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 مقاله
   دولت و ... ؛یمل دیتول رانگریو 7

 (۹۶من به ۶ تسنیمخبرگزاری )  

 
نائب  ،یفرهاد آگاه م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

و  حیبه تشر یادداشتیدر  یاتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیرئ

 :کشور پرداخته است یمل دیتول یرانگرهایو نییتب

دردناک و  اتیگوشت، تجرب دیدر حوزه تول تیکه سال ها فعال هرچند

توسط دولت، وجود  دکنندگانیجار و تولت یها یاز غافلگر یرنج آور

 ایارز، وجود  متیمشکالت انتقال ارز، نوسان ق گر،یکدی ریمغا یآمارها

شرکت  تیفعال ،یاقتصاد یپلماسیضعف د ،یعدم وجود ارز مبادالت

 ،یارزش گمرک ،یمدت ماندگار شی، ضرورت افزایشبهه دولت یها

 شیافزا ،ینیگزیجا استیس لیتحل ،یاستان نیب عیاختالف وزن، توز

دام زنده،  یصادرات دام، واردات قانون یمجوزها ،یمرز فتیش

شناسنامه دار کردن دام، ثبات بخشنامه ها و دستورالعمل ها، ثبات 

 ع،یشبکه توز تیتقو ،کنندگان نیتام انیم یمنف یتعرفه، رقابت ها

امور به تشکل ها، ضروررت رصد  ضیدولت، تفو یگر یکاهش تصد

همه  یبرا یو شرع یو مباحث ارسال ناظر بهداشت یانجه یبازارها

از  یاریبس میاعتراف کن دیبا یکرده است ول جادیفعاالن حوزه گوشت ا

را گرفته است و  رانیکل اقتصاد ا بانیگر یمعضالت، به طور کل نیا

 ریو مستقل از سا یا رهیتوان صنعت گوشت را به صورت جز ینم

به حال اقتصاد به شکل  یفکر دیلکه باب د،یمعضالت رهان نیاز ا ع،یصنا

 .و به مرور حذف کرد ییاقتصاد را شناسا یرانگرهایآن کرد و و یکل

 خودساخته یآمارها

 اریبازار، در اخت میتنظ یها یزیدر برنامه ر تیاز ارکان موفق یکی

و  دیتول زانیاز م یعلم تیبر مرجع یداشتن آمار و ارقام درست و مبتن

 نکهیا یمتاسفانه در کشور ما بحث آمار به جا کاال است. کیمصرف 

شده است.  لیتبد یمخرب اقتصاد کیموتور محرکه اقتصاد باشد، به 

وزارت جهاد  انیاست شاهد اختالف آمار فاحش م هاچرا که سال 

 چیو ه میهست گرید یسازمان ها نیسازمان آمار و همچن ،یکشاورز

 .پاسخگو باشدخود،  ینسبت به تبعات آمارها ستیکس حاضر ن

است  یعینادرست باشد، طب ،یزیبرنامه ر ستمیس هیاول یداده ها یوقت

. افتدیها مطابق با واقع اتفاق ب یانتظار داشت که خروج دیکه نبا

 دیگوشت اعم از تول نیتام رهیزنج یحلقه ها هیجهت، کل نیبهم

 یوابسته به گوشت، متضرر م ییغذا عیصنا ریکننده، واردکننده و سا

 .دشون

و شناخته  یعلم یها میزیاست که در همه جهان، مکان یدرحال نیا

شده و هر  فیتعر یآمار و داده ها زیو آنال یگردآور یبرا یشده ا

 .ردیدهد را بپذ یکه ارائه م ییآمارها تیسازمان موظف است مسئول

 نیقوان رییتغ

ار آن، گرفت ریغ ایاقتصاد ما اعم از صنعت گوشت  یبه طور کل متاسفانه

موضوع، در  نیبخشنامه ها و دستور العمل ها است. ا یمتوال راتییتغ

 هیسازمان، عل کیاز  یکه بخشنامه ا ستین یرفتنیپذ ایدن یکجا جیه

ماه هم نرسد. آنچه  کیبه  یصادر شود که عمر آن حت یبخشنامه قبل

شود  یبه ذهن افراد مخابره م ییندهایفرا نیاستمرار چن اهدهکه از مش

است و  یفاقد پشتوانه کار کارشناس ایت که مرجع صادرکننده، اس نیا

رانت و  نکهیا ایکند و  ینیشبیخود را پ یتواند تبعات بخشنامه ها ینم

کدام  چیغالب شده است. که به هرحال، ه ستمیدر آن س یخوار ژهیو

 بیجز تخر یا جهیو نت ستین یمنطبق بر منافع مل وقف یها نهیاز گز

 .نبال نخواهد داشتبه د یاقتصاد مل

 دولت یحداکثر یگر مداخله

 یبرا یعادت کرده که نقش پدرخواندگ ر،یدر طول چند دهه اخ دولت

توانست  یم ش،یقرن پ کی یبرا دینقش شا نیکند. قبول ا فایاقتصاد ا

 تیبر وضع یمرور یباشد ول دیمف ،یتوسعه مل یگذار لیر یبرا

 یه قرار دارند نشان مقطار توسع یاول یکه در واگن ها ییکشورها

 تیاز مسئول یاریکشورها کوچک شده و بس نیدهد که دولت ها در ا

 .واگذار کرده اند یخود را به بخش خصوص یها

 ییبه درآمدزا صیحر دولت

 میاست که دولت تصم نیا یاقتصاد یها استیس نیاز مخرب تر یکی

 ،یقانون منابع ریو سا یحقوق گمرک ات،یاخذ مال ریاز مس ریبه غ ردیبگ

و  جادیپرداخته و کسب درآمد کند. در واقع ا یخود به بنگاه دار

 رینه تنها منجر به انحراف مس ،یدولت مهیو ن یدولت یتوسعه بنگاه ها

شود، بلکه  ینفوذ رانت و فساد م یجاد منافذ متعدد برایاقتصاد و ا

ها را به  یگذار هیتنگ کرده و سرما یعرصه رقابت را بر بخش خصوص

 .کند یم تیبخش ها هدا ریسا

را دنبال  یاستگذاریو س یمقابل هرچقدر دولت، نقش نظارت یدر سو و

تواند بر  یراحت تر م یلیرا به مردم واگذار کند، خ یکرده و بنگاه دار

 .کند لیتحص زین یشتریب یدرامدها یاقتصاد حاکم بوده و حت

 دیچون و چرا از تول یب تیحما
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 یبه معنا یداخل دکنندهیاز تول تیکنند حما یتصور م یبرخ

 تیحما یبرا گرید یکاال در بازار است. برخ متیاز کاهش ق یریجلوگ

 یکنند. برخ یم شنهادیواردات را پ تیمحدود استیس ،یمل دیاز تول

بالعوض را مصداق  دیو شا متیارزان ق یبانک التیارائه تسه گرید

ورت ارائه ارز ارزان و در کنار آن بر ضر انندد یم یمل دیاز تول تیحما

 کردهایرو نیکنند. هرچند ا یم دیتاک یداخل دکنندهیبه تول متیق

 یکند ول تیرا تقو یمل دیمقطع کوتاه مدت، تول کی یممکن است برا

مدت چند دهه،  یبرا ییکردهایرو نیوجود ندارد که ادامه چن یشک

داشت. امروزه عادت  اهدنخو یمل دیجز شکننده شدن تول یا جهینت

به  ،یدستور یها تیو حما زولهیا یها طیدر مح اتیبه ح دیادن تولد

 .شناخته شده است یاقتصاد مل یرانگرهایاز و یکیعنوان 

 تشکل ها مشارکت

بهره  بیضر شیکاهش بدنه دولت و افزا یبرا ایکه دن یریمس تنها

و  یتخصص یتشکل ها تیآن شناخته است، اعتماد به ظرف یور

شکل گرفته در تشکل ها و توان  یتخصص یاست. تجربه ها یصنف

تواند  یموثر بر بازار، م یها استیس لیآن ها در تحل یکارشناس

امور باشد.  یو واگذار تیمسئول ضیتفو یگاه دولت ها برا هیتک نیبهتر

تشکل ها، صرفا  لیاز پتانس یبهره بردار یکه دولت ها به جا یاما زمان

 یباشند و به بلوغ و کارآمد ینیو تزئ یفاتیتشر یبه دنبال تشکل ها

نظرات تشکل ها در  یاز اعراب برا ینداشته و محل یآن ها اعتماد

 کردیرو نیا نشوند،ها قائل  یریگ میها و تصم یساز میتصم ریمس

 اقتصاد خواهد شد یاز مخرب ها یکیبه  لیخود تبد ،ییتشکل گرا

 نادرست یها یبند تیاولو

 چیو ه ستین یخود به خود ندیافر کی ،یگذار هیدانند سرما یم همه

گذارها نشده است. همه  هیسبب محل توجه سرما یب ،ینظام اقتصاد

 نیهستند که در ع یگذارها به دنبال مناطق مستعد هیدانند سرما یم

 ت،یبوده و امن دارتریپا یرقابت تیمز یکمتر، دارا یگذار هیسرما

 شیپ تیابلکه اقتصاد ق یحاکم باشد، به طور نآرامش و ثبات در آ

هم به دنبال  یگذار خارج هیداشته باشد. سرما ینگر ندهیو آ ینیب

و  نیقوان تیفقط رعا یاست که عالوه بر نکات فوق، از و یکشور

 .شده را طلب کنند نییتع شیاز پ یهنجارها

 ییو شاخص ها ارهایمناطق، مع نیا ییشناسا یهمه آن ها برا اما

رود، از آن  ینم شیخود پ لیر ردارند و هرجا احساس کنند اقتصاد ب

که  یدولت یها استیرفتارها و س دیاساس با نیکنند. بر ا یجا فرار م

منافع  یها یبند تیبر اولو یگذار است، مبتن هیخواهان جذب سرما

حوزه به از دست دادن  نیدر ا ییخطا هرگونه. ردیصورت گ یمل

 یرفتارها هیکل نیشود. بنابرا یگذار منجر م هیجذب سرما یفرصت ها

 یگذار داخل هیسرما یبر اساس جذب حداکثر دیدولت و دولتمردان با

 ایبه آن معنا است که اگر بخشنامه  نی. اردیصورت بگ یو خارج

دانست که  دیشود، با عتصن کیگذار از  هیموجب فرار سرما ،یمیتصم

 ه فهرست()بازگشت ب است. یمخرب گر اقتصاد کیآن بخشنامه، 

 نرخ ارز در کشور داریکنترل پا یشرط برا 12
 (۹۶بهمن  ۱8خبرگزاری تسنیم ) 

 
صاحب نظر  پوریمحمدرضا سبزعل  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

نشست  نیدر نود و دوم رانیا یمرکز تجارت جهان سیو رئ یاقتصاد

در جمع  یسخنان یط رانیا یماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادرات

 یفعاالن اقتصاد ه،یو سرما عیصاحبان صنا ،یصادرات یشرکتها رانیمد

 یارزها متیو سرسام آور ق هیرو یبا اشاره به رشد ب ان،یو دانشگاه

 یروزها یحساب و کتاب نرخ دالر ط یب شیافزا نیو همچن یخارج

و  یگفت: اوضاع بد اقتصاد یارزش پول مل دیو متقابالً کاهش شد ریاخ

بازار ارز متأسفانه همه مردم اعم از عام و خاص  ریخا یروزها یآشفتگ

کسب و کارشان بشدت  عاقبتو  ندهیرا مات و مبهوت و نسبت به آ

نشست  نیامر موجب شده تا امروز در ا نینگران کرده است، هم

 یدالر و عواقب خطرناک آن برا کریدر و پ یب یبه بحث گران یتخصص

  .اقتصاد کشور بپردازم

سخنان  نیا دنیبه شن مانیا سال است که گوش هاافزود: دهه یو

 دارندیاظهار م یعادت کرده که ه یدولت نیمسئول ۀکنند دواریام

کاهش  ینرخ دالر بزود م،یکنینرخ ارز را کنترل م یانشااهلل بزود"

کسب سود  تیمردم نگران نباشند، مردم جهت داد و ستد و به ن ابد،یم

متضرر خواهند شد و دست آخر  یزودب رایوارد بازار آزاد ارز نشوند ز

الجرم نه  "میکنیم یارز را تک نرخ متیق کینزد یا ندهیدر آ نکهیا

محقق نشده  ریاخ یسالها یارز ط متیشدن ق یتنها وعده تک نرخ

 افتهی شیو به تبع آن نرخ ارز آزاد بشدت افزا یارز مبادالت متیبلکه ق

 یشغولند و چندان ضررکسب و کار م هبازار ارز ب نیو مردم هم در هم

از  کیچیاست که ه یچه سرّ نیدر عجبم که ا کنیهم نکرده اند ول

 یو ارز یدولتمردان و مقامات پول یها ینیب شیقولها، وعدها و پ

رسانده اند که  ییکار را بجا انیآقا نیو هم شود؟یکشور محقق نم

 ،یو خارج یداخل یو اقتصاد یاسیاز صاحب نظران برجسته س یجدا

 شیوعدها و پ نیا یبرا یارزش گریکوچه و بازار هم د یمردم عاد یحت

مردم  یها ینیب شیو بعضاً حدس و گمان و پ ستندیها قائل ن ینیب

 !!دیآیو درست تر از آب درم قیدق یعاد
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را بخود مشغول کرده است که مگر  یسوال ذهن آدم نیا حال

 یتیجحو ار یکشور چه برتر یو ارز یپول نیدولتمردان و مسئول

و  بونیهمه حقوق و امکانات و تر نیدارند که ا ینسبت به مردم عاد

بازده  چیه کنیخود گرفته اند ول اریرا در اخت تهایحفاظت شخص

ها، حرفها و  ینیب شیاز پ کیچیجامعه نداشته و ه یبرا یدیمف

فقط کارشان شده است حرف و  ابد؟ی یاز تحقق نم زین شانیقولها

 یرتهایو سوء مد هایخرابکار ریو تقص گرانید بیحرف و حرف و تخر

 !!!و آن و اسالف خود انداختن نیخود را به گردن ا

 یکشور ف یو ارز یپول نیدولتمردان و مسئول ایکرد: آ حیتصر پوریعل

 نیو همچن "کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ دالر"که  دانندیالواقع نم

که تا  باشدیم یخاص یفاکتورها ازمندین "ارز متیکردن ق یتک نرخ"

از موارد مذکور محقق  کیچیفاکتورها وجود نداشته باشد ه نیا

و  دانندیواقعاً نم انیآقا ایکه  دیآ یم شیپ حثب نینخواهد؟، حال ا

سواد الزمه را ندارند که در  یعنیفاکتورها ندارند  نیاز ا یاطالع کاف

 نیمسئول یرا بر صندل سوادیب یپس چرا آدمها دیپرس دیبا نصورتیا

از آنان  ایو  دیمگر به آنان بدهکار د؟یکشور نشانده ا یارشد اقتصاد

از آن فاکتورها  یو اطالع کاف دانندیم قاًیدق انیقاآ نکهیا ایو  د؟یترسیم

قولها  نیفاکتورها، باز هم ا نیداشتن ا اریدارند و با علم به عدم در اخت

چشمانش را که  یگفت: کس دیبا نصورتی!! که در ادهندیرا به مردم م

 کند،یم یرا بر زبان جار یو سخنان خالف بنددیم اتیواقع یبه رو

گنجشک را "است که  یهمانند آن شخص پس دیگویدروغ م یبنوع

سوال را  نیا دیحال با "فروشدیبه مردم م یقنار یو بجا کندیرنگ م

بکار  یحفظ منافع مل یرا برا یاشخاص نیمطرح کرد که چرا چن

سواد وبعضاً دروغگو موجب  یاشخاص ب نیهم وجود دیشا د؟یریگیم

 یها ینابسامان رو روز به روز ب شودیدر کشور م یبروز مشکالت اقتصاد

جامعه دامن زده و کشور را با بحران  یو ارز یو بانک یو پول یاقتصاد

مهلک  رانیا یافراد از سَم هم برا نی!! درکل وجود اکنند؟یمواجهه م

 .باشدیتر م

کاهش نرخ  یکه برا ییدر ادامه به فاکتورها یتصادصاحب نظر اق نیا

اشاره کرد و گفت: کنترل و  باشندیم دیشدن آن مف یارز و تک نرخ

در  یادیز تیشدن آن اهم یتک نرخ نیارز و همچن متیکاهش ق

در  زین یکشور دارد و فعاالن اقتصاد یاقتصاد یهایزیر برنامه

 کی یبتوانند بطور منطق دیبا شیخو یارداتو و یصادرات یهایزیر برنامه

رو حرکت به  نیکنند، از هم ینیب شیرا در برنامه خود پ یحداقل ندهیآ

مهم  یشدن آن از خواسته ها ینرخ ارز و تک  متیق تیسمت تثب

 .باشدیم یبخش خصوص یمردم و فعاالن اقتصاد

 یو اصول قیدق ینرخ ارز و اجرا داریو پا یکنترل و کاهش اساس اما

 جیتا نتا باشدیم یاساس یفاکتورها ازمندیارز ن متیق کردن یتک نرخ

 :باشدیم ریآنها بشرح ز نیدر بر داشته باشد که عمده تر یمثبت
 کشور یو اقتصاد یاسیس تیثبات و امن .۱

قدرتمند  یاز دالر و ارزها یبانک مرکز ریمملو و پُر بودن ذخا .۲

 یخارج

و  آنهم بال انقطاع بسمت کشور یخارج یشدن دالرها ریسراز .۳

 یاز پشتوانه و درآمد ارز دیکشور با نکهیبابت ا یوجود ضمانت

 برخوردار باشد ییباال اریبس

از سر  یو بانک یپول یمهایالخصوص تحر یعل مهایتمام تحر هیسا .۴

 گردند قیتعل نکهیکوتاه و رفع شوند نه ا شهیهم یبرا رانیا

 باشد یکامالً صادرات دیکشور با .5

 باشد یصولخام فروش و تک مح دیکشور نبا .۶

   مثبت باشد یبه شکل قابل توجه شهیهم دیکشور با یتراز تجار .۷

  

 به حداقل برسد ایکامالً متوقف و  دیقاچاق کاال با .8

 یبخوب دیاز رکود و تورم باشد و چرخ تول یعار دیاقتصاد کشور با .۹

 بچرخد

 کم و کاست یو کامل برجام ب قیدق یاجرا .۱۰

 در جامعه یالیر ینگیبا پشتوانه و کنترل نقد یوجود اسنکاس .۱۱

 یاقتصاد مقاومت یو از همه مهمتر اجرا .۱۲

 گرید فیو دهها مورد ظر .۱۳

 یارز یازهایذکر شده، بانکها قادر خواهند بود تا ن یوجود فاکتورها با

 نیو هم ندینما نیو به هر مبلغ تأم زانیخود را به هر م انیهمه مشتر

 ۀشبک قیز طربه هر مقدار ا ازشین نیو تأم یمشتر تیرضا یعنیامر )

 داریدر بازار آزاد خواهد شد و کمبود خر ی( موجب کاهش مشتریبانک

و  افتهیارز در بازار آزاد کاهش  متیتا رفته رفته ق شودیم باعث زین

و خدا  میکن یگردد. اما کاله مان را قاض تیتقو زین یارزش پول مل

فوق الذکر نه در  یاز فاکتورها کیکدام میاز خومان بپرس یلیوک

دارند؟ قطعاً  یوجود خارج تیبلکه در عالَم واقع یساختگ یآمارها

پس  میدر تک تک آنها مشکل دار رایز باشدی( مگبزر چِیه کیپاسخ )

کشور، هرگز نرخ ارز  یغلط جار یاستهایس نیروند و همچن نیبا ا

ارز  نده،یدهه آ یحداقل ط ای چگاهیو ه افتیکنترل و کاهش نخواهد 

 استیر ینخواهد شد. پس چرا دولتمردان و حت یتک نرخ رانیدر ا

از  یکه عار یدوار کننده ایام یعلم، وعده ها نیبا ا یمحترم جمهور

   دهند؟یم لیاست را به مردم تحو تیواقع
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و  یمشکالت اقتصاد ز،یدولتمردان عز کهیافزود: تا زمان پوریسبزعل

 ،یشیمصلحت اند لیبدل ایو  نندیب یبحران موجود در کشور را نم

را گل و  زیبسته و همه چ تیواقع یرا مخصوصاً به رو شیچشمان خو

اتفاق  چیبرداشته نخواهد شد و ه یقدم مثبت چیه کنندیبلبل اعالم م

را که خواب است  یگفته اند )کس میاز قد رایز دادرخ نخواهد  یمثبت

که خودش را مخصوصاً به خواب زده را  یکرد اما کس دارشیب توانیم

شود( در حال  داریاز خواب ب خواهدینم رایکرد ز داریب وانتیهرگز نم

چشمان خود را محکم بسته و خود را به  نیحاضر هم غالب مسئول

اوضاع بازار ارز خراب است، در پاسخ  ندیگویم انیخواب زده اند!! به آقا

!! به شودیدرست م زیهمه چ گریماه د کیاست و  یموقت ندیفرمایم

بودجه  ی: کسرندیفرمایاز حد گران شده، م شیارز ب ندیگویم شانیا

است، پس مردم  یعال اریبس ینگیو نقد یو وضع مان از نظر ارز میندار

شده، در پاسخ  ومانت ۴8۰۰ارز  ندیگویاصالً نگران نباشند!! م

که سوال شما  دارندینشده!! سپس اظهار م ۴8۰۰: نه ندیفرمایم

 نیا نیمب یهمگدست که  نیاست و ... دهها مورد از هم یاسیس

 ییها و دسته گل ها یخراب خواهندیبه عَمد نم انیاست که آقا تیواقع

و اصالً به  نندیببار آورده اند را بب ریاَخ یسالها یرا که خودشان ط

که  یگلوله برف نیکنند که ا یها هم دقت نم یسامانیعواقب آن هم نا

 یزیهر چ بزرگ خواهد شد که یبقدر گریبه راه افتاده تا چند وقت د

 !!.را که در برابرش باشد را بطور کامل نابود خواهد کرد

و چرا به عواقب  دهندیها را وارونه جلوه م تیواقع انیچرا آقا نکهیا

 !!و بس داندیرا خدا م کنندیم یتوجه یبحران ب نیخطرناک ا

از وضع موجود به دولت هشدار داد و گفت:  یضمن اظهار نگران پوریعل

و در صدد اصالح امور  دیریبگ یو موضوع را جد دیائیب خواهشاً به خود

 ۴۷۰۰با دالر  ییکاال چیاست که هنوز ه نی.  موضوع مهم ا دیبرآئ

در  یو مصرف یدیموجود تول یوارد بازار نشده و همه کاالها یتومان

وجود  نیکه با ا باشندیم یتومان ۳۷۰۰یال ۳5۰۰به دالر  بوطبازار، مر

و  دیجد یمصرف یکاالها کهیاما زمان شوندیروز به روز هم گران م

 یورویو  یتومان ۴۷۰۰با دالر  یکارخانجات داخل یۀمواد اول نیهمچن

 5۰یال ۳۰حدود  یزیوارد کشور شوند، آنوقت حداقل چ یتومان ۶۲۰۰

گران خواهند شد که در  یخارج یمصرف و یدیتول یدرصد، کاالها

خواهند گذاشت که  ریتأث زیکاالها و خدمات ن ریسا یبر رو جهینت

در راه است که  یعرض کنم که تورم بزرگ و وحشتناک دیمتأسفانه با

و با بحران مواجه خواهد  دیمردم را تهد شتیمع نیو همچن یزندگ

خطرناک چه  انبحر نیکه با ا ندیکرد!! دولتمردان محترم بفرما

 بلکه نندیرا بب شانیپا یفقط امروز و جلو دینبا انیخواهند کرد؟ آقا

و  یگران نیعواقب ا رایز رندیرا در نظر بگ ندهیماه آ ۶حداقل  دیبا

خواهد  داینمود پ ندهیآ کسالی یامروز، ظرف شش ماه ال ینابسامان

 .کرد

درخاتمه سخنانش افزود: رشد و  رانیا یمرکز تجارت جهان سیرئ

از  یگرید ریو رفع مشکالت موجود در گرو تداب رانیتوسعه اقتصاد ا

 یپلکان شینه افزا باشدیم یکالن خارج یهایگذار هیرماجمله جذب س

 ۶۰۰۰به ایتومان کاهش و  ۱۰۰۰چنانچه نرخ ارز به راینرخ ارز، ز

 یاقتصاد یها یاز نابسامان یمشکل چیباز هم ه دکن دایپ شیتومان افزا

 یو ب یکارینرخ تورم، رکود، ب شیکشور حل نخواهد شد به جزء افزا

 .نخواهد داشت یدرپ یگریبازار ارمغان د یثبات

 یموفق کشورها اتیباشد تا با استفاده از تجرب نیبر ا یسع پس

در جهت انضباط بازار  یدیمف یقدمها یمل دیجهان و با د شرفتهیپ

و  یو عزم مل دیاگر با د رایرفاه مردم برداشته شود. ز شیو افزا هیسرما

ت و رفته رفته مشکال میکن یریگیکارها را پ یاحساس ریغ تیریمد

و  یبا روند فعل نصورتیا ریخواهد رفت. در غ نیها از ب ینابسامان

و  یاز مشکالت اقتصاد ینه تنها گره ا مها،یوجود تحر نیهمچن

و برنامه  استهایس نیکشور باز نخواهد شد بلکه با اِعمال ا یاجتماع

هر دالر در  یبرا یمنتظر نرخ باالتر دیبا ینیچن نیغلط و ا یها یزیر

 تیریمد یمعن نکهی. مخلص کالم امیاشب زینه چندان دور ن یا ندهیآ

 یتومان ۲۴۰۰یکه دالر دولت ستین نیوعده ها ا یو اجرا یو ارز یپول

 ییو آغاز اجرا یرا با وجود توافقنامه هسته ا ازدهمیدولت  یابتدا

 ۴۷۶۰( و حدودیتومان )مبادالت ۳۷۰۰از شیشدن برجام، امروز به ب

 تیارز آزاد با هدف تقو خکاهش نر یداده و بجا شیتومان )آزاد( افزا

کردن ارز، دائماً جهت  یتک نرخ یو حرکت بسو یارزش پول مل

پر کردن خزانه دولت  یکالن برا یارز و کسب درآمدها متیق شیافزا

 چیکه نه تنها ه دهمیروند بنده به شما قول م نی!! که با امینقشه بکش

 یاجرانخواهد شد بلکه با  یدولت دوازدهم تک نرخ انیتا پا یارز

نرخ ارز، متأسفانه طناب  شیآنهم با هدف افزا دیجد یدستورالعملها

 .تنگ تر خواهد شد دیو ام ریمشکالت دور گردن دولت تدب

نجات اقتصاد و بهبود  یبرا کنمیم دیعرائضم مجدداً تأک انیدر پا تاًینها

 میاز صم دست به دست هم داد و به جد اوضاع را دیمردم با شتیمع

نجات  تهیکم" عتریهر چه سر لیرو تشک نیکرد از هم تیریقلب مد

و کاردان و  دیو کارشناسان جد رانیآنهم با حضور مد "اقتصاد

 )بازگشت به فهرست( . باشدیم یمتخصص ضرور
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 سرمایه گذاری
   کره یشرکت دونگبو دوو دیبه دنبال خر یرانیشرکت ا

 (۹۶بهمن  ۲زاری فارس )خبرگ 

 
منابع  مز،یکره تا یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

 یکیکننده محصوالت الکترون دیانتخاب، تول یرانیآگاه گفتند، شرکت ا

را  کسیدرصد سهام شرکت کره دونگبو دوو الکترون ۱۰۰قصد دارد 

 .دینما یداریخر

 ۱8۷وون ) اردیلیم ۲۰۰ قرارداد حدود نیرود ارزش ا یم انتظار

 .دالر( باشد ونیلیم

گروه دونگبو  یگذاران عمده مال هیسرما میمعامله به دنبال تصم نیا

 کسیشرکت دوو اکترون دیخر ۲۰۱۳که در سال  ردیگ یصورت م

کرده بودند. شرکت دونگبو هم  یمال نیتوسط گروه دونگبو را تام

 .مواجه است یاکنون با مشکالت مال

 یشرکت کره ا نیا دیخر یبرا یرانیشرکت ا نیالش ات نیدوم نیا

 کس،یشرکت تالش کرده بود، شرکت دوو الکترون نیاست. قبال هم ا

 سیتاس ۲۰۱۰را که در سال  کسیسلف شرکت دونگبو دوو الکترون

 .دینما یداریشده بود خر

که عوامل  یگذاران مال هیرود سرما یگفته منابع آگاه، انتظار م به

بر انتخاب  یخود مبن میکت دونگبو دوو هستند، تصمفروش شر یاصل

 لیو یمتشکل از شرکت انتخاب و صندوق کره ا یومیکنسرس

 .اعالم کنند یمنتخب را به زود داریبه عنوان خر نوستمنت،یا

مذاکرات در »منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود گفت:  کی

ارائه  ندیدر فرآ یاست و شرکت انتخاب به شکل فعاالنه ا انیجر

احتمال  نیمختلف، ا طیحضور دارد... با توجه به شرا دیخر شنهادیپ

دهنده منتخب اعالم  شنهادیاست که شرکت مذکور به عنوان پ ادیز

 «.شود

درصد کارکنان ۱۰۰که  رفتهیپذ یرانیاساس گزارش ها، شرکت ا بر

 نیدر کارخانه دونگبو دوو در گوانگژو کار خود را ادامه دهند. ا یقبل

 .بوده است داریدر انتاخب خر یاصل یرهایاز متغ یکی

در حال رقابت  زین هیو وستل ترک نیچ کسیالکترون یدیم یها شرکت

 .شرکت هستند نیا دیخر یبرا

 جادیبا رکت دونگبو دوو ا کینزد یرابطه همکار کیانتخاب  شرکت

 یشتریب تیشرکت ها مز ریموجب شده تا در رقابت با سا نیکرده و ا

 .اشدداشته ب

کوچک و  یلوازم خانگ دیتول نهیشرکت فعال در زم کیدوو  دونگبو

صادرات  تیبا محور ییلباسشو یها نیو ماش ویکروویما ریمتوسط نظ

 یدرصد از کل درآمد خود را از بازارها 8۰شرکت حدود  نیاست. ا

 .کند یکسب م یجنوب یکایدر آمر ژهیبه و یخارج

احتماال  ران،یا هیعل کایآمر یها میمعتقدند با توجه به تحر کارشناسان

 .نخواهد رفت شیقرارداد بدون مانع پ نیا

درصد سهام  5۴.۲است که مالک  یب ینگاه ها به گروه د یتمام اکنون

را در مورد فروش  یینها میشرکت دونگبو دوو است و قرار است تصم

. دیشده اتخاذ نما یداریخر متیتر از ق نییپا یمتیسهام شرکت به ق

وون در شرکت  اردیلیم ۲۷5با پرداخت  ۲۰۱۳گروه در سال  نیا

 )بازگشت به فهرست( شده بود. یصلدونگبو دوو سهامدار ا

 یبرق در دستور کار/ پول تعداد ینیتضم دیاصالح نرخ خر

 رانیما خارج از ا یپرداخت نشد و آبرو گذاران هیاز سرما

  رفت
 (۹۶همن ب ۱۰فارس )خبرگزاری  

 
گفت:  یو اقتصاد یفن یو کمک ها یگذار هیسازمان سرما سیرئ

 یها یدالر مربوط به انرژ اردیلیم میو ن ۴هشتاد پروژه به ارزش 

وجود دارد که  یخارج یگذار هیسرما یها پروژه انیدر م ریپذ دیتجد

 .اند از آنها افتتاح شده یبرخ

امروز در  یمد خزاعفارس مح یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

گفت: هشتاد پروژه  یدولت و بخش خصوص یگو و گفت یجلسه شورا

در  ریپذ دیتجد یها یدالر مربوط به انرژ اردیلیم میو ن ۴به ارزش 

از آنها  یوجود دارد که برخ یخارج یگذار هیسرما یها پروژه انیم

 .اند افتتاح شده

 انیب رانیا یدو اقتصا یفن یو کمکها یگذار هیسازمان سرما سیرئ

 ،یگذار هیسرما تهیمصوب کم یها چهارم پروژه کیداشت: حدود 

 .است ریپذ دیتجد یها یمربوط به انرژ

و مقررات  نیدر قوان رییاز موارد مهم، تغ یکی نکهیا انیبا ب یخزاع

سال  ۲۰سال به  5از  نیزم تینرخ ها است، گفت: بحث مالک نییتع

  .است افتهی شیافزا
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گذاران  هیسرما ازینرخ ارز، تمام موارد مورد ن سکیاز ر ریافزود: غ یو

شده آن  یبحث شده و آنچه جمع بند یدر جلسات مختلف یخارج

  .ردیبرق در دستور کار قرار گ ینیتضم دیاست که اصالح نرخ خر

تومان  اردیلیم ۱۰۰حدود هزار و  دیبا رویوزارت ن نکهیا انیبا ب یخزاع

از  یاست که پول تعداد یدر حال نیت: ابرق بپردازد، گف دیبابت خر

پول فروش برق به خزانه پرداخت نشد و  زیوار لیبه دل گذاران هیسرما

ما در خارج از کشور برود که با کمک  تیثیموضوع باعث شد که ح نیا

  .حل شد یخزانه دار

داشت: در سازمان  انیشد، ب نیتضم دیبرق با دیخر نکهیا انیبا ب یو

 م؛یکن یم نیدولت را تضم یبرق از سو دیما خر زین یگذار هیسرما

 هیمربوط به آن، اگر سرما یها خسارت ایبرق  دیپول خر نیبنابرا

توسط دولت  دیکنند با تیشکا یالملل نیدر مجامع ب یگذاران خارج

 .دولت را دارد نیتضم رایپرداخت شود، ز

ت: گف  رانیا یو اقتصاد یفن یو کمکها یگذار هیسازمان سرما سیرئ

حاصل از  یدرآمدها نکهیا ایشود  زیبه حساب ساتبا وار ای دیپول با نیا

 )بازگشت به فهرست(مصرف برسد.  نیبه ا دیعوارض با

 در صنعت کم شد + سند یخارج یگذار هیسرما
 (۹۶بهمن  ۱۱تسنیم  )خبرگزاری 

 

آمار از  نیدتریجد م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 هیسرما أتیمصوب در ه یو تجار یمعدن ،یصنعت یطرح ها تیوضع

در هشت ماهه امسال  یگذار هینشان از کاهش سرما یخارج یگذار

 .دارد

 هیسرما أتیه بیطرح به تصو ۴۷آمار در هشت ماهه امسال  مطابق

 اردیلیم ۲.۱ها  طرح نیدر ا یگذار هیکه حجم کل سرما دهیرس یگذار

امسال در بخش صنعت  یدر حال یگذار هیحجم سرما نیست. ادالر ا

ماهه سال گذشته  8در یخارج یگذار هیسرما زانیانجام شده که م

 .ستدالر بوده ا اردیلیم ۴.8۳

مختلف صنعت و معدن  یدر بخش ها یخارج یگذار هیسرما اتیجزئ

 است: ریماهه امسال به شرح ز 8 یط
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 )بازگشت به فهرست(  

 عیدر صنا یدالر اردیلیم 7.2 یخارج یگذار هیسرما

  کوچک و متوسط
 (۹۶بهمن  ۱۹فارس )خبرگزاری  

 

 اردیلیم ۷.۲ یخارج یگذار هیصنعت، معدن و تجارت از سرما ریوز

 .کوچک و متوسط کشور خبر داد عیدر صنا یدالر

عصر امروز در  یرعتمدایفارس از اراک، محمد شر یگزارش خبرگزار به

 اریبس قاتیاظهار کرد: توف یدر استان مرکز هیفق یول ندهیبا نما دارید

که  یحاصل شده است، به طور یخارج یگذار هیدر جذب سرما یخوب

کوچک و  عیدر صنا میمستق یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۷.۲تاکنون 

 .است رفتهمتوسط  صورت گ

حجم  نیدالر به ا اردیلیم ۱.۲ زین ریچهار ماه اخ یکرد: ط حیتصر یو

شده  تیتثب آالت نیو ماش یرقم منابع ارز نیدرصد ا ۴۰افزوده شده و 

 .است

 یتقاضا یدرصد ۱۱از رشد  نیصنعت، معدن و تجارت همچن ریوز

 .در کشور خبر داد یصنعت یواحدها سیتاس

 یواحد صنعت ۶۰۰هزار و  ۴ زین یافزود: در سال جار یعتمداریشر

 .است دهیبه اتمام رس یدرصد ۶۰ رفتشیکشور با پ

 نیداشت: ا انیب زیآذرآب و هپکو ن یدر خصوص دو واحد صنعت یو

 نیا میمواجه هستند که تالش دار یواحدها با مشکالت ساختار

 .میمشکالت را حل و فصل کن

بر لزوم توسعه حمل و  دیبا تاک زین یدر استان مرکز هیفق یول ندهینما

 گاهیو جا تیاز اهم یلیمروز حمل و نقل رداشت: ا انیب یلینقل ر

 نیاز گذشته به توسعه ا شیب طلبد یبرخوردار است که م یا ژهیو

 .صنعت توجه شود

افزود: بخش صنعت هم اکنون با  یآباد نجف یدر یقربانعل اهلل تیآ

است دولت  یمواجه است که ضرور یاریها و مشکالت بس چالش

 .اتخاذ کند عیارفع مشکالت صن یبرا یمناسب ماتیتصم

واردات کاال با  ها، متیق شیکرد: مبارزه با قاچاق، فساد، افزا حیتصر یو

 )بازگشت به  .میشو یدنبال شود، تا شاهد رونق اقتصاد تیجد

 فهرست(
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 از کشور ها هیاتاق تهران به خروج سرما سیهشدار رئ
 (۹۶بهمن  ۲۴تسنیم  )خبرگزاری 

 

 یانداز با اشاره به راه یمسعود خوانسار م،یتسن یگزارش خبرگزاربه 

 رانیاتاق ا یتهران و با همکار یاتاق بازرگان یاز سو« ها خانه تشکل»

 ئتیدوره ه نیا لیتشک یکه از ابتدا ییاز آرزوها یکیگفت: 

ها بود که خوشبختانه هفته  خانه تشکل یانداز راه میداشت ندگانینما

افتتاح شد و  یبخش خصوص یها تشکل ندگانینما رحضوگذشته و با 

 .شروع به کار کرد

 که نیبر ا یمبن یجمهور سیاتاق تهران در ادامه به سخنان رئ سیرئ

 سیرئ یپرداخت و گفت: آقا ست،ین یدار خوب دولت تاجر و بنگاه

بخش  اریکارها در اخت دیکردند که با دیبار تأک نیجمهور چند

اعتقاد است  نیدهنده ا نشان یروحان یآقا دی. تأکردیقرار گ یخصوص

در  یبخش خصوص دیکه اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد با

دولت  اریامر تنها در اخت نیا میدان یکشور فعال شود. اگرچه ما م

 .هم مؤثر هستند گرید یو قطعاً نهادها ستین

وجود که در کشور  یفرهنگ و باور ،یطور کل به دیافزود: شا یخوانسار

در کشورم  یکارها به بخش خصوص یواگذار یاز موانع اصل یکیدارد 

نکند، البته  دایرشد پ یبخش خصوص گاهیجا شود یباشد که باعث م

داشته باشد، اتفاقات مثبت  یموضوع اراده قو نیمعتقدم اگر دولت در ا

 .میشاهد باش میتوان یرا م یادیز تو تحوال اریبس

 یوصبخش خص یگذار هیسرما ثبات

بخش  هیسرما لیاز تشک ینمودار شیبا نما نیچن اتاق تهران هم سیرئ

تاکنون  ۱۳55گذشته و از سال  یها در کشورمان در دهه یخصوص

دو برابر  کیناخالص کشور نزد دیها تول سال نیگفت: اگرچه در طول ا

تا سال  ۱۳55از سال  یبخش خصوص هیسرما لیتشک یشده است ول

 اردیلیهزار م ۱5شاهد  ۱۳55. در سال ستده اثابت بو باًیتقر ۱۳۹۲

که  میبود یدر بخش خصوص آالت نیماش یگذار هیتومان حجم سرما

نکرده  رییهمان مقدار است و تغ باًیهم تقر ۱۳۹۲عدد در سال  نیا

ها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم  سال نیا یاست. اگرچه ط

اشکال  یجا نیاثابت مانده است که  یبخش خصوص یگذار هیسرما

 .دارد

 یاقتصاد نسبت به بخش خصوص یو ظلم در فضا ضیتبع

و حضور  یگذار هیاز موانع سرما یدرادامه به برخ یخوانسار مسعود

در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد  یبخش خصوص

 یمسائل تواند یکند؛ حداقل م دایتوسعه پ دیبا یاست که بخش خصوص

گام  نیخودش است، حل کند، مثالً در اول اراتیاخت طهیرا که در ح

و دولت در کشور است،  یبخش خصوص نیب یتبازار رقاب کی جادیا

 یو نهادها یدولت شبه ،یدولت یها متأسفانه در حال حاضر شرکت

 اریدارند که در اخت یو امکانات برند یرقابت ناسالم بهره م کیوابسته از 

 .ستین یبخش خصوص

بخش  یها از بنگاه یادیود دو سال است که تعداد زافزود: حد یو

دارند که پرداخت نشده است. در مقابل  یاز دولت مطالبات یخصوص

دو درصد در ماه  دیپرداخت کنند که اگر پرداخت نشود با اتیمال دیبا

 ۲۶تا  ۲۴ یهم رو یبانک التیبدهند؛ سود بازپرداخت تسه مهیجر

 .درصد است

که حاال دولت بعد از  میشاهد هست گریگفت: از طرف د یخوانسار

اوراق قرضه منتشر کرده است که  شیها یبازپرداخت بده یدوسال برا

بخش  ندگانیعنوان نما . سؤال ما بهشود یدرصد پرداخت م 8با سود 

ظلم باشد؟ دولت  نیا یپاسخگو دیبا یکس است که؛ چه نیا یخصوص

 یسودها یبانک و نظام ردیگ یرا م اتیلپرداخت ما رکردید مهیجر

خود بعد از دو  یبده یاما در مقابل رو کند یدرصد اخذ م۲۴ یباال

 ای. آکند یدرصد بعد از دو سال پرداخت م 8اوراق با سود  رکردیسال د

 دایدر کشور رشد پ یانتظار داشت بخش خصوص توان یروش م نیبا ا

 کند؟

ت: در کشور گف یمیپتروش یها اتاق تهران با اشاره به طرح سیرئ

آماده وجود دارد و  یمیدالر طرح پتروش اردیلیم ۳۰تا  ۲۰ کینزد

 نیتام یها برا شروع کار را دارد اما بانک یهم آمادگ یبخش خصوص

 نی. حاال سؤال اکنند یطلب م یدرصد ۱۳۰تا  ۱۲۰ یها قهیاعتبار وث

دالر  اردیلیم ۳۰ یبرا تواند یم یصوصاست که؛ کدام بخش خ

کند؟ قطعاً  نیتأم یدرصد۱۳۰ قهیوث یمیشدر پترو یگذار هیسرما

 .ستین یشدن

هم  یراحت است و به یمسئله شدن نیا یدولت یها طرح یافزود: برا یو

قبول  قهیعنوان وث خود طرح را به نکهیا یجا ها به . بانکشود یانجام م

که  خواهند یم قهیعنوان وث و ملک به نیزم ،یکنند از بخش خصوص

 .ستیممکن ن یبخش خصوص یاش برا ارائه

 میدار یو مهندس یدالر صادرات خدمات فن اردیلیم۱5 تیظرف

خود در نشست  یها از صحبت یگریدر بخش د یخوانسار مسعود

 یاتاق تهران با اشاره به موانع حضور قو ندگانینما ئتیه وپنجم یس

زد و گفت:  یمثال یو مهندس یاز صادرات خدمات فن ،یبخش خصوص

 هیته رانیا یو مهندس یصادرات خدمات فن یاه تیکه از ظرف یگزارش
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 اردیلیم ۱5تا  ۱۰از  شیب میتوان یم هساالن دهد، یشده است نشان م

 .میداشته باش یو مهندس یدالر صادرات خدمات فن

ارزش  به ییها در مناقصه یرانیا ییها افزود: در حال حاضر شرکت یو

شروع کار با مشکل  یاند، اما برا دالر برنده شده اردیلیم ۶به  کینزد

بخش  یمشکل اصل نانس،یدر خصوص فا ایضمانتنامه مواجه هستند، 

الزم را فراهم کند که باز  یگارانت تواند یاست که نم نیا یخصوص

 .فراهم است یدولت یها طرح یموضوع برا نیا مینیب یم

 یاقتصاد یثبات یو ب ینوسانات ارز مشکل

خرد و کالن و  یاستگذاریدولت را س یاصل فهیاتاق تهران وظ سیرئ

اقتصاد  کیکه اقتصاد کشور  ۱۳۴۲ثبات آن دانست و گفت: ما از سال 

 یاز اثرگذار شی)پ ۱۳5۳و  ۱۳5۲ یها بوده است تا حدود سال یباثبات

حرکت اقتصاد مرتب و  ریکه س مینیب ینفت بر اقتصاد( م قیعم

 .ارز است متیآن ثبات ق لیدل نیمشخص است که مهمتر

شاهد  ۱۳8۴تا  ۱۳۷۶ یها ثبات را مجدداً در سال نی: اافزود یو

دوره  یاقتصاد تیموفق لیاز دال یکیاعتقاد من  که به میهست

نسبتاً  یاستگذاریس یدر ثبات اقتصاد یخاتم یآقا یجمهور استیر

به ثبات  یلطمه جد یارز بوده است. نوسانات ارز متیدرست در ق

دولت است که به  یاصل فیوظا زند و از یها م بنگاه تیو وضع یاقتصاد

بار شاهد  نیکند. در چهار سال گذشته چند یدگیمسئله رس نیا

کردن ارز سخن گفته اما  ینرخ از تک ،یبانک مرکز کل سیکه رئ میبود

 .صورت نگرفته است یکار تیدر نها

 یرو جمهور سیرئ یکه آقا یدیادامه داد: با توجه به تأک یخوانسار

و بخش  ستین یدار و تاجر خوب ولت بنگاهمسئله دارند که د نیا

سپرده شود، انتظار ما  یفعال و کارها به بخش خصوص دیخصوص با

خود دولت است  اریاز کارها که اکنون در اخت یاست که آن بخش نیا

بخش  یرو شِیو دولت موانع را از پ ودواگذار ش یبه بخش خصوص

داشته  یوصاز بخش خص شتریب تیبردارد بعد انتظار فعال یخصوص

 .باشد

 ردیگ یاز کشور صورت م هیسرما خروج

آن  ریاتاق تهران با مطرح کردن دوباره مسئله ارز و نوسانات اخ سیرئ

درس  نیشیپ اتیعالقه نداشته است از تجرب استگذاریعنوان کرد که س

 .ردیبگ

سه نوع ارز  یا از ارز مبادله ریغ در حال حاضر به که نیبا ابراز ا یو

 یز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت: ارز شرکتار ،یشرکت

ارز اسکناس  شود؛ یو... باز م آالت نیواردات ماش یاست که برا یارز

و  دیوجود دارد و توسط مردم خر یکیزیشکل ف آن است که در بازار به

 یمتیاکنون ق که هم میدار یا ارز حواله نیچن و هم شود یم روشف

کننده است؛ چرا که  نگران نیو اسکناس دارد و ا یتباالتر از ارز شرک

از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما  هیخروج سرما دهد ینشان م

 متیکه ق یبغرنج باشد. زمان طیشرا نیاست که مراقب ا نیاز دولت ا

 نیو ا ردیگ یاز کشور صورت م هینباشد، خروج سرما یواقع رارز در بازا

 )بازگشت به فهرست( خواهد بود. بار انیو ز ستینفع اقتصاد کشور ن به

دالر  اردیلیم 2.5 ازمندیکشور ن یصنعت نساج

 است یگذار هیسرما
 (۹۶بهمن  ۲۶فارس )خبرگزاری  

 
و پوشاک گفت:  یصنعت، معدن و تجارت در امور نساج ریمشاور وز

 اردیلیم ۲.5 ازمندین یداخل ازیدرصد ن ۹۰ نیتأم یبرا یصنعت نساج

 .است یگذار هیدالر سرما

بعد از ظهر  یفارس از اصفهان، گلنار نصرالله یگزارش خبرگزار به

صنعت  یالملل نیب شگاهینما نیدوازدهم یافتتاح رسم نییامروز در آ

محدود شود و  دیاصفهان اظهار کرد: واردات نخ و پارچه با ینساج

است که  ینساج یها شکلها و ت خصوص از انجمن نیدر ا یکوتاه

آماده است براساس مذاکرات و مباحث  ارتوزارت صنعت، معدن و تج

 .اقدام کند نهیزم نیدر ا یکارشناس

 یداخل ازیدرصد ن ۹۰ نیتأم یبرا یاضافه کرد: صنعت نساج یو

دالر  ونیلیم ۲5۰است؛ ساالنه  یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۲.5 ازمندین

از  یبرخ رد،یگ یدر کشور صورت م ینساج عیصنا آالت نیواردات ماش

 .شود یریاز آن جلوگ دیدست دوم است که با آالت نیماش نیا

و پوشاک عنوان  یصنعت، معدن و تجارت در امور نساج ریوز مشاور

بار گمرکات در  نینخست یکرد: براساس مذاکرات فراوان مناطق برا

دارد و  وجود یتوجه به صنعت نساج شود؛ یمناطق آزاد مستقر م

کشور حل و فصل شود؛ طرح  ینساج عیمشکالت صنا دوارمیام

وجود دارد و  یصنعت نساج تیاولوبا  عیدر کل صنا یو نوساز یبازساز

 اردیلیهزار م ۴امر محقق شده است و  نیا زین یسال جار یاز ابتدا

 عیبه صنا التیتومان تسه اردیلیهزار م ۱۲ارائه شده و  التیتسه الیر

 .اختصاص داده شده است یال جاردر س ینساج

کنترل و  ینساج یرسم ریشد: در رابطه با واردات غ ادآوری ینصرالله

 دیباشد نه تول دیدر خدمت تول دیاست؛ تجارت با افتهی شینظارت افزا

محصول  دیفقط با تول ینفر ونیلیم 8۰در خدمت تجارت و کشور 

 فهرست( )بازگشت به .رود یم شیپ
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 کنند یم یگذار هیسرما رانیدر ا هیبه روپ ها یهند
 (۹۶بهمن  ۲۷)خبرگزاری تسنیم  

 
 کی نت،یم ویال یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

مخالف مقررات خود که به  یمنبع آگاه گفت، دولت هند در اقدام

 ریدر سا یرجدهد به ارز خا یکشور تنها اجازه م نیگذاران ا هیسرما

کشور اجازه داده تا  نیا یکنند، به شرکت ها یگذار هیکشورها سرما

 .کنند یگذار هیه سرمایبه روپ رانیدر ا

 یتنها برا هیبه روپ یگذار هیمنبع آگاه گفت، تاکنون مجوز سرما نیا

 نینپال و بوتان صادر شده بود و ا یدر کشورها یگذاران هند هیسرما

 لیهم اعمال شده که تهران به دل رانیا یابر لیدل نیاستثنا به ا

نو  یبا دهل ییورویو  یموجود قادر به تجارت دالر یها تیمحدود

 .ستین

 .صادر شده است یالدیمنبع گفت، مجوز مذکور در ماه گذشته م نیا

 نیبه هند اعالم شده است. آخر یخبر همزمان با سفر حسن روحان نیا

 استیو دوران ر ۲۰۰8سال  به هند به رانیجمهور ا سیرئ کیسفر 

 .گردد ینژاد بر م یمحمود احمد یجمهور

روزه وارد فرودگاه  ۳ یانجام سفر یروز پنجشنبه برا یروحان حسن

 گریبرق هند و د یاتحاد برا ریهند شد و مورد استقبال وز درآبادیح

 ست()بازگشت به فهر کشور قرار گرفت. نیا هیمقامات بلندپا

 بازرگانی
 یدکیصادرات قطعات خودرو و لوازم  یدرصد 10رشد 

  یرانیا
 (۹۶بهمن  8تسنیم )خبرگزاری  

 

سازمان توسعه  یبه نقل از روابط عموم میتسن یبه گزارش خبرگزار

ماهه سال  ۹اظهار داشت: در  یاردکان یمسعود کمال ران،یتجارت ا

 نیا یکه ط یبه طوربوده است  ریچشمگ جانیرشد بازار آذربا یجار

بوده  جانیمحصول به آذربا نیصادرات ا زانیهزار دالر م ۱۶۰۰مدت 

 .دهد یدرصد رشد را نشان م ۱۴۰۰که 

انواع  یدکیصادرات قطعات و لوازم  نکهیبا اشاره به ا یاردکان یکمال

دالر بوده است گفت:  ونیلیم 55ماهه اول سال حدود  ۹خودرو در 

 نیدر ا رانیا یبازار صادرات نیتر یدرصد، اصل ۶۰عراق با سهم بالغ بر 

 ۲.5پس از عراق با حدود  هیو فرانسه و روس شود یبخش محسوب م

بخش  نیدر ا رانیمهم ا یدالر صادرات از جمله بازارها ونیلیم

 .هستند

در ادامه به  یو معدن یدفتر توسعه صادرات محصوالت صنعت رکلیمد

ه اشاره کرد و افزود: امارات و محرک رویمحصوالت ن ریرشد صادرات سا

بخش داشته اند و رشد  نیرا در ا رانیواردات از ا نیشتریعراق ب

محرکه بالغ بر  رویمحصوالت ن ریبه عراق در بخش سا رانیصادرات ا

 )بازگشت به فهرست( .تدرصد بوده اس ۶۰

/ شمیبه جاده ابر ایکشور دن 67 یازرگاناتاق ب وستنیپ 

    نیدر چ یرانیحساب بازرگانان ا شیگشا
 (۹۶بهمن  ۱۰فارس )خبرگزاری  

 

 یبازرگان یها اتاق نیگفت: با تالش دولت چ رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

و اتاق  اند وستهیپ شمیجاده ابر یبه اتاق بازرگان ایکشور دن ۶۷از 

 .را دارد شمیجاده ابر یاتاق بازرگان یسیرئ بیسمت نا رانیا یبازرگان

 نیامروز در سوم یشافع نیفارس، غالمحس یگزارش خبرگزار به

گفت: از  نیو چ رانیا یگذار هیو سرما یبازرگان یها فرصت شیهما

و  یتوان به صنعت گردشگر یم نیو چ رانیا یهمکار یها نهیزم

و  ریپذ دیتجد یها یمشترک در حمل و نقل، انرژ یگذار هیسرما

با استفاده از  توانند یم ینیچ لفعا یها مخابرات اشاره کرد و شرکت

 ۲۰بپردازند و از حداقل  دیبه تول رانیدر داخل ا رانیا  دیتوان تول

 .برخوردار شوند یاتیمال تیدرصد معاف

دارد،  یدسترس انهیخاورم یونیلیم ۴5۰به بازار  رانیا نکهیا انیبا ب یو

به اتاق  ایکشور دن ۶۷از  یبازرگان یاتاقها نیچ گفت: با تالش دولت

 بیسمت نا رانیا یاند و اتاق بازرگان وستهیپ شمیجاده ابر یبازرگان

 .را دارد شمیجاده ابر یاتاق بازرگان یسیرئ

 انیب ۲۰۲5سال  یبرا یاقتصاد گران لیداشت: آنچه تحل انیب یشافع

هند و  نیب یمرزها در دیرا با ایاست که تمرکز اقتصاد دن نیا کند یم

جاده  یمهم مبادالت اقتصاد یاز محورها یکیجستجو کرد و   نیچ

دهد که در  ینشان م رانیا ییایجغراف تیخواهد بود و موق شمیابر
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کمربند  نیا ینیتوانند در نقش آفر یو هند م رانیا ن،یچ ندهیآ

با ارتباط  میدواریرا آغاز کنند و ام یدیجد یکارها ایدر دن یاقتصاد

 نیو چ رانیا نیب یو اقتصاد یاسیکه در سطح س یا مهم و دوستانه

با هم داشته  یخوب یهمکار شمیجاده ابر یایوجود دارد، در  اح

  .میباش

حالل اشاره کرد و  یغذا دیمشترک در تول یبه موضوع همکار یو

 نیدالر است و در ا اردیلیاز هزار م شیافزود: حجم تجارت حالل ب

  .را آغاز کنند دیجد یهمکار کی دیاب نیچ رانیمورد ا

 نیاز چ ها یرانیاظهار داشت: انتظار ا نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

 یمشترک موجب برقرار یگذار هیمشترک است، تا سرما یگذار هیسرما

  .شود داریروابط پا

اشاره کرد و گفت:  نیدر چ انیرانیا یها به بسته شدن حساب یشافع

  .حل شده است نیموضوع در چ نیشده که ا دهیخوش بختانه شن

و  ها میدر زمان تحر نیداشت: چ انیب نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

را فراهم کرد و ما هم  رانیا یبرا یاقتصاد تیفعال نهیزم ها تیمحدود

همکار  کیرا به عنوان  نیداشت و همواره چ میرا مدنظر خواه نیا

 )بازگشت به فهرست(داشت.  میبلند مدت در نظر خواه

 2017در سال  هیبه ترک رانیا یدالر اردیلیم 7.5صادرات  
 (۹۶بهمن  ۱۳تسنیم خبرگزاری ) 

 
منتشر شده  یآمارها م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 نیبا ا رانیا یدهد مبادالت تجار ینشان م هیتوسط اداره آمار ترک

رقم  نیاست. ا دهیدالر رس اردیلیم ۱۰.۷5۱به  ۲۰۱۷سال  کشور در

 یدرصد رشد داشته است. مبادالت تجار ۱۱نسبت به سال قبل از آن 

دالر گزارش شده  اردیلیم ۹.۶۶5بالغ بر  ۲۰۱۶ الدر س هیو ترک رانیا

 .بود

نسبت به  یدرصد ۳۴با افت  ۲۰۱۷در سال  رانیبه ا هیترک صادرات

است.  دهیدالر رس اردیلیم ۳.۲5۹شده و به  سال قبل از آن مواجه

صادر کرده  رانیدالر کاال به ا اردیلیم ۴.۹۶۶از آن  شیدر سال پ هیترک

 .بود

درصد  ۲.۱بوده و  ۲۰۱۷در سال  هیترک یمقصد صادرات نیهشتم رانیا

 .کشور را جذب کرده است نیاز کل صادرات ا

در سال  رانیشور از اک نیواردات ا رانیبه ا هیوجود افت صادرات ترک با

داشته است که علت عمده آن  یدرصد 5۹رشد قابل توجه  ۲۰۱۷

از  ینفت و گاز است. نفت و گاز بخش مهم متیشدن ق یصعود

 .دهد یم لیرا تشک هیبه ترک رانیصادرات ا

دالر بوده  اردیلیم ۴.۶۹۹بالغ بر  ۲۰۱۶در سال  هیبه ترک رانیا صادرات

 ۲۰۱۷دالر در سال  اردیلیم ۷.۴۹۲به  یدرصد 5۹رقم با رشد  نیکه ا

سال بوده و  نیدر ا هیصادرکننده به ترک نیدوازدهم رانیاست. ا دهیرس

)بازگشت به  داشته است. هیاز کل واردات ترک یدرصد ۳.۲سهم 

   فهرست(

 ی/روابط بانک ندهیصادرات در سال آ نکیکل یانداز راه 

 تر بوده است ر پسابرجم موفقواردات محور د
 (۹۶بهمن  ۱۷فارس )خبرگزاری  

 
گفت: در  رانیسازمان توسعه تجارت ا یدفتر خدمات بازرگان رکلیمد

صادرات  یواردات محور از روابط بانک یپسابرجام در روابط بانک یفضا

 .است یقابل بررس یکه موضوع میا محور موفق تر بوده

امروز در  یفارس فرهاد نور یرگزارخب یگزارش خبرنگار بازرگان به

روابط  یصادرات گفت: برقرار یمال نیتام شیهما نینشست اول

هدف از جمله مشکالت صادرکنندگان به  یبا کشورها رانیا یکارگزار

 .رود یشمار م

افزود: در  رانیسازمان توسعه تجارت ا یدفتر خدمات بازرگان رکلیمد

 یهم از مشکالت اصل یلما نیتام ،یو روابط بانک کیکنار لجست

  .شود یمحسوب م یرنفتیصادرات غ

واردات   یپسابرجام در روابط بانک یدر فضا نکهیبا اشاره به ا  یو

 نیداشت: ا انیب م،یا صادرات محور موفق تر بوده یمحور از روابط بانک

  .است یموضوع قابل بررس

حوزه که در  ییپاسخ داد که بانک ها دیسوال با نیگفت: به ا ینور

که در حوزه واردات قرار دارند، دو  ییصادرات قرار دارند، با بانک ها

مسئله را در  دیبا نکهیا ایباشند؟  دیمتفاوت با یدسته بانک با رتبه بند

 .کرد یریگیپ یگرید یجا

 یداشت: مثال شرکت پژو فرانسه به اندازه کاف انیرابطه ب نیدر ا یو

قصد واردات داشتند، بانک  یرانیا یشرکت ها یقدرت دارد که وقت

کند  یال س یخط اعتبار شیکنند که اقدام به گشا یخود را راض یها

  .مربوطه را انجام دهند یو امور بانک

داشت:  انیسازمان توسعه تجارت ب یدفتر خدمات بازرگان رکلیمد

کنند و بانک  یاز توان خود استفاده م ییاروپا یشرکت ها نیبنابرا
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باز  ی)در صورت واردات( ال س رانیا یتا برا کنند یرا قانع م شانیها

  .کنند

مشکالت نقل و  تواند یما هم م یافزود: بزرگ شدن شرکت ها یو

  .انتقال پول را حل کند

  ندهیسال آ صادرات در نکیکل یراه انداز *

 یصادرات کینیکل یراه انداز ۱۳۹۷داشت: سال  انیدر ادامه ب ینور

اساس در دو حوزه  نیداشت که برا می( را خواهنکی)اکسپورت کل

 .کرد میامداد صادرات و رشد صادرات، کار خواه

اظهار داشت: با استفاده از امداد صادرات مشکل صادرکنندگان را  یو

 یکه صدا بیترت نیکرد، بد میدر حداقل زمان ممکن حل خواه

( را کیو لجست یحل مشکالت خود از جمله )بانک یصادرکنندگان برا

  .میده یرف کنندگان آن مشکل انتقال مبه برط

اخذ نشد،  یتیاز بسته حما یرقم ۹۶در سال  نکهیبا اشاره به ا یو

سود،  ارانهیکمک  یبنگاه صادرات ۳۰۰به  ۹5سال  انیگفت: در پا

  .داده شد یخارج یها شگاهیشرکت در نما یبرا یشگاهینما

اشاره به سازمان توسعه تجارت با  یتوسعه خدمات بازرگان رکلیمد

افزود: در حال  ست،یخوب ن یصادرات ییناوگان هوا تیوضع نکهیا

صادرات در کشور وجود ندارد و با  یبرا یبار یمایهواپ چیحاضر ه

  .میمشکل را حل کن نیتا ا م،یدر تعامل هست ربطیذ یها دستگاه

دالر سهم را  اردیلیم ۲دارد تا  یامادگ یافزود: صندوق توسعه مل ینور

قرار دهد و  صادرکنندگان به  دکنندگانیاز صادرات و تول تیحما یبرا

 .را مطالبه کنند افتهیسراغ ما و بانکها بروند و منابع اختصاص 

اعالم کرده که چند بانک هنوز  یداشت: صندوق توسعه مل انیب یو

 نیا میاست که بتوان نیاند و هدف ما ا را استفاده نکرده داریاعتبار خر

 )بازگشت به فهرست( .میکن ینکها معرفابزارها را به با

  شود یصادرکنندگان پوشش داده م ینوسان نرخ ارز برا 
 (۹۶بهمن  ۱۷فارس  )خبرگزاری 

 
گفت: صندوق ضمانت  رانیصندوق ضمانت صادرات ا یمعاون فن

 یدرصد را برا ۳۰نوسان نرخ ارز تا  ،یا صادرات براساس مصوبه

 .دهد یرکنندگان پوشش مصاد

امروز در  ینیفارس آرش شهرآئ یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 یفراهم ساز یگفت: برا« صادرات یمال نیتام شیهما» ینشست خبر

ها به  نگاه دیدالر، تنها نبا اردیلیم 8۰تا  یرنفتیرشد صادرات غ نهیزم

 ازین یمیعظ یگذار هیصادرات باشد، بلکه به سرما یمال نیسمت تام

 .است

در   نیداشت: بنابرا انیب رانیصندوق ضمانت صادرات ا یفن معاون

بانک توسعه صادرات و سازمان  ران،یصندوق ضمانت صادرات ا ندهیآ

 یساز تیاست، تا هدف ظرف یدیجد یها توسعه تجارت به دنبال طرح

 .شود نیصادرات تام یبرا

 رانیوز اتیموضوع از ه نیا یاز مصوبات برا یبرخ نکهیا انیبا ب یو

به دست آمده  یها اساس با فرصت نیداشت: بر ا انیاخذ شده است، ب

 .شود یاقدام م دیجد یالگوها یاطالع رسان یبرا

که اخذ شد راجع به پوشش نرخ  یداشت: مصوبات انیب ینیشهرآئ

 یم مهیمحصول ب نیمصوبه کاهش ارز در ا نینوسان ارز است و طبق ا

( کاهش نرخ ارز بر عهده زیدرصد )فرانش ۳تا اساس  نیشود برا

  .درصد بر عهده صندوق است ۳۰صادرکننده است و بعد از آن تا 

و در زمان اخذ  ابدی یپوشش نرخ ارز اکنون معنا م نکهیا انیبا ب یو

 یمحصول فقط برا نیبر آن وارد بود، افزود: ا یمصوبه انتقادات نیا

س آن صادرات کشور از شده است و براسا یصادرکنندگان طراح

 .شود یم مهیاز کاهش نرخ ارز ب یناش یها انیز

شده است،  نییدرصد تع ۰.۲کارمزد حدود  نکهیا انیبا ب ینییآ شهر

 نییشش ماهه تع ایماهه  کیافزود: البته کارمزد بر اساس دوره 

  .شود یم

پوشش  نیداشت: ا انیب رانیصندوق ضمانت صادرات ا یفن معاون

 .صندوق  است گریمحصول د یا هیرز به عنوان الحاقنوسان نرخ ا

داشته  یواقع سیک کی دیکه صادرکننده با بیترت نیافزود: بد یو

اول  دیبا نیخود را بفروشد بنابرا یکاال یباشد که به صورت اعتبار

کند و اگر مطالبات را نگرفت آنگاه  مهیخود را ب یصادرات یکاال

  .پردازد یصندوق آن را م

 یشده است برا یکه طراح یگریداشت:  محصول د انیب ینیشهرآئ

 افتهیصندوق اجازه  یکه امور صادرات بیترت نیها است بد نانسیفا

 ریصدور ضمانت نامه و سا قیو از طر ابدیامر ورود  نیاست که به ا

   .اقدام کند یگذار هیجذب سرما یموارد برا

 نیتام تیفیو ک صادرات یمال نیسوال که تام نیبا طرح ا ینیآئ شهر

 یجهان یرا در بازارها یرانیا یکاالها یریتوانسته رقابت پذ ایآ یمال

 اریبس یجهان یباال ببرد؟ گفت: در حال حاضر نرخ سود در بازارها

 دهید یرقابت یها از صادرات هم نرخ تیاست و در بسته حما نییپا

  .شده است

منافع دارند،  کایرجهان در آم یبانک ها تیاکثر نکهیبا اشاره به ا یو

 یاز بانک ها یاریمشترک در بس یامر  و سهامدار نیداشت: ا انیب
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)بازگشت به  اثرگذار باشد. هیثانو یها میسبب شده تا تحر ییاروپا

 فهرست(

 در دولت ترامپ کایو آمر رانیتجارت ا یدرصد 22افت 
 (۹۶بهمن  ۲۰تسنیم )خبرگزاری  

 
از کارشناسان  یاریبس م،یتسن یخبرگزار یزارش خبرنگار اقتصادبه گ

سال  یاز ابتدا یشدن توافق هسته ا ییکردند با اجرا یم ینیب شیپ

آن که  ژهیبه و دیآ دیپد کایو آمر رانیدر تجارت ا یتحول مهم ۲۰۱۶

به  رانیو صادرات فرش و پسته ا رانیبه ا کایاز آمر مایبحث فروش هواپ

 .در متن توافق مورد اشاره قرار گرفته بود حیر صرطو هب کایآمر

سال  نیدر نخست کایو آمر رانیانتظارات، حجم تجارت ا نیا برخالف

سال حضور دولت دموکرات اوباما در کاخ  نیبرجام که آخر یاجرا

 .افتیدرصد کاهش  ۱۱بود  دیسف

خصمانه  یها استیکه س خواهیکار آمدن دونالد ترامپ جمهور یرو با

دو کشور  انیاتخاذ کرده است تجارت م رانیا هیرا عل یپرده ا یو ب

 .دیضربه د شیاز پ شیب

دهد  ینشان م کایاداره آمار آمر یآمار منتشر شده از سو نیدتریجد

سال  نیکه نخست ۲۰۱۷در سال  رانیکشور با ا نیا یمبادالت تجار

 .داشته است یدرصد ۲۲است افت  دیحضور ترامپ در کاخ سف

دالر  ونیلیم ۲5۹.۷بالغ بر  ۲۰۱۶دو کشور در سال  یتجار مبادالت

دالر  ونیلیم ۲۰۰.۹به  ۲۰۱۷رقم در سال  نیگزارش شده بود. ا

  .است افتهیکاهش 

با افت  ۲۰۱۷در سال  رانیبه ا کایگزارش صادرات آمر نیاساس ا بر

 ونیلیم ۱۳۷.۷نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به  یدرصد ۲۰

دالر کاال  ونیلیم ۱۷۲بالغ بر  ۲۰۱۶در سال  کایست. آمرا دهیدالر رس

  .صادر کرده بود رانیبه ا

 رانیمانع آن شد صنعت پسته و فرش ا رانیا هیترامپ عل یها یدشمن

با  ۲۰۱۷در سال  رانیاز ا کایبرجام بهره مند شود. واردات آمر دیاز عوا

 ۶۳.۲نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به  یدرصد ۲۷افت 

 8۷.۷بالغ بر  ۲۰۱۶در سال  رانیاز ا کای. واردات آمردیدالر رس ونیلیم

 .گزارش شده بود ردال ونیلیم

 یمقصد صادرات کاالها نیو سوم یبه لحاظ ارزش صد و س رانیا

 ازیمورد ن یکننده کاالها نیتام نیو هفتم یو صد و س ییکایآمر

 )بازگشت به فهرست(شناخته شده است. ۲۰۱۷در سال  کایآمر

 95از صادرات سال  تیدرصد از بسته حما 10فقط 

ظرف  دیدو ماه با یدالر به جا متیق شیشد/ افزا یاتیعمل

 شد یدو سال انجام م
 (۹۶بهمن  ۲۰فارس )خبرگزاری  

 
 نکهیا انیبا ب رانیا یتوسعه صادرات اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

دالر  متیاند، گفت: اگر رشد ق معتاد شده ینفت یها به درآمدها دولت

اتفاق به  نیدر آن صورت ا شد یسال انجام م ۲ یط ریدر چند ماه اخ

 .نفع صادرکننده بود

فارس با  یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان در گفت پور یموس عدنان

عوامل  ی، گفت: وقت۱۳۹۶ماهه سال  ۱۰صادرات در  تیاشاره به وضع

  .است یعیطب اریگرفته نشود، افت صادرات بس یرات جدمؤثر بر صاد

 رانیو معادن ا عیصنا ،یتوسعه صادرات اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

ماهه امسال نسبت  ۱۰ارزش صادرات در  یدرصد ۲با اشاره به کاهش 

موضوع قابل انتظار بود و با  نیبه مدت مشابه سال قبل گفت: ا

صادرات دور  طیات روز به روز از شرابه عوامل مؤثر بر صادر یتوجه یب

  .میشو یم

داشته است،  یرشد اندک ریصادرات در چند ماه اخ نکهیا انیبا ب یو

ارز بوده و موقت است  متیق شیاز افزا یناش ش،یافزا نیداشت: ا انیب

  .مستمر باشد تواند یو نم

 ارز است نه جهش آن متیشدن ق یصادرکننده خواستار واقع *

ها و مطالبات صادرکنندگان و  از خواسته یکی نکهیبر ا دیبا تاک یو

 شیارز است، گفت: ممکن است افزا متیشدن ق یواقع کنندگان دیتول

سود صادرکنندگان شود  هیحاش شیمنجر به افزا یارز، در مقطع متیق

اثر  هیمواد اول متیق شیبر افزا متیق شیافزا نیا یاما پس از مدت

  .زند یمرا رقم  ینو گرا گذارد یم

 بیخواستار ش کننده دیداشت: صادرکننده و تول انیصادرکننده ب نیا

 شیکه ناگهان با افزا خواهد ینم چگاهینرخ ارز است و ه شیافزا میمال

  .امثال آن، مواجه شود ای متیق یدرصد ۲۶و جهش 

شود  یریگ میتصم یبه شکل جد دیگفت: در مورد نرخ ارز با پور یموس

  .گرفت  میدر آن مورد تصم دیبا شهیهم یبار برا کیو 

صادرات خارج از کشور رقم  ندیدرصد فرآ ۹۰تا  8۰ نکهیا انیبا ب یو

 یاز عوامل اثرگذار بر صادرات دست رقبا یگفت: بخش خورد، یم

  .ماست
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 یپلماسیاز د یناش یتجار یها خلق فرصت یها برا مذاکره دولت *

 است یاقتصاد یقو

معادن و  ع،یصنا ،یات اتاق بازرگانتوسعه صادر ونیسیکم سیرئ

 یدر بازارها یرانیصادرکننده ا ایتاجر  نکهیا انیبا ب رانیا یکشاورز

خلق  یافزود: برا شود، یروبرو م یدیجد یهدف هر روز با رقبا

ها هستند که هر روز با هم وارد  دولت نیا یتجار دیجد یها فرصت

 یاقتصاد یقو یپلماسیاز د یکه ناش شوند یمذاکره و مناقصه م

  .آنهاست

عملکردمان  یو تجار یاسیس یپلماسیدر د نکهیا انیپور  با ب یموس

 کیهر جا که  یو بخش خصوص یپلماسیاست، گفت: دستگاه د فیضع

ما  یرقبا نیبنابرا کند، یکند عمل م اریشود بس جادیا یفرصت تجار

و سهم عمده بازار را  کنند یم ریهدف خود را جاگ یدر بازارها

  .رندیگ یم

ارز به نفع صادرکننده است  متیسؤال که رشد ق نیدر پاسخ به ا یو

سال انجام  ۲ یط ریدالر در چند ماه اخ متیگفت: اگر رشد ق ر،یخ ای

  .اتفاق به نفع صادرکننده بود نیدر آن صورت ا شد یم

 ستیارز به نفع صادرات ن متیق شیافزا *

معادن و  ع،یصنا ،ینتوسعه صادرات اتاق بازرگا ونیسیکم سیرئ

از جمله  ها نهیهز شیارز منجر به افزا متیق شیافزود: افزا یکشاورز

به نفع  تیکه در نها شود یم دیتول یها نهیهز شیحمل و نقل و افزا

  .ستیصادرات ن

 لیتجارت از دو بخش صادرات و واردات تشک نکهیا انیبا ب پور یموس

 شیافزا ریالوه بر تأثکرد که ع یبررس دیداشت: با انیشده است ب

 .شود یمؤثر م ها متیق شیارز، بخش واردات چقدر از افزا متیق

 ینفت یها به درآمدها دولت ادیاعت *

چندان موفق  یرنفتیسوال که چرا در صادرات غ نیدر پاسخ به ا یو

صادرات  شیکه خواستار افزا کند یگفت: دولت عنوان م میا عمل نکرده

به  ادیدچار اعت یقبل یها ت و دولتدول نیا یاست ول یرنفتیغ

از   تیدر حما یتیو حاکم یادار ستمیاند و س شده ینفت یدرآمدها

 .کند یعمل م ونهشعارگ یرنفتیصادرات غ

 دیاز بخش تول تیبه اقدامات کشورها در حما دیبا نکهیبر ا دیبا تاک یو

دولت  یدهه گذشته در دادن بده کیو صادرات توجه شود، گفت: در 

 یصادرات زیهاست که جوا ادرکنندگان تعلل شده است و سالبه ص

  .شود یپرداخت نم

نا  یبانک ستمیصادرکنندگان نسبت به س نکهیبا اشاره به ا پور یموس

درصد  ۴با نرخ حدود  یبانک التیما تسه یهستند، گفت: رقبا دیام

 یسخت بانک یها یاما اگر صادرکنندگان ما پس از بوروکراس رندیگ یم

درصد به  ۱5 یباال یها با نرخ التیتسه نیبه اخذ وام شوند ا موفق

  .شود یها پرداخت م آن

درصد  ۱5 یال ۱۰، فقط ۹5از صادرات سال  تیافزود: از بسته حما یو

امسال ابالغ  وریشهر ۹۶از صادرات سال  تیشد و بسته حما یاتیعمل

  .در نظر گرفته نشده است قیآن دق یشد که منابع مال

 است یاقتصاد یپلماسید تیتقو یصادرات یتنوع بازارها الزمه *

سوال که  نیدر پاسخ به ا رانیا یصادرات اتاق بازرگان ونیسیکم سیرئ

 یمحدود است گفت: تنوع بازار صادرات رانیا یصادرات یچرا بازارها

  .است یاقتصاد یپلماسید تیو تقو یمنوط به تنوع محصوات صادرات

 رانیبا ا یکشورها اغلب در رابطه تجارافزود: بعد از برجام  یو

مراودات  یبرا یهم در بخش بانک یالتیفروشنده هستند و اگر تسه

خودشان  یفروش کاالها یدر تالش برا شتریاند ب فراهم کرده یتجار

  .به ما هستند

وجود دارد و  هیو روس نیدر منطقه، چ یگفت: مشکالت بانک پور یموس

  .ستیب نلحاظ هنوز مطلو نیاز ا طیشرا

ماه  یبه د یماه منته ۱۰گزارش فارس، براساس آمار گمرک در  به

هزار تن کاال به ارزش  ۳۰۹و  ونیلیم ۹۹صادرکنندگان  ،یسال جار

هدف صادر کردند و در  یدالر به بازارها ونیلیم ۶۱۲و  اردیلیم ۳5

هزار تن کاالر به  ۲۶۷و  ونیلیم ۱۰۷مدت زمان مشابه سال گذشته 

  .دالر صادر کردند ونیلیم ۴5۶و  اردیلیم ۳۶ارزش 

امسال نسبت به مدت  یبه د یماه منته ۱۰صادرات کاال در  سهیمقا

 یدرصد در وزن کاالها ۷از  شیاز افت ب تیمشابه سال گذشته حکا

  .در ارزش آنها دارد یدرصد ۲از  شیو افت ب یصادرات

ن کاال هزار ت ۴۹۱و  ونیلیم ۳۰ یسال جار یبه د یماه منته ۱۰ در

دالر وارد کشور شده است و  ونیلیم 8۰5و  اردیلیم ۴۲به ارزش 

 ۱۰از  شیب ینسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزن

  .داشته است شیدرصد افزا ۲۲حدود  یدرصد و به لحاظ ارزش

سال  یبه د یماه منته ۱۰در  یواردات یاساس وزن کاالها نیبرا

 ۱۰۶و  اردیلیم ۳5 زیر تن و ارزش آن نهزا ۶۲۳و  ونیلیم ۲۷گذشته 

    .دالر بوده است ونیلیم

در مدت زمان مذکور  رانیا یآمار، حجم تجارت خارج نیا براساس

 ۷ یمنف زین یدالر و تراز تجار ونیلیم ۴۷۱و  اردیلیم ۷8معادل 

 ت()بازگشت به فهرسدالر بوده است.  ونیلیم ۱۹۳و  اردیلیم
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 دالر شد + جدول اردیلیم 6 یکشور منف یتراز تجار
 (۹۶بهمن  ۲۳تسنیم )خبرگزاری  

 
 یبر اساس آمارها م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

تراز تجارت  یماه سال جار یبه د یماهه  منته ۱۰در  یتجارت خارج

 زانیس ماسا نیدالر بوده است. بر ا اردیلیم 5.8 یکشور منف یخارج

دالر بوده است.  اردیلیم ۳۷صادرات  زانیدالر و م اردیلیم ۴۲واردات 

کشور در مدت مشابه سال  یکه تراز تجارت خارج تاس یدر حال نیا

 .دالر بوده است اردیلیم ۱.۳قبل مثبت 

کشور  یسال گذشته تراز تجارت خارج کی یط دهدیآمار نشان م نیا

کرده  دایدالر کاهش پ اردیلیم 5.8 یدالر به منف اردیلیم ۱از مثبت 

 است.

 

 
اختالف  دهد،ینشان م یبه لحاظ وزن یتراز تجار یبررس گرید یاز سو

اساس  نیتن است. بر ا ونیلیم ۷۴صادرات و واردات کشور حدود 

تن بوده  ونیلیم ۱۰۴صادرات  زانیتن و م ونیلیم ۳۰واردات  زانیم

دالر محصوالت  اردیلیم ۱۲ یماهه نخست سال جار۱۰است. در 

صادر شده است. صادرات  یگاز عاناتیدالر م اردیلیم 5.۶ ،یمیپتروش

 8و  ۷با  بیدو محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترت نیا

 )بازگشت به فهرست( درصد کاهش رو به رو شده است.

 10در  رانیبه ا سیصادرات انگل یدرصد 133 شیافزا 

 ه امسال + جدولماه
 (۹۶بهمن  ۲۷تسنیم )خبرگزاری  

 
 یآمارها یبررس م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

ماه  یبه  د یماهه منته ۱۰در  دهد، یکشور نشان م یتجارت خارج

 .داشته است شیافزا سیکاهش و از انگل کایواردات از آمر یسال جار

دالر  ونیلیم ۹۰۰اهه امسال م ۱۰در  سیاساس واردات از انگل نیا بر

مواجه شده  ۱۳۳ شیبوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزا

تن کاال به ارزش  ونیلیم ۱تنها  ۹5ماهه نخست سال  ۱۰است. در 

 .وارد کشور شده بود سیتن از انگل ونیلیم ۳8۶

مدت با کاهش رو به رو شده و از  نیدر ا کایواردات از آمر نیهمچن

کرده  دایدالر کاهش پ ونیلیم ۱۳8به  ۹5دالر در سال  ونیلیم۲۲۶

است.

 
 )بازگشت به فهرست( 
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بودن حجم صادرات  نییعلت پا دیتول یخال تیظرف

  یرنفتیغ
 (۹۶بهمن  ۲۹فارس )خبرگزاری  

 
عدم رشد  لیاز دال یکیگفت:  یاداره صادرات بانک مرکز سیرئ

 دیتول تیکه ظرف یاست، در حال دیتول نییپا تیفظر یرنفتیصادرات غ

 .درصد است 8۰تا  ۷۰

 سیرئ یمیفارس، صمد کر یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

صادرات با اشاره به  یمل شیامروز در هما یاداره صادرات بانک مرکز

از  یکیصادرات گفت:  یمال نیتام یبرا یاقدامات بانک مرکز

است و در  یرنفتیکشورها، رشد صادات غ یرشد اقتصاد یموتورها

که  دهد یکشورها نشان م اقتصادعوامل موثر بر رشد  ریکنار سا

 یها دارند، شوک و تکان دیتاک یرنفتیکه بر صادرات غ ییکشورها

 .هم دارند یکمتر یارز

 یرنفتیرا از صادرات غ ییایبخش نفت فرصت پو نکهیا انیبا ب یو

 یور اشکاالت، بهره یبرخ لیبه دل رانیداشت: در ا انیگرفته است، ب

 یصادرات ریغ یها با بخش یتفاوت یدر بخش صادرات دیکل عوامل تول

   .نداشته است

صادرات  یمال نیداشت: در تام انیب یاداره صادرات بانک مرکز سیرئ

با  یها انیجر جادیمهم در ا اریاز عوامل بس یکیمختلف  یدر کشورها

بدان معناست که که بخش  نیبوده و اارز در کشورها  یثبات ورو

باثبات  انیجر جادیا یدر راستا یمال نیتام نکهیبدون ا یصادرات قو

  .ستیشده باشد، ممکن ن یراحدر آن کشورها ط

صادرات در دستور کار بانک  یمال نیمدل تام نیبنابرا نکهیا انیبا ب یو

ندگان ارز صادرکن دیخر ۱۳۹۳قرار گرفته است، گفت: از سال  یمرکز

ارز  دیخر ۱۳۹5به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است و در مرداد 

 ،یبانک یها یندگیو دفاتر نما یگذاران خارج هیصادرکنندگان و سرما

 .درآمدها با نرخ ارز آزاد شده اند نیا دیمجاز به خر ملعا یبانک ها

 یو پاکستان سوآپ ارز هیبا سه کشور از جمله ترک نکهیا انیبا ب یو

به واردکنندگان  یالیطرح، اعتبار ر نیشده است، گفت: در قالب اامضا 

 یداریرا خر یرانیشود تا کاال و خدمات صادرکنندگان ا یترک داده م

  کنند

واردکنندگان  اریدر اخت ریاعتبار ل هیاساس ترک نیداشت: بر ا انیب یو

 از کاالها و خمات لهینوسیدهد تا بد یقرار م یرانیگذاران ا هیو سرما

 .قرارداد هم سه سال است نیاستفاده کنند و مدت ا هیکشور ترک

به بانک مراجعه کرد  یرانیاگر واردکننده ا نیداشت: بنابرا انیب یمیکر

تقاضا را به  نیا دیخطر را داشت بانک عامل با نیاستفاده از ا یو تقاضا

 هیترک یهم با بانک مرکز یاعالم کند و بانک مرکز یبانک مرکز

اکر صادرکننده ترک  جهیو در نت کند یمنعقد م یسوآپ ارزقرارداد 

قرار گرفت، سپس  دییصادر کرد و اسناد آن مورد تا رانیبه ا اکاال ر

کند و بعد هم پول به  یرا بستانکار م یا هیحساب ترک یبانک مرکز

 کسالیهم  یرانیشود و وارکننده ا یم زیحساب وارکننده ترک وار

 .بازپرداخت کند رقم را نیفرصت دارد تا ا

که  یدر صورت نیداشت: بنابرا انیب یبانک مرکز ندهینما نیا

را داشته باشد، به بانک عامل  یرانیا یکاال دیواردکننده ترک قصد خر

 هیترک یو بانک عامل هم با بانک مرکز کند یحوزه خود مراجعه م

سال  کیهم  هیوارد کننده ترک بیترت نیو بد کند یارتباط برقرار م

پرداخت  یرانیبه طرف ا یصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملفر

 .کند

 ۳ هیاست و تسو ورویما با  یداشت: در پاکستان هم پرتفو انیب یو

صادرات و ورادات دو کشور د  زانیم بیترت نیشود و بد یماهه انجام م

کشور تفاهم  ۱۰شود که اکنون با حدود  یانجام م ندیسه ماه فرآ انیپا

 .امضا شده است یپول یها مانیدر حوزه پ نامه

 یها استیدر س نکهیا انیبا ب یاداره کل صادرات بانک مرکز سیرئ

گفت: بانک  ست،یارز ن یبه دنبال کاهش نرخ واقع یبانک مرکز یارز

نرخ ارز در بازار  ییهمگرا یو ارز یپول گذار استیبه عنوان س یمرکز

  .ندک یو بازار آزاد را دنبال م یبانک نیب

 ۱۱۲ یبازار آزاد و رسم نیب یشکاف نسب  ۱۳۹۱گفت: در سال  یو

است و  دهیدرصد رس ۲۲رقم به  نیماه ا یدرصد بوده که در آخر د

بوده است در حال  ۹۱درصد در سال  ۲8.۳نوسانات شاخص دالر که 

 .است دهیدرصد رس ۳به  یماه سال جار ید انیحاضر و تا پا

و  یزا صادرکنندگان خدمات فن تیوزه حمادر ح نکهیبا اشاره  به ا یو

دالر نزد بانک توسعه  اردیلیم ۲۰۰مبلغ  یبانک مرکز یمهندس

مصوبات  نیکرده است، گفت:  براساس آخر یگذار صادرات سپرده

  .شده است دیتمد گریمصوبه به مدت دو سال د نیدولت ا

 ۱5۰رقم  یاظهار داشت: بانک مرکز یارز یها در مورد ضمانت یمیکر

 یگذار سپرده نیا تیکرده که در نها یگذار سپرده وروی ونیلیم

نامه  ضمانت لهیوس نیمعطوف به بانک توسعه صادرات شده است، تا بد

 .متقابل صادر شود
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شده  نیتدو ینامه معامالت  مشتقه ارز نییآ نکهیا انیبا ب یمیکر

ه ارز  داشت سکیر یبرا یپوشش مناسب تواند یابزار م نیاست، گفت: ا

 .باشد

 یبانک ستمیدر س یمعامالت ارز ینترنتیدرگاه ا جادیبه ا نیهمچن یو

بانک، کارگزار  ۲۷ ینترنتیدرگاه ا نیاشاره کرد و گفت: براساس ا رانیا

شوند و صادرکنندگان  یمحسوب م یرنفتیارز صادرکنندگان غ داریخر

ند و ارز تهران مراجعه کن یبانک نیعضو بازار ب یها به بانک توانند یم

 .فروش ارز صادرات داشته باشند واستدرخ

 نیو تام ییکارا شیافزا یگفت: برا یاداره صادرات بانک مرکز سیرئ

 نیشده است که بر ا یهم راه انداز یمعامالت داخل ال،یبه موقع ر

آذرماه  جدهمیبانک ها از ه یاساس معامله گران اتاق معامالت ارز

 ایو  گرید یکنندگان را به بانک هاارز صادر نیبه صورت آنال توانند یم

 .بفروشند یبانک مرکز

صادرات بانک  تهیکم ریاخ ماتیاظها داشت:  بر اساس تصم یمیکر

ارز صادرکنندگان را   یاز بانک مرکز ابتیتوانند به ن یبانکها م ،یمرکز

 .بخرند

ارز  یکیدر سامانه معامالت الکترون یکه بانک مرکز یافزود: نرخ یو

 متیمسئله که ق نیباالتر است و ا ها یصراف دیند از نرخ خرک یاعالم م

تر از  نییکند، پا یم یداریاز صادرکنندگان خر یکه بانک مرکز یارز

  .بازار آزاد ارز است

 توانند یکه در صادرات فعال هستند، م ییبنگاه ها نکهیا انیبا ب یمیکر

 یمال نینامه تام نیاستفاده کنند، گفت: آئ وزانسی التیاز تسه

 . پربار است اریصادرات بس

 تیظرف یرنفتیعدم رشد صادرات غ لیاز دال یکیاظهار داشت:  یو

 درصد است. 8۰تا  ۷۰ دیتول تیکه ظرف یاست در حال دیتول نییپا

 )بازگشت به فهرست(

 یبه کشور + اسام بیو غر بیعج یواردات کاالها ستیل
 (۹۶بهمن  ۲۹ تسنیم )خبرگزاری 

 
 نیمراسم پانزدهم م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 دکنندگانیتول یامسال با انتقاد جد یافتخار مل -یمل دیجشنواره تول

از وزارت  یاعالم تخلف تعداد ینادرست دولت و حت یها استیاز س

و و وزارت بهداشت، درمان  یراه و شهرساز رو،یخانه ها از جمله نفت، ن

 .داخل همراه بود دیمشابه تول یواردات کاالها رد یآموزش پزشک

 اتیمال دیتوان ینم یکردند که وقت دیمراسم تأک نیدر ا دکنندگانیتول

خنجر را  د،یدر همه فروشگاه ها نصب کن کیو صندوق الکترون دیریبگ

 رانیبا مد دیبا یینظام قضا د،یزن یضربه م دیو به تول دیدار یبرم

تواند طلب خود را از  ینم یاجتماع نیرد کند. سازمان تأمبرخو یخاط

 .افتد یم دیو به جان تول دارد یچاقو را برم ردیدولت بگ

 نیدر ا زین رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ یسهل آباد البته

 دیو از تول زیپره هیرو یاز واردات ب دیبا نکهیمراسم با اشاره به ا

تن کود  ۱۶۰گفته است: سال گذشته  ،میکن تیحما یکنندگان داخل

ها دالر وارد  ونیلیوارد و ده ها مورد پتو به ارزش م هیرا از ترک یانسان

 .بوده است یشرع ریغ واناتیم که در چند مورد با کرک حیکرد

هزار  ۲۶که ارزش هر نخ آن  میبرگ وارد کرد گاریافزود: س یآباد سهل

 وانیو ل شیدالر الک آرا ونیلیچند م نیتومان است ، همچن 5۰۰و 

در پشت بام  یگلکار یو خاکستر برا یا وهیم یتنباکو الس،یگ یها

 .میوارد کرد

به کشور  بیعج یکاالها هیرو یمقام مسئول در واردات ب نیگفته ا 

که  یبیو غر بیعج یکاالها ستیل میتسن یشد تا خبرگزار یعامل

 .سال گذشته وارد کشور شده است را منتشر کند

 :است ریکاالها به شرح ز نیا ستیل

از محل  یدالر اردیلیم ۶/۴۳درصد از واردات۳۱سال گذشته حدود  در

 .درصد وارد کشور شده است 5 یتعرفه آنهم با حقوق ورود
مصرف  یهر نخ آن برا متیبرگ که ق گاریواردات سه مورد س .۱

 .تومان تمام شده است ۲۶5۰۰ یرانیکننده ا

دالر که در سه مورد  ونیلیبلغ دهها مواردات ده ها مورد پتو به م .۲

 .وارد کشور شده است یخارج واناتیآن پتو با کرک ح

وارد  یدرصد 5 یبا حقوق ورود انیدالر توتون قل ونیلیدهها م .۳

ه بازکننده عروق دستگا –دستگاه نوار قلب  کهیکشور شده در حال

درصد دارد.  ۱5 یهوا در اتاق عمل حقوق ورود ژنیاکس چهدری –

درمان با  لیدرصد وسا 5سرطان زا با تعرفه  لیوسا یبارتبه ع

 اردیلیصدها م نجاستیا جالب.میا درصد وارد کرده ۱5تعرفه 

 .میکن یسرطان زا م لیتومان هم خرج مبارزه با وسا

  رنگ کننده یمورد الکها۱۰واردات  .۴

با  هیفاضالب از کشور ترک یتن گل وال۱۶۰مورد  کیمتأسفانه  .5

  . وارد شده است رانیه اب ۳8۲5۲۰۰۰تعرفه 

 سیسرو یبرا یزگیوپاک یدالر لوازم خانه دار ونیلیواردات دهها م .۶

 ۳۹۲۴۹۰۰۰با تعرفه  یبهداشت

 نیچند یدار در محموله ها هیپا یا شهیش السیمورد گ۶واردات  .۷

  یدالر ونیلیم
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 گاریس یکاغذ رول نیمورد محموله سنگ۴۲واردات  .8

دالر کالسگه بچه  ونیلیا ممحموله بزرگ به ارزش دهه ۲۶واردات  .۹

  8۷۱5۰۰۰۰با تعرفه

  دالر ونیلیمورد محموله کراوات به ارزش دهها م ۱5واردات  .۱۰

و  ۶۷۰۴۹۰۰۰با تعرفه سیمورد محموله کاله ک۱۲واردات  .۱۱

۶5۰۴۰۰۰۰ 

وکلنگ با تعرفه  لیهزار دالر ب ستیو دو ونیلیم کیواردات  .۱۲

 8۲۰۱۱۰۰۰و 8۲۰۱۳۰۰۰

  یدست فیو کخواب  سهیمحموله ک ۶۶واردات  .۱۳

 یاز کاالها گرید یاریدالر شتر از افغانستان  و بس ۷۳8۰۰واردات  .۱۴

 است. کاریکننده و کارگر آن در کشور ب دیکه تول یضرور ریغ

 )بازگشت به فهرست( 

 کشاورزی
 شود یگل هم به کشور قاچاق م

 (۹۶بهمن  ۲تسنیم )خبرگزاری  

 
اظهار  ویدر مصاحبه با راد یاکبر شاهرخ م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یها انیرکود ضرر و ز دهیمتأثر از پد یداخل دکنندگانیداشت: تول

 .اند را متحمل شده یفراوان

گفت: خوشبختانه  اهیدر ادامه ضمن اشاره به بحث قاچاق گل و گ یو

جهاد  ،یحکومت راتیخوب بازرسان اتاق اصناف تهران، تعز یبا همکار

 .حوزه گرفته شده است نیقاچاق در ا یجلو یآگاه سیو پل یورزکشا

 نیاکنون قاچاق در ا گفت: هم اهیفروشندگان گل و گ هیاتحاد سیرئ

 یا لطمه یداخل دکنندگانیکه بتواند به تول ستین یحد حوزه به

 .واردکند

کشور تحت کنترل است، افزود:  اهیگل و گ یبازارها نکهیبا ابراز ا یو

و  ونیدندل دهیبامبو، ارک یالک لیر سه نوع گل از قبدر حال حاض

 دایکشور راه پ یقاچاق به بازارها قیاز طر ینتیز یها کاکتوس

 .کنند یم

 یها بامبو و کاکتوس یحاضر الک طیدر شرا نکهیا انیبا ب یشاهرخ

از  یگفت: تنها تعداد محدود شود، ینم دیتول رانیخاص در ا ینتیز

 دیمجهز تول یها را در گلخانه «ونیدندل دهیکار» یداخل دکنندگانیتول

به  یا ها ضربه گل نیقاچاق ا نیبنابرا کنند یو به بازار مصرف عرضه م

 )بازگشت به فهرست( وارد نخواهد کرد. یخلدا دیتول

 ارزش افزوده معاف شد + سند اتیاز مال یخارج یچا
 (۹۶بهمن  ۱۴تسنیم  )خبرگزاری 

 
 یط رانیگمرک ا م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار کشاورز

دستگاه اعالم کرد،در برنامه ششم  نیا ییاجرا رانیبه  مد یا نامه

بر ارزش افزوده  اتیاز پرداخت مال یخارج یچا عیتوسعه واردات و توز

 .معاف است ،یاتیبر اساس اعالم معاون سازمان امور مال

شدن برنامه ششم  ییهمزمان با اجرا زیون نقان نیشدن ا ییاجرا زمان

 .توسعه کشور اعالم شده است

 یاعالم کرده بود که چا زین نیاز ا شیگزارش گمرک پ نیبنابرا

نداشته  یمعاف است که افزودن اتیاز پرداخت مال یواردات یخارج

 .باشند

خشک بدون  یعرضه و واردات چا»نامه گمرک آمده است:  در

الزم االجرا شدن  خیآن از تار ریم از اسانس و نظااع یافزودن چگونهیه

عوارض ارزش افزوده  اتی( از پرداخت مال۹۶ نیفرورد ۱برنامه ششم )

 ،یبه خدمات بسته بند یقابل تسر تیمعاف نیمعاف هستند اما ا

«خشک نخواهد بود. یانواع چا عیو توز یفرآور

 
 )بازگشت به فهرست(

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/15/1619856/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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صادرات مرکبات در  یبرا ارانهیتومان  اردیلیم 50اص اختص

  یسال جار
 (۹۶بهمن  ۱۶تسنیم )خبرگزاری  

 

وزارت جهاد  یاطالع رسان گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

و  تیریمد نهیکه در زم نیا انیبا ب یشاهرخ شجر ،یکشاورز

و از  یرزو صادرات محصوالت کشاو عیتوز د،یتول تیوضع یسامانده

 یاز سو داریو پا یجمله مرکبات، مجموعه برنامه ها و اقدامات اساس

به  یوزارت جهاد کشاورز یکشاورز عیو صنا ینمعاونت توسعه بازرگا

کرد: به منظور توسعه صادرات  حیمورد اجرا گذاشته شده است،تصر

دستور العمل  ،یاز جمله مرکبات در سال جار یمحصوالت کشاورز

قانون  ۳۳مطابق بند ب ماده  یصادرات ارانهی صیتخص نحوه ییاجرا

توسعه  یراستا درالزم  یمشوق ها ینیب شیبرنامه ششم توسعه و پ

 .شده است نیو تدو هیصادرات محصوالت مورد نظر ته

 نهیانجام شده با لحاظ هز یو کارشناس یفن یها یبا اشاره به بررس یو

سورت،  یها نهیهز ریاو س یمبادله اعم از حمل و نقل، تعرفه گمرک

فروش در  متیتمام شده و ق متیاختالف ق ،ینگهدار ،یبسته بند

صادرکنندگان  یریحفظ رقابت پذ یهدف،اظهار داشت: برا یبازارها

 لوگرمیهر ک یبه ازا یصادرات ارانهی الیر 5۰۰۰مبلغ  هیاول شنهادیپ

 یط یجهاد کشاورز ریمنظور وز نیمرکبات مطرح شده و به هم

مرکبات در سال  یبرا یصادرات ارانهی الیر اردیلیم 5۰۰مبلغ  یتمکاتبا

سازمان برنامه و بودجه کشور  سیجمهور و رئ سیاز معاون رئ یجار

سازمان برنامه و بودجه  سیدرخواست کرده است که با موافقت رئ

جهت  یزیبرنامه ر نیو همچن صیتخص یبرا یریگیهمراه بوده و پ

 .باشد یم مدر حال انجا ارانهیپرداخت 

شد که  ادآوری یدفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورز رکلیمد

 یها نهیتوانند از مجموعه گز یصادر کنندگان محصول پرتقال م

 یصادرات ارانهی یعنیمربوط به صادرات پرتقال  یصادرات یمشوق ها

 لوگرمیک کیصادرات  یبه ازا یصادرات ارانهی الیر 5۰۰۰ افتی)در

پرتقال در قبال  لوگرمیک ۲بازار و صادرات  یزابازار به ا پرتقال( و طرح

درصد تا  ۲۰تعرفه  یدرصد به جا 5موز با تعرفه  لوگرمیک کیواردات 

پرتقال استفاده  لوگرمیک کیبه ازاء صادرات  الیر 5۰۰۰سقف حداکثر 

 .ندینما

دار  تیمحصول اولو ۷از  یکیکه صادرات مرکبات  نیا انیبا ب یشجر

در گردش است، خاطرنشان کرد:  هیسرما التیتسه صیدر تخص

صندوق  یقیدر گردش از محل اعتبار تلف هیسرما التیتسه صیتخص

از  یبخش می( قانون تنظ۱5۲موضوع بند )الف( ماده ) یتوسعه مل

 صادر به درصد ۱۴٫5 ودبا س ۱۳۹۶( در سال ۲مقررات دولت )

ن مرکبات، به صادر کنندگا تیبا اولو کشاورزی محصوالت کنندگان

از اقدامات  گرید یکی یویپسته، خرما، زعفران، کشمش و ک ب،یس

 .توسعه صادرات مرکبات است یبرا

بر  دیعرضه با تأک یمل یها رهیزنج یراه انداز»که  نیبا اشاره به ا یو

به منظور  یوزارت جهاد کشاورز ییربنایاز اقدامات ز یکی« صادرات

 کیمحصول استراتژ ۹ ی)برا یتوسعه صادرات محصوالت کشاورز

 یها رهیزنج جادیباشد،اظهار داشت:ا یاز جمله مرکبات( م یکشاورز

تا  دیاز مرحله تول یستمیمنجر به نگاه س صادراتبر  دیعرضه با تاک

شود و  یصادرات م ایدر جهت بازار مصرف  دیتول یمصرف و سامانده

 یلداخ ازیمحصوالت مورد ن دیمنفک از خط تول یصادرات دیخط تول

 یگردد. شجر یصادرات تفاضا محور م جادی( موجب ای)مزارع صادرات

 - یبا ضوابط فن شتریتطابق ب نهمچو ییامدهایراهکار پ نیاضافه کرد:ا

صادرات بهبود  زین تیفیهدف داشته و از نظر ک یکشورها یبهداشت

 .ابدی یم

 یها و خوشه ها ومیکنسرس لیتشک یدر راستا یاستگذاریافزود:س یو

 یصادرات یراقتصادیکوچک و غ یها اسیادغام مق یبرا یاتصادر

 یمتیق یاز رقابت ها یریجلوگ نیو همچن یبرندساز لیموجب تسه

 .شود یهدف م یدر بازارها

 تیگفت:ماه یدفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورز رکلیمد

بنگاه  یبر صادرات بر اساس راه انداز دیعرضه با تأک یمل یها رهیزنج

با در نظر گرفتن سهم از  یبا برند مشترک صادرات اسیگ مقبزر یها

 یکنندگان، واحدها دیاعضاء شامل تول یتمام یطرح برا یمنافع ماد

 .باشد یکنندگان م صادرو  تیترانز ک،یلجست

و حرکت به سمت  یخروج از خرد نگر یخاطرنشان کرد: برا یو

 اتیمالک عملبا  رهیو زنج یمل یبرندها جادیو ا یتوان استان عیتجم

مرکبات  رهیموسس زنج تیدر دستور کار قرار گرفته و هئ یفرااستان

موسس استان  ئتیو حضور ه تیانتخاب و جلسات آن با محور

 )بازگشت به فهرست( شده است. لیمازندران تشک

 یکشاورز یها در باغ ها بانیسا جادیآغاز طرح ا 
 (۹۶بهمن  ۱۶تسنیم )خبرگزاری  
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 یمحمدعل م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بخش کشاورز

به مناسبت دهه مبارک فجر اظهرا  یامروز در نشست خبر یطهماسب

توسعه  یدر بخش کشاورز یمقاومت یاقتصاد یاز طرحها یکیکرد: 

وجود دارد که عمده  ایهکتار گلخانه در دن ونیلیم ۳.5ها است؛  گلخانه

 نیهمراه است و ا یآب یها با تنش کهاست  ییایآس یآن در کشورها

 .هکتار است ۳۰۰هزار و  ۱۲امر در کشور ما 

 58کشور به  یها سطح گلخانه ۱۴۰۴افزود: قرار است در برنامه  یو

 یفعل یها موجود در گلخانه زاتیهزار هکتار برسد و در کنار آن تجه

 .شود یبازساز زین

در کشور ما در  اسیکوچک مق یاه گلخانه یجهاد کشاورز ریوز معاون

و  اسیبزرگ مق یها شدن است ادامه داد: توسعه گلخانه ریحال فراگ

که  میدولت است و به دنبال آن هست تیمورد حما اسیکوچک مق

 ییجو تا صرفه میبسته ببر یها طیبر را به داخل مح محصوالت آب

 .انجام شود

 یکشاورز یها در باغ ها بانیسا جادیطرح ا *

کشاورزان مورد  یها در باغ ها بان هیسا جادیا نکهیا انیبا ب یسبطهما

توسعه و  جادیهوا در کنار ا هیامر باعث تصف نیتوجه است، گفت: ا

را  یور بهره زانیو م کاهد یکشاورزان م یو از خسارتها شود یاشتغال م

 .دهد یم شیدرصد افزا ۳۰

مانند  ها بانیاس جادیا یبرا ازیمورد ن التیتسه نکهیا انیبا ب یو

 شود، یم نیتام یها در کشور از محل منابع صندوق توسعه مل گلخانه

از تگرگ  یو خسارات ناش یآب یها در اثر تنش یگفت: محصوالت باغ

 نیاز ا یریاست که عالوه بر جلوگ یروش نیکه ا رود یم نیاز ب

 زیرا ن یدیمحصوالت تول تیفیک دیراندمان تول نخسارات و باال برد

 .باشد یود مبهب

هزار هکتار باغ  8۰۰و  ونیلیم ۲ادامه داد:  یجهاد کشاورز ریوز معاون

 یبه بازساز ازیها ن باغ نیهزار هکتار از ا ۹۰۰در کشوروجود دارد که 

سال است که در مرحله  ۲5ها  باغ دیعمر مف رایاند ز داشته و فرسوده 

  تار از باغهزار هک ۶۰۰ یبازساز یالزم برا التیاول قرار است تسه

 .شود پرداخت

 آموزش یبرا رانیبه باغات ا یا هیورود کارشناس ترک *

آمد و  رانیبه ا یا هیکارشناس ترک کیراستا  نیکرد: در ا حیتصر یو

زدن  وندیپ یالزم را برا یها همدان رفت تا آموزش سرکانیبه باغات تو

 .باال ببرد یدرختان و مقاومت آنها در مقابل سرمازدگ

شواهد موجود  نکهیخود در پاسخ به ا یها در ادامه صحبت یطهماسب

از اکنون  دیشب ع وهیعرضه م یآن است که سوداگر انگریدر بازار ب

گفت: در سال  د،یارتباط دار نیدر ا یا آغاز شده است چه برنامه

 یشد اما در سالجار یگذشته محصوالت پرتقال ما دچار سرمازدگ

است که باغداران محصوالت خود را  یحد بهمحصول  نیا دیتول زانیم

 .رسانند یتومان به فروش م ۱۰۰۰تومان تا  8۰۰ متیبه ق

تن مرکبات در  ونیلیم 5از  شیافزود: ب یجهاد کشاورز ریوز معاون

 ارانهیکه با اختصاص  میشده است و به دنبال آن هست دیکشور تول

 .میدولت پرتقال صادر کن یصادرات

 بیصادرات پرتقال و س یتومان برا اردیلیم 5۰شد: دولت  ادآوری یو

 .اختصاص داده است

 ۳در کشور گفت:  بیس دیتول تیدرباره وضع نیهمچن یطهماسب

 ۴۰۰شده است که تنها حدود  دیتول بیهزار تن س ۷۰۰و  ونیلیم

و  یفرآور یاست که آنها برا ۳و درجه  یصنعت بیهزار تن آن س

 .روند یم یلیدتب عیبه صنا بیو کنستانتره آب س لیتبد

 صادر شد بیهزار تن س 380 *

 بیهزار تن س ۳8۰ یگفت: در سالجار یجهاد کشاورز ریوز معاون

هزار تن بود که از  ۳5۳رقم در سال گذشته  نیصادر شده است که ا

 .با موز صورت گرفت یاپایمبادله پا قیطر

 دنیموز و رس متیق شیافزا لیدل ایسوال که آ نیدر پاسخ به ا یو

علت  ایاست  بیبا س یاپایمبادله پا لیهزار تومان به دل 8نرخ آن به 

 شیاست افزا یمحصول واردات نیا نکهیدارد، گفت: با توجه به ا یگرید

است و  رگذاریمحصول تاث نیبه شدت در باال رفتن ا وروینرخ دالر و 

 .موضوع ندارد نیبه ا یارتباط یاپایامبادله پ

مصرف کشور دانست و  ازیمازاد و ن زیرا ن یویک دیتول زانیم یطهماسب

شده است که  دیتول یویهزار تن ک ۳۰۰حدود  یگفت: در سالجار

 .هزار تن آن صادر شود ۱۰۰ دیدست باغداران نماند با یآنکه رو یبرا

مازاد  تیکرد: با توجه به وضع حیتصر یجهاد کشاورز ریوز معاون

کشور از جمله فسا  یباغداران جنوب یپرتقال در بازار مصرف برخ

وارد  گرید یمحصوالت خود را برداشت نکردند تا بتوانند آنها در روزها

  )بازگشت به فهرست(  بازار کنند.

 دیبشناس نوشند، یم یوطن یرا که چا یینهادها
 (۹۶بهمن  ۱8تسنیم )خبرگزاری  

 
 ریوز یمحمود حجت م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار کشاورز

 یریبه جهانگ یا با ارسال نامه یدر مرداد سال جار یجهاد کشاورز

ها   توسط دستگاه یرانیا یجمهور خواستار مصرف چا سیمعاون اول رئ
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و  یداخل داتیاز تول تیمنظور حما به یتیو حاکم یدولت یو نهادها

 .شده بود یاچ نیسالمت ا نیهمچن

روز  یکشور  در نشست خبر یچاسازمان  سیروزبهان رئ یعل محمد

ها و نهادها  سؤال که کدام دستگاه نیگذشته خود در واکنش به ا

اند اظهار  را در داخل محل کار خود شروع کرده یرانیا یمصرف چا

استفاده  یداخل یاز چا دیبا یو دولت یتیحاکم یها داشت: دستگاه

زارت جهاد مانند و زیها ن دستگاه نیاز ا یبرخ یفعل طیکنند، در شرا

از ارتش از  یسازمان برنامه و بودجه کشور، سپاه و بخش ،یکشاورز

 ییها اما هستند هنوز دستگاه کنند یخودمان استفاده م یداخل یچا

 .کنند یرا مصرف نم یداخل یکه چا
 شودیم ایرهاشده اح یهزار هکتار باغ چا6: دیبخوان شتریب

ره به عدم استفاده از سموم که با اشا یریبه جهانگ ینامه حجت متن

 نیحساب آورده بود، بد به ایدن یچا نیتر را سالم یرانیا یچا ،ییایمیش

 تیبا حما ریاخ یها محصول که در سال نیا دیشرح است: تداوم تول

برخوردار بوده است،  یقابل توجه شیاز رونق و افزا دیو ام ریدولت تدب

 یبخش مهم تواند یکشاورزان م شتیمع نیاشتغال و تأم فظضمن ح

 .دینما نیکشور را تأم زیاز مصارف مردم عز

 یکاهش نگران نیکشور و همچن یصنعت چا شتریمنظور رونق ب به 

درخواست  ،یدیموقع محصوالت تول از فروش به یداخل دکنندگانیتول

 یچا یو کشور یاعم از لشگر ییاجرا یها دستگاه هیتا کل شود یم

 نیتأم یداخل دکنندهیارخانجات تولخود را از ک ازیمورد ن یمصرف

 .کنند

و  یهمراه یکشور را برا یسازمان چا یآمادگ ن،یهمچن یحجت

 قیاز طر ییاجرا یها دستگاه یمصرف یچا نیتأم نهیمشاوره در زم

 )بازگشت به فهرست( اعالم کرده بود. یساز یکارخانجات چا یکایسند

شکست  یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیخر استیچرا س

  خورد؟
 (۹۶بهمن  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
 -رانیا یاتاق بازرگان ندگانینما ئتیعضو ه ان،یدیمحمد صادق حم

محصوالت  تیو اقتصاددانان بارها و بارها بر اهم استگذارانیس

 دیدر اقتصاد کشور تاک شیرو به افزا تیجمع ییغذا تیو امن یکشاورز

 .کرده اند

متنوع است بخش عمده  یها میبا اقل یکشور ما کشور که ییاآنج از

بخش از  نیاختصاص دارد. ا یو ارزش افزوده آن به کشاورز تیفعال

 میبخش در ارتباط مستق نیچند جهت مورد توجه است. در وهله اول ا

در حال توسعه  یباشد که در کشورها یجامعه م ییغذا تیبا امن

 .ردیگمورد توجه قرار  یستیبا

 یتهایدر فعال یثبات یو ب ییآب و هوا طیشرا رییتغ نکهیدوم ا نکته

مواجه  ادیعرضه محصوالت را در کوتاه مدت با نوسانات ز ،یکشاورز

 یتجار یبه کشاورز یسنت یروش کشاورز رییسازد. نکته سوم تغ یم

 .دارد یدولت یاستیس یها تیبه حما ازیاست که ن یو صنعت

 طیدارند که متناسب با شرا یخاص یارهاابز یتیحما یها استیس نیا

بخش با درنظر  نیا زانیبرنامه ر نی. بنابرارندگییمورد استفاده قرار م

هر محصول از ابزار  یرو شیو عوارض پ طیها، شرا یژگیگرفتن و

 .رندیگ یمناسب بهره م

 یمحصوالت اساس ینیتضم دیماده واحد قانون خر ۱۳۶8سال  در

محصوالت کشاورزان  دیخر نیف آن تضمشد که هد بیتصو یکشاورز

تر از  نییپا متیکه ق یطیاز آنها در شرا تیتوسط دولت با هدف حما

مشکالت  لیقانون به دال نی. اما ارسدیبازار م متیحداقل ق

به بهبود  ینه تنها کمک دولتو نحوه اجرا و دخالت  یاستگذاریس

ر کنار نکرد بلکه د یمحصوالت اساس دیکشاورزان در تول تیوضع

 .کشورها را به شدت کاهش داد ریآنها با سا یتوان رقابت مت،یق شیافزا

 نیا حیصح یعدم اجرا لیکشت به دل ینامناسب الگو رییتغ نیهمچن

دولت  تیشده را تنزل داد و در نها یداریمحصوالت خر تیفیقانون، ک

از کشاورزان و مزرعه داران هست، دور ماند.  تیاز هدف خودکه حما

 کی دیاقدام به خر ط،یقع مسئوالن بدون در نظر گرفتن شرادر وا

بازار از  ایدر بازار نباشد و  ییکه تقاضا ینکنند و زما یمحصول م

اتالف  یعنی نیبرند و ا یم نیاشباع باشد آنها از از ب یمحصول خاص

 نییخصوص تع نیدر ا یکارشناس یاگر راهکارها کهیمنابع! در صورت

توانست وارد چرخه  یشده م یداریت خرشده بود مازاد محصوال

 .به همراه داشته باشد شورک یبرا یارزآور قیصادرات شده و از آن طر

 شیمحصوالت در پ ینیتضم دیخر یکه دولت برا یسازوکار نیا

آنها در نظر  نتریالزم که مهم ینبود استاندارها لیگرفته است به دل

 نیاست که بباعث شده  یمحصوالت کشاورز یجهان متیگرفتن ق

 جادیا یقیفروش توسط دولت شکاف عم متیو ق ینیتضم دیخر متیق

 .افکندیرا بر دوش مصرف کننده ب متیق شیبار افزا تیشود و در نها

 یمانند گندم شاهد چند نرخ یاز محصوالت اساس یدر برخ یحت

رانت و فساد را  یفضا ریکه به طور چشمگ میشدن آن در بازار هست

 یاست که بارها بخش خصوص یهمان موضوع نیا گسترش داده است.

و  داریاست که خر یطیداشته و خواستار فراهم آمدن شرا دیبر آن تاک

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/17/1649916/6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 میباشند و دخالت دولت در تنظ گریکدی اب میفروشنده در ارتباط مستق

 .ابدیکاهش  یمحصوالت اساس ژهیمحصوالت به و نیبازار ا

داده  زیر بازار بورس نمانند گندم د ییوارد شدن کاال شنهادیپ یحت

و بورس  یرقابت طیکه انحصار در دست دولت باشد شرا یشد اما تا زمان

در سازمان  تیکشور ما که خواستار عضو ینخواهد داشت. برا ییمعنا

چرا که بر طبق  ابدی ینمود م شتریموضوع ب نیاست ا یتجارت جهان

از  یرزکشورها از بخش کشاو تیسازمان، سطح حما نیاموافقت نامه 

 ینیتضم دیمحدودتر گردد. عالوه بر آن خر یستیبا ندهیچند سال آ

عدم پرداخت به موقع  لیکه کشاورزان را به دل نیمحصوالت عالوه بر ا

 یم یدولت به نظام بانک یبده شیکند سبب افزا یدولت متضرر م

 یسازوکارها جادیتواند در جهت ا یرا که عمدتا م یشود و منابع مال

 .رود یبه هدر م قیطر نیرف شود، از اص یصادرات

 ینیتضم دیدر خصوص خر یادیهنوز ابهامات ز نکهیتوجه به ا با

 یها و ب بیاز طرف دولت وجود دارد و تاکنون آس یاساس یکاالها

 دیکرده است، دولت پا به عرصه خر جادیا یادیز یها یاعتماد

آن هنوز  یاتیاست که ضوابط عمل زگذاشتهیزعفران و پنبه ن ینیتضم

 .و مشخص نشده است فیتعر

 ۳۰و  یداریزعفران از کشاورز خر ،یاساس اعالم جهاد کشاورز بر

شود و  یانجام شده پرداخت م یها لیدرصد مبلغ آن بر اساس تحل

 لیتحل نکهیشود اما ا یسه ماهه پرداخت م یمبلغ در بازه زمان یباق

، مشخص فوق بر اساس کدام شاخص و الگو صورت خواهد گرفت یها

 .ستین

 تیوضع یبرا ینینچنیا یاست که اگر طرح ها نیا یاساس سوال

کشور گره گشاست  یاقتصاد تیوضع جهیکشاورزان و در نت شتیمع

امر محقق  نیا یمحصوالت اساس ینیتضم دیچرا تاکنون با طرح خر

 .مانند زعفران شوند ینشده که حاال در نظر دارند وارد محصوالت

شود به شدت منافع صادرکنندگان را با خطر  ییرااج زیطرح ن نیا اگر

 یآزاد یحت ع،یو توز نیتام د،یدر تول یسازد و تعادل نسب یمواجه م

با مشکل روبرو  زیآن به ساز و کار عرضه و تقاضا ن یو واگذار ها متیق

 .خواهند شد

 نیدولت در ا یتیحما یاستهایکشور، س یکنون طیتوجه به شرا با

کشاورزان  اریارزان در اخت یکه نهاده ها یبه نحو حوزه الزم است اما

 تیتا در نها ردیباال صورت گ متیبا ق ینیتضم دیو خر ردیقرار گ

باشد که  ادیدخالت آنقدر ز نکهیمتوجه کشاورز گردد نه ا انیز نیکمتر

. آنچه مسلم است اصل ابدیکاهش  یو توان رقابت تمحصوال تیفیک

ندارند بلکه نحوه  یمشکل یورزمحصوالت کشا ینیتضم دیقانون خر

 نکهیا یبجا شودیالزم است که باعث م یآن و نبود ساختارها یاجرا

 .شده وارد چرخه صادرات شوند، منهدم شوند یداریمحصوالت خر

 

است که نقش خود را به  نیرود ا یکه از دولت م یانتظار نیبنابرا

صار گونه در کند و از دخالت انح فایعرضه و تقاضا ا نیعنوان رابط ب

 )بازگشت به فهرست( کاالها بکاهد. نیبازار ا

 صادرات آرد به عراق است شیبه دنبال افزا رانیا
 (۹۶بهمن  ۲8تسنیم )خبرگزاری  

 
 عیصنا یها هیاتحاد ونیفدراس رکلیمد م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 کیبر سر  هیمذاکره با روس در حال رانیگفته، ا ترزیبه رو رانیا ییغذا

کشور اجازه خواهد داد صادرات  نیقرارداد واردات گندم است که به ا

 .دهد شیآرد به عراق را افزا

 یهزار تن گندم روس ۱۰۰قرارداد واردات ماهانه حدود  نیا موضوع

آرد است که قرار است گندم  دیتول یتوسط کارخانجات خصوص

 .کنند یبه آرد صادرات لیرا تبد یواردات

 نیانتظار دارد ا یاست و و انیزرگران، گفت، مذاکرات در جر کاوه

 .شود یینها ندهیدو ماه آ یکی یقرارداد در ط

مسئله در مسکو  نیمذاکره در مورد ا یهفته گذشته ما برا»افزود:  یو

 میچند ماه کار را شروع خواه یمذاکرات، ط نیو پس از اتمام ا میبود

 «.میندار یشده چندانحل ن یکرد...مشکل مال

مجاز به استفاده از گندم  رانیآرد در ا دیتول یخصوص کارخانجات

 .ستندین یآرد صادرات دیتول یبرا یداخل

رود،  یصادر کنندگان گندم جهان به شمار م نیکه از بزرگتر هیروس

قرار  نیاست که در انتظار انعقاد ا یعرضه کنندگان گندم فراوان یدارا

 یآنها در حال مذاکره با بخش خصوص»ان افزود: داد هستند. زرگر

 «.هستند رانیا

داخل خود را به  دیاز گندم دورم تول یسال گذشته بخش رانیا

 نیو عراق صادر کرد، اما به گفته زرگران ا ایتالیعمان، ا یکشورها

 .میکه ما انتظار رشد آن را داشته باش ستین یروند

به  دنیرس یاصل استیکه سبل ست،یما صادرات ن استیس»افزود:  یو

 )بازگشت به فهرست(  «است. ییخودکفا
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 صنعت
در پرداخت  دکنندگانیتول یخانه صنعت: برخ سیرئ

 اند حقوق کارگر عاجز شده
 (۹۶بهمن  ۳تسنیم  )خبرگزاری 

 
 یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یعبدالوهاب سهل آباد

 یها بنگاه یمال نیو تأم ییر خصوص دستورالعمل شناساد م،یتسن

صنعت  ریتوسط وز راًیکه اخ یو نوساز یبازساز یبرا یدیتول یصنف

 یبرا زین ییها تیدر طرح رونق حما نکهیابالغ شده است با اشاره به ا

 ییاجرا یشده است، اظهار داشت: برا دهید یدیتول یصنف یواحدها

ها  درخواست یصنف یها هیاتحاد هیبه توصبنا  دیبا ها تیحما نیشدن ا

روند پرداخت  تیو به اتاق اصناف ارسال شود تا در نها ییشناسا

 .ردیصورت گ التیتسه

 یاستقبال چندان زین یصنف یرسد واحدها یبه نظر م نکهیا انیبا ب یو

 التینداشته باشند، افزود: در طرح رونق بهره تسه دیاز طرح رونق تول

امکان بازپرداخت  یدیواحد تول چیه طیشرا نیر ادرصد است و د ۱8

کنم که هنوز سقف  دینکته را تأک نیا دیرا ندارد. البته با التیتسه نیا

 یدیتول یصنف یواحدها یدر طرح رونق برا یپرداخت التیتسه فو ک

 .نشده است نییتع

 کند یآنها را غرق م دکنندگانیبه تول دیجد التیپرداخت تسه*

امروز  نکهیبرا دیبا تأک رانیمعدن و تجارت ا خانه صنعت، سیرئ

به بانکها دارند، گفت: هر روز  ینیسنگ یها یبده یدیتول یواحدها

که به اعتقاد ما پرداخت  کند یم دایپ شیافزا یدیتول یواحدها میجرا

آنها در مشکالت غرق تر خواهد  دکنندگانیبه تول دیجد التیتسه

 .کرد

 یواحدها ونید دیالت دولت باحل مشک یافزود: برا یآباد سهل

 یبرا تیکند تا امکان فعال ینگهدار یمقطع کیرا  یدیتول

 .دیبه وجود آ دکنندگانیتول

 دهد؟ یبازار ارز انجام نم تیریمد یبرا یچرا دولت اقدام*

 افتیدر یبرا یماه از سال گذشته و استقبال ۱۰ نکهیبا اشاره به ا یو

صورت نگرفته است، اظهار  گاندکنندیتول یطرح رونق از سو التیتسه

 یقابل توجه شیافزا زینرخ دالر ن ریاخ یها داشت: متأسفانه در هفته

 دهیرس ۱5۰۰تومان به  8۰۰که قراضه اهن از  یکرده به نحو دایپ

 تیریمد یبرا یچرا اقدام دیاز دولت پرس دیبا طیشرا نیاست. در ا

 .دهد یبازار انجام نم

 یحت ها یصراف نکهیبا اعالم ا رانیت اخانه صنعت، معدن و تجار سیرئ

فکر  یا کرد: عده حیتصر فروشند، ینم زیرا ن یتومان ۷5۰هزار و  ۴دالر 

 یصحبت ها عامل نیدالر است و رونق هم دیدر خر یکاسب کنند یم

 .زده شود یدیتول یبر عملکرد واحدها یشده تا قفل محکم

چگونه  یعلف طیدر شرا دکنندهیپرسش که تول نیبا ا یآباد سهل

 یبرابر شده است حت نیدارد، گفت: تمام قطعات چند تیامکان فعال

 یالتماس کردند تا راهکار یبار خواهش و حت نیچند دکنندگانیتول

 یمیشود اما متأسفانه همچنان تصم ییحل مشکالت آنها اجرا یبرا

 .است دهرفع مشکالت اعمال نش یبرا

 یبار از دولت برا نیچند یمواد معدن دکنندگانیاضافه کرد: تول یو

را مطرح کردند اما  ییآالت درخواستها نیدر واردات ماش شیگشا

آالت  نیماش متینشده بلکه ق ییموضوع اجرا نیمتأسفانه نه تنها ا

 .کردند دایرا پ یرشد قابل توجه زیدست دوم ن ینیچ

 دکنندگانیتول نکهیبا اعالم ا رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ

کل  سیرئ روزیاند، افزود: د اخت حقوق کارگران خود عاجز شدهدر پرد

بازار ارز مطرح کرد اما  تیریبر مد یرا مبن ییها صحبت یبانک مرکز

صنعت و مسئوالن مربوطه  ریچرا هنوز دالر گران است؟ از وز

)بازگشت به  .برسند دکنندگانیتا به داد تول میکن یدرخواست م

  ت(فهرس

 در جهان شد یآهن اسفنج دکنندهیتول نیبزرگتر رانیا
 (۹۶بهمن  ۷تسنیم )خبرگزاری  

 
از  یدرباره بهره بردار انیکرباس یمهد م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

با حضور  ینییکه امروزدر آ زیر یمجتمع فوالد ن یآهن اسفنج دیتول

 یدیتول واحد نیافزود: ا رد،یگ یصورت م یجمهور سیمعاون اول رئ

کشور محصوالت خود را به  میمستق یایواحد اح نیبه عنوان سوم

 .کند یم دیلتو 'پرد' یرانیروش ا

 یمجتمع فوالد ن یاز بخش آهن اسفنج یاظهار کرد: بهره بردار یو

کشور  یاز هفت طرح فوالد یکیهزار تن،  8۰۰ انهیسال تیبا ظرف زیر

 .رسد یم یبود که امروز به بهره بردار
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 دیسف یفوالد یطرح ها زین نیاز ا شیمقام مسئول، پ نیته اگف به

 نیو شادگان )خوزستان( در ا انهی(، میاریدشت )چهارمحال و بخت

 .بود دهیرس یحوزه صنعت به بهره بردار

 یمعدن عیمعادن و صنا یعامل سازمان گسترش و نوساز اتیه سیرئ

استفاده از طرح،  نیا یاجرا یکرد: حُسن اصل انی( بدرویمی)ا رانیا

معادن و  یشرکت مهندس یاست که از سو 'پرد' یبوم یفناور

 .شده است یطراح درویمیمتعلق به ا (MME)فلزات

 تیبا محور ییندهایدر کشور، توسعه فرا یگاز میعظ ریذخا وجود

ساله کشور به شدت  ۲۰را در چشم انداز  ینعمت اله نیاستفاده از ا

که با توجه به نقش مولد صنعت  یمورد توجه قرار داده است. به طور

گسترش و رونق آن در چشم انداز  یهدفمند برا یفوالد ، برنامه ا

 نیاز مهمتر یکیشده است.  نیتدو یاسالم رانیا یتوسعه اقتصاد

فوالد  دیتول ندیفرا یساز نهیبه نه،یزم نیکسب شده در ا یدستاوردها

 یاست که با نام تجار PERSIAN REDUCTION به روش

(PERED  پرد )معادن و فلزات یشرکت مهندس یاز سو MME  به

 .شده است یعطف در صنعت فوالد کشور معرف یعنوان نقطه ا

و  یبر اصول علم هیشده با تک یساز یپرد( بوم PERED )یفناور

فوالد  یاست. با روشن شدن مشعل ها یرانیا نیمتخصص اتیتجرب

بلند  یر، گامکشو PERED یطرح فوالد نیشادگان به عنوان نخست

 یکشور آغاز شد. فناور یآهن اسفنج دیتول یبرا دیجد ریدر مس

PERED صنعت فوالد را  ندهیآن آ یصادرات دانش فن تیبا ظرف

 .کند یم نیتضم

منحصر بفرد  یها ستیپرد، کاتال یفناور یها تیمز نیاز مهمتر یکی

 یدر شکست گازها عیو تسر شتریطول عمر ب یژگیآن است که با و

 .تپد یم PERED یفوالد یفرمرهایدر قلب م ییایاح

 هزار نفر کیحدود  یبرا ییاشتغالزا **

آهن  دیاز طرح تول یداشت: با بهره بردار انیدر ادامه ب انیکرباس

 دیبه رتبه نخست جهان در تول رانی، ا زیر یمجتمع فوالد ن یاسفنج

دن از نعمت گاز و معا یکند که با برخوردار یصعود م یآهن اسفنج

 جادیکشور ا یبرا یخوب اریبس یسنگ آهن فراوان، ارزش اقتصاد

محسوب  یاز خام فروش یریجلوگ یگر در راستاید یخواهد کرد و گام

 .شود یم

 یشد: با توجه به قرار داشتن معادن سنگ آهن فراوان در ن ادآوری یو

را در  یشود توسعه خوب یم ینیب شیمجتمع، پ نیو محل ساخت ا زیر

 .میه شاهد باشمنطق نیا

نفر و سه برابر  ۳۰۰تا  ۲5۰ میاظهار داشت: اشتغال مستق انیکرباس

 ییکه بطور عمده مربوط به جابجا میرمستقیتعداد اشتغال غ نیهم

 .شود یم ینیب شیطرح پ نیا یشده است، از اجرا دیمحصوالت تول

مشکالت در آغاز  یبرخ لیبه دل زیر یاضافه کرد: طرح فوالد ن یو

نداشت، اما با رفع  یمناسب شرفتیمتوقف مانده بود و پ زدهمایدولت 

 یمشارکت مال نیشتریکه ب 'ریغد'شرکت  یگذار هیمشکالت و با سرما

 .طرح داشت، فعال شد نیرا در ا

سال  ۲کرد که تا  یدواریصنعت، معدن و تجارت ابراز ام ریوز معاون

بهره  به زیهزار تن ن 8۰۰ تیطرح به ظرف نیبخش فوالد ا ندهیآ

 .برسد یبردار

تن آهن  ونیلیم ۲۰.5 دیبا تول رانیا یاسالم یجمهور نیاز ا شیپ ،

 یجهان دیدرصد کل تول ۲8از  شیکه ب ۲۰۱۷در سال  یاسفنج

 .شود، رتبه دوم را پس از هند به خود اختصاص داده بود یمحسوب م

 یگذار هیدرصد سرما ۶5 یبا سهام دار زیر ین ریفوالد غد شرکت

 لیتکم فهیو به عنوان کارفرما وظ لیتشک درویمیدرصد ا ۳5و  ریغد

 هیدر منطقه قطرو ز،یر ین یپروژه را به عهده گرفت. واحد آهن اسفنج

 ۱۹۲در  زیر یدر استان فارس قرار دارد. شهرستان ن زیر یشهرستان ن

 )بازگشت به فهرست( قرار دارد. رازیشرق ش یلومتریک

 یشکسته شد/ خوشحال زیتبر یصنعت آالت نیاشپلمب م 

 کارگر 200خانواده 
 (۹۶بهمن  ۶فارس  خبرگزاری) 

 
و چهارم آبان  ستیکه ب یتراکتورساز یصنعت آالت نیکارخانه ماش

مهر و موم شده بود، فک  زیتبر یامور ورشکستگ هیتوسط اداره تصف

 .پلمب شد

 آالت نیشرکت ماش با فک پلمب ز،یفارس از تبر یگزارش خبرگزار به

  مربوط به یشرکت نصب و بنرها نیا یها زن کارت ز،یتبر یصنعت

 .پلمب باز شد

با  یمراسم یگزارش، قرار است شنبه هفتم بهمن ط نیا براساس

کل  سیاستاندار و رئ ،یشرق جانیدر آذربا هیفق یول ندهیحضور نما

به مجموعه  یصنعت آالت نیاستان، شرکت ماش یدادگستر

 .الحاق شود زیتبر یرسازتراکتو

 ۲۰۰از  شیب ز،یتبر یکارخانه به مجموعه تراکتورساز نیالحاق ا با

خود را آغاز  تیکارخانه به سرکار خود بازگشته و فعال نیکارگر ا

 .کنند یم
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 زیتبر یتراکتورساز یصنعت آالت نیبه گزارش فارس،کارخانه ماش

 زیتبر یور ورشکستگام هیو چهارم آبان امسال توسط اداره تصف ستیب

 پلمب شد.

 
که  زیتبر یتراکتورساز یصنعت آالت نیکارخانه ماش یدر بنر درب ورود

نصب شده بود آمده است:  زیتبر یامور ورشکستگ هیتوسط اداره تصف

 دیتمد لیو عدم تما ۹۶.۹.۲۳نامه در مورخه  نظر به اتمام اجاره

ها،  ه درب کارگا هیو کل ینامه توسط مستاجر محترم، درب ورود اجاره

به  زیتبر یامور ورشکستگ هیها و ... شرکت توسط اداره تصف ساختمان

 یتراکتورساز یصنعت آالت نیشرکت ماش یاز ورشکستگ یقائم مقام

 .مهر و موم شد یو مقررات ورشکستگ نیقوان یدر اجرا زیتبر

 ریرو، ورود کارگران و سا نیشده است: از ا دیتاک هیاطالع نیادامه ا در

 ایاشخاص به داخل شرکت ممنوع بوده و در صورت ورود و شکستن 

از سه ماه تا دو  یمحو پلمب جرم بوده و وفق قانون مجازات اسالم

 .گردند یسال محکوم به حبس م

ملت در  یگذار هیشرکت سرما رعاملیاست، مد یفارس حاک گزارش

ران به اداره نظارت بر ناش یا امسال با ارسال نامه بهشتیششم ارد

 رانیا یصنعت یتراکتورساز آالت نیاعالم کرد: شرکت ماش یفرابورس

ورشکسته  زیتبر یدادگاه عموم ۱۱و  ۷براساس احکام صادره از شعب 

 .است زیتبر ید اداره و امور ورشکستگیو اداره امور آن در 

که در  زیدر شهر تبر رانیا یتراکتورساز یصنعت آالت نیماش شرکت

جدا شده،  رانیا یساز تراکتور یروه صنعتگذشته از گ یها سال

 .ورشکست شد

ملت با  یگذار هیشرکت سرما رعاملیاساس، سهراب رسته مد نیا بر

اداره نظارت بر ناشران  سیبه صابر جعفروندآذر رئ یا ارسال نامه

مورخ  ۱۲۲/۱۹۹۹۳احتراماً عطف به نامه »اعالم کرد:  یفرابورس

 یتراکتورساز آالت نیماش تیوضع نیدر خصوص آخر ۱۳۹۲/۲/۳

 ۳55/۱۴نامه  یگونه که ط همان رساند یبه استحضار م رانیا یصنعت

سازمان کدال اعالم  قیبه سازمان بورس از طر یارسال ۹5/۱/۱۷مورخ 

 یدادگاه عموم ۱۱و  ۷شد، شرکت فوق براساس احکام صادره از شعب 

 یتصنع آالت نیورشکسته اعالم شده و اداره امور شرکت ماش زیتبر

است  زیتبر یکستگو امور ورش هیاداره تصف دیدر  رانیا یتراکتورساز

به اطالع  ۹۶/۱/۳۰و  ۹5/۱/۳۱مورخ  انهیکه موضوع در مجامع سال

منعکس  زین یدر گزارش حسابرس نیهمچن دهیسهامداران محترم رس

موجود  تیبا توجه به وضع یرو هرگونه اطالعات درخواست نیاست، ازا

  امور هیمکاتبه با اداره تصف قیاز طر دین تجارت بابرابر ضوابط قانو

 .انجام شود زیتبر یورشکستگ

اداره  یکارخانه از سو نیفروش ا یآگه شود ینامه،گفته م نیاز ا بعد

 طیکارخانه با شرا نیا ایمنتشر شده اما آ زیتبر یامور ورشکستگ هیتصف

 نکرد؟ دایپ داریخر زیتبر یامور ورشکستگ هیاداره تصف یاز سو یاعالم

 رانیا یتراکتورساز یصنعت آالت نیاست، ماش یفارس حاک گزارش

 یاز تراکتورساز ۱۳۷۰بود که در اواخر سال  ییها از شرکت یکی

 دیآن شرکت و خر یها از کارگاه یشد و با تملک تعداد کیتفک

فروش، واردات و  د،یبه منظور ساخت، تول آالت نیو ماش زاتیتجه
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 یگذار هیو سرما یادوات کشاورز و یصنعت آالت نیصادرات انواع ماش

 لیشد و از اوا سیوابسته تأس عیواحدها و صنا لیجهت توسعه و تکم

 .کرد تیشروع به فعال ۱۳۷۱سال 

به  ۱۳۰.ال ی.دیو بکهولودر ت 8۶.ال ی.دیحال حاضر بکهولودر ت در

 .شود یم دیشرکت، تول یعنوان محصوالت اصل

 یها کارگاه یدارا رانیا یتورسازتراک یصنعت آالت نیماش شرکت

مونتاژ، اطاق رنگ  ،یکار نیماش ،یکار جوش  ،یکار پرس ،یکار برش

 .است تیفیو کنترل ک یزیر برنامه ،یو نگهدار راتیامور تعم نیهمچن

)بازگشت به  کارگر دارد. ۲۰۰به  کیکارخانه نزد نیحال حاضر ا در

 فهرست(

/ خودرو رانیدرصد محصوالت ا 30درات صا یتالش برا

 نیسال تضم 5ساز را  قطعه گذاران هیاز سرما دیخر

  میکن یم
 (۹۶بهمن  ۱8قارس )خبرگزاری  

 
قطعه از هر  دیگفت: خر خودرو رانیا یگروه صنعت رعاملیمد

شود را به مدت پنج سال با  یساز که بخواهد وارد قطعه یگذار هیسرما

 .مینک یم نیمناسب تضم متیق

ظهر امروز در مراسم  زارع کهیفارس از قم، هاشم  یگزارش خبرگزار به

محمود آباد  یدر شهرک صنعت 5 وروی ستیکاتال دیافتتاح کارخانه تول

 میکن یکار دیاظهار کرد: با رانیدر ا دیتول لیبا اشاره به ضرورت تسه

 نیتر گران نکهیشود، نه ا لیکار در کشور تبد نیتر به راحت دیکه تول

 .میبده دکنندگانیو سوخت را به تول نیزم

 یخودرو با شرکت پژو قرارداد خوب رانیادامه داد: قرارداد شرکت ا یو

ساخت خودرو  زانیدرصد م ۷۰که  میقرارداد شرط کرد نیبود، در ا

ها  آن دیو البته با میدار رانیدر ا یسازان قو داخل باشد، قطعه دیتول

 .خودشان را به روز کنند

صادرات محصوالت  یخودرو افزود: برا رانیا یگروه صنعت عاملریمد

و  میکرد یادیمذاکرات ز یخارج یبا شرکا یگروه صنعت نیا دیجد

حضور  یبرا نیمحصوالت صادر شود، همچن نیدرصد ا ۳۰ دیبا

 .میکرد یمذاکرات ریدر پروژه شرکت پژو در الجزا یرانیسازان ا قطعه

 میدر دوره تحر رانیا یخودرو یعه سازقط تیبا اشاره به وضع زارع کهی

بودند در  کاریاز هفته را ب یمی، ن۹۲اظهار کرد: قطعه سازان در سال 

 .هستند دیهفته مشغول تول یسازان تمام روزها که اکنون قطعه یحال

 

عبادت است و رهبر معظم  ،یاشتغال در دوره کنون جادیادامه داد: ا یو

 .دارند یادیز دیاکت د،یجد یها شغل جادیانقالب بر ا

قطعه از  دیگروه، خر نیخودرو افزود: ا رانیا یگروه صنعت رعاملیمد

شود را به مدت پنج سال  یساز که بخواهد وارد قطعه یگذار هیهر سرما

 .کند یم نیمناسب تضم متیبا ق

 یاز کارها یمقابله با آلودگ نهیدر زم دیخاطرنشان کرد: با زارع کهی

 ستهیشا رانیمردم ا م،یبزن یعمل یه کارهاو دست ب میبردار یشعار

 یآلوده تنفس کنند، به مشکل خودروها یکه هوا ستندین نیا

)بازگشت به  .شود یم یتوجه یکشور ب یها ابانیدر خ یکاربراتور

 فهرست(

به  دیسطح تول دنیصنعت در صورت رس یدرصد 6رشد  

  90سال 
 (۹۶من به ۲۳فارس  )خبرگزاری 

 
که هم اکنون  یعیمجلس، اگر صنا یها طبق برآورد مرکز پژوهش

 ۹۰خود را به سطح سال  دیاست، تول ۹۰سال  تیظرف ریز دشانیتول

اتفاق خواهد  یبخش صنعت در سال جار یدرصد ۶برسانند، رشد 

 .افتاد

فارس طبق گزارش مرکز  یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

بخش صنعت نشان  دیشاخص مقدار تول سهیمجلس، مقا یها پژوهش

 ۹۰به رقم شاخص در سال  ۹5شاخص در زمستان سال  نیا دهد، یم

بخش صنعت پس از  دیتول دهد یموضوع نشان م نیاست. ا دهیرس

 دهیرس ۹5در سال  خود یساله به سطح قبل 5شدن دوره رکود  یسپر

 یها سالدر  یگذار هیسرما یحال، با توجه به رشد منف نیاست. با ا

بخش صنعت، رشد قابل  یخال یها تیو با توجه به پر شدن ظرف ریاخ

 بخش مورد انتظار نخواهد بود.  نیدر ا یآت یها سال یبرا یتوجه
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به  باًیتقر ۹5در سال  یبزرگ صنعت یها کارگاه دیشاخص کل تول

رشد  یحال بررس نیاست. با ا دهیرس ۹۹.۳ یعنی ۹۰سطح سال 

به طور متوازن رخ  تیوضع نیا دهد یان مصنعت نش یها ربخشیز

بخش  یها ربخشیز یشدن رشد مثبت و منف یخنث جهینداده و در نت

صنعت  یها ربخشیشاخص ز سهیصنعت حاصل شده است. مقا

از  دهد ینشان م ۹۰نسبت به سال  ۹5سال  یبزرگ صنعت یها کارگاه

 ۹۰نسبت به سال  ۹5بخش در سال  ۱۰صنعت تنها  ربخشیز ۲۴

دارو،  دیتول یها ربخشیرشدها مربوط به ز نیشتریاند که ب داشتهرشد 

 ۱۴از  نکهیبوده است. ضمن ا ییو مواد غذا ها یدنیآشام دیتول

درصد رشد  ۲۰از  شیبخش ب ریز ۷اند  داشته یمنف شدکه ر یربخشیز

را در سال  عیصنا نیا میوخ تیموضوع وضع نیاند که ا داشته یمنف

 نیا نییحال سهم پا نی. با ادهد یم نشان ۹۰نسبت به سال  ۹5

آنها  یها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منف بخش

 .بخش صنعت نگذارد یبر رشد کل یچندان ریتأث

 یبزرگ صنعت یها مثبت بر شاخص کارگاه ریتأث نیشتریب یطور کل به

 عیصنا ،ییایمیمحصوالت ش دیتول یها ربخشیدوره مربوط به ز نیدر ا

 یریرپذیتأث نیشتریب نکهیبوده است. ضمن ا یفلزات اساس و ییغذا

 یو کان یموتور هینقل لیوسا یها ربخشیاز ز زیشاخص ن نیا یمنف

که  یعیدهد اگر صنا ی. برآوردها نشان مستبوده ا یرفلزیغ یها

خود را به سطح  دیتول کنند یم دیتول تیظرف ریز ۹۰نسبت به سال 

بخش صنعت خواهند  یدرصد ۶برسانند باعث رشد  ۹۰سال  دیتول

 .شد

گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در  نیدر آخر رانیآمار ا مرکز

 ۴بخش را  نیا ۹۶ماهه اول سال  ۶درصد و رشد  ۶.5را  ۹5سال 

رشد بخش  زین یبانک مرکز نکهیدرصد اعالم کرده است. ضمن ا

درصد اعالم  ۴.8ماهه را  ۶درصد و رشد  ۶.۹را  ۹5صنعت در سال 

مجلس درباره رشد بخش  یها شمرکز پژوه یرده است. برآوردهاک

منتخب بخش  یها ربخشیز  تیبا توجه به فعال ۹۶صنعت در سال 

از آن است  یحاک یسال جار یآنها تا انتها دیتول ینیب شیصنعت و پ

درصد  ۴.۶حدود  ۹۶که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 

 .خواهد بود

 دیمختلف صنعت در شاخص تول یها ربخشیز تیاهم بیضر یبررس

بزرگ  عیصنا دیدرصد تول 8۰ دهد ینشان م یبزرگ صنعت یها کارگاه

درصد(، فلزات  ۲۶)ییایمیصنعت محصوالت ش 5 ریکشور تحت تأث

 یها یدرصد(، کان ۱۶.5) یموتور هینقل لیدرصد(، وسا ۲۰)یاساس

)بازگشت به  درصد( است. ۷.5) ییغذا عیدرصد( و صنا ۹.5) یرفلزیغ

 فهرست(

بنگاه حاد  170 تیکه وضع میدار دار بنگاه مشکل 1400 

  است
 (۹۶ببهمن  ۲۴تسنیم  )خبرگزاری 

 
معاون  ان،یریاحمد مش م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

سه جانبه درباره  یاجتماع یروابط کار وزارت کار در نشست گفت وگو

کار بود  یسامانه روابط کار که به منظور ثبت قراردادها تیوضع نیآخر

شده است که بر اساس آن قرار است دادخواست  هیته یگفت:نرم افزار

 .ارائه شود ینترنتیها به صورت ا

هزار دادخواست در ادارات کل کار ثبت  ۳۰۰ساالنه  نکهیا انیبا ب یو 

به مراجعه  یازین نرم افزار مراجعه کنندگان نیا هیشود گفت: با ته یم

خود  لیتواند با استفاده از موبا یندارند و هر کس م یحضور

 .کند نییدادخواست مورد نظر خود را ثبت و زمان دادگاه را تع

بنگاه با مشکالت حاد اشاره کرد و گفت: در کل  ۱۷۰ ییبه شناسا یو 

حل مشکالت آنها در  یکه برا میبنگاه مشکل دار دار ۱۴۰۰کشور 

 ۱۷۰ انی. از ممیرا آغاز کرده ا یبحث و بررس یاستان یهاکارگروه 

شرکت تحت پوشش صندوق  ۷که مشکل حاد دارند حدود  یشرکت

بنگاه  نیحل مشکالت ا یبرا یبررس لهستند و در حا عیصنا تیحما

 .میهست یاستان یها در کارگروه ها

هزار کارگاه  5۰۰و  ونیلیم ۲اظهار داشت: در کل کشور  انیریمش 

 .داشته باشند یمشکالت ییها که ممکن است در حوزه میدار

کارگران گفت:  ندهیدستمزد سال آ شیدر ادامه درباره افزا یو 

 یبه حداقل مزد کارگر یاز نرخ تورم عدد شیدستمزد ب میدواریام

باشد. مجلس  شتریب رانیبگ حداقل یبرا شیافزا نیاضافه شود و ا

 یحداقل دستمزدها برا است که به موجب آن یطرح بیدرصدد تصو

  )بازگشت به فهرست( .ابدی شیافزا یشتریبا نرخ ب ندهیسال آ

با  یمشترک خارج یخودروها دیشروع تول دهم یتعهد م

 باشد یدرصد 50 یساز یداخل
 (۹۶بهمن  ۲۴فارس )خبرگزاری  
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ه گرو نیا دیجد یتعهد داد که در قراردادها پایسا رعاملیمد

در  یساز یدرصد داخل 5۰حداقل  یخارج یبا شرکا یخودروساز

 .شود تیمحصوالت رعا دیزمان شروع تول

 نیدر پنجم یفارس، جهرود یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

در    میکن یتعهد م  صنعت خودرو اظهار داشت یالملل نیب شیهما

 یساز یخودرو، حداقل داخل دیتول یبرا یخارج یبا شرکا یهمکار

 .میکن تیرعا داتیرا در شروع تول یدرصد 5۰

 تروئنیبا مشارکت س پایسا دیمحصول جد ۲در ادامه از عرضه  یو

آر  کسیاC3 و C3 خبر داد و گفت: دو خودرو ۲۰۱8فرانسه در سال 

 .به بازار عرضه خواهد شد ۲۰۱8در سال 

 میهرا صادر خوا نیترویمشترک مان با س دیدرصد از تول ۳۰افزود:  یو

 .کرد

رنو در روز  دیعرضه محصول جد یبرا هیاز آغاز مذاکرات اول یجهرود

مد نظر  تیفیو با ک متیمحصول ارزان ق کیخبر داد و گفت:  یجار

 .است

و توسعه  قیتحق نهیدرصد از هز ۳۳در ادامه با اشاره به اختصاص  یو

 ۲۰۰۷در سال  یبه صنعت قطعه ساز ایدن یدر صنعت خودروساز

و در سال  دهیدرصد رس 5۰سهم به  نیشت: در حال حاضر ااظهار دا

 .دیدرصد خواهد رس ۶۷به  ۲۰۲۰

 قیو تحق دیعوامل تول یرو دیبا زین یرانیکرد:قطعه سازان ا دیتاک یو

 .ابدیقطعاتشان کاهش  دیتول نهیکار کنند تا هز

 گاهیدر جا رانیا یهم اکنون صنعت خودروساز نکهیا انیبا ب یجهرود

به رتبه  ندهیدر سال آ میدواریهان قرار دارد، گفت: امپانزدهم ج

 .میابیچهاردهم دست 

سال  یط پایبه بازار توسط سا کیکوئ یاز عرضه خودرو نیهمچن یو

به بازار عرضه  دیمحصول جد کیخبر داد و افزود: در هر سال  یجار

 .کرد میخواه

 درصد محصوالت ۶۰ ندهیآ یدر سال ها میکرد: قصد دار حیتصر یو

مشترک با  یگذار هیدرصد را با سرما ۴۰و  پایرا با برند سا یصادرات

)بازگشت به  .میعرضه کن یجهان یبه بازارها یخارج یشرکتها

  فهرست(

در کشور/ صنعت  یصنعت نساج یدرصد 13اشتغال  

  است ریپذ قاچاق اریبس ینساج
 (۹۶بهمن  ۲۶فارس )خبرگزاری  

 

و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت  ینساج عیدفتر صنا لرکیمد

 ۱۳در کل کشور،  یگذار هیبا پنج درصد سرما یگفت: صنعت نساج

 .کرده است جادیدرصد اشتغال ا

بعد از ظهر  یفارس از اصفهان، افسانه محراب یگزارش خبرگزار به

صنعت  یالملل نیب شگاهینما نیدوازدهم یافتتاح رسم نییامروز در آ

هزار و  ۹ یدر کشور دارا یاصفهان اظهار کرد: صنعت نساج ینساج

 .هزار اشتغال است ۲8۰و  دیواحد تول 8۰۰

 ۱۳در کل کشور،  یگذار هیصنعت با پنج درصد سرما نیافزود: ا یو

توجه  یبه مسائل دیگران ما با کرده است؛ صنعت جادیدرصد اشتغال ا

 د،یتول آالت، نیشما یبه روزرسان ،یمال تیریکنند و مباحث مد

 اریبس یصنعت نساج رند؛یرا در نظر بگ یزیر و برنامه یتکنولوژ

 .است دهیلطمه د اریبس نهیزم نیاست و در ا ریپذ قاچاق

و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت  ینساج عیکل دفتر صنا ریمد

 ینقش مؤثر یمحدود کردن واردات در مباد یگفت: تعامل گمرک برا

و  یکارگروه سامانده لیصنعت داشته است؛ تشک نیدر رونق به ا

 نهیزم نیصنعت کفش، در ا لیصنعت کفش، با توجه به پتانس یارتقا

 .خواهد شد یو نوساز یصنعت چرم بازساز

 نیدر صنعت، آخر شتریخاطرنشان کرد: توسعه بازار، رقابت ب یمحراب

 دیدباز یایاز جمله مزا یصنعت نساج یدستاوردها یتکنولوژ دات،یتول

 شود یباعث م شگاهینما نیاصفهان است؛ ا یصنعت نساج شگاهیاز نما

 .کنند دایپ ییصنعت آشنا نیمندان با ا تا عالقه

برگزار  یالملل نیدر سطح ب یشگاهینما دیمطرح کرد: با انیدر پا یو

 دوارمیبازگرداند؛ ام یصنعت نساج یاصل گاهیرا به جا رانیشود تا ا

در استان اصفهان به عنوان  یصنعت نساج شگاهینما یبعد یها دوره

)بازگشت به  برگزار شود. یآت یها در سال یصنعت نساج تختیپا

 فهرست(

+  سیو انگل ایفوالد جلوتر از فرانسه، اسپان دیدر تول رانیا

  جدول
 (۹۶بهمن  ۲۷تسنیم  )خبرگزاری 

 
فوالد  یانجمن جهان  ،میتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

تن اعالم  ونیلیم ۱۶۹۱را  ۲۰۱۷فوالد جهان در سال  دیتول زانیکل م

سال نسبت به سال قبل از آن  نیفوالد جهان در ا دیکرده است. تول

 .داشته است یدرصد5.۳رشد 
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 ۱.۲گذشته  یالدیفوالد جهان در سال م دیاز کل تول رانیا سهم

تن فوالد  ونیلیم ۲۱.۷سال  نیدر ا رانیدرصد برآورد شده است. ا

 یدرصد۲۱.۴رقم نسبت به سال قبل از آن رشد  نیکرده که ا دیتول

 .داشته است

بزرگ  دکنندهیتول نیزدهمیس گاهیدر جا رانیگزارش ا نیاساس ا بر

سال  نیدر ا رانیفوالد ا دیقرار گرفته است. تول ۲۰۱۷فوالد در سال 

کانادا، لهستان،  ا،یانمثل فرانسه، اسپ یصنعت یاز کشورها شتریب

 .و هلند بوده است سیانگل ش،یاتر

 نیتن فوالد چهاردهم ونیلیم ۱۷.۹ دیاز آن با تول شیدر سال پ رانیا

به  کیبزرگ فوالد شناخته شده بود که با کنار زدن مکز دکنندهیتول

 .صعود کرده است زدهمیرتبه س

فوالد  دهدکننیتول نیعنوان بزرگتر تن فوالد به 8۳۱ دیبا تول نیچ

در  بیترت شناخته شده است و ژاپن و هند به ۲۰۱۷جهان در سال 

 اند. نظر قرار گرفته نیدوم و سوم از ا یها رتبه

 
 )بازگشت به فهرست(

پوشاک در صورت  کنندگان دیدرصد تول 70 یورشکست

در  یرانی/ هزار فروشگاه عرضه پوشاک اتیعدم حما

  تهران
 (۹۶بهمن  ۲8تسنیم رگزاری )خب 

 
از پوشاک  تیحما نیکمپ لیپوشاک با اشاره به تشک هیاتحاد سیرئ

عرضه  یها اصناف، تعداد فروشگاه یگفت: با توجه به اعالم آمادگ یرانیا

 شیاسفند افزا مهیفروشگاه به هزار فروشگاه تا ن ۱۰۰از  یرانیپوشاک ا

 .ابدی یم

فارس در  یخبرگزار یخبرنگار بازرگانوگو با  در گفت یرازیش ابوالقاسم

گفت: براساس مشاهدات  یرانیو مصرف پوشاک ا دیتول تیمورد وضع

و مصرف  دیمردم نسبت به خر کردیرو پوشاک تهران، هیاتحاد یدانیم

 یشده و عالقه مند شتریبانوان ب نیدر ب ژهیبه و یرانیپوشاک ا

 ده است.ش جادیمردم ا نیدر ب یرانیا وشاکپ دیبه خر یشتریب

و عرضه پوشاک  دیتول تیظرف نکهیا انیپوشاک با ب هیاتحاد سیرئ

پوشاک، اتاق اصناف  هیبه وفور وجود دارد، افزود: با کمک اتحاد یرانیا

 بیترغ یبرا شیتهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه ماه پ

 یاز پوشاک داخل تیحما نیکمپ یرانیمردم به مصرف پوشاک ا

 یرانیپوشاک ا دیمرم به خر بیآن ترغ لیکدف از تششد که ه لیتشک

 بود. 

 هیکارگروه مد و لباس و اتحاد یبا همکار نیاظهار داشت: همچن یو

 ی( طراحرانی( تحت عنوان )با افتخار ساخت ای)آرم ییپوشاک لوگو

 ۱۰۰که عرضه کننده  ییها فروشگاه نیتریو یلوگو بر رو نیشد که ا

 . شود ینصب م هستند، یرانیپوشاک ا یدرصد

 یرانی* هزار فروشگاه عرضه پوشاک ا

فروشگاه عرضه پوشاک در تهران  ۱۰۰تاکنون  نکهیا انیبا ب یرازیش

 نیاند، گفت: ا مغازه خود نصب کرده نیتریو یلوگو را بر رو نیا

و با  کنند یرا عرضه م یداخل دیتول یها به صورت مطلق کاال فروشگاه

در تالش  یرانیعرضه پوشاک ا یابر یها فروشگاه یاعالم آمادگ

به هزار فروشگاه  ۹۶اسفند  مهیها را تا ن ن فروشگاهیتا تعداد ا م،یهست

 . میبرسان

اقدامات  یپوشاک با برخ هیاتحاد نکهیا انیپوشاک با ب هیاتحاد سیرئ

کرده است،  جادیطرح ا نیها به ا فروشگاه وستنیپ یرا برا ییها مشوق

 انجام دهد.  یاقدامات دیم باراستا دولت ه نیگفت: در ا
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و  یرانیعرضه پوشاک ا یها فروشگاه نیب دیبا نکهیا انیبا ب یو

داشت: دولت با قراردادن  انیوجود داشته باشند، ب یتفاوت یرانیرایغ

ها  مغازه نیا  اتیدر مال فیها به عنوان مثال اعمال تخف مشوق یبرخ

 کند.  بیترغ یرانیافروشندگان را به عرضه کاال و پوشاک  تواند یم

حدود  یرانیدر طول سال مصرف پوشاک ا نکهیبا اشاره به ا یرازیش

درصد است، گفت: اما  ۶5حدود  یدرصد و مصرف پوشاک خارج ۳5

 رییتغ د،یورود قشر کم درآمد به بازار خر لیسال به دل انینسبت پا نیا

 . کند یم

دارند،  نییپا یکه سطح درآمد یو افراد ریپذ بیافزود: اقشار آس یو

 یداریخود را خر ازیمعموال در اواخر سال پوشاک و البسه مورد ن

سال درصد مصرف  یانیپا امیقشر، در ا نیا دیو اقدام به خر کنند یم

 دهد.  شیدرصد افزا 5۰تا  تواند یرا م یرانیپوشاک ا

تر در تمام طول سال پوشاک  که افراد متمول یافزود: در حال یو

 است.  یپوشاک خارج دیآنها اغلب به خر لیو تما کنند یم یداریخر

 یدانیپوشاک تهران اظهار داشت: براساس مشاهدات م هیاتحاد سیرئ

داشته باشند، تعصب  یتر نییپوشاک، هرچقدر افراد درآمد پا هیاتحاد

 لیبه دل نکهیدارند، ضمن ا یرانیا یکاال دینسبت به خر یشتریب

به پوشاک  یرانیپوشاک ا دیخر افراد نیا یرانینازل پوشاک ا متیق

 دهند.  یم حیرا ترج یخارج

و  دیاز تول تیرا با حما یرانیمصرف پوشاک ا یحت نکهیا انیبا ب یو

سال رساند،  یانیپا امیدرصد در ا ۷۰به  توان یم یرانیعرضه پوشاک ا

 ۱۰۰عرضه  یدولت از فروشگاهها یها تیگفت: در صورت حما

 بود.  نیب امر خوش نیبه ا توان یم یرانیپوشاک ا یدرصد

 یمشکل یرانیا تیفیپوشاک با ک دیدر تول نکهیبر ا دیبا تاک یرازیش

نبود بازار پوشاک و عرضه پوشاک  لیوجود ندارد، گفت: اما به دل

 . شود یانبار م یداخل دیتول ،یخارج

نشود و دولت و  تیو عرضه پوشاک  حما دیافزود: اگر صنف تول یو

گام برندارند  یرانیمردم به مصرف پوشاک ا بیترغ یها در راستا رسانه

عرصه  نیدرصد از فعاالن ا ۷۰ یگفت که خطر ورشکستگ توان یم

 وجود دارد. 

 بهاره یها شگاهینما ی* انتقاد از برگزار

بهاره گفت:  یها شگاهینما یپوشاک با انتقاد از برگزار هیاتحاد سیرئ

و مردم اقدام  ریپذ بیآس از اقشار تیحما یکه برا کند یدولت عنوان م

و  دیکه با توجه به وفور تول یدر حال کند یم ها شگاهینما نیا ییبه برپا

و  ستین ها شگاهینما نیا یبه برگزار یازیکاال در بخش پوشاک ن

 . ردیگ یرا از اصناف م عیفرصت عرضه و توز ها شگاهینما نیا یگزاربر

 دیخر یتقاضا برا شیفزاا لیسال به دل انیپا امیداشت: ا انیب یرازیش

در  دهد، یاصناف قرار م اریفروش کاال در اخت یرا برا یفرصت مناسب

فرصت از اصناف گرفته  نیا ها شگاهیدر نما یکه با عرضه کاالها یحال

 یکاال برا عیامکان عرضه و توز ها شگاهیو با توجه به وسعت نما شود یم

 . شود یم جادیبهاره ا یها شگاهیدر نما یکم  دهع

به  یازیو وفور کاال در بازار ن دیتول یافزود: با توجه به حجم باال یو

 یزمان ها، شگاهینما نیا یبهاره وجود ندارد و برگزار شگاهینما ییبرپا

 )بازگشت به فهرست( باشد که کاال در بازار کم باشد.  دیمف تواند یم

 یدبرخی؟/توقف تولبرجام ابتر شد ییخودرو یقراردادها

  یفرانسو یخودروها
 (۹۶بهمن  ۲8مهر )خبرگزاری  

 
 ادیز یبا فرانسه پس از برجام با سروصدا ییخودرو یاگرچه قراردادها

متوقف و آمار  یوارد فرانسو  تازه یخودروها دیامضا شد اما اکنون تول

 .آنها از گزارش وزارت صنعت حذف شده است دیتول

، دو سال قبل بعد از برجام بود که قرارداد گزارش خبرنگار مهر به

امضا شد  دیجد یخودروها دیتول یو فرانسه برا رانیمشترک ا یهمکار

 دیجد یخودروها کاپ،یخودرو و شرکت ا رانیآن، ا یو بر مبنا

دستگاه از  ۴فروش کردند؛ اما در مهرماه امسال تنها  شیرا پ یفرانسو

و قرار گرفته بود و اکنون هم خودر رانیا دیتول رستخودرو در فه نیا

وزارت صنعت نشان  یبهمن ماه از سو دیآمار منتشر شده درباره تول

خودروسازان حذف شده  دیاز آمار تول ۲۰۰8پژو  دیدهد که تول یم

 .است

دوباره و  ینیعقب نش یبرا یترامپ عامل داتیمعتقدند تهد یبرخ 

بوده و بر  رانیابا  شانیدر قراردادها یخودروسازان فرانسو یعهدشکن

مفاد قرارداد خودروسازان  یاجرا یریگیو پ دیتول زانیباورند که م نیا

رود. به هرحال اما، آمار  یم شیپ یبه کند یرانیا یبا شرکا یفرانسو

آن،  دیتول زانیخودرو و پژو فرانسه و م رانیشرکت مشترک ا یعملکرد

 یبرا یرسمآمار  چیوجود دارد و هنوز ه یاریبس یدر شک و شبهه ها

 .آن منتشر نشده است داتیتول زانیم

 نیدر ا دهد یماهه امسال نشان م ۱۰ یخودرو ط دیآمار تول یبررس

دستگاه انواع خودرو در کشور به  ۲۳۱هزار و  ۲5۳و  ونیلیم کیمدت 

را  یدرصد ۱5.۲که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  دهیرس دیتول

هزار و  ۱۷۴و  ونیلیم کیبه  یسوار دیمدت تول نی. در ادهد ینشان م

 ۱۶.۲که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  دیدستگاه رس 8۹8

 .دهد یرا نشان م یدرصد



 

 31  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 

 ۱5۱ماه  نیدر ا دهد ینشان م زیامسال ن یخودرو در د دیتول آمار

 یشده که نسبت به د دیدستگاه انواع خودرو در کشور تول ۱۷۹هزار و 

 یسوار دیماه تول نیده است. در ارا تجربه کر یدرصد ۹.5، رشد ۹5

 است. دهیدستگاه رس ۷۲۰هزار و  ۱۴۱به  یدرصد ۹.۲با رشد 

 )بازگشت به فهرست(

 دیوزارتخانه در وارداتِ ضدتول 4تخلف 
 (۹۶بهمن  ۲۹تسنیم )خبرگزاری  

 
 یانیفوالدگر در مراسم پا درضایحم م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

اقتصاد  نکهیبا اشاره به ا یافتخار مل -یمل دیجشنواره تول نیمپانزده

 جمله از: افزودامسال بوده است ، یها تیو اشتغال از اولو یمقاومت

، ۴۴و نظارت بر اصل  یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیاقدامات کم

 .، اصالح قانون است ازیو در صورت ن ینظارت یهاارائه گزارش 

در مجلس  ونیسیکم نیکه از عمر ا یکسالیمتر از ادامه داد: در ک یو

در حوزه اصل  ونیسیکم نیگذرد، گزارش ا یم یاسالم یدهم شورا

و اقدامات انجام شده و نشده را  یشناس بیارائه شد که در آن، آس ۴۴

 .میکرد یحوزه بررس نیدر ا

 یو واگذار یساز یفقط به خصوص ۴۴اصل  نکهیبا اشاره به ا فوالدگر

در حوزه انحصار و رقابت و  یگرید فیشود، افزود: تکال یممربوط ن

 .است ۴۴در اصل  فیگر هم از جمله وظا مینهاد تنظ

کشور  یاقتصاد یاساس یاوقات به بحث ها یگاه نکهیبا اشاره به ا یو

شود ، گفت:  یپرداخته م شتریب یاقتصاد یفرع یکمتر و به بحث ها

 نیماش چهدیه قادر به تولک میکه ارائه شد، اعالم کرد یدر گزارش

 یآالت از خارج وارد م نیماش نیاما هم مهستیدر داخل کشور یآالت

 .شود

 ۴۴اصل  یو نظارت بر اجرا یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم سیرئ

و وزارت  یراه و شهرساز رو،ینفت، ن یافزود: وزارتخانه ها یقانون اساس

هستند که  ییارتخانه هااز جمله وز یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .کنند می وارد شود، یم دیرا که در داخل تول ییاز کاالها یمشابه برخ

 دیدر حال اصالح قانون حداکثر استفاده از تول نکهیبا اشاره به ا یو

 یداشت که سع یفرار یقانون راه ها نیاضافه کرد: ا م،یداخل هست

 .میآن را اصالح کن میکرد

به ارزش حدود  زاتتجهی مورد ۹ قانون، نید اافزود: با وجو فوالدگر

شود اما  یم دیآن تول داخلی نمونه که را وروی اردیلیم میو ن کی

 ا،یتالیا ن،چی مانند کره، ییاز وزارتخانه ها از کشورها یتوسط برخ

 .میوارد شد، در گزارش مطرح کرد شیآلمان و اتر

 ۴۴اصل  یبر اجرا و نظارت یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم سیرئ

 یضمانت اجرا میقانون تالش کرد نیگفت: در اصالح ا یقانون اساس

 .کمک کنند نهیزم نیدر ا دیبا زیو رسانه ها ن میتر کن یآن را قو

قانون بهبود کسب و کار در دولت  یاجرا نکهیبا اشاره به ا فوالدگر

 نیاز ا یکینشده است، افزود:  اجرایی کامال هنوز اما شدآغاز ازدهمی

قانون از نظر بخش  نینامه ا نیآئ نیبوده است که در تدو نیموارد ا

 .گونه نشده است نیاستفاده شود اما ا یخصوص

دالر از منابع صندوق  اردیلیم میو ن کی میکمک کن دیگفت: با یو

 یکه قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جا یتوسعه مل

  )بازگشت به فهرست( .درست خود مصرف شود و به هدر نرود
 

 دام
 از کشور صادر شد اتیهزار تن لبن 750

 (۹۶بهمن  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
اظهار  ویدر مصاحبه با راد یحسن رکن م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یمطلوب یها رساختیز ریش دیتول یکشور برا اتیداشت: در عرصه لبن

 .شده است جادیآن ا یآورو فر ریش دیدر بخش تول

ها در دستور کار  رساختیز نیاز ا نهیبه یریبهره گ نکهیا انیبا ب یو

 تیپروش دام ظرف یقرار گرفته است، اظهارداشت: مجموعه واحدها

جامعه در طول سال دارا هستند تا بر  ازیرا به تناسب ن دیتول شیافزا

 .در کشور افزوده شود دیسرانه تول زانیم

ادامه داد: با  یوزارت جهاد کشاورز یدام داتیدر امور تول ریوز معاون

در  یشتریب یشغل یفرصت ها ییعرضه محصول نها یجذب بازار برا

 .به وجود خواهد آمد یپرورش یواحدها

کسب و کار صنعت  رهیبازار در زنج شتریجذب ب نکهیبر ا دیبا تاک یو

 دیامسال تول در کشور موثر خواهد بود، گفت: ییو ثروت افزا اتیلبن

 .ابدی یم شیتن افزا ونیلیم ۱۰از  شیدر کشور به ب ریش
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 یدر کشورها اتیعرضه لبن یبرا یبازار مناسب نکهیبا اشاره به ا یرکن

فراهم شده است، افزود: با توجه به وجود تنوع در محصوالت  هیهمسا

 جادیدر امر صادرات ا یمطلوب طیداخل شرا ازین دیعالوه بر تول یاتیلبن

 .شده است

هزار تن انواع  ۷5۰از  شیب یماهه سال جار ۹ یاظهارداشت: ط یو

 .صادر شده است ییاروپا یو کشورها هیهمسا یبه کشورها اتیلبن

بر  دیبا تاک یوزارت جهاد کشاورز یدام داتیدر امور تول ریوز معاون

 گرید یسرآمد سال ها اتیامسال به لحاظ حجم صادرات لبن نکهیا

برنامه  کیاز سال گذشته دولت  نکهیامه داد: با توجه به ابوده است، اد

در نظر گرفت حضور  اتیصادرکنندگان عرصه لبن یبرا یمشوق صادرات

 .پررنگ تر شده است یجهان یصادرکنندگان در صحنه ها

به  اتیپر تنش در بخش لبن یگفت: سال گذشته سال نیهمچن یو

توان رقابت با  یرانیمحصوالت ا متیکه ق یرفت به طور یشمار م

 .را نداشته است یجهان یها متیق

 یاز سو یاعتبار به عنوان مشوق صادرات صیبا تخص نکهیا انیبا ب یرکن

شده است، افزود:  تیتثب یجهان اتیدر بازار لبن رانیا گاهیدولت جا

مسئله سبب  نیبهتر شده و ا یجهان یدر بازارها اتیلبن یمتیق طیشرا

 .ابدیاستمرار  یالملل نیب یدر بازارها یشده حضور محصوالت داخل

 یدولت ط یاز سو یبا ارائه بسته مشوق صادرات نکهیبا اشاره به ا یو

صادر شده است،  اتیهزار تن لبن 8۶۰سال گذشته در مجموع 

صادرات نسبت به سال قبل خود از رشد قابل  زانیم نیاظهارداشت: ا

 .برخوردار بوده است یتوجه

 نیادامه داد: ا یوزارت جهاد کشاورز یدام داتیتول در امور ریوز معاون

از کشور  اتیماه امسال لبن ۹هزار تن در  ۷5۶که حدود  ستیدر حال

درصد  ۳۰با مدت مشابه سال گذشته  سهیصادر شده که در مقا

 .دهد یرا نشان م شیافزا

بوده  یروند صادرات در سه سال گذشته صعود نکهیبر ا دیبا تاک یو

 یآن حفظ بازار سال گذشته با وجود تنش ها لیدال نیکه از مهمتر

کشور  یاز سو اتیتعرفه واردات لبن شیبوده است، گفت: با افزا اریبس

 افتهیکاهش  هیمحصوالت به کشور همسا نیصادرات ا زانیعراق م

 .است

بار در  نینخست یکشور برا یدیدرصد از توان تول ۱۰ نکهیا انیبا ب یو

 اتیشد: چشم انداز عرصه لبن ادآوری رد،یگ یمدار صادرات قرار م

 5۰۰در بازار  رانیمعنا که حضور ا نیاست بد یتن ونیلیم کیصادرات 

 اتیروشن بخش لبن ندهیشده که نشان از آ یاتیاروپا عمل ینفر ونیلیم

 )بازگشت به فهرست(. دارددر کشور 

 

 

 سازد یمگوشت  یدر قزاقستان مجتمع فرآور رانیا
 (۹۶بهمن  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
 مز،یآستانه تا یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

در ساخت  نوست،یآرگو پورتال با کمک شرکت قزاق ا یرانیشرکت ا

 یگوشت حالل در منطقه صنعت یو بسته بند یمجتمع فرآور کی

 .کرده است یگذار هیسرما یدر شهر سم سیریاوند

 ۲۱.5پروژه حدود  نیصورت گرفته در ا یخارج یگذار هیسرما زانیم

مجتمع  نیساخت ا نوست،یدالر است. بر اساس اعالم قزاق ا ونیلیم

 .شود یامسال آغاز م

 کی یاجرا یبرا یگزارش، شرکت آرگو پورتال قرارداد نیاساس ا بر

و  یگذار هیوزارت سرما یگذار هیسرما تهیبا کم یگذار هیپروژه سرما

 .عه قزاقستان به امضا رسانده استتوس

 هیمساعد سرما یشرکت آرگو پورتال گفت، فضا ریمد ،یشکرچ ریام

 یشده است. و جادیدر قزاقستان ا یخارج یشرکت ها یبرا یگذار

شرکت قزاق  یندگیبا دفتر نما یدر حال همکار کیما از نزد»افزود: 

ر کامل از که به طو میشرق قزاقستان هست یو دولت منطقه ا نوستیا

 «.کند یم تیپروژه ما حما

مجتمع نصب  نیباال در ا یمدرن و با بهره ور دیاست خطوط تول قرار

 .شود جادیا دیجد یفرصت شغل ۲5۰شود و حدود 

 نیراس گاو در ا ۴۰۰هزار راس گوساله و  ۲قرار است روزانه  نیهمچن

 .شوند یمرکز فرآور

آن  یدیحصول تولدرصد م ۹۰مرکز صادرات است و  نیا یاصل هدف

 .صادر خواهد شد رانیبه ا

باره  نیهم در ا نوستیشرکت قزاق ا یمنطقه ا ریمد وا،یسالبایبا نایماد

 یپروژه برا نیاز ا تیخود در حما یها تیبه فعال نوستیقزاق ا»گفت: 

دهد. دستور کار ما به دست  یگوشت ادامه م یاحداث مجتمع فرآور

 تیو حما ارانهیگرفتن  ،یاتیمال و یگمرک یحیترج یآوردن تعرفه ها

 «.است دیرواد دوراز نظر ص

 هیشرق قزاقستان قرار است در اواخر ماه ژانو یدولت منطقه ا مقامات

 یندگیدفاتر نما یدارا نوستیقزاق ا یسفر کنند. شرکت مل رانیبه ا

است که  هیو ترک کایآمر س،یفرانسه، آلمان، انگل ن،یچ یدر کشورها

 یحوزه ها ییو شناسا یخارج یقاد قرارداد با شرکت هاآنها انع فهیوظا

 )بازگشت به فهرست( شرکت هاست. نیا یعالقمند
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/ ستین ایالپیت یواردات ماه تیاز ممنوع یفعالً خبر

 شود یم یدهندگان بررس درخواست پرورش
 (۹۶بهمن  ۲فارس )خبرگزاری  

 
گفت:  التیوسعه بازار سازمان شو ت یفرآور ت،یفیبهبود ک رکلیمد

اما  ست،ین ایالپیت یواردات ماه تیاز ممنوع یفعالً خبر

اند که در  واردات را داده تیدرخواست ممنوع یدهندگان ماه پرورش

 .است یدست بررس

فارس، در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یگلشاه یسیع

 ایالپیت یواردات ماه تیعبر ممنو یمبن ییامروز خبرها نکهیپاسخ به ا

از طرف  یکرد: درخواست حیموضوع تصر نیا بیبا تکذ ده،یبه گوش رس

 یماه نیواردات ا تیممنوع دیبا نکهیبرا یمبن یدهندگان ماه پرورش

 یمجوزها یکه سازمان دامپزشک دهیدست ما رس بهاعمال شود، 

ات صادر ایواردات  یتجار یو سازمان توسعه تجارت مجوزها یبهداشت

اعالم خواهد  جهیو نت کند یم یبررس گرید یمانند کاالها انیانواع آبز

 .به ما اعالم نشده است یا جهیشد که فعالً نت

 یموضوع پرورش ماه ریچهار سال اخ یگزارش خبرنگار فارس، ط به

مؤسسه  الت،یسازمان ش نیدر داخل کشور همواره محل بحث ب ایالپیت

که  ییبوده، تا جا ستیز طیاز مح و سازمان حفاظت التیش قاتیتحق

در چهار مزرعه پرورش در استان  ینوع ماه نیا یشیآزما دیمجوز تول

عدم موافقت کارشناسان سازمان  لین کار به دلیصادر شد، اما ا زدی

 .نشد یاتیعمل ستیز طیحفاظت مح

گونه مهاجم است  ینوع ایالپیمعتقدند که ت ستیز طیمح کارشناسان

 یجار یها شدن پرورش آن و رها شدن در آب که در صورت آزاد

دهندگان  پرورش گرید یخواهد برد، از طرف نیرا از ب یبوم یها گونه

آال در کشور  قزل یاز جمله ماه یمختلف یها معتقدند که گونه یماه

 توان یکننده م نظر مصرف نیآن عالوه بر تأم شوجود دارد که با پرور

کرد، چرا که  یریرز از کشور جلوگدالر ا ها ونیلیساالنه از خروج م

به  یرانیو پسند مصرف ذائقه ا غینداشتن ت لیبه دل ایالپیواردات ت

 .زند یضربه م یداخل دیتول

و  اتیتالیا ن،یهمچون چ ییاز کشورها ایالپیحجم واردات ت نیشتریب

 هرست()بازگشت به فi.شود یبه کشورمان انجام م یامارات متحده عرب

 

 

 بازار+ سند میتنظ یبرا یواردات جوجه خارج
 (۹۶بهمن  ۴تسنیم  زاری)خبرگ 

 
زاده  عطاءاهلل حسن م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بازرگان

با ارسال نامه  یمرغدارن گوشت یسراسر هیاتحاد رهیمد ئتیه سیرئ

استان ها نوشت:  یمرغداران گوشت هیعامل  اتحاد رانیبه مد یا

 یدر ط یروزه گوشت کیجوجه  متیق هیرو یب شیافزا رویاحتراما پ»

 یها هیاز سرما انتیبه ضرورت حفظ و ص جهچند روز گذشته و با تو

به استحضار  زیعز هنیم یجا یمرغداران زحمتکش و پرتالش در جا

و  ربطیذ نیجلسات متعدد با مسئو یپس از برگزار رساند ریم

و  یکشاورز عیو صنا یور توسعه بازرگاندر ام ریبا معاونت وز یهماهنگ

منجر به حصول  یوزارت جهاد کشاورز یدام داتیمعاونت امور تول

  :دیگرد لیذ جینتا
 زانیگذشته همواره م انیسال یط یکه طبق روال عموم ییاز آنجا .۱

. باشد یم شیماه رو به افزا یاز اواسط د یزیر جوجه یتقاضا برا

مادر  یها سن گله ازین نیا و جبران نیتام یبرا دیمقرر گرد

 ینگران چگونهیلذا ه ابدی شیهفته افزا ۷۰هفته به  ۶۴از  یگوشت

مرغ  ریذخا زانیحال حاضر و م رروزه د کیاز کمبود جوجه 

 لیو تحل یسو کیاز  یبانیشرکت پشت یها منجمد در سردخانه

مرغ زنده در  متیکه ق گردد یم ینیب شیپ یو اجتماع یاقتصاد

 شیافزا نینخواهد بود که ا یا نوروز به گونه امیاه و اواخر اسفندم

 .دیروزه را جبران نما کیجوجه  هیرو یب

 الیر ۱8۰۰۰از  شیآن ب دیخر یبرا یاقتصاد هیتوج چگونهیه لذا .۲

که  دییرا مطلع فرما یدهندگان مرغ گوشت وجود نداشته و پرورش

آنها  انیضرر و ز زانیفقط م یفعل طیجوجه با شرا دیاقدام به خر

 .ریخواهد داد و الغ شیرا افزا

بها جوجه  شیاز روند افزا یریجهت جلوگ هیاتحاد نیا حالیا یعل .۳

روزه نسبت به اخذ مجوز جهت واردات آن اقدام الزم را انجام  کی

در اسرع وقت  یمراکز نظارت ریسا یبا هماهنگ دیداده و مقرر گرد

 .دیو ورود آن اقدام نما دینسبت به خر

 - ۱۷۰۰۰از  شیروزه با بهاء ب کیجوجه  دیخر نکهینظر به ا .۴

پرورش دهندگان مرغ  انیضرر و ز شیباعث افزا الیر ۱8۰۰۰

 دایلذا اک برد یم یرا باال دیتول یها نهیخواهد بود و هز یگوشت

جوجه باالتر از مبلغ فوق الذکر  دیاوال از خر گردد یم هیتوص
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از  تیسبت به شکان دیدر صورت خر ایممانعت به عمل آورند و ثان

با ارائه مدارک اقدام  ربطیذ یسازمانها قیواحد مذکور از طر

 .دیینما

 
 )بازگشت به فهرست(

خزر/  یایدر یاریخاو انیعامل انقراض ماه سمیوتروریب 

 رانیا اریبرند خاو یالملل نیو ب یثبت مل
 (۹۶بهمن  ۱۱فارس )خبرگزاری  

 
گفت: برداشت  یخدمات کشاورز یمادرتخصص شرکت رعاملیمد

 ریتأث یب یاریخاو انیآب خزر در کاهش ماه یو آلودگ یماه هیرو یب

 یخزر وارد شده و نسل ماه یایدار مهاجم به در نبوده، اما آفت شانه

 .را به شدت کاهش داده است یاریخاو

صبح  ییفارس، عباس رجا یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

 یایانجام شده در حوزه اح یها تیبه فعال یر نشست خبرامروز د

گذشته سطح  یها سال یاشاره کرد و گفت: ط رانیا یاریخاو انیماه

 افتهیداشته و به شدت کاهش  ینزول ریخزر س یایدر یاریخاو یماه

خزر و  یایدر هیحاش یعملکرد کشورها لیبه دل یاست که بخش

 .بوده است سمیوتروریب لیبه دل یبخش

به  یکشاورز یتیخدمات حما یشرکت مادرتخصص رعاملیدم

 دیاز قاچاق و ص یریجلوگ یسازمان برا نیا یاعمال یها استیس

خزر از  یایدر هیحاش یکرد و گفت: کشورها  اشاره یاریخاو انیماه

در  یها از گونه تی)معاهده حما تسیسا ونیعضو کنوانس رانیجمله ا

 یها از گونه یکیبه عنوان  یاریواخ انیاند که ماه معرض انقراض( شده

 نیا دیقرار گرفته است و ص تیدر حال انقراض تحت حما یجانور

که اگر  ییبه عنوان صادرات و تجارت ممنوع است، تا جا انیگونه ماه

نخورد،  ریبه درد تکث ریجهت استحصال تخم آن و تکث یاریخاو یماه

  .شود یروانه بازار فروش م

که  ییخبر داد و گفت: از آنجا رانیا اریخاو یاز ثبت مل نیهمچن یو

و ما از نظر  کردند یسوء استفاده م رانیا اریکشورها از نام خاو یبرخ

را در نظر  رانیبرند ا یثبت مل م،یکن یریگیپ میتوانست ینم یحقوق

که  یبه طور م،یهست اریخاو یالملل نیثبت ب یریگیو در حال پ میگرفت

  .میا را هم گرفته (FDA) کایسازمان خواروبار آمر یگواه

خبر داد و  ینشان حالل از مؤسسه حالل مالز افتیاز در نیهمچن یو

اعالم  رانیا یها به عامالن فروش خود در سفارتخانه یگفت: ما حت

 دیبا کنند، یم تیفعال اریکه در حوزه خاو یکه تمام کسان میا کرده

 جادیا یستاد اریخاو مقابله با قاچاق یفعال باشند و برا رانیتحت نام ا

حوزه انجام  نیدر ا یسال گذشته اقدامات خوب کی یشده است که ط

  .باال رفته است اریقاچاق بس نهیشده و هز

نکته اشاره  نیبه ا یخدمات کشاورز یشرکت مادرتخصص رعاملیمد

کار  ،یاریخاو انیبودن دوره پرورش ماه یکرد که با توجه به طوالن

 یماه نیتا ا برد یسال زمان م ۱۴تا  8 نیسخت است، چرا که ب یکم

عرصه  نیوارد ا ایدن یاز کشورها یاریبس بایبرسد و تقر اریبه خاو

  .اند شده

 اریکننده خاو دیتول نیرا بزرگتر نیچ ،یجهاد کشاورز ریوز مشاور

 اریتن خاو ۱5۰کشور  نیا ۲۰۱5در سال  اعالم کرد و گفت: یپرورش

اما در  م،یا تن صادر کرده ۳که ما  یلصادر کرده است، در حا یپرورش

 اریکه کار بس میتن برسان ۲۰رقم را به  نیبرنامه ششم بنا است تا ا

  .است یسخت

 نیب یپرورش اریخاو لوگرمیهم گفت: هر ک اریخاو متیدر مورد ق یو

تومان  ونیلیم ۱۲تا  ۹ نیب یوحش اریتومان و خاو ونیلیم ۶.5تا  ۳.5

  .است
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از آغاز پرورش  یخدمات کشاورز یرتخصصشرکت ماد رعاملیمد

از  تیحما یاستان کشور خبر داد و گفت: برا ۲۰در  یاریخاو انیماه

قرار گرفته و ما  گذاران هیسرما اریدراخت دگاهیص 5مسئله تاکنون  نیا

قرار  گذاران هیسرما اریدر اخت میتوان یکه م میدار دگاهیص ۴۰حدود 

  .میده

از  یکیخزر نبوده را  یایدر یبوم گاه چیهدار که  شانه یورود ماه یو

شده  یاریخاو یماه رهیدانست که به شدت سبب کاهش ذخ یعوامل

تن  ۳۰۰تا  ۲5۰خزر از  یایدر در یاریخاو یماه رهیاست و افزود: ذخ

 یو آلودگ هیرو یاست که در کنار برداشت ب دهیتن رس کیدر سال به 

 سمیوتروریر به عنوان عامل بدا شانه یماه نیورود ا توان یخزر م یایدر

محسوب کرد، اگرچه تاکنون  یماه نیبردن نسل ا نیاز ب یبرا

به دست  یبرا یقاتیتحق یو کارها میا باز نکرده نهیزم نیدر ا یا پرونده

  )بازگشت به فهرست(در حال انجام است.  یماه نیآوردن منشأ ورود ا

گوشت قرمز در کشور سند  یومانت اردیلیهزار م 15بازار 

  ندارد یمل
 (۹۶بهمن  ۲۳تسنیم )خبرگزاری  

 
در  رانیا یاتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سینائب رئ ،یفرهاد آگاه

 تیریدر خصوص مد م،یتسن یخبرگزار یگفتگو با خبرنگار اقتصاد

 دیگوشت را با متیق ینابسامان شهیگوشت قرمز اظهار داشت: ر متیق

و جامع  یسند مل کیحوزه و عدم وجود  نیدر ا یساختار در تناقض

 یهمه دستگاه ها یقرمز که انجام آن برا گوشتو واردات  دیتول یبرا

 .الزام آور باشد، دانست یدولت

مرتبط با حوزه  یدستگاه ها انیم یا رهیبا انتقاد از وجود نگاه جز یو

 یکار ی، موازو واردات گوشت قرمز ادامه داد: متاسفانه کشمکش دیتول

 د،یتول ریاندرکار و درگ مختلف دست یها بخش انیم یو دوباره کار

است که به  ادیو عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر ز عیواردات، توز

 یخطا م گریکدی اتیدر درک ادب یدستگاه ها حت نیا سدر ینظر م

 .کنند

ائه مختلف ار یکه دستگاه ها ییآمارها انیاضافه کرد: اختالف م یآگاه

و واردات گوشت  دیتول یها استیاست که اگر س ادیکنند، آنقدر ز یم

تواند تفاوت  یم رد،یآمارها صورت بگ نیاز ا کیقرمز، با استناد به هر

 .کند جادیا یچند هزار تن یها

کرد: کشور  دیتاک رانیا یاتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیرئ نائب

از  یکیموضوع  نیست و امواجه ا یو خشکسال یما با بحران کم آب

 یخصوصا در بخش دامدار یرانیدامداران ا یدغدغه ها نیمهمتر

شده و مشکالت  شتریشدت آن ب ،یآت یاست که در سال ها یصنعت

 یزیبرنامه ر لیدل نیخواهد داد و بهم شانخود را ن شتریاز آن، ب یناش

از  کی چیتا ه ردیصورت پذ ریسند جامع و فراگ کیبر  یمبتن دیها با

 .نندینب بیحوزه آس نیا نفعانیذ

شناسنامه دار »مثل  یادامه داد: موضوع مهم و سرنوشت ساز یو

برنامه توسعه در  نیچند یبعد از اجرا «یرانیزنده ا یکردن دام ها

مورد توجه قرار نگرفته است و  یاتیو عمل یکشور، هنوز به صورت واقع

 یاجرا یبرا ید، حتشو یم ینیب شیآن پ یکه برا یمتاسفانه بودجه ا

 چیاست که ه نجایکند و جالب ا ینم تیهم کفا لوتیآن به صورت پا

 .کند یخصوص اعتراض هم نم نیدر ا یسازمان

 یافزود: برخ رانیا یاتاق بازرگان یکشاورز ونیسیکم سیرئ نائب

 شیبازار گوشت قرمز کشور، ب یاز آن است که گردش مال یآمارها حاک

متعدد،  یدولت یمان است و عالوه بر دستگاه هاتو اردیلیهزار م ۱5از 

 نیکنند. با ا یم تیفعال ریمس نیدر ا زیتشکل و انجمن ن نیچند

 ،یو مل یسند باالدست کیرود که بدون وجود  یم عاوصاف، چطور توق

 شود؟ یحوزه سامانده نیا

کرد: اگر سند  حیدر خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصر یآگاه

و  دکنندهیر گوشت قرمز در کشور حاکم شود، تولدر خصوص بازا یمل

بنگاه  یبرا یزیتوانند راحت تر نسبت به برنامه ر یم یرانیواردکننده ا

در نرخ  رکنندهیو غافلگ یمتوال یو تحول ها رییخود عمل کنند و تغ

 .کشور را متضرر نخواهد کرد یخارج تجارتتعرفه، فعاالن 

 یتر یموضوع ورود قو نیبه ا دیکشور با یدانشگاه ها ،یگفته آگاه به

 یشناس بیبه موضوع آس دیبا یدانشگاه ینامه ها انیکنند و پا

 و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند دیتول تیریساختار مد

 یسند جامع و الزام آور برا کیکرد: بدون وجود  دیتاک انیدر پا یو

 ید، آمارهاواح یواحد، صدا اتیمرتبط که بتواند ادب یهمه دستگاه ها

 تیسازمان ها حاکم کند، وضع هیواحد را در کل یکردهایواحد و رو

روزانه  یدادهایبازار گوشت قرمز، هر روز منفعالنه تر نسبت به رو

حوزه،  نیها از ا هیشک سبب خروج سرما یموضوع ب نیاخواهد شد و 

 دولت خواهد شد. یگر یتصد شیو  افزا یبخش خصوص فیتضع

  )بازگشت به فهرست(
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 خدمات
جذب گردشگران  یبه تهران برا یورود هتلداران اندونز

   یرانیا
 (۹۶بهمن  ۴تسنیم  خبرگزاری) 

 
جاکارتا پست،  یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

 نیا یمسافرت یو آژانس ها یاندونز یهتلدار یاز شرکت ها یگروه

روزه در تهران شرکت کرده اند  ۳ یگردشگر هشگاینما کیکشور در 

 یمعرف یرانیرا به گردشگران ا یبال یگردشگر رهیجز یتا جاذبه ها

 .کنند

دابل  ،یپراپرت لندیکارما کاندارا، سان آ زورت،یر یهتل بولگار 5

 یبا آژانس مسافرت یدر حال همکار اکینیو هتل سم یالکژر کسیس

را به  یرانیگردشگران ا یپا هستند که در تالش است ایپرش ندویا

 .باز کند یاندونز یبال ژهیو به و پالگویمنطقه آرچ

 یدر ط یرانیتعداد گردشگران ا»گفت:  لندیهتل سان آ ریاهلل، مد اسم

 «.است افتهی شیگذشته افزا میسال و ن کی

 یگردشگر دیدر تهران، تعداد رواد یاساس اعالم سفارت اندونز بر

مورد در سال  ۳۴۹هزار و  8از  یرانین اشهروندا یصادر شده برا

 .دیمورد در سال گذشته رس ۱۲۰هزار و  ۱۳به  ۲۰۱۶

 انه،یخاورم یکشورها ریبا گردشگران سا سهیاهلل افزود، در مقا اسم

 .خرج کردن شهرت دارند شتریها به دست و دلباز بودن و ب یرانیا

به  یندونزدرا انیرانیا یبرا یمقصد گردشگر نیمحبوب تر یبال رهیجز

 .رود یشمار م

ما اکنون »گفت:  ایپرش ندویشاه، از مسئوالن شرکت ا میابراه رضایعل

 یمقاصد گردشگر ریدر سا یرانیتعداد گردشگران ا میکن یتالش م

 شیو باندونگ را افزا اکارتایوگی ا،یلومبوک، جاکارتا، سورابا رینظ

 «.میده

جذب  شیظور افزابه من یکرد که دولت اندونز یدواریابراز ام یو

 .ورود صادر کند نیح یزایکشور و نیاتباع ا یبرا ،یرانیگردشگران ا

قصد داشتند خود  یکه با عبور از اندونز یانیدنبال موج سفر پناهجو به

برخوردار  یرا از فهرست کشورها رانیا یبرسانند، اندونز ایرا به استرال

 .ورود حذف کرده است نیح یزایاز خدمات و

هستند و صدور  ینود قهیها مسافران دق یرانیاه افزود، اش میابراه

 یها به اندونز یرانیسفر ا یبرابر ۳ شیورود موجب افزا نیح یزایو

 .شود یم

 هیژانو ۲۶تا  ۲۳ یروزها یگردشگر یالملل نیب شگاهینما نیازهدهمی

 )بازگشت به فهرست(  شود. یدر تهران برگزار م

 التیتسه»شده به بانک  یمعرف عیدرصد صنا 35تنها 

 گرفتند+نمودار «دیرونق تول
 (فارسخبرگزاری ) 

 

 
ها  شده به بانک یمعرف یدرصد واحدها ۳5ماهه امسال، تنها  8 یط

 التیتسه نیا افتیموفق به در دیطرح رونق تول التیتسه افتیدر یبرا

 .شدند

آمار مربوط به  یسفارس، برر یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

تمام  مهین یها کوچک، متوسط و طرح یدیتول یها بنگاه یمال نیتأم

 دهد یآبان امسال نشان م انیدرصد تا پا ۶۰ یباال شرفتیبا پ یصنعت

 ۴۳۱هزار و  5تنها  ،یدیبنگاه تول ۲8۱هزار و  ۳۷با وجود ثبت نام 

 .شدند التیتسه افتیواحد موفق به در

 یواحد برا 558هزار و  ۱5م شده، فقط ثبت نا یواحدها نیب از

شدند  یبه بانک معرف التیتسه الیر اردیلیم ۶۶هزار و  ۱۱۳ افتیدر

واحد  ۴۳۱هزار و  5به  الیر اردیلیم ۲۶۶هزار و  ۳۷ تیکه در نها

 .پرداخت شد التیتسه

 است: ریاستانها به شرح ز کیبه تفک التیپرداخت تسه جدول



 

 37  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 
 ریبه شرح ز یپرداخت التیام و تسهثبت ن زانیجدول مربوط به م

 است:

 
 است: ریبه شرح ز یدیتول یها به بنگاه التینمودار پرداخت تسه

 
به  التیکننده تسه افتیدر ینمودار مربوط به نسبت تعداد واحدها

 است: ریشده به بانک به شرح ز یمعرف یتعداد واحدها

 
 یمعرف التیتسه زانیبه م یپرداخت التیتسه زانینمودار مربوط به م

 است: ریشده به بانک به شرح ز

 
 است: ریبه شرح ز زیبانکها ن کیبه تفک التیجدول پرداخت تسه
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  )بازگشت به فهرست( 

با  یدیتول یواحدها یبرخ یاتیمال تیمعاف طیشرا رییتغ

 مصوبه دولت
 (۹۶بهمن  ۲۲تسنیم  برگزاری)خ 

 
 ئتیبر اساس مصوبه ه م،یتسن یخبرگزار یاقتصاد به گزارش خبرنگار

 میمستق یاتهایقانون مال ۱۳۲ماده  یینامه اجرا نییآ ۱۴ماده  رانیوز

رو به رو  یراتییبا تغ ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول ۳۱موضوع ماده 

قانون  ۱۳۲موضوع ماده  یدیتول یاساس واحدها نیشده است. بر ا

 یآنها پروانه بهره بردار یبرا۹5سال  یابتداکه از  میمستق یاتهایمال

انها قبل از سال  یبهره بردار ایآغاز به کار  خیتار یصادر شده است)ول

 ۹5سال  یآنها از ابتدا یاتیمال  تیاز معاف یباشد(، دوره برخوردار ۹5

 .باشد یم

از  یناش یقانون مذکور امده است، درآمد ابراز ۱۳۲ماده  در

 یدر واحدها یردولتیغ یاشخاص حقوق یو معدن یدیتول  یها تیفعال

 یها وزارتخانه  ماده از طرف نیا یاجرا خیکه از تار یمعدن ای یدیتول

قرارداد استخراج و فروش  ایصادر  یبردار آنها پروانه بهره یبرا ربط یذ

هتلها و  ها، مارستانیب یخدمات یدرآمدها نیو همچن شود یمنعقد م

مذکور از طرف  خیکه از تار ادشدهیخاص اش یگردشگر یمراکز اقامت

مجوز صادر  ای یبردار آنها پروانه بهره یبرا ربط یذ یمراجع قانون

به مدت  تیفعال ایاستخراج  ای یبردار شروع بهره خیاز تار شود، یم

سال با نرخ صفر  به مدت ده افتهی توسعهسال و در مناطق کمتر پنج

.باشد یم اتیمشمول مال

 
 )بازگشت به فهرست( 

 متفرقه
دامن  دیبه مشکالت تول ینادرست اقتصاد یها استیس

  زده است
 (۹۶بهمن  ۲5تسنیم خبرگزاری ) 

 
 سهیرئ ئتیعضو ه ،یفرهنگ نیمحمدحس  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یمجلس شورا یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیمجلس و عضو کم

 ؛یمل دیتول یکل یها استیدر خصوص س ویراد در مصاحبه با ،یاسالم

ها  استیاظهار کرد: منظور از ابالغ س ،یرانیا هیاز کار و سرما تیحما

حرکت ها و  دیهمه ابعاد آن اجرا شود، بلکه با هکه بالفاصل ستین نیا

مقوله  نیاز سرعت انجام ا زیراستا باشد اگرچه ما ن نیها در ا تیفعال

 .میستین یراض

در  یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیدر مجلس و در کم افزود: یو

 دیاتفاقات جد یریگیدر حال پ یمحورها مانند بودجه سال جار ریسا

را  یموانع دیبه عنوان مثال چند قانون که در تول میحوزه هست نیدر ا

 .هستند یکرد در شرف بازنگر یم جادیا
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مله کرد: از ج حیتصر یاسالم یمجلس شورا سهیرئ ئتیه عضو

از  تیکه در دست اقدم است موضوع حما یمهم ماتیتصم

راستا  نیاست که در ا یبانک ستمیس یدر مقابل فشارها دکنندگانیتول

که  ییواحدها ندهیسال آ وریکه تا شهر میملزم کن دیما بانک ها را با

 ستیکنند را در ل یم هیوجا تس کیرا به صورت  شانیها یبده

 .قرار دهند میجرا یبخشودگ

بر  اتیاز اخذ مال یریکه با جلوگ میکرد: ما معتقد هست انیب یفرهنگ

 ینادرست محاسبات یها استیبا اجتناب از س نیارزش افزوده و همچن

که لحاظ  یا هیچندال میکه بانک ها در عرصه سود متعلقه دارند و جرا

 .مرتفع کرد یرا تاحد دیتوان مشکالت تول یکنند، م یم

در  یاسالم یمجلس شورا یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم عضو

رکود حاکم بر بازار است که با  دیتول یکرد: مشکل اساس دیتاک انیپا

تالش وجود دارد که  نیاست و ا یرگذاریقابل تاث یمتنوع یمولفه ها

 )بازگشت به فهرست(  شود. یریگیپ ینظارت یامر در بعدها نیا

 3نمره  20منتشر شد؛ دولت از  ید مقاومتکارنامه اقتصا

  گرفت
 (۹۶بهمن  ۲۹)خبرگزاری تسنیم  

 
 یو کارشناس یرسم یابیارز نیدر اول م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

دار اقتصاد  تیو اولو یاقدام جهش ۹5بر اساس  ،یاقتصاد مقاومت

مصوب  یآن با پروژه ها سهیدستگاه منتخب و مقا ۱۰ یبرا یمقاومت

دستگاه ها  یرتبه بند ،یاقتصاد مقاومت یدر ستاد فرمانده دستگاه

به عنوان  یدهد که وزارت جهاد کشاورز یم ننشا جیانجام گرفت. نتا

در صدر جدول قرار  ۱۰۰از  ۴۳.۴با نمره  یشاگرد اول اقتصاد مقاومت

دستگاه منتخب برابر  ۱۰ ینمره اقتصاد مقاومت نیانگیم نیدارد. همچن

 .است ۱8.۳

اقتصاد  شیبه منظور رصد و پا یاقتصاد مقاومت لگرانیحلت شبکه

 ،یاقتصاد مقاومت شیسه هما یبرگزار ی در کشور و در ادامه یمقاومت

 دیتول تیتقو»را با موضوع  «یساالنه اقتصاد مقاومت شیهما نیچهارم»

 یاقتصاد مقاومت تهیکم یبا همکار «داریاشتغال پا جادیو ا یداخل

 .دینما یگزار مبر یماسال یمجلس شورا

در سطح کشور است  یاقتصاد مقاومت دادیرو نیمعتبرتر شیهما نیا

مسائل  نیمهمتر شیو پا یشود و در آن به بررس یکه ساالنه برگزار م

کشور پرداخته  یاقتصاد یبه عنوان الگو یمرتبط با اقتصاد مقاومت

 .خواهد شد

بالغ بهمن ماه مصادف با سالروز ا ۲۹امروز  ،یسال جار شیهما

 نی( در سالن بی)روز اقتصاد مقاومت یاقتصاد مقاومت یکل یها استیس

 .است یدر حال برگزار یبهشت دیدانشگاه شه حانیابور یالملل

عرضه شد. در  «رانیفرمانده اقتصاد ا ریمس»کتابچه  شیهما نیا در

و  یاقتصاد مقاومت یمحصول مکتوب در بررس نیکتابچه که اول نیا

اقدامات ستاد  ین در کشور است، ضمن نقد و بررسآ ییاقدامات اجرا

دستگاه منتخب در چارچوب  ۱۰ یابیبه ارز ،یاقتصاد مقاومت یفرمانده

 .دار پرداخته شده است تیاولوو  یاقدام جهش ۹5

در  «یاقتصاد مقاومت یچارچوب ستاد فرمانده»کتابچه  نیواقع در ا در

تا مشخص شود قرار گرفته است؛  یپروژه ها، مورد بررس فیتعر

 یالگو یدر راستا زانیدستگاه ها، تا چه م یشده برا فیاقدامات تعر

 .است یاقتصاد مقاومت

 یطرح گفتمان اقتصاد مقاومت خچهیتار یفصل اول کتابچه، به بررس در

 ریسال اخ ۷ یراستا ط نیاقدامات انجام شده در ا نیدر کشور و مهمتر

و اقدامات  یابالغ یاه استیاصول، س نیپرداخته شده است. همچن

مطرح  یتحقق اقتصاد مقاومت یشده توسط رهبر انقالب برا شنهادیپ

اقتصاد  نیدکتر»تحت عنوان  یدر چارچوب احثمب نیو ا دهیگرد

 .ارائه شده است «یمقاومت

سال  ۲ یط یاقتصاد مقاومت یفصل دوم، اقدامات ستاد فرمانده در

 ۳ یفصل ضمن بررس نیاقرار گرفته است. در  شیمورد رصد و پا ریاخ

« فرمانده»به عنوان  یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده یاصل تیمامور

 تیستاد از آغاز فعال نیاقدامات انجام شده توسط ا ران،یاقتصاد ا

عملکرد  یو گزارش ها یابیشده و نحوه نظارت و ارز یتاکنون بررس

 نیمهمتر مورد از ۳ نیقرار گرفته است. همچن ینیارائه شده مورد بازب

 ،یرنفتیاز توسعه صادرات غ تیحما یاقدمات ستاد عبارت از بسته ها

 .شده است یابیو اشتغال ارز دیمصوبات اشتغال و بسته رونق تول

 یدستگاه اصل ۱۰بخش از کتابچه،  نیفصل سوم به عنوان مهمتر در

دارند،  یدر تحقق اقتصاد مقاومت یکشور که نقش اثرگذار و قابل توجه

مصوب آنها در ستاد  یشده و پروژه ها نیین منتخب تعبه عنوا

 .قرار گرفته است یابیمورد ارز یاقتصاد مقاومت یفرمانده

 دار تیو اولو یاقدام جهش ۹5بر اساس  یاقتصاد مقاومت یابیارز

دستگاه منتخب، بر اساس چالش  ۱۰از  کیهر  یبرا ،یابیارز نیا در

 یها استیس نیو همچن یدر تحقق اقتصاد مقاومت یحوزه کار یها

تحت  یاقدامات نه،یزم نیرهبر انقالب در ا یشنهادیو اقدامات پ یکل

 یها یبرآمده از بررس« دار تیو اولو یاقدامات جهش»عنوان 

استدالل در  انینظران، به همراه ب حبو کسب نظر از صا یکارشناس
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 ۹5ارائه شده است که  ،یو ارتباط آن با اقتصاد مقاومت تیخصوص اهم

 .شود یمورد را شامل م

 ۱۳۹5سال  ورماهیبر اساس فرموده رهبر انقالب در شهر کرد،یرو نیا

 :فرمودند نهیزم نیدر ا شانیاتخاذ شده است؛ ا

 یکار جهش کیکه مورد انتظار است،  یزیآن چ یاقتصاد مقاومت در«

 یدارد، کارها یمتعارف یکارها کیدستگاه و دولت، خب  د،ینیاست. بب

 نیمختلف ا یبخش ها ی اقتصاد در همه یها نهیدارد در زم یا یمعمول

 نیا رد؛یگ یکه دارد انجام م یاقتصاد ی گانه نیچند یها وزارتخانه

که در  ییزهایچ ی ]امّا[ از جمله رد؛یانجام بگ دیکارها که خب با

کار  کیالعاده است،  کار فوق کیمورد نظر است،  یاقتصاد مقاومت

 »است یجهش

 کیمصوب هر  یدهد که پروژه ها یم کتابچه نشان مفصل سو جینتا

در  زانیتا چه م ،یاقتصاد مقاومت یاز دستگاه ها در ستاد فرمانده

« دار تیو اولو یاقدامات جهش»قرار دارد و جزو  یجهت اقتصاد مقاومت

نمره  کیاز دستگاه ها،  کیاساس به هر  نیشود. بر ا یمحسوب م

باشد،  کترینزد ۱۰۰نمره به  نیهرچه ا ت؛اختصاص داده شده اس

به  شتریو توجه ب یدستگاه با اقتصاد مقاومت یپروژه ها شتریتطابق ب

 .دهد یدستگاه را نشان م یها در حوزه کار تیاولو

 شدند؟ یابیدستگاه منتخب چگونه ارز ۱۰

مصوب ستاد  یبار در کشور، پروژه ها نیاول یکتابچه برا نیا در

بودن  یدار بودن و جهش تیمنظر اولواز  یاقتصاد مقاومت یفرمانده

 .قرار گرفته است یمورد بررس

اقتصاد  یمصوب هر دستگاه در الگو یپروژه ها یابیمنظور ارز به

درصد  ۷5دستگاه به عنوان نمونه انتخاب شده است که  ۱۰ ،یمقاومت

پروژه  ۱۴۹مصوب ستاد را دارا هستند و در مجموع،  یاز پروژه ها

 .دارند یرتکراریغ

 یدر تحقق اقتصاد مقاومت دینظام با یدستگاه ها و قوا یتمام چندهر

دستگاه ها، نقش مهم  یکنند، اما پر واضح است که بعض ینینقش آفر

وجود  زیانتظار ن نیکه ا نیدارند. همچن نهیزم نیدر ا یتر ژهیتر و و

و  نیمهمتر انیمنتخب، از م یدستگاه ها یداشته است که پروژه ها

 .اقدامات انتخاب شده باشد نیردارت تیاولو

در تحقق  یحوزه کار یدستگاه بر اساس چالش ها ۱۰از  کیهر  یبرا

 یشنهادیو اقدامات پ یکل یها استیس نیو همچن یاقتصاد مقاومت

و  یاقدامات جهش»تحت عنوان  یاقدامات نه،یزم نیرهبر انقالب در ا

ز صاحب و کسب نظر ا یکارشناس یها یبرآمده از بررس« دار تیاولو

و ارتباط آن با  تیاستدالل در خصوص اهم انینظران، به همراه ب

 .شود یمورد را شامل م ۹5ارائه شده است که  ،یاقتصاد مقاومت

شده و  دهیمصوب هر دستگاه سنج یچارچوب، پروژه ها نیدر ا سپس

و  یاقدامات جار»، «دار تیو اولو یاقدامات جهش»در سه دسته 

 .قرار گرفته است «یهم و کلاقدامات مب»و  «یمعمول

هر دستگاه به  یاست برا یضرور ،یتحقق اقتصاد مقاومت یواقع برا در

و  یاقدامات جار»که طبق فرموده رهبر انقالب  یاقدامات نییتع یجا

انجام شود،  یعاد طیدر شرا دیشود و با یمحسوب م «یمعمول

اشد تا در شده ب فیبه عنوان پروژه تعر« دار تیو اولو یاقدامات جهش»

 .گردد عیتسر داقتصا یمقاوم ساز

 نهیقطعا مهم بوده و به زم زین «یو معمول یاقدامات جار»انجام  البته

 یم یاقتصاد مقاومت« دار تیو اولو یاقدامات جهش»انجام  یبرا یساز

حرکت  یابیارز یهم انجام شود، اما برا دیانجامد و در عمده موارد با

تحقق اقتصاد  ریدر مس یاقتصاد مقاومت یدستگاه ها و ستاد فرمانده

 یو الزمه بررس تیحائز اهم« دار تیو اولو یاقدامات جهش» ،یمتمقاو

 .است

 :فرمودند ۱۳۹۴سال  ورماهیرهبر انقالب در شهر نهیزم نیا در

 یاقتصاد مقاومت یکه گزارش شده، مربوط به بندها ییاز کارها یبعض«

ها است؛  دستگاه یجار یا کارهااگرچه حاال ارتباط داده شده امّ ست،ین

را به شما گزارش  نهایدارند و ا یجار یکارها کیها  باالخره دستگاه

ها  دستگاه ی آمده جزو کارنامه نهایا م؛یکارها را ما کرد نیکردند که ا

از کارها هم  ی. بعضستین نیا که یدرحال ؛یاقتصاد مقاومت ی نهیدر زم

 یمقدار کاف نیندارد؛ ا یقاومتاقتصاد م یاصالً به بندها یارتباط

 » .ستین

 :عنوان کردند ۱۳۹5سال  ورماهیدر شهر نیهمچن یاهلل خامنه ا تیآ

 یکار جهش کیکه مورد انتظار است،  یزیآن چ یاقتصاد مقاومت در«

 یدارد، کارها یمتعارف یکارها کیدستگاه و دولت، خب  د،ینیاست. بب

 نیمختلف ا یبخش ها ی همهاقتصاد در  یها نهیدارد در زم یا یمعمول

 نیا رد؛یگ یکه دارد انجام م یاقتصاد ی گانه نیچند یها وزارتخانه

که در  ییزهایچ ی ]امّا[ از جمله رد؛یانجام بگ دیکارها که خب با

کار  کیالعاده است،  کار فوق کیمورد نظر است،  یاقتصاد مقاومت

 .»است یجهش

 یژه در ستاد فرماندهدستگاه منتخب صاحب پرو ۱۰ یابیارز جهینتا

 یاقتصاد مقاومت

هر  نکهیفصل، ا نیمنتخب در ا یدستگاه ها یابیارز جیاساس نتا بر

قرار دارد و  یپروژه ها را اجرا کرده، در چه مرحله ا زانیدستگاه چه م

 یحذف شده است، مورد بررس دیاز پروژه ها در سال جد یچرا بعض

ته شده است؛ هرچند تاکنون کارها گذاش شبردیقرار نگرفته و اصل بر پ

ارائه  یاقتصاد مقاومت یخصوص توسط ستاد فرمانده نیادر  یگزارش

 .نشده است
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 یدستگاه اصل ۱۰شده  فیتعر یانطباق پروژه ها زانیم ،یابیارز نیا در

دار بودن آن  تیو اولو یو جهش یکشور با اقتصاد مقاومت یاقتصاد

 .شده است یبررس

هر بخش مرتبط با هر دستگاه، دو عدد به  یانیدر قسمت پا ن،یبنابرا

 یدهد که چه نسبت یصورت درصد ارائه شده است. درصد اول نشان م

به صورت پروژه  ،یاقتصاد مقاومت« دار تیو اولو یاقدامات جهش»از 

در دستور کار دستگاه مورد  یاقتصاد مقاومت یمصوب ستاد فرمانده

مورد توجه  ،یمات اصلواقع چند درصد از اقدا درنظر قرار دارد و 

پروژه  نیدهد که ا ینشان م زیدستگاه قرار گرفته است؛ درصد دوم ن

 یدستگاه قرار م« دار تیو اولو یاقدامات جهش»ها که در چارچوب 

مصوب هر دستگاه در ستاد  یاز کل پروژه ها یچه نسبت رد،یگ

و مشخصا، چند درصد از  دده یم لیرا تشک یاقتصاد مقاومت یفرمانده

 .قدامات دستگاه به آن معطوف شده استا

دستگاه منتخب، برآمده از  ۱۰از  کیهر  ازیاساس، امت نیا بر

( در ۱۰۰)از  یحاصلضرب دو عدد مذکور به عنوان نمره اقتصاد مقاومت

 شده اند: یشاخص رتبه بند نیارائه شده و دستگاه ها با ا ریجدول ز

 
از دستگاه ها در  کیهر مصوب  یدهد که پروژه ها ینمره نشان م نیا

در جهت اقتصاد  زانیتا چه م ،یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده

 یمحسوب م« دار تیو اولو یاقدامات جهش»قرار دارد و جزو  یمقاومت

 یپروژه ها شتریباشد، تطابق ب کترینزد ۱۰۰نمره به  نیشود. هرچه ا

 یوزه کارها در ح تیبه اولو شتریو توجه ب یدستگاه با اقتصاد مقاومت

 .دهد یدستگاه را نشان م

صورت گرفته در  یابیدستگاه منتخب بر اساس ارز ۱۰نمره  نیانگیم

دستگاه باالتر از حد  5بوده است و لذا،  ۱8.۳فصل، برابر با  نیا

وزارت  نیبوده اند. همچن نیانگیتر از حد م نییدستگاه پا 5و  نیانگیم

از  ۴۳.۴با نمره  یمقاومتبه عنوان شاگرد اول اقتصاد  یجهاد کشاورز

 .جدول قرار دارد دردر ص ۱۰۰

اقتصاد  یاست ستاد فرمانده یدهد که ضرور ینشان م جینتا نیا

خود انجام داده و  یها تیفعال فیبه منظور بازتعر یاقدامات ،یمقاومت

پروژه  یبعض نیگزیرا جا یدار اقتصاد مقاومت تیمهم و اولو یپروژه ها

 .دیاه نماهر دستگ یبرا یفعل یها

اقتصاد  یبه ستاد فرمانده یشنهادیدار پ تیو اولو یاقدام جهش ۹5

 یمقاومت

اقتصاد  یبه ستاد فرمانده یشنهادیدار پ تیو اولو یجهش اقدامات

دستگاه منتخب، در ادامه به صورت  ۱۰از  کیهر  یبرا یمقاومت

 .آمده است ترواریت

 :یجهاد کشاورز وزارت
 استیبا استفاده س یاساس ییت غذامحصوال یداخل دیتول شیافزا .۱

 دیخر نیتضم یها

 ییمحصوالت غذا یاساس ینهاده ها یداخل دیتول شیافزا .۲

در  ریدپذیتجد یبه منظور استفاده از آب ها میتوسعه کشت د .۳

 غذا دیتول

 کشور یدر مناطق مرکز ایالپیت یهزار تن ماه ۲۰۰ساالنه  دیتول .۴

 تیظرف یفعال ساز در قفس با یتن ماه ونیلیم ۱ساالنه  دیتول .5

 ایآب در قیاز طر دیتول

موجود  یسامانه ها یساز کپارچهیبا  یسامانه جامع کشاورز جادیا .۶

 به کشاورزان یعموم یدسترس یو اعطا

بهره  شیبه منظور افزا یو آبخواندار یزداریآبخ اتیعمل یاجرا .۷

 یو خاک یدر استفاده از منابع آب یور

بهره  شیبه منظور افزا یکننده کشاورز نیتام ینهادها لیتشک .8

 کوچک یها نیدر زم یور

در  یبهره ور شیبه منظور افزا یلیو تبد یلیتکم عیتوسعه صنا .۹

 یمحصوالت کشاورز

 :یتعاون، کار و رفاه اجتماع وزارت
در  یبازنشستگ یمنابع صندوق ها یگذار هیسازوکار سرما جادیا .۱

 و اختصاص سهام به افراد ییربنایز یپروژه ها

 یاز صندوق بازنشستگ یاجتماع نیتام مهیق بصندو کیتفک .۲

 یاجتماع نیدر قانون تام یمانکاریپ یقراردادها مهیاصالح قواعد ب .۳

کسب و کار و  یاصالح قانون کار با هدف بهبود فضا یریگیپ .۴

 انیمنافع کارگران و کارفرما شیافزا

 یا مهیب یها صندوق ریکردن کارگران در سا مهیسازوکار ب جادیا .5

 یبازار برا جادیا ریاز مس یاجتماع یتوانمندساز یبرا یزیبرنامه ر .۶

 نیپائ یمشاغل دهک ها

اشتغال با توجه به  جادیا یمناطق برا تیسامانه جامع ظرف جادیا .۷

 هر منطقه یها یژگیو

 یخدمات اجتماع هیکل یسامانه واحد برا جادیا .8

 :کشور یو استخدام یبرنامه و بودجه و سازمان ادار سازمان
 کیمرتبط با گسترش دولت الکترون یسامانه ها عیسر یراه انداز .۱
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و  داتیسامانه انتشار برخط و شفاف مناقصات، مزا جادیا .۲

 یدولت یقراردادها

از درآمد استان  یبا اختصاص درصد یاستان تیریاصالح نظام مد .۳

 ها به همان استان

و  BOT یقراردادها قیاز طر یعمران یپروژه ها ینظام اجرا جادیا .۴

 وق پروژهصند جادیا

و  یهیبه همراه طرح توج یعمران یسامانه برخط پروژه ها جادیا .5

 شرفتیدرصد پ

 یزیبا نظام بودجه ر یا نهیهز یزینظام بودجه ر عیسر ینیگزیجا .۶

 یاتیعمل

 یقانون اساس 5۲طبق اصل  یعموم یزیقانون بودجه ر حهیارائه ال .۷

ان و سازم یادار ینظارت مردم بر دستگاه ها یسازوکارها جادیا .8

  یتیو حاکم یدولت یها

 :صنعت، معدن و تجارت وزارت
 یکاال و خدمات دولت دیسامانه خر جادیا .۱

در  یشده با قاعده گذار یکم فرآور یکاهش صادرات کاالها .۲

 بورس کاال

 یصادرات نیقوان راتییاعمال تغ یماهه برا ۶در نظر گرفتن زمان  .۳

با  گاندکنندیتول یالتیرتسهیجهت موانع غ یبرا یزیبرنامه ر .۴

 کشور یرنفتیصادرات غ شیهدف افزا

صادرات با هدف  تیریمد یشرکت ها لیاز تشک تیحما .5

 یداخل دکنندگانیتول یتوانمندساز

زمان  کیدر  یمشابه داخل یدارا یتعرفه واردات کاالها شیافزا .۶

 کسالهی یبند

 یداخل دیاز تول تیحما یواردات برا تیاستفاده از ابزار ممنوع .۷

 دار تیولوا یاساس یکاالها

 و همسو هیهمسا یدو جانبه با کشورها یتجار یانعقاد قراردادها .8

 شرانیپ یاز حوزه ها تیو حما ییشناسا یبرا یزیبرنامه ر .۹

 یاقتصاد

و توسعه در صنعت  قیمراکز مشترک تحق یاز راه انداز تیحما .۱۰

 یخودرو به منظور کاهش مونتاژکار

 :نفت وزارت
فروش و  یآمد کردن روش هابورس نفت به منظور روز یراه انداز .۱

 متیق نییدر تع یاثرگذار

به نقطه عدم  دنینفت در کشور تا رس یشیپاال تیظرف شیافزا .۲

 صادرات نفت خام

 یو خارج ینفت از فروش داخل یسهم شرکت مل یساز کسانی .۳

 دنیدر کشور تا رس یگاز عاناتیم یها شگاهیپاال تیظرف شیافزا .۴

 یگاز عاناتیبه نقطه عدم صادرات م

با  یمیپتروش داتیتول شیخوراک جهت افرا متیق یساز یاقعو .5

 ارزش افزوده باال در کشور

 یغرب و بخش ها لنیتمام خط ات مهین یپروژه ها فیتکل نییتع .۶

 کشور یو شمال یمرکز

 نیادینفت و گاز از م دیتول دیجد یدر پروژه ها یگذار هیسرما .۷

 مشترک

موجود به منظور  یاقرارداده یبلندمدت و اجرا یانعقاد قراردادها .8

 هیهمسا یگاز به کشورها وستهیصادرات پ

 تی)سوآپ( نفت و گاز جهت تقو تیترانز تیظرف یفعال ساز .۹

 منطقه یکشور به عنوان قطب انرژ گاهیجا

 دیتول تیگاز و آب به مخازن جهت حفظ و توسعه ظرف قیتزر .۱۰

 یانتینفت و گاز کشور به صورت ص

 IBT فاده از مدلگاز با است یگذار متیاصالح نظام ق .۱۱

از سوزانده  یریهمراه و جلوگ یطرح فرآورش کامل گازها یاجرا .۱۲

 شدن آن

بازار  قیاز طر یکالن نفت یقراردادها یمال نیسازوکار تام جادیا .۱۳

 هیسرما

مشترک نفت و گاز با  یدر پروژه ها یسازوکار انتقال فناور جادیا .۱۴

 یخارج یشرکت ها

 :یراه و شهرساز وزارت
 ییهزار واحد مسکن روستا ۲۰۰ساالنه  یو بهساز ینوساز .۱

 یهزار واحد مسکن شهر 5۰۰ساالنه  یو بهساز ینوساز .۲

 امالک و اسکان کشور یسامانه مل یراه انداز .۳

 قیآن از طر بیتصو یریگیپ هویسرما یدیبر عا اتیمال حهیارائه ال .۴

 مجلس

 قیتمام از طر مهین یعمران یپروژه ها یسازوکار واگذار جادیا .5

 BOT یقراردادها

  کشور یلیسامانه هوشمند کنترل قطار در شبکه ر یراه انداز .۶

 سرخس -چابهار یلیخط ر لیتکم .۷

 یسرعت ها یبرا یمل شرفتهیپ لیر دیجهت تول یزیبرنامه ر .8

 بر ساعت لومتریک ۲5۰ یباال
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 واگن در داخل کشور دیتول یبرا ینگیزیل یشرکت ها یراه انداز .۹

 آن یها رساختیز لیتوسعه بندر چابهار و تکم .۱۰

 :روین وزارت
 رویوزارت ن یها یاز بده یبه منظور تهاتر بخش یبازار بده جادیا .۱

به منظور حذف  IBT مدل یبرق با اجرا یگذار متیاصالح نظام ق .۲

 پرمصرف ها ارانهی

برق به  دیدر خر یگذاران داخل هیبه سرما یدولت نیارائه تضام .۳

 BOT یقراردادها قیاز طر روگاهیمنظور ساخت ن

به  یداخل یآب و برق کشور به شرکت ها یپروژه ها یگذاروا -4 .۴

 یمنظور استفاده از حداکثر توان داخل

 یها یبه ادوات کم مصرف با فناور عیخطوط انتقال و توز زیتجه .5

 یبه منظور کاهش تلفات فن دیجد

 ییسا کیمدرن به منظور پ یبا فناور زاتیتجه دیخر ارانهی نیتام .۶

 شیبه منظور افزا یبیترک کلیس به یگاز یها روگاهین لیتبد .۷

 دیبازده تول

مازاد برق در  تیهزار مگاوات ظرف ۱۰جهت صادرات  یزیبرنامه ر .8

 یشمال گانیفصل زمستان به همسا

 یآب و برق شرکت ها یپروژه ها شیجهت افزا یزیبرنامه ر .۹

 دالر اردیلیم 8در عراق به  یرانیا

 یمنطقه برا یبا کشورها یمبادالت برق شیجهت افزا یزیبرنامه ر .۱۰

 شدن به قطب برق منطقه لیتبد

 :ییو دارا یامور اقتصاد وزارت
 د،یتول زانیمناطق آزاد بر اساس م ییسازوکار درآمدزا جادیا .۱

 یصادرات و انتقال فناور

 یپروژه ها یمال نیپروژه به منظور تأم یتوسعه صندوق ها .۲

 یعموم یها هیسرما قیدار از طر تیاولو

با در نظر  یخارج یگذار هیسرما یراسازوکار شفاف ب جادیا .۳

 گرفتن قواعد مشخص

پرسرعت در گمرکات  یر کسیا یتعداد دستگاه ها شیافزا .۴

 کشور یورود

مکشوفه  یاز فروش کاالها یریاصالح مقررات الزم به منظور جلوگ .5

 یقاچاق در بازار داخل

 یبهبود فضا یشاخص ها عیاصالح سر یبرا ژهیو یزیبرنامه ر .۶

 کسب و کار

 یبانک یاز سود سپرده ها اتیمال افتیدر حهیه الارائ .۷

 از معامالت کوتاه مدت در بورس اتیمال افتیدر حهیارائه ال .8

 یدولت یمنابع و مصارف دستگاه ها تیریسامانه جامع مد جادیا .۹

 متیق یساز یها به منظور واقع ارانهی یاصالح طرح هدفمند .۱۰

 یانرژ یحامل ها

 :یمرکز بانک
درب گردان به منظور استقالل بانک  دهیبا پد سازوکار مقابله جادیا .۱

 یاز شبکه بانک یمرکز

سازوکار نظارت موثر بر بانک ها به منظور کاهش تخلفات  جادیا .۲

 یبانک

 یها استیو اعمال س یدر نظام بانک ینظام رتبه بند جادیا .۳

 بر اساس آن یقیو تشو یهیتنب

 ادغام و انحالل بانک ها یشفاف برا یندیفرآ یطراح .۴

انجام مبادالت  یبرا یطرف تجار یبا کشورها یپول مانیاد پانعق .5

 نهیهز نیبا کمتر یارز

 نیدر مبادالت ب فتیسوئ یبه جا یرسان داخل امیاستفاده از پ .۶

 یالملل

 نرخ ارز حیصح تیریبورس ارز به منظور مد یراه انداز .۷

 یخارج یها ییکاهش سهم دالر از دارا .8

مولد و  یها تیفعالبه سمت  ینگینقد تیسازوکار هدا جادیا .۹

 یاقتصاد شرانیپ

 منجمد توسط بانک ها یها ییدارا یواگذار یبرا یقاعده گذار .۱۰

 شیبه منظور افزا ینظام اعتبارسنج جادیو ا ادیسامانه ص لیتکم .۱۱

 استفاده از چک در معامالت نانیاطم

آن  تیفعال یابیها و رصد و ارز یصراف یسامانه اطالعات مال جادیا .۱۲

 ها

 :رجهامور خا وزارت
رساندن مذاکرات و تفاهم نامه  جهیو به نت یریگیسازوکار پ جادیا .۱

 یالملل نیب یو تجار یمال یها

در  رانیبازرگانان ا اتیبه مشکالت و شکا یدگیرس ی سامانه جادیا .۲

 یخارج یکشورها

عراق و  یبا کشورها یاسیس  تعامالت گسترده تیاستفاده از ظرف .۳

 یاقتصاد یها یبه منظور ارتقاء همکار هیسور

آن به  یاتیکشور و نقشه راه عمل یاقتصاد یپلماسیسند د نیتدو .۴

 یطرف تجار یکشورها یمنظور دسته بند

 )بازگشت به فهرست(
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