متوالی و غافلگیرکننده در نرخ
تعرفه ،فعاالن تجارت خارجی کشور را متضرر نخواهد کرد.
به گفته آگاهی ،دانشگاه های کشور باید به این موضوع ورود قوی تری
کنند و پایان نامه های دانشگاهی باید به موضوع آسیب شناسی
ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند
وی در پایان تاکید کرد :بدون وجود یک سند جامع و الزام آور برای
همه دستگاه های مرتبط که بتواند ادبیات واحد ،صدای واحد ،آمارهای
واحد و رویکردهای واحد را در کلیه سازمان ها حاکم کند ،وضعیت
بازار گوشت قرمز ،هر روز منفعالنه تر نسبت به رویدادهای روزانه
خواهد شد و این موضوع بی شک سبب خروج سرمایه ها از این حوزه،
تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی گری دولت خواهد شد.
(بازگشت به فهرست)
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خدمات
ورود هتلداران اندونزی به تهران برای جذب گردشگران
ایرانی
(خبرگزاری تسنیم  ۴بهمن )۹۶

ابراهیم شاه افزود ،ایرانی ها مسافران دقیقه نودی هستند و صدور
ویزای حین ورود موجب افزایش  ۳برابری سفر ایرانی ها به اندونزی
می شود.
یازهدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری روزهای  ۲۳تا  ۲۶ژانویه
در تهران برگزار می شود( .بازگشت به فهرست)

تنها  35درصد صنایع معرفی شده به بانک «تسهیالت
رونق تولید» گرفتند+نمودار
(خبرگزاری فارس)

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری جاکارتا پست،
گروهی از شرکت های هتلداری اندونزی و آژانس های مسافرتی این
کشور در یک نمایشگاه گردشگری  ۳روزه در تهران شرکت کرده اند
تا جاذبه های جزیره گردشگری بالی را به گردشگران ایرانی معرفی
کنند.
 5هتل بولگاری ریزورت ،کارما کاندارا ،سان آیلند پراپرتی ،دابل
سیکس الکژری و هتل سمینیاک در حال همکاری با آژانس مسافرتی
ایندو پرشیا هستند که در تالش است پای گردشگران ایرانی را به
منطقه آرچیپالگو و به ویژه بالی اندونزی باز کند.
اسم اهلل ،مدیر هتل سان آیلند گفت« :تعداد گردشگران ایرانی در طی
یک سال و نیم گذشته افزایش یافته است».
بر اساس اعالم سفارت اندونزی در تهران ،تعداد روادید گردشگری
صادر شده برای شهروندان ایرانی از  8هزار و  ۳۴۹مورد در سال
 ۲۰۱۶به  ۱۳هزار و  ۱۲۰مورد در سال گذشته رسید.
اسم اهلل افزود ،در مقایسه با گردشگران سایر کشورهای خاورمیانه،
ایرانی ها به دست و دلباز بودن و بیشتر خرج کردن شهرت دارند.
جزیره بالی محبوب ترین مقصد گردشگری برای ایرانیان دراندونزی به
شمار می رود.
علیرضا ابراهیم شاه ،از مسئوالن شرکت ایندو پرشیا گفت« :ما اکنون
تالش می کنیم تعداد گردشگران ایرانی در سایر مقاصد گردشگری
نظیر لومبوک ،جاکارتا ،سورابایا ،یوگیاکارتا و باندونگ را افزایش
دهیم».
وی ابراز امیدواری کرد که دولت اندونزی به منظور افزایش جذب
گردشگران ایرانی ،برای اتباع این کشور ویزای حین ورود صادر کند.
به دنبال موج سفر پناهجویانی که با عبور از اندونزی قصد داشتند خود
را به استرالیا برسانند ،اندونزی ایران را از فهرست کشورهای برخوردار
از خدمات ویزای حین ورود حذف کرده است.
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طی  8ماهه امسال ،تنها  ۳5درصد واحدهای معرفی شده به بانکها
برای دریافت تسهیالت طرح رونق تولید موفق به دریافت این تسهیالت
شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،بررسی آمار مربوط به
تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک ،متوسط و طرحهای نیمه تمام
صنعتی با پیشرفت باالی  ۶۰درصد تا پایان آبان امسال نشان میدهد
با وجود ثبت نام  ۳۷هزار و  ۲8۱بنگاه تولیدی ،تنها  5هزار و ۴۳۱
واحد موفق به دریافت تسهیالت شدند.
از بین واحدهای ثبت نام شده ،فقط  ۱5هزار و  558واحد برای
دریافت  ۱۱۳هزار و  ۶۶میلیارد ریال تسهیالت به بانک معرفی شدند
که در نهایت  ۳۷هزار و  ۲۶۶میلیارد ریال به  5هزار و  ۴۳۱واحد
تسهیالت پرداخت شد.
جدول پرداخت تسهیالت به تفکیک استانها به شرح زیر است:
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نمودار مربوط به نسبت تعداد واحدهای دریافت کننده تسهیالت به
تعداد واحدهای معرفی شده به بانک به شرح زیر است:

نمودار مربوط به میزان تسهیالت پرداختی به میزان تسهیالت معرفی
شده به بانک به شرح زیر است:

جدول مربوط به میزان ثبت نام و تسهیالت پرداختی به شرح زیر
است:

نمودار پرداخت تسهیالت به بنگاههای تولیدی به شرح زیر است:
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جدول پرداخت تسهیالت به تفکیک بانکها نیز به شرح زیر است:
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میشود ،از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت
پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر
میباشد.
مالیات
مشمول

(بازگشت به فهرست)

تغییر شرایط معافیت مالیاتی برخی واحدهای تولیدی با

(بازگشت به فهرست)

مصوبه دولت

متفرقه

(خبرگزاری تسنیم  ۲۲بهمن )۹۶

سیاست های نادرست اقتصادی به مشکالت تولید دامن
زده است
(خبرگزاری تسنیم  ۲5بهمن )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس مصوبه هیئت
وزیران ماده  ۱۴آیین نامه اجرایی ماده  ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع ماده  ۳۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با تغییراتی رو به رو
شده است .بر این اساس واحدهای تولیدی موضوع ماده  ۱۳۲قانون
مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۹5برای آنها پروانه بهره برداری
صادر شده است(ولی تاریخ آغاز به کار یا بهره برداری انها قبل از سال
 ۹5باشد) ،دوره برخورداری از معافیت مالیاتی آنها از ابتدای سال ۹5
میباشد.
در ماده  ۱۳۲قانون مذکور امده است ،درآمد ابرازی ناشی از
فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای
تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای
ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش
منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها ،هتلها و
مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف
مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدحسین فرهنگی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای
اسالمی ،در مصاحبه با رادیو در خصوص سیاست های کلی تولید ملی؛
حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،اظهار کرد :منظور از ابالغ سیاست ها
این نیست که بالفاصله همه ابعاد آن اجرا شود ،بلکه باید حرکت ها و
فعالیت ها در این راستا باشد اگرچه ما نیز از سرعت انجام این مقوله
راضی نیستیم.
وی افزود :در مجلس و در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در
سایر محورها مانند بودجه سال جاری در حال پیگیری اتفاقات جدید
در این حوزه هستیم به عنوان مثال چند قانون که در تولید موانعی را
ایجاد می کرد در شرف بازنگری هستند.
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عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :از جمله
تصمیمات مهمی که در دست اقدم است موضوع حمایت از
تولیدکنندگان در مقابل فشارهای سیستم بانکی است که در این راستا
ما بانک ها را باید ملزم کنیم که تا شهریور سال آینده واحدهایی که
بدهی هایشان را به صورت یک جا تسویه می کنند را در لیست
بخشودگی جرایم قرار دهند.
فرهنگی بیان کرد :ما معتقد هستیم که با جلوگیری از اخذ مالیات بر
ارزش افزوده و همچنین با اجتناب از سیاست های نادرست محاسباتی
که بانک ها در عرصه سود متعلقه دارند و جرایم چندالیه ای که لحاظ
می کنند ،می توان مشکالت تولید را تاحدی مرتفع کرد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی در
پایان تاکید کرد :مشکل اساسی تولید رکود حاکم بر بازار است که با
مولفه های متنوعی قابل تاثیرگذاری است و این تالش وجود دارد که
این امر در بعدهای نظارتی پیگیری شود( .بازگشت به فهرست)

کارنامه اقتصاد مقاومتی منتشر شد؛ دولت از  20نمره 3
گرفت
(خبرگزاری تسنیم  ۲۹بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،در اولین ارزیابی رسمی و کارشناسی
اقتصاد مقاومتی ،بر اساس  ۹5اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد
مقاومتی برای  ۱۰دستگاه منتخب و مقایسه آن با پروژه های مصوب
دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،رتبه بندی دستگاه ها
انجام گرفت .نتایج نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان
شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره  ۴۳.۴از  ۱۰۰در صدر جدول قرار
دارد .همچنین میانگین نمره اقتصاد مقاومتی  ۱۰دستگاه منتخب برابر
 ۱8.۳است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به منظور رصد و پایش اقتصاد
مقاومتی در کشور و در ادامهی برگزاری سه همایش اقتصاد مقاومتی،
«چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی» را با موضوع «تقویت تولید
داخلی و ایجاد اشتغال پایدار» با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی
مجلس شورای اسالمی برگزار می نماید.
این همایش معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است
که ساالنه برگزار می شود و در آن به بررسی و پایش مهمترین مسائل
شماره  108بهمن 96

مرتبط با اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور پرداخته
خواهد شد.
همایش سال جاری ،امروز  ۲۹بهمن ماه مصادف با سالروز ابالغ
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (روز اقتصاد مقاومتی) در سالن بین
المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.
در این همایش کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» عرضه شد .در
این کتابچه که اولین محصول مکتوب در بررسی اقتصاد مقاومتی و
اقدامات اجرایی آن در کشور است ،ضمن نقد و بررسی اقدامات ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،به ارزیابی  ۱۰دستگاه منتخب در چارچوب
 ۹5اقدام جهشی و اولویت دار پرداخته شده است.
در واقع در این کتابچه «چارچوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در
تعریف پروژه ها ،مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا مشخص شود
اقدامات تعریف شده برای دستگاه ها ،تا چه میزان در راستای الگوی
اقتصاد مقاومتی است.
در فصل اول کتابچه ،به بررسی تاریخچه طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی
در کشور و مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا طی  ۷سال اخیر
پرداخته شده است .همچنین اصول ،سیاست های ابالغی و اقدامات
پیشنهاد شده توسط رهبر انقالب برای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح
گردیده و این مباحث در چارچوبی تحت عنوان «دکترین اقتصاد
مقاومتی» ارائه شده است.
در فصل دوم ،اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی  ۲سال
اخیر مورد رصد و پایش قرار گرفته است .در این فصل ضمن بررسی ۳
ماموریت اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان «فرمانده»
اقتصاد ایران ،اقدامات انجام شده توسط این ستاد از آغاز فعالیت
تاکنون بررسی شده و نحوه نظارت و ارزیابی و گزارش های عملکرد
ارائه شده مورد بازبینی قرار گرفته است .همچنین  ۳مورد از مهمترین
اقدمات ستاد عبارت از بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی،
مصوبات اشتغال و بسته رونق تولید و اشتغال ارزیابی شده است.
در فصل سوم به عنوان مهمترین بخش از کتابچه ۱۰ ،دستگاه اصلی
کشور که نقش اثرگذار و قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند،
به عنوان منتخب تعیین شده و پروژه های مصوب آنها در ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
ارزیابی اقتصاد مقاومتی بر اساس  ۹5اقدام جهشی و اولویت دار
در این ارزیابی ،برای هر یک از  ۱۰دستگاه منتخب ،بر اساس چالش
های حوزه کاری در تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های
کلی و اقدامات پیشنهادی رهبر انقالب در این زمینه ،اقداماتی تحت
عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» برآمده از بررسی های
کارشناسی و کسب نظر از صاحب نظران ،به همراه بیان استدالل در
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خصوص اهمیت و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی ،ارائه شده است که ۹5
مورد را شامل می شود.
این رویکرد ،بر اساس فرموده رهبر انقالب در شهریورماه سال ۱۳۹5
اتخاذ شده است؛ ایشان در این زمینه فرمودند:
»در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است ،یک کار جهشی
است .ببینید ،دستگاه و دولت ،خب یک کارهای متعارفی دارد ،کارهای
معمولیای دارد در زمینههای اقتصاد در همهی بخش های مختلف این
وزارتخانههای چندینگانهی اقتصادی که دارد انجام میگیرد؛ این
کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جملهی چیزهایی که در
اقتصاد مقاومتی مورد نظر است ،یک کار فوقالعاده است ،یک کار
جهشی است«
نتایج فصل سوم کتابچه نشان می دهد که پروژه های مصوب هر یک
از دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،تا چه میزان در
جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار»
محسوب می شود .بر این اساس به هر یک از دستگاه ها ،یک نمره
اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به  ۱۰۰نزدیکتر باشد،
تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به
اولویت ها در حوزه کاری دستگاه را نشان می دهد.
 ۱۰دستگاه منتخب چگونه ارزیابی شدند؟
در این کتابچه برای اولین بار در کشور ،پروژه های مصوب ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر اولویت دار بودن و جهشی بودن
مورد بررسی قرار گرفته است.
به منظور ارزیابی پروژه های مصوب هر دستگاه در الگوی اقتصاد
مقاومتی ۱۰ ،دستگاه به عنوان نمونه انتخاب شده است که  ۷5درصد
از پروژه های مصوب ستاد را دارا هستند و در مجموع ۱۴۹ ،پروژه
غیرتکراری دارند.
هرچند تمامی دستگاه ها و قوای نظام باید در تحقق اقتصاد مقاومتی
نقش آفرینی کنند ،اما پر واضح است که بعضی دستگاه ها ،نقش مهم
تر و ویژه تری در این زمینه دارند .همچنین که این انتظار نیز وجود
داشته است که پروژه های دستگاه های منتخب ،از میان مهمترین و
اولویت دارترین اقدامات انتخاب شده باشد.
برای هر یک از  ۱۰دستگاه بر اساس چالش های حوزه کاری در تحقق
اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های کلی و اقدامات پیشنهادی
رهبر انقالب در این زمینه ،اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و
اولویت دار» برآمده از بررسی های کارشناسی و کسب نظر از صاحب
نظران ،به همراه بیان استدالل در خصوص اهمیت و ارتباط آن با
اقتصاد مقاومتی ،ارائه شده است که  ۹5مورد را شامل می شود.
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سپس در این چارچوب ،پروژه های مصوب هر دستگاه سنجیده شده و
در سه دسته «اقدامات جهشی و اولویت دار»« ،اقدامات جاری و
معمولی» و «اقدامات مبهم و کلی» قرار گرفته است.
در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،ضروری است برای هر دستگاه به
جای تعیین اقداماتی که طبق فرموده رهبر انقالب «اقدامات جاری و
معمولی» محسوب می شود و باید در شرایط عادی انجام شود،
«اقدامات جهشی و اولویت دار» به عنوان پروژه تعریف شده باشد تا در
مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.
البته انجام «اقدامات جاری و معمولی» نیز قطعا مهم بوده و به زمینه
سازی برای انجام «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی می
انجامد و در عمده موارد باید هم انجام شود ،اما برای ارزیابی حرکت
دستگاه ها و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مسیر تحقق اقتصاد
مقاومتی« ،اقدامات جهشی و اولویت دار» حائز اهمیت و الزمه بررسی
است.
در این زمینه رهبر انقالب در شهریورماه سال  ۱۳۹۴فرمودند:
»بعضی از کارهایی که گزارش شده ،مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی
نیست ،اگرچه حاال ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاهها است؛
باالخره دستگاهها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش
کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامهی دستگاهها
در زمینهی اقتصاد مقاومتی؛ درحالیکه این نیست .بعضی از کارها هم
ارتباطی اصالً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی
نیست« .
آیت اهلل خامنه ای همچنین در شهریورماه سال  ۱۳۹5عنوان کردند:
»در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است ،یک کار جهشی
است .ببینید ،دستگاه و دولت ،خب یک کارهای متعارفی دارد ،کارهای
معمولیای دارد در زمینههای اقتصاد در همهی بخش های مختلف این
وزارتخانههای چندینگانهی اقتصادی که دارد انجام میگیرد؛ این
کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جملهی چیزهایی که در
اقتصاد مقاومتی مورد نظر است ،یک کار فوقالعاده است ،یک کار
جهشی است«.
نتایجه ارزیابی  ۱۰دستگاه منتخب صاحب پروژه در ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی
بر اساس نتایج ارزیابی دستگاه های منتخب در این فصل ،اینکه هر
دستگاه چه میزان پروژه ها را اجرا کرده ،در چه مرحله ای قرار دارد و
چرا بعضی از پروژه ها در سال جدید حذف شده است ،مورد بررسی
قرار نگرفته و اصل بر پیشبرد کارها گذاشته شده است؛ هرچند تاکنون
گزارشی در این خصوص توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه
نشده است.
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در این ارزیابی ،میزان انطباق پروژه های تعریف شده  ۱۰دستگاه اصلی
اقتصادی کشور با اقتصاد مقاومتی و جهشی و اولویت دار بودن آن
بررسی شده است.
بنابراین ،در قسمت پایانی هر بخش مرتبط با هر دستگاه ،دو عدد به
صورت درصد ارائه شده است .درصد اول نشان می دهد که چه نسبتی
از «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی ،به صورت پروژه
مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دستور کار دستگاه مورد
نظر قرار دارد و در واقع چند درصد از اقدامات اصلی ،مورد توجه
دستگاه قرار گرفته است؛ درصد دوم نیز نشان می دهد که این پروژه
ها که در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» دستگاه قرار می
گیرد ،چه نسبتی از کل پروژه های مصوب هر دستگاه در ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد و مشخصا ،چند درصد از
اقدامات دستگاه به آن معطوف شده است.
بر این اساس ،امتیاز هر یک از  ۱۰دستگاه منتخب ،برآمده از
حاصلضرب دو عدد مذکور به عنوان نمره اقتصاد مقاومتی (از  )۱۰۰در
جدول زیر ارائه شده و دستگاه ها با این شاخص رتبه بندی شده اند:

اقدامات جهشی و اولویت دار پیشنهادی به ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی برای هر یک از  ۱۰دستگاه منتخب ،در ادامه به صورت
تیتروار آمده است.
وزارت جهاد کشاورزی:
.۱

افزایش تولید داخلی محصوالت غذایی اساسی با استفاده سیاست
های تضمین خرید

.۲

افزایش تولید داخلی نهاده های اساسی محصوالت غذایی

 .۳توسعه کشت دیم به منظور استفاده از آب های تجدیدپذیر در
تولید غذا
 .۴تولید ساالنه  ۲۰۰هزار تن ماهی تیالپیا در مناطق مرکزی کشور
 .5تولید ساالنه  ۱میلیون تن ماهی در قفس با فعال سازی ظرفیت
تولید از طریق آب دریا
.۶

ایجاد سامانه جامع کشاورزی با یکپارچه سازی سامانه های موجود
و اعطای دسترسی عمومی به کشاورزان

.۷

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری به منظور افزایش بهره
وری در استفاده از منابع آبی و خاکی

 .8تشکیل نهادهای تامین کننده کشاورزی به منظور افزایش بهره
وری در زمین های کوچک
 .۹توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی به منظور افزایش بهره وری در

این نمره نشان می دهد که پروژه های مصوب هر یک از دستگاه ها در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،تا چه میزان در جهت اقتصاد
مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می
شود .هرچه این نمره به  ۱۰۰نزدیکتر باشد ،تطابق بیشتر پروژه های
دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری
دستگاه را نشان می دهد.
میانگین نمره  ۱۰دستگاه منتخب بر اساس ارزیابی صورت گرفته در
این فصل ،برابر با  ۱8.۳بوده است و لذا 5 ،دستگاه باالتر از حد
میانگین و  5دستگاه پایین تر از حد میانگین بوده اند .همچنین وزارت
جهاد کشاورزی به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره  ۴۳.۴از
 ۱۰۰در صدر جدول قرار دارد.
این نتایج نشان می دهد که ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ،اقداماتی به منظور بازتعریف فعالیت های خود انجام داده و
پروژه های مهم و اولویت دار اقتصاد مقاومتی را جایگزین بعضی پروژه
های فعلی برای هر دستگاه نماید.
 ۹5اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهادی به ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی
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محصوالت کشاورزی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:
.۱

ایجاد سازوکار سرمایه گذاری منابع صندوق های بازنشستگی در
پروژه های زیربنایی و اختصاص سهام به افراد

 .۲تفکیک صندوق بیمه تامین اجتماعی از صندوق بازنشستگی
.۳

اصالح قواعد بیمه قراردادهای پیمانکاری در قانون تامین اجتماعی

.۴

پیگیری اصالح قانون کار با هدف بهبود فضای کسب و کار و
افزایش منافع کارگران و کارفرمایان

.5

ایجاد سازوکار بیمه کردن کارگران در سایر صندوقهای بیمهای

.۶

برنامه ریزی برای توانمندسازی اجتماعی از مسیر ایجاد بازار برای
مشاغل دهک های پائین

.۷

ایجاد سامانه جامع ظرفیت مناطق برای ایجاد اشتغال با توجه به
ویژگی های هر منطقه

.8

ایجاد سامانه واحد برای کلیه خدمات اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور:
.۱

راه اندازی سریع سامانه های مرتبط با گسترش دولت الکترونیک
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.۲

ایجاد سامانه انتشار برخط و شفاف مناقصات ،مزایدات و

.۲

قراردادهای دولتی
.۳

اصالح نظام مدیریت استانی با اختصاص درصدی از درآمد استان
ها به همان استان

.۴
.5

 .۳یکسان سازی سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و خارجی
.۴
.5

.۷

ارائه الیحه قانون بودجه ریزی عمومی طبق اصل  5۲قانون اساسی

.8

ایجاد سازوکارهای نظارت مردم بر دستگاه های اداری و سازمان

.۶

.۱

ایجاد سامانه خرید کاال و خدمات دولتی

.۲

کاهش صادرات کاالهای کم فرآوری شده با قاعده گذاری در
بورس کاال

.۳

در نظر گرفتن زمان  ۶ماهه برای اعمال تغییرات قوانین صادراتی

.۴

برنامه ریزی برای جهت موانع غیرتسهیالتی تولیدکنندگان با
هدف افزایش صادرات غیرنفتی کشور

.5

حمایت از تشکیل شرکت های مدیریت صادرات با هدف
توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی

.۶

افزایش تعرفه واردات کاالهای دارای مشابه داخلی در یک زمان

.۷

.۷

سرمایه گذاری در پروژه های جدید تولید نفت و گاز از میادین
مشترک

.8

انعقاد قراردادهای بلندمدت و اجرای قراردادهای موجود به منظور
صادرات پیوسته گاز به کشورهای همسایه

.۹

فعال سازی ظرفیت ترانزیت (سوآپ) نفت و گاز جهت تقویت
جایگاه کشور به عنوان قطب انرژی منطقه

 .۱۰تزریق گاز و آب به مخازن جهت حفظ و توسعه ظرفیت تولید
نفت و گاز کشور به صورت صیانتی
 .۱۱اصالح نظام قیمت گذاری گاز با استفاده از مدلIBT
 .۱۲اجرای طرح فرآورش کامل گازهای همراه و جلوگیری از سوزانده
شدن آن
 .۱۳ایجاد سازوکار تامین مالی قراردادهای کالن نفتی از طریق بازار
سرمایه
 .۱۴ایجاد سازوکار انتقال فناوری در پروژه های مشترک نفت و گاز با
شرکت های خارجی

بندی یکساله
استفاده از ابزار ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی

تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام خط اتیلن غرب و بخش های
مرکزی و شمالی کشور

های دولتی و حاکمیتی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

واقعی سازی قیمت خوراک جهت افرایش تولیدات پتروشیمی با
ارزش افزوده باال در کشور

جایگزینی سریع نظام بودجه ریزی هزینه ای با نظام بودجه ریزی
عملیاتی

افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات گازی در کشور تا رسیدن
به نقطه عدم صادرات میعانات گازی

ایجاد سامانه برخط پروژه های عمرانی به همراه طرح توجیهی و
درصد پیشرفت

.۶

صادرات نفت خام

ایجاد نظام اجرای پروژه های عمرانی از طریق قراردادهای  BOTو
ایجاد صندوق پروژه

افزایش ظرفیت پاالیشی نفت در کشور تا رسیدن به نقطه عدم

وزارت راه و شهرسازی:

کاالهای اساسی اولویت دار

.۱

نوسازی و بهسازی ساالنه  ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی

.8

انعقاد قراردادهای تجاری دو جانبه با کشورهای همسایه و همسو

.۲

نوسازی و بهسازی ساالنه  5۰۰هزار واحد مسکن شهری

.۹

برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از حوزه های پیشران

.۳

راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور

اقتصادی

.۴

ارائه الیحه مالیات بر عایدی سرمایهو پیگیری تصویب آن از طریق

 .۱۰حمایت از راه اندازی مراکز مشترک تحقیق و توسعه در صنعت
خودرو به منظور کاهش مونتاژکاری

وزارت نفت:
.۱

راه اندازی بورس نفت به منظور روزآمد کردن روش های فروش و
اثرگذاری در تعیین قیمت

مجلس
.5

ایجاد سازوکار واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام از طریق
قراردادهایBOT

.۶

راه اندازی سامانه هوشمند کنترل قطار در شبکه ریلی کشور

 .۷تکمیل خط ریلی چابهار -سرخس
.8

برنامه ریزی جهت تولید ریل پیشرفته ملی برای سرعت های
باالی  ۲5۰کیلومتر بر ساعت
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.۹

راه اندازی شرکت های لیزینگی برای تولید واگن در داخل کشور

 .۱۰توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساخت های آن

وزارت نیرو:
.۱

ایجاد بازار بدهی به منظور تهاتر بخشی از بدهی های وزارت نیرو

.۲

اصالح نظام قیمت گذاری برق با اجرای مدل  IBTبه منظور حذف
یارانه پرمصرف ها

.۳

.۹

ایجاد سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف دستگاه های دولتی

 .۱۰اصالح طرح هدفمندی یارانه ها به منظور واقعی سازی قیمت
حامل های انرژی

بانک مرکزی:
.۱

ارائه تضامین دولتی به سرمایه گذاران داخلی در خرید برق به
منظور ساخت نیروگاه از طریق قراردادهایBOT

.۴

.8

ارائه الیحه دریافت مالیات از معامالت کوتاه مدت در بورس

مرکزی از شبکه بانکی
.۲

4واگذاری پروژه های آب و برق کشور به شرکت های داخلی بهمنظور استفاده از حداکثر توان داخلی

.۳

جدید به منظور کاهش تلفات فنی

.۴

طراحی فرآیندی شفاف برای ادغام و انحالل بانک ها

تامین یارانه خرید تجهیزات با فناوری مدرن به منظور پیک سایی

.5

انعقاد پیمان پولی با کشورهای طرف تجاری برای انجام مبادالت

بازده تولید

.۹

ارزی با کمترین هزینه
.۶

برنامه ریزی جهت صادرات  ۱۰هزار مگاوات ظرفیت مازاد برق در
فصل زمستان به همسایگان شمالی

.۷

راه اندازی بورس ارز به منظور مدیریت صحیح نرخ ارز

برنامه ریزی جهت افزایش پروژه های آب و برق شرکت های

.8

کاهش سهم دالر از دارایی های خارجی

ایرانی در عراق به  8میلیارد دالر

.۹

ایجاد سازوکار هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و

تبدیل شدن به قطب برق منطقه

وزارت امور اقتصادی و دارایی:
ایجاد سازوکار درآمدزایی مناطق آزاد بر اساس میزان تولید،
صادرات و انتقال فناوری
.۲

پیشران اقتصادی
 .۱۰قاعده گذاری برای واگذاری دارایی های منجمد توسط بانک ها
 .۱۱تکمیل سامانه صیاد و ایجاد نظام اعتبارسنجی به منظور افزایش
اطمینان استفاده از چک در معامالت
 .۱۲ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن
ها

توسعه صندوق های پروژه به منظور تأمین مالی پروژه های
اولویت دار از طریق سرمایه های عمومی

.۳

ایجاد سازوکار شفاف برای سرمایه گذاری خارجی با در نظر

وزارت امور خارجه:
.۱

گرفتن قواعد مشخص
.۴

افزایش تعداد دستگاه های ایکس ری پرسرعت در گمرکات
اصالح مقررات الزم به منظور جلوگیری از فروش کاالهای مکشوفه
قاچاق در بازار داخلی

.۶

برنامه ریزی ویژه برای اصالح سریع شاخص های بهبود فضای
کسب و کار

.۷

ارائه الیحه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی
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ایجاد سازوکار پیگیری و به نتیجه رساندن مذاکرات و تفاهم نامه
های مالی و تجاری بین المللی

.۲

ورودی کشور
.5

استفاده از پیام رسان داخلی به جای سوئیفت در مبادالت بین
المللی

 .۱۰برنامه ریزی جهت افزایش مبادالت برقی با کشورهای منطقه برای

.۱

ایجاد نظام رتبه بندی در نظام بانکی و اعمال سیاست های
تنبیهی و تشویقی بر اساس آن

 .۷تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی به منظور افزایش
.8

ایجاد سازوکار نظارت موثر بر بانک ها به منظور کاهش تخلفات
بانکی

 .5تجهیز خطوط انتقال و توزیع به ادوات کم مصرف با فناوری های
.۶

ایجاد سازوکار مقابله با پدیده درب گردان به منظور استقالل بانک

ایجاد سامانهی رسیدگی به مشکالت و شکایات بازرگانان ایران در
کشورهای خارجی

.۳

استفاده از ظرفیت تعامالت گسترده سیاسی با کشورهای عراق و
سوریه به منظور ارتقاء همکاریهای اقتصادی

 .۴تدوین سند دیپلماسی اقتصادی کشور و نقشه راه عملیاتی آن به
منظور دسته بندی کشورهای طرف تجاری

(بازگشت به فهرست)
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