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مقاله
 9پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای بهبود محیط
کسبوکار کشور
( خبرگزاری تسنیم  ۲۱اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق
بازرگانی ایران ،در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال
 ۹۶ضمن صدور بیانیهای در مورد محیط کسبوکار و ارائه راهکار،
رئیس اتاق ایران مهمترین عامل بروز مشکالت در محیط کسبوکار را
بی توجهی به نوآوری برای خلق ثروت و درآمد در کشور دانست.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
در آخرین نشست سال  ۱۳۹۶با صدور بیانیهای ضمن برشمردن برخی
چالشها و موانع موجود در محیط کسبوکار کشور ۹ ،پیشنهاد برای
بهبود شرایط اقتصادی ارائه دادند.
در بیانیه که آمده است :عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به
واسطه آنها بخشهای مولد تحت تسلط بخشهای غیرمولد قرار
گرفتهاند و به نامساعد شدن فضای کسبوکار کشور دامن زدهاند.
عواملی همچون وجود گسترده فساد ،عدم حاکمیت قانون ،بیثباتی و
عدم شفافیت سیاستها ،فقدان امنیت حقوق مالکیت ،عدم استقالل
قوه قضائیه ،هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در
تصمیمگیریهای مقامات دولتی و مواردی از این دست که با نامناسب
نمودن محیط کسبوکار کشور ،ریسک فعالیتهای اقتصادی را باال
بردهاند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای
ورود به فعالیتهای تولیدی شدهاند .این در حالیست که امروزه نقش
بخش خصوصی بهعنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به
رسمیت شناخته شده است.
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بهبود محیط کسبوکار را نیازمند
برنامهریزی و سیاستگذاری و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و
سنجش وضعیت محیط کسبوکار در کشور دانسته و بر این اساس
ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسبوکار ،برخی از
اصالحات اساسی را بهعنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح بر جدیت
و سرعت در اجرای آنها تأکید کردهاند.
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متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران درباره اصالح محیط کسبوکار کشور بدین شرح است:
وضعیت نامساعد محیط کسبوکار کشور که انجام فعالیتهای
اقتصادی مولد را با چالشها و موانع متعددی روبرو ساخته ،به یکی از
مشکالت اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است .اکنون بهبود محیط
کسبوکار هم بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی و
هم بهمنظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید
کشور به عنوان پیشنیاز خروج از رکود اقتصادی و پیادهسازی موفق
اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.
در حال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها
بخشهای مولد تحت تسلط بخشهای غیرمولد قرار گرفتهاند و به
نامساعد شدن فضای کسبوکار کشور دامن زدهاند .عواملی همچون
وجود گسترده فساد ،عدم حاکمیت قانون ،بیثباتی و عدم شفافیت
سیاستها ،فقدان امنیت حقوق مالکیت ،عدم استقالل قوه قضائیه،
هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیمگیریهای
مقامات دولتی و مواردی ازایندست که با نامناسب نمودن محیط
کسبوکار کشور ،ریسک فعالیتهای اقتصادی را باال بردهاند و موجب
کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به
فعالیتهای تولیدی شدهاند .این در حالی است که امروزه نقش بخش
خصوصی بهعنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت
شناخته شده است.
باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسبوکار برای فعالیتهای
اقتصادی نامساعد است؛ از یکسو هزینههای مبادله افزایش مییابد و
با محدود نمودن سرمایهگذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بیرمق
شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسبوکارها بهسوی فعالیت در
فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی میشود و از سوی دیگر موجب
عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی میگردد .از
همین رو ضروری است دولتها بهبود محیط کسبوکار را در دستور
کار خود قرار دهند .این مهم قطعاً نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری
و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط
کسب-وکار در کشور هست .نظر به اهمیت این موضوع ،اتاق ایران
بهعنوان پارلمان بخش خصوصی ،ضمن درخواست رفع موانع موجود
در محیط کسبوکار کشور برخی از اصالحات اساسی را به شرح زیر
پیشنهاد و بهعنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در
اجرای آنها تأکید مینماید:
پیشنهادهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به شرح
زیر است:

بولتن داخلی تولید ملی |1

.۱

شکلگیری اراده ملی و عزم فراقوهای برای ریشهکن نمودن پدیده
فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوهخواری

 .۲تنشزدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان ،لحاظ نمودن
مالحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و
جهتگیری به سمت تسهیل تجارت با جهان
.۳

استقرار امنیت و عدالت قضایی ،ایجاد نظام حقوقی کارآمد و
الزامآور نمودن اجرای قراردادها توسط سیستم قضائی

.۴

برقراری ثبات اقتصاد کالن از طریق ایجاد ثبات در سیاستهای
پولی و مالی ،ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال
سیاستهای یکشبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در
شاخصهای اقتصاد کالن نظیر تورم ،نرخ ارز و غیره

.۵

اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقاء جایگاه جمهوری اسالمی
ایران در شاخصهای بینالمللی فضای کسبوکار

.۶

تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواریهای دسترسی فعاالن
اقتصادی به تأمین مالی از طریق اصالح نظام بانکی و سوق دادن
منابع بانکی به سمت بخشهای حقیقی اقتصاد و پرهیز از
بنگاهداری بانکها

.۷

پیادهسازی "سیاست اصالحات مقرراتی" بهمنظور ایجاد یک
محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده،
متعدد ،بیکیفیت و ضد تولید

.۸

ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی بهمنظور کاهش
ریسک سرمایهگذاری و افزایش برنامهریزی برای فعالیتهای
اقتصادی بلندمدت

.۹

اصالح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیاتها ،تسهیل مراحل
تشکیل پرونده مالیاتی ،اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی،
استفاده از سیستم الکترونیک بهمنظور محاسبه و پرداخت مالیات
و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیتها
و امتیازات ویژه برای فعالیتهای نامولد (بازگشت به فهرست)

 8مشکل و  11راه نجات نظام بانکی ایران از زبان رئیسکل
اسبق بانک مرکزی  +اینفوگرافیک
(خبرگزاری تسنیم  ۲۱اسفند )۹۶
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی رغم اجرای قانون
عملیاتی بانکی بدون ربا از سال  ۶۳تاکنون ،سیستم بانکی ایران با
مشکالت ساختاری روبرو بوده و از شائبه ربوی بودن رنج می برد .در
خصوص وضعیت ساختار نظام بانکی ایرانی و چگونه حل مشکالت آن،
با طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به گفت وگو
نشسته ایم.
او براین باور است که ترازنامه منفی و زیان ده  ،تسهیالت معوق ،
تسهیالت تکلیفی – اجباری – دستوری  ،مطالبات از دولت ،بدهی به
بانک مرکزی  ،شائبه ربوی بودن عملیات بانکی ،تداوم اتکای دولت به
منابع بانکی و داشتن  ۳قانون مادر ( قانون پولی و بانکی -فانون اداره
امور بانکهای دولتی -قانون عملیات بانکی بدون ربا) را از جمله
مشکالت سیستم بانکی می داند با این حال ،معتقد است که اصلی
ترین مشکل تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن در داخل
ساختار بانکداری سنتی است.
وی که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران است و از شهریور  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۷رئیسکل
بانک مرکزی ایران بوده و در سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۵بهعنوان معاونکل
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۳وزیر امور
اقتصادی و دارایی بوده است ،برای حل مشکالت سیستم بانکی به راه
حلی دو مرحله ای معتقد است :اجرای تمام و کمال قانون بانکداری
بدون ربا با همة الزامات آن و تصویب قانون تحول نظام بانکی.
او در این مسیر از  ۶راه حل فوری یاد می کند که مشروح آن را در
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ادامه می خوانید.
اتکای دولت روحانی به منابع بانکی و بازارسرمایه و آثار مخرب آن بر
ساختار اقتصاد کشور
عملکرد دولت روحانی را در حوزه پولی و مالی چطور ارزیابی می
کنید؟
مظاهری :اقتصاد کشور با سختی های زیاد و در عین حال جدید و
بدیع روبرو است .مشکالت بودجه و سیاست های مالی دولت رکورد
هایی را لمس کرده که پیش از این قابل تصور هم نبود .دولت آقای
روحانی برای حل مشکالت روزمره  -در ادامه رویه خلف خود – به
منابع بانکی و اخیرا هم به منابع بازار سرمایه اتکا کرده است .این
سیاست ،دو تاثیر مخرب در ساختار اقتصاد کشور به همراه دارد .اول
آنکه انضباط و تعادل نظام پولی و بازار سرمایه را خدشه دار کرد .دوم
آنکه با بهره گیری سهل و سریع از منابع بانکی و بازار سرمایه – حس
و درد کسری بودجه و بدهکار بودن التیام می دهد و در نتیجه کمتر
به فکر کردن برای بهبود درآمد دولت و کنترل هزینه های خود می
پردازد.
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نرخهای سود فعلی در نظام بانکی ،برخاسته از فعالیتهای اقتصادی
نیست
وضعیت فعلی نظام بانکی را چطور می بینید؟
مظاهری  :امروز در نظام بانکی نرخ های سودی بین بانک و سپرده
گذار و مشتری بانک محاسبه و رد وبدل می شود که برخاسته از
فعالیت های اقتصادی نیست .رکود حاکم بربازار و فضای کسب و کار
ظرفیت و توان سرمایه گذاری و تولید و سودآوری در مقیاس های ۲۰
درصد و باالتر را ندارد.
سودآوری فعالیت های اقتصادی عامل تعیین کننده برای تعیین نرخ
سود بانکی نیست بلکه تقاضای موجود در بازار و نیاز بنگاههای
اقتصادی به پول – در عین حال نیاز بانکها و موسسات مالی به حفظ و
افزایش سپرده های خود – عامل تعیین نرخ سود بانکی است .وضعیتی
که به گفته آقای سیف رییس کل بانک مرکزی – منجر به ایجاد
وضعیت «جنگ قیمتی برای نرخ سود» شده .و بدیهی است که توصیه
اخالقی رییس کل محترم برای خاتمه این جنگ کارساز نبوده و
نخواهد بود .برای حل این معضل باید دید این جنگ قیمت ها برای
سود بانکی چگونه ایجاد شد و راه حل مناسب و جدی و عملی برای
آن پیدا کرد.
 ۸مشکل سیستم بانکی ایران
از ساختار نظام بانکی و مشکالت آن بگویید.
مظاهری  :قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال  ۱۳۶۲به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید .و بدون هیچ ایرادی در شورای نگهبان
ابالغ شد .این رخداد یک تحول بزرگ در ساختار اقتصاد کشور تلقی
شد.
به دنبال آن نظام بانکی ایران ساختار سپرده گذاری و تسهیالت خود
را به طور یکپارچه برآن اساس بنا نهادند.
قانون عملیات بانکی بدون ربا بر دو پایه استوار شده :پایه اول عملیات
بانکی درحوزه عقد قرض الحسنه – پایه دوم عملیات بانکی در حوزه
سرمایه گذاری .ساختار سپرده گیری و پرداخت وام درحوزه قرض
الحسنه بری از ربا بوده و پاکیزگی خود را از ابتالئات ناشی از ربا حفظ
کرده است.
ساختار سپرده گیری و پرداخت تسهیالت در حوزه سرمایه گذاری با
ترکیبی از وکالت و عقود اسالمی طراحی شد .براساس این قانون بانک
به وکالت سپرده گذاران – نسبت به پرداخت تسهیالت به مشتریان در
قالب عقود اسالمی اقدام می کند و سود حاصله از فعالیت های
اقتصادی ناشی از آن را وصول می کند .این سود متعلق به سپرده
گذاران است و بانک پس از برداشت حق الوکاله خود آن را به سپرده
گذاران پرداخت می کند.
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این چارچوب و اصول قانون عملیات بانکی بدون رباست .اجرای کامل و
دقیق آن -منافع و سودهایی را عاید بانک و سپرده گذار می کند که
بری از ربا خواهد بود.
به طور کلی اهم مشکالت سیستم بانکی را می توان چنین برشمرد:
.۱

ترازنامه منفی و زیان ده

 .۲تسهیالت معوق
 .۳تسهیالت تکلیفی – اجباری – دستوری
.۴

مطالبات از دولت

.۵

بدهی به بانک مرکزی

.۶

شائبه ربوی بودن عملیات

.۷

تداوم اتکای دولت به منابع بانکی

.۸

داشتن  ۳قانون مادر ( قانون پولی و بانکی -فانون اداره امور
بانکهای دولتی -قانون عملیات بانکی بدون ربا).

اصلی ترین مشکل کدام است؟
اصلی ترین مشکل ،تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن در
داخل ساختار بانکداری سنتی است.
آیا با اجرای این قانون ،نظام بانکی از ربا به واقع بری شد؟
حدود دو سال پس از تصویب قانون به همان ترتیب مندرج در قانون
عمل شد و مشکالت ناشی از تطبیق قانون جدید نیز مدیریت شد.
فرهنگ حاکم در نظام بانکی موجب شد که پیشنهادی مطرح شود
مبنی بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران و تسویه آن بعد
از نهایی شدن صورت های مالی بانک و محاسبه سود نهایی.
یکی از الزامات روش سود علی الحساب این است که این نرخ باید به
نحوی محاسبه و اعالم شود که پس از محاسبه سود نهایی – سپرده
گذار بدهکار نشود چون به هیچ وجه امکان پس گرفتن بخشی از آن
سود از سپرده گذاران مقدور و ممکن نیست.
تا آنجا که به خاطر دارم در تمام سالهای رواج سود علی الحساب یکی
از بانکها در یک یا دوسال در پایان سال توانست سود قطعی بیشتر از
علی الحساب بدست آورد و مابه التفاوتی حدود  ۱تا  ۱.۵درصد به
سپرده گذاران پرداخت کرد .در بقیه دوره ها هیچگاه سود قطعی
بیش از سود علی الحساب نبوده است و پرداخت های علی الحساب به
حساب قطعی منظور شده است.
امروز پس از چند سال بحث – وفاق نسبی درخصوص رابطه تورم و
سود بانکی و رونق اقتصادی حاصل شده است .اما در عمل شاهد این
هستیم که براساس آمار رسمی – نرخ تورم به کمتر از  ۱۰درصد
رسیده است .در عین حال نرخ سود در بانک ها و موسسات مالی -
حداقل دوبرابر نرخ تورم است.
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سعی و کوشش بلیغ در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شورای
هماهنگی بانکها برای تعدیل این نرخ و کاهش آن متناسب با نرخ تورم
تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
هزینه تمام شده پول مبنای تعیین نرخ سود بانکی – نرخ های اعالمی
بانکها و موسسات مالی دیگر مخصوصا موسسات غیر مجاز  -جنگ
قیمتی برای سود بانکی – با علم و اطالع از اینکه این سود را نمی
توانند از محل فعالیتعهای اقتصادی تامین کنند.
این روند تولید نقدینگی می کند  .نقدینگی ای که با همان رشد حدود
 ۲۵درصد افزایش می یابد .این نقدینگی فاقد ویژگی های حیات
بخشی نقدینگی نیست .اما خطرات آن را دارد .خطر تبدیل به تقاضا و
باال بردن تقاضای کل جامعه.
ممکن است گفته شود بی اعتمادی وجود دارد ددر این صورت می
توان کار را در دو مرحله انجام داد  .علی الحساب را به رقمی معادل
تورم منهای  ۲درصد منظور کرد .سپس براساس عملکرد و درآمد بانک
تسویه کرد (در مقاطع  ۳ماهه یا  ۶ماهه).
سه ایراد اصلی و محوری ساختار سود بانکی
از ایرادات وارده بر ساختار سود بانکی بگویید.
برای ساختار سود بانکی در وضعیت فعلی سه ایراد اصلی و محوری می
توان برشمرد:
اول :نرخ سود علی الحساب با ماهیت سود قطعی توسط بانک ها و
موسسات مالی اعالم می گردد.
دوم :تنگنای مالی بانکها موجب شده بانک ها برای جلب سپرده ی
بیشتر سود علی الحساب را نه براساس درآمد واقعی -و حتی نه
براساس برآورد واقعی از درآمد های قابل پیش بینی -بلکه براساس
رقابت با سایر بانکها و موسسات مالی تعیین و سعی کنند هرچه می
توانند اعداد باالتری را مطرح کنند و به تعبیر آقای سیف «جنگ
قیمتی برای سود بانکی» در بگیرد .نتیجه عددی می شود که از سود
ئاقعی حاصل از فعالیت های اقتصادی فراتر می رود و با مالحظه
شاخص های کالن اقتصاد ( تورم – رکود  )...چنین سودی از مجموع
فعالیت های اقتصادی ناشی از تسهیالت بانکی حاصل نمی شود.
سوم :سود حاصل از تسهیالت به عنوان درآمد بانک منظور می شود و
پرداخت سود به سپرده گذاران به عنوان هزینه ی بانک منظور می
شود .در قانون بانکداری بدون ربا – بانک وکیل سپرده گذار است و
تسهیالت را به وکالت از طرف سپرده گذار به مشتری پرداخت می
کند .بنابراین درآمد حاصل از تسهیالت متعلق به سپرده گذار است و
بانک فقط حق دارد مبلغی که به عنوان حق اوکاله با سپرده گذار
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توافق کرده است را از آن درآمد ها بردارد و به عنوان درآمد خودش
منظور نماید.
چهارم :با توجه به دو بند فوق – تراز دریافت و پرداخت سود تسهیالت
و سود سپرده ها کاهش یافته و حتی منفی می شود .شاهد بودیم که
برای مقابله با این مشکل برخی از مدیران – نسبت به مدیریت و
تنظیم صورتهای مالی خود به انحاء مختلف اقدام کنند تا بتوانند
سودهای علی الحساب را تامین و پرداخت کنند و به عالوه سود مورد
انتظار سهامداران را تامین کنند .این کار با بهره گیری از ابزارهای
مختلف از جمله استفاده ی نابجا از روش حسابداری تعهدی و یا
معامالت صوری با واحد ها ی وابسته به خود یا معامله و همکاری با
واحدهای وابسته به دیگر موسسات نسبت به شناسایی سود و آرایش
صورت های مالی اقدام کنند.
پنجم :این روش ناصحیح و ناسالم است .البته تداوم آن با اصالح
استاندارد های حسابرسی و حسابداری و نظارت جدی تر بانک مرکزی
روز صورتهای مالی بانکها – قابل ادامه نخواهد بود .همانطور که در
سال جاری درخصوص بانک صادرات و بانک ملت شاهد بودیم که با
حذف بخشی از درآمدهای مندرج درصورتهای مالی آن بانک ها و یا
گرفتن ذخیره برای آن درآمدها – عملکرد آن بانک ها منجر به زیان
شد.
این رخداد تلخی بود و احتمال تکرار در موارد دیگر هم وجود دارد.
درعین حال نوید نظارت جدی بانک مرکزی را می دهد و این نظارت
ضامن توفیق در اصالح حسابهای بانک ها خواهد بود .از دید بانکها –
این نظارت جدی نشانه آن است که در آینده از این روشها برای بزک
کردن صورتهای مالی نمی توانند استفاده کنند و بنابراین دلیل دیگری
است که به فوریت برای اصالح ساختار سود بانکی اقدام کنند.
ششم :با اعالم نرخ سود برای سپرده گذاران بانکها به ناچار نسبت به
اخذ سود تسهیالت ( هم عقود مبادله ای و هم عقود مشارکتی) به
صورت قطعی از مشتریان اخذ می کنند .و بدیهی است که باید نرخی
باشد که که از نرخ سود سپرده گذاران و به طریق اولی از نرخ تورم
باالتر باشد .این امر انعکاس ناخوشایندی در جامعه داشته و بعداز
حدود  ۳۵سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا  -شائبه
ربوی بودن عملیات بانکی را در اذهان عمومی و دینداران مطرح کرده
است.
هفتم :جنگ قیمتی برای سود بانکی عالوه برهمه مشکالت که بیان
شد – فرصتی طالیی برای موسسات مالی غیرمجاز و غیرمتشکل
بوجود می آورد کع با اعالم نرخ سود علی الحساب باالتر از نرخ سود
بانکها – به این جنگ دامن بزنند و سپرده های بیشتری را برای خود
جلب کنند و برای گسترش تخلفات خود توانمند تر شوند .این امر
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دلیل و بهانه ای هم برای بانکها و موسسات مجاز می شود که در این
جنگ قیمتی مشارکت کنند.
ممکن است گفته شود موسسات غیرمجاز از بانک مرکزی تبعیت نمی
کنند و بنابراین آنها کار خود را انجام می دهند .نکته مهم این است که
آن موسسات غیرمجاز با همان ابزارهای رایج و مورد قبول بانک
مرکزی و مردم بازی می کنند .اگر این رسم سود علی الحساب از
صحنه عملیات بانکی کنار برود – این ابزار از دست موسسات غیر مجاز
نیز خارج می شود.
 ۱۱راه حل بهبود ساختار نظام بانکی و سود
راه حل پیشنهادی شما برای بهبود ساختار نظام بانکی و سود چیست؟
مظاهری :دولت و مجلس در تالش هستند الیحه قانون تحول نظام
بانکی را تدوین و تصویب نمایند .یقینا در آن قانون به این موضوع
توجع شده و برای رفع مشکل چاره جویی خواهد شد .لیکن اوال معلوم
نیست چه زمانی آن قانون تصویب خواهد شد .زیرا هنوز الیحه دولت
به مجلس ارائه نشده و به عالوه در چند ماه اینده انتخابات و تغییر
دولت را در پیش داریم.
ثانیا وضعیت موجود به مرزهای غیرقابل ادامه نزدیک شده و به ناچار
باید برای حل مشکل – اقدامی عاجل به عمل آورد .ثالثا راه حل های
اساسی که امروز به مورد اجرا گذاشته شود در صورت توفیق می تواند
در قانون جدید هم مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
هر راه و روشی برای حل این مشکل باید متضمن این باشد که:
تسهیالت بانکی به مشتریان و طرحهایی داده شود که بررسی های
اعتبار سنجی و برنامه کسب و کار منسجم و کامل و صحیحی به بانک
ارائه داده باشند و طرح پیشنهادی آنان دارای توجیه اقتصادی کامل و
مستند و قابل اتکایی باشد.
دولت از تحمیل اعتبار جدید اجباری یا دستوری به بانکها مطلقا
خودداری کنند .تسهیالت تکلیفی صرفا برای موارد مندرج در قانون
بودجه و طبق روال قانونی مربوطه انجام شود .تعهدات دولت بابت
تسهیالت تکلیفی قبلی ظرف  ۲سال در بودجه پیش بینی و پرداخت
شود .حجم تسهیالت تکلیفی ساالنه  ۲۵درصد کاهش یابد و در ۴
سال آینده این تسهیالت از بودجه کل کشور حذف شود.
بانک نسبت به نظارت برمصارف مشتری از محل اعتبارات دریافتی
اقدام نماید.
سود دریافتی از تسهیالت پرداختی و فعالیت اقتصادی مشتریان به
عنوان سود متعلق به سپرده گذاران ثبت و به سپرده گذاران پرداخت
شود.
تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه – سود وزیان – جدول گردش
نقدینگی) براساس استاندارد  IFRSتهیه شود.
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سود سپرده گذاران در قالب حسابداری نقدی محاسبه و کارسازی
شود.
سپرده های سرمایه گذاری در ترازنامه بانکها تحت سرفصل حساب
های انتظامی ثبت شود .به حساب درآمد بانک منظور نشود .سود
حاصل از تسهیالت بانکها نیز در حساب های انتظامی ثبت شود و فقط
به اندازه حق الوکاله ای که از پیش تعیین شده و حداکثر  %۳باید
باشد -در حساب درآمد بانک منظور شود.
بانک هزینه های خودش و سود سهامداران بانک را از محل این حق
الوکاله تامین می کند.
سود حاصل از تسهیالت پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذاران
پرداخت می شود .این پرداخت به عنوان هزینه برای بانک نخواهد بود
و در حساب سود و زیان بانک تاثیری نمی گذارد.
سود پرداختی توسط بانک به سپرده گذاران که به این ترتیب انجام
می شود از هرگونه اتهام و شایبه ربوی بودن بری خواهد بود .بانکهایی
که سود بیشتر کسب کنند سود بیشتری به سپرده گذاران پرداخت
می کنند .مردم به آن بانکها اقبال بیشتری خواهند کرد .و رقابت
واقعی و سالمی بین بانکها بوجود خواهد آمد.
تسهیالت بانک به مشتریان در قالب عقود اسالمی پرداخت می شود.
ماهیت کلیه عقود اسالمی مشارکت طرفین در منافع یک فعالیت
اقتصادی است .یکی از الزامات این نوع قراردادها مشارکت در سود
حاصله از ان فعالیت اقتصادی است .بنابراین پرداخت مشتریان به بانک
تحت سرفصل "سهم سود" ( )Dividendثبت می شود و تحت
سرفصل "بازپرداخت وام" انجام نمی شود .نتیجه اینکه از محل سود
خالص بعد از کسر مالیات پرداخت می شود( .توضیح آنکه براساس
مبانی حسابداری بازپرداخت وام از محل سود ناخالص قبل از کسر
مالیات انجام می شود ،ولی پرداخت سود شرکا از محل سود خالص
بعد از پرداخت مالیات انجام می شود) .به این ترتیب سپرده گذاران
بانکها سودی را دریافت می کنند که قبال مالیات ان پرداخت شده
است .همچنین موضوع اخذ مالیات از سود بانکی نیز حل می شود.
اصلی ترین مشکل نظام بانکی را تصویب قانون بانکداری بدون ربا و
اجرای آن در داخل ساختار بانکداری سنتی دانستید ،چه راه حلی
برای آن دارد؟
مظاهری :راه حل در  ۲مرحله قابل اجراست:
.۱

اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا با همة الزامات آن

 .۲تصویب قانون تحول نظام بانکی
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در راه حل فوری این نکات قابل اجراست:

.۱

لزوم اصالح رابطه سپرده گذار و بانک ( در بانکداری بدون ربا
رابطه وکیل و موکل  ،پول به مالکیت وکیل درنمی آید کماکان
متعلق به موکل است .این پول را موکل نباید جز دارایی خود ثبت
کند و باید آن را زیر خط تراز در بخش وجوه انتظامی به ثبت
برساند).

پیش از اشاره به  ۶راه حل فوری درک نکات زیر ضروری است:
.۲

عدم اجازه ثبت سود در بخش درآمد (لزوم ثبت آن در حسابهای
انتظامی (زیر خط) ،سود به عنوان امانت موکل نزد وکیل است)

.۳

اجازه ثبت حق الوکاله در بخش درآمد (سقف حق الوکاله حداکثر
 ۳درصد)
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براساس قانون بانکداری بدون ربا و براساس شرع ،هیچ کس حتی
دولت و مجلس ( به مدد قوانین مصوبه خود) حق ندارند ،به وکیل
تکلیف کند که پول سپرده گذاران را کجا صرف نماید.
دولت و مجلس حق ندارند به تعیین تسهیالت تکلیفی ،اجباری یا
دستوری اقدام کنند.

.۴

وکیل موظف به دادن سود به موکل (بانک موظف است که این
سود را که به موکل متعلق است ،آن را به موکل پس دهد نه
بیشتر و نه کمتر)

.۵

لزوم اصالح رابطه بانک و تسهیالت گیرنده:

طبق قانون بانکداری بدون ربا؛ لزوم وجود رابطه میان بانک و تسهیالت
گیرنده مبتنی بر یکی از قراردادهای پایه ای عقود اسالمی اعم از عقود
مبادله ای و مشارکتی
لزوم شریک شدن بانک در سود و زیان با تسهیالت گیرنده در عقود
مشارکتی

.۶

لزوم عدم دخالت شخص ثالث در تعیین تکلیف در امر وکالت:
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به عنوان آخرین سوال ،از ارزیابی خود از سیاستهای ارزی در چارچوب
بحثمان بفرمایید.
مظاهری :علی رغم ارتباط این بحث به موضوع ،ورود و تشریح آن را به
مصاحبه بعدی موکول می کنیم.
گفت وگو و اینفوگرافیک از :مریم سلیمی (بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری
سرمایه گذاری خارجی در صنعت همچنان منفی است+
جدول
(خبرگزاری تسنیم  ۵اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،براساس آمار میزان
طرحهای مصوب هیأت سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی،
معدنی و تجاری مصوب در  ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته همچنان روند کاهشی را نشان می دهد.
مطابق آمار در نه ماهه امسال  ۵۸طرح به تصویب هیأت سرمایه
گذاری رسیده که حجم کل سرمایه گذاری در این طرحها  ۲.۷میلیارد
دالر است .این حجم سرمایه گذاری در حالی امسال در بخش صنعت
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انجام شده که میزان سرمایه گذاری خارجی در ۹ماهه سال گذشته با
 ۵۲طرح صنعتی  ۵میلیارد دالر بوده است.
جزئیات سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف صنعت و معدن
طی ۹ماهه امسال به شرح زیر است:
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(بازگشت به فهرست)

ثبات در سیاستهای کالن اقتصاد شرط الزم برای امنیت
سرمایهگذاری است
(خبرگزاری تسنیم  ۹اسفند )۹۶

افسارگسیخته برآمد  .دولتمردان نمی دانندبدون برداشتن موانع کسب
و کار نمیتواند نقدینگی را به سمت تولید سرازیر کنند ؟ساده
انگاریست که این آزمون و خطا را ناشی از عدم شناخت دولت از
وضعیت بازار و تولید و نا آگاهی از سیاستهای پولی در شرایط مختلف
اقتصادی بدانیم .به نظر میرسد تامین کسری بودجه و هماهنگی دولت
با بانکهای سرمایه گذاری (هلدینگهای ارزی و )..و ..آشکارترین عوامل
برای رفتار اقتصادی چند ماهه اخیر دولت است.
یکی از اثرات منفی این شوک هیجانی افزایش ناگهانی قیمت مسکن
در پایتخت بود و باز هم آرزوی مستاجران برای صاحبخانه شدن (حتی
با اخذ وام مسکن و فروش ماشین و طالو)....یک شبه بر باد رفت.
ثبات در سیاستگذاریهای کالن اقتصادی اولین شرط الزم برای امنیت
سرمایه گذاری در راستای توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط
معیشتی مردم است.
محسن غالمی ،تحلیل گر اقتصادی در زمینه امنیت اقتصادی (بازگشت
به فهرست)

 1.3میلیارد دالر سرمایه خارجی بعد از برجام جذب بخش
نفت ایران شد
(خبرگزاری تسنیم  ۱۸اسفند )۹۶

باشگاه خبرنگاران پویا ،سیاست پولی ،سیاستی است که بر عهده بانک
مرکزی است.در این سیاست حجم پول را کاهش یا افزایش می
دهند.اگر حجم پول افزایش یابد سیاست پولی انبساطی و اگر کاهش
یابد سیاست پولی انقباضی انجام پذیرفته است .در دوران رکود برای
افزایش تقاضا با سیاست پولی انبساطی تقاضا افزایش و در نتیجه
عرضه افزایش و اقتصاد به وضع مطلوب میرسد و در دوران رونق برای
کنترل بازار باسیاست پولی انقباضی حجم پول را کاهش می دهند.در
چند سال گذشته رکود اقتصادی در کشور حاکم بوده و دولت در
مهرماه سال ۹۶با کاهش نرخ بهره بانکی (سیاست انبساطی)بدنبال
ایجاد رونق اقتصادی در کشور بود.سیاستگذاران اقتصادی بخوبی می
دانند افزایش حجم پول در بازار اگر منجر به تولید نشود حتما باعث
ایجاد تورم خواهد شد.نقدینگی آزاد شده ناشی از کاهش نرخ بهره
بانکی وارد بازار ارز و سکه و رونق التهابی معامالت مسکن در پایتخت
شد و بدلیل عدم شرایط مطلوب تولیدبه سمت رونق کسب وکار
حرکت نکرده و به سمت ایجاد تورم حرکت نمود و دستاورد دولت در
کاهش نرخ تورم در۴سال گذشته در مدت ۴ماه در معرض خطر قرار
گرفت .به ناچار دولت سراسیمه با سیاست انقباضی پولی(فروش اوراق
قرضه ریالی و ارزی و پیش فروش سکه)بدنبال مهار نقدینگی
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال ،شرکت
های بزرگ نفتی جهان ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در
بخش انرژی ایران ،پول های خود را در جیبشان نگه دارند.
شرکت های بین المللی عمدتا به دلیل تهدیدات دولت ترامپ مبنی بر
خروج از توافق هسته ای و وضع مجدد تحریم های نفتی از حضور در
ایران خودداری می کنند.
مقامات ایرانی پیش بینی می کردند که تا االن توافق هسته ای منجر
به جذب  ۱۰میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید به بخش نفت و گاز
کشور شود .اما به گفته تحلیلگران موسسه مشورتی وود مکنزی ،تنها
حدود  ۱.۳میلیارد دالر سرمایه در طی  ۲سال به این بخش تزریق
شده که آن هم عمدتا از سوی چینی ها بوده است.
تنها چند شرکت معدود نظیر توتال فرانسه ،خودروسازی پژو و
هواپیماسازی بوئینگ راه هایی را برای انعقاد قرارداد در ایران یافته اند،
اما مابقی شرکت ها همچنان در حاشیه مانده اند.
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روند کند جذب سرمایه گذاری مقامات ایرانی را ناامید کرده و موجب
شده تا آنها آمریکا را به ترویج ترس و عدم قطعیت در مورد ایران متهم
کنند.
بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران در مصاحبه ای گفت« :من راضی
نیستم ...اما ما داریم تالش می کنیم و من خوش بین هستم».
(بازگشت به فهرست)

وضعیت سرمایهگذاری در کشور تا یک سال آینده قابل
قبول میشود
(خبرگزاری تسنیم  ۲۳اسفند )۹۶

سرمایهگذاری  500میلیون دالری باکو در ساخت راه آهن
رشت آستارا
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پایان نشست
کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان  ۱۲سند همکاری امضا خواهد
شد که یکی از مهمترین این اسناد امضای سند سرمایه گذاری
مشترک ایران و آذربایجان می باشد.
بر این اساس راه اهن رشت استارا با سرمایه گذاری مشترک و به
صورت  ۵۰۰میلیون دالر از طرف ایران و  ۵۰۰میلیون دالر از طرف
آذربایجان تکمیل خواهد شد.
گفتنی است از دیگر سندهای مهمی که در این نشست به امضا خواهد
رسید قرارداد سواپ گازی و نفتی دو کشور ایران و آذربایجان است.
این قراردادها با سفر رییس جمهور ایران به آذربایجان بعد از تعطیالت
نوروز نهایی خواهند شد.
این کمیسیون با حضور کرباسیان و مصطفی اف وزرای اقتصاد دو
کشور در حال برگزاری میباشد.
سال گذشته در حاشیه بازدید روسای کمیسیون مشترک اقتصادی
ایران و آذربایجان از راه آهن رشت قزوین جمهوری آذربایجان برای
احداث خط آهن رشت – آستارا سرمایه گذاری به میزان  ۵۰۰میلیون
دالر را پیشنهاد داده بود.
پروژه احداث خط ریلی رشت -آستارا پس از آغاز آن در طی دوره ۳
ساله انجام خواهد شد و بر طبق برآوردهای صورت گرفته احداث این
مسیر  ۱۳۰۰میلیارد تومان هزینه را در برخواهد داشت.
در مالقاتهای روسای جمهوری ،دو کشور ایران و آذربایجان آمادگی
خود را جهت اجرایی شدن این پروژه اعالم کرده بودند.
با متصل شدن ریلی مسیر شمال و جنوب امکان جابجایی  ۱۰میلیون
تن بار و  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار مسافر از این مسیر فراهم خواهد شد.
(بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛
چهارمین هماندیشی سازمان فرابورس در آستانه «فیناستارز »۲۰۱۸
با حضور هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری و علیرضا دلیری؛ معاون
توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برگزار شد.
امیر هامونی؛ مدیرعامل فرابورس در این نشست اظهار کرد :رویداد
فیناستارز بهانهای است که بتوانیم ادبیات سرمایهگذاری را بین
نهادهای مالی کشور توسعه دهیم.
وی یادآور شد :در نمایشگاههای بینالمللی مطرح دنیا حدود  ۹۵درصد
مباحث حول سرمایهگذاری در بخش فینتک است؛ تنها راهکاری که
میتواند مسائل حوزه  RegTechرا حل کند ،فینتکها هستند.
او ادامه داد :تا امروز حدود  ۲۰چالش این حوزه جمعآوری شده است
و تالش داریم در فیناستارز امسال چالشهای واقعی کسبوکارها را به
استارتاپها ارائه کنیم؛ اگر ادبیات این حوزه شکل گیرد ،خودش
میتواند راهش را پیدا کند.
هامونی گفت :پیشنهاد کردهایم آقای حکیمی از بانک مرکزی در
شورای مرکزی سیاستگذاری این رویداد حضور پیدا کنند.
***وضعیت سرمایهگذاری کشور تا سال آینده قابل قبول میشود
علیرضا دلیری؛ معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری هم در این نشست با اشاره به ایجاد
سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور از چند سال گذشته ،ابراز کرد :پس
از این ،با تعریف صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه ،چارچوب قانونی و
رسمی این حوزه شکل گرفت.
وی گفت :امیدواریم با ورود صندوقهای سرمایهگذاری جدید تا یک
سال آینده ،وضعیت سرمایهگذاری در کشور به مرحله قابل قبولی
برسد؛ اگر میخواهیم حوزه فینتک را رشد دهیم ،نباید تنها به حوزه
پرداخت توجه کنیم.
او افزود :هرچند رشد حوزه فینتک در کشور خوب بوده اما تاکنون
تمرکز اصلی بر حوزه پرداخت بوده است.
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دلیری تأکید کرد :اگر میخواهیم این حوزه را توسعه دهیم باید عالوه
بر گسترده کردن دامنه فعالیتها و توجه به سایر حوزهها در کنار
پرداخت ،سرعت توسعه خود را هم افزایش دهیم؛ پول خردهای زیادی
در کشور وجود دارد ،باید سعی کنیم حوزه سرمایهگذاری جمعی را
توسعه دهیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری اظهار کرد :احساس ما در معاونت علمی آن است که
سرمایهگذاری سنتی در کشور در حال منسوخ شدن است و خیلی از
بانکها تفاهمنامههایی را با معاونت علمی برای ورود به حوزه فینتک
امضا کردهاند؛ این در حالی است که تا چند سال پیش بانکها تصور
میکردند فینتکها رقیب آنها هستند.
به گفته دلیری ،در بستر قانونی حوزه فینتک ،خوشبختانه بانک
مرکزی نسبت به ابتدا همکاری بهتری را از خود نشان میدهد؛ الزم
است سایر حوزهها را هم بررسی و آزمون و خطا کنیم.
به گزارش تسنیم ،در فرومهای فینتک مطرح میشود که تا پنج سال
آینده  ۵۰درصد ارزهای دنیا دیجیتالی خواهد شد؛ این مورد اگر چه
ادعای بزرگی به حساب میآید اما هنوز قوانین این حوزه در کشور ما
تدوین نشده است( .بازگشت به فهرست)

سرمایهگذاری  300میلیارد ریالی در بازیافت پسماند
کارخانههای روی
(خبرگزاری فارس  ۲۶اسفند )۹۶

مدیرعامل شرکت کالسیمین گفت :امکان بازیافت پسماند کارخانههای
روی با تکنولوژی جدید با سرمایهگذاری  ۳۰۰میلیارد ریالی فراهم
شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،امیر رحیمی اظهار داشت :طی یک سال
اخیر طرح های بزرگی در راستای اهداف زیست محیطی اجرا شده که
مهمترین آنها ،پروژه تولید محصول از طریق بازیافت پسماندهای
مجتمع روی دندی با به کارگیری تکنولوژی های جدید است که در
قالب احداث بزرگترین کارخانه تولید کنسانتره روی از بازیافت
پسماندهای  ۲۰ساله به روش  BZSراه اندازی شده است.
به گفته وی ،هزینه طراحی و ساخت این کارخانه بیش از  ۳۰۰میلیارد
ریال است که طی ماه های اخیر در مرحله بهره برداری قرار گرفته
است.
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وی با اشاره به طراحی و ساخت دو سیستم غبارگیر و نصب آن در
خروجی دودکش های واحد ذوب دو کارخانه روی زنجان و دندی با
هزینه  ۵.۵میلیارد ریالی با هدف کنترل و کاهش آالینده های خروجی
از واحد ریخته گری ،گفت :با استناد به نتایج پایش های خوداظهاری
انجام شده توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست ،تمام
پارامترهای کیفی خروجی این دو سیستم راه اندازی شده کامال به
مقادیر کمتر از حد مجاز مربوطه تنزل یافته است.
رحیمی افزود :در راستای حفظ و توسعه فضای سبز طی سال های
اخیر حدود  ۴۰هکتار در محدوده کارخانههای زنجان و دندی ،فضای
سبز و درختکاری ایجاد شده و بیش از هزار اصله درخت جهت توسعه
فضای سبز در حال کاشت است.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی  ۶سیستم ایمهاف تانک و یک
سیستم لجن فعال برای جمع آوری و تصفیه فاضالب بهداشتی
کارخانه تغلیظ مجتمع دندی طی سالهای اخیر گفت :آخرین پروژه
مهمی که در این حوزه عملیاتی شده طرح تصفیه فاضالب انسانی
متمرکز بیولوژیکی کارخانهها است.
وی اظهارکرد :در راستای مدیریت آب های سطحی و کنترل انتشار
آلودگی ها ،پروژه جمع آوری روانآبها و زه آبهای سطحی محوطه
کارخانه های مجتمع دندی با صرف هزینه ای باالی سه میلیارد ریال
به اتمام رسیده است.
وی گفت :یکی از پروژه های پایشی مهم که اخیرا محقق شد ،پایش
آبهای زیرزمینی در چاههای منطقه دندی است که نتایج این آنالیزها
موید عدم وجود آلودگی و استاندارد بودن آبهای زیرزمینی است ،البته
علیرغم وجود چاه های متعدد در مناطق اطراف مجتمع دندی با
توجه به تاکید محیط زیست استان زنجان ،اجرای عملیات حفاری و
احداث سه چاه پایش تحت شماره های  ۱تا  ۳با هزینه یک میلیارد
ریالی در حال انجام است( .بازگشت به فهرست)

بازرگانی
تجارت  80میلیارد دالری ایران با جهان در  10ماه
(خبرگزاری تسنیم  ۴اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا ایزدیان مجموعه مبادالت
تجاری یعنی صادرات و واردات کشور (بدون احتساب نفت) در  ۱۰ماه
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نخست امسال را  ۱۳۵میلیون تن عنوان کرد و گفت :مبادالت تجاری
کشور از نظر وزنی چهار دهم درصد نسبت به دوره مشابه افزایش یافته
است.
**افزایش صادرات در زیربخش های صنعت ،فرش و معدن
وی در مورد صادرات کاالهای غیرنفتی در  ۱۰ماه نخست امسال نیز
گفت :در این دوره زمانی ۱۰۵ ،میلیون تن کاال به ارزش  ۳۷میلیارد
دالر صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ،از نظر ارزشی ۱.۷
درصد رشد و از نظر وزنی  ۲درصد کاهش داشت.
ایزدیان با بیان اینکه در این مدت صادرات سه زیربخش رشد نسبتا
خوبی داشت ،گفت :نخستین زیربخش ،صنعت است که با  ۳۳میلیون
تن و  ۱۳.۹میلیارد دالر ،از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب  ۱۸و ۱۷
درصد افزایش یافت .این بخش ،حوزه مهمی به لحاظ اشتغال زایی
است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اضافه
کرد :صادرات زیربخش معدن نیز در این دوره رشد قابل توجهی داشت
و با  ۱.۴میلیارد دالر ،نسبت به دوره مشابه گذشته  ۲۸درصد رشد
نشان می دهد.
وی افزود :فرش و صنایع دستی سومین زیربخشی است که در  ۱۰ماه
نخست امسال از رشد قابل توجهی در صادرات برخوردار شد؛ در این
دوره زمانی ۳۷۷ ،میلیون دالر فرش و صنایع دستی به دیگر کشورها
صادر شد که نسبت به پارسال  ۱۸درصد رشد داشته است.
**کاهش صادرات در میعانات گازی ،پتروشیمی و محصوالت
کشاورزی
ایزدیان با بیان اینکه صادرات در زمینه های میعانات گازی ،پتروشیمی
و کشاورزی نسبت به دوره مشابه پارسال کاهشی بوده است ،گفت :در
 ۱۰ماه نخست امسال  ۱۴.۵میلیون تن میعانات گازی به ارزش ۵.۷
میلیارد دالر صادرات داشته ایم که هم از نظر وزنی و ارزشی هشت
درصد کاهش داشته است.
به گفته وی ،در این دوره زمانی  ۳۱میلیون تن محصوالت پتروشیمی
به ارزش  ۱۲.۶میلیارد دالر صادر شده است که نسبت به دوره مشابه
پارسال از لحاظ وزنی  ۱۳درصد و از نظر ارزشی هشت درصد کاهش
داشته است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت:
صادرات محصوالت کشاورزی نیز در  ۱۰ماه نخست امسال با کاهش ۵
درصدی ،به  ۳.۲میلیارد دالر رسیده است.
**چین ،امارات و عراق ،سه بازار اصلی کاالهای ایرانی
ایزدیان در مورد مهمترین بازارهای صادراتی کاالهای ایرانی در  ۱۰ماه
نخست امسال گفت :چین با  ۷.۴میلیارد دالر ،نخستین بازار کاالهای
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صادراتی ایران است که  ۲۰درصد صادرات غیر نفتی را به خود
اختصاص داده است.
وی ادامه داد :در  ۱۰ماه نخست امسال ،امارات با  ۵.۱میلیارد دالر،
عراق با  ۵میلیارد دالر ،کره جنوبی با  ۳.۴میلیارد دالر ،ترکیه با ۳.۲
میلیارد دالر ،هند با  ۲.۳میلیارد دالر ،افغانستان با  ۲.۲میلیارد دالر،
پاکستان با  ۷۳۰میلیون دالر  ،تایلند با  ۵۸۶میلیون دالر و اندونزی با
 ۴۶۵میلیون دالر  ،مهمترین بازارهای کاالهای صادراتی ایران بودند.
به گفته ایزدیان ،عمان ،ترکمنستان و آذربایجان از جمله دیگر
بازارهای صادراتی ما بودند.
**سهم  ۶۰درصدی کاالهای واسطه ای در سبد کاالهای وارداتی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در
بخش دیگری از گفت و گو با ایرنا ،به تشریح آخرین وضعیت واردات
کاال پرداخت و افزود :در  ۱۰ماه نخست امسال  ۳۰.۵میلیون تن کاال
به ارزش  ۴۲.۸میلیارد دالر واردات داشتیم که در مقایسه با دوره
مشابه پارسال ،از نظر وزنی  ۱۰درصد و از نظر ارزشی  ۲۲درصد
افزایش یافته است.
ایزدیان با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی افزایش واردات ،ورود قطعات
منفصله تولید خودرو است ،گفت :با افزایش تولید خودرو ،واردات
قطعات منفصله افزایش یافته است؛ به طوری که مقام اول و ششمِ ۱۰
کاالی وارداتی اصلی ،به قطعات منفصله خودرو اختصاص دارد.
وی گفت :چین با  ۱۰.۲میلیارد دالر و حدود  ۲۴درصد سهم از کل
واردات ،امارات با  ۷.۸میلیارد دالر ،کره جنوبی با سه میلیارد دالر،
ترکیه با  ۲.۶میلیارد دالر ،آلمان با  ۲.۳میلیارد دالر ،هند با ۱.۸
میلیارد دالر ،سوئیس با  ۱.۸میلیارد دالر ،فرانسه با  ۱.۴میلیارد دالر ،
هلند با  ۱.۲میلیارد دالر و ایتالیا با  ۱.۱میلیارد دالر ۱۰ ،مبدا اصلی
کاالهای وارداتی به ایران است.
ایزدیان در مورد ترکیب کاالهای وارداتی نیز گفت ۲۵.۶ :میلیارد دالر
از واردات  ۱۰ماه نخست امسال به کاالی واسطه ای اختصاص دارد که
به این ترتیب ،حدود  ۶۰درصد کاالهای وارداتی ،کاالی واسطه ای
بودند که به خط تولید می رود.
وی با بیان اینکه در  ۱۰ماه نخست امسال  ۶.۶میلیارد دالر کاالی
سرمایه ای و حدود هشت میلیارد دالر کاالی سرمایه ای به کشور وارد
شده است ،گفت :سهم کاالهای سرمایه ای از کل واردات  ۱۵.۵درصد
و سهم کاالهای مصرفی نیز  ۱۸.۶درصد است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد
تراز تجاری ایران در  ۱۰ماه نخست نیز گفت :با توجه به اینکه در این
مدت  ۳۷میلیارد دالر صادرات و حدود  ۴۳میلیارد دالر واردات
داشتیم ،تراز تجاری کشور حدود منفی  ۵.۷میلیارد دالر است.
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اعتباری خریداران خارجی و پوشش بیمه ای صندوق صادرات صورت
گیرد( .بازگشت به فهرست)

وی ادامه داد :با توجه به اینکه کسری تراز تجاری کشور در ماه های
گذشته به هشت میلیارد دالر رسیده بود ،هم اکنون شاهدیم که این
شاخص بهبود پیدا کرده است( .بازگشت به فهرست)

موازنه تجاری ایران با ترکیه در سال  2017مثبت شد

اختصاص تسهیالت ارزی  3.5درصد به صادرکنندگان

(خبرگزاری تسنیم  ۱۲اسفند )۹۶

(خبرگزاری تسنیم  ۸اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت
صادرات ایران ،سیدکمال سیدعلی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان
برتر استان البرز با اشاره به تراز مثبت صادراتی کشور و لزوم توسعه
صادرات غیرنفتی اظهار داشت :سال  ۸۰حدود  ۳.۵میلیارد دالر
صادرات داشتیم و امسال آمار صادرات ما باالتر از  ۴۵میلیارد دالر و از
سال گذشته هم بیشتر خواهد شد و باید بیشتر روی صادرات غیرنفتی
کار کرد .وی افزود باید به ابزار صادرات ،زیرساخت ها و امکاناتی که در
کشور وجود دارد توجه شود چرا که صادرات؛ موتور محرکه اقتصاد
کالن است و بدون آن نمی توان اشتغال ایجاد کرد و از رکود خارج
شد.
سیدعلی اظهار داشت  :در خصوص صادرات باید دید دنیا چکار کرده
است؛ بعد از جنگ جهانی شاهد شکل گیری موسسه های بیمه
اعتباری دنیا بوده ایم بنحوی که تا امروز  ۱۰۳کشور در دنیا موسسه
بیمه اعتباری ایجاد کرده اند.
وی افزود  :دولت امروز زیرساخت های صادرات را در کشور ایجاد کرده
و عالوه بر افزایش سرمایه صندوق؛ کاهش نرخ کارمزد تا  ۷۰درصد
صورت گرفته تا جایی که بیمه نامه ها  ۹برابر شده است.
سیدعلی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان
افزود :در دولت نرخ سود تسهیالت صادرکنندگان به  ۳.۵درصد ارزی
تقلیل پیدا کرده است و این خود حمایت از صادرکنندگان بشمار می
رود.
سیدعلی گفت :فرهنگ بیمه ای باید بنحوی گسترش پیدا کند که
صادرکننده با بیمه صادراتی کار کند؛ این صندوق هم اکنون ۹۹
درصد ارزش کاالی صادراتی را تضمین می کند.
وی با اشاره به دیگر خدماتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه
می دهد عنوان کرد :امروز براساس اسم و مشخصات خریداران
اطالعات کامل مشتری ،ترنول مالی و ...در اختیار صادرکننده قرار می
گیرد و سقف اعتباری را نیز مشخص می کنیم تا اگر بدون اسناد
وصولی صادرات صورت می گیرد این اقدام درچهار چوب سقف
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور ،در حالی که ایران و
ترکیه همکاری در سوریه را آغاز کرده اند ،حجم مبادالت تجاری دو
کشور پس از  ۴سال کاهش ،در سال  ۲۰۱۷شروع به افزایش کرده
است .آمارهای  ۵سال گذشته نشان می دهد که فضای سیاسی حاکم
بر روابط تهران و آنکارا تاثیر مستقیمی بر روابط تجاری این دو کشور
داشته است .حجم روابط تجاری این دو همسایه در دوره هایی که
سیاست خاورمیانه ای ترکیه منجر به همکاری نزدیک تر با عربستان و
عمیق تر شدن اختالفات با ایران شده کاهش یافته ،اما در سال ۲۰۱۷
یعنی زمانی که دو کشور تالش های مشتکری را در سوریه انجام دادند
رو به افزایش بوده است.
حجم مبادالت تجاری ایران و ترکیه در سال  ۲۰۱۲به باالترین رقم
خود یعنی  ۲۱.۹میلیارد دالر رسید .در سال  ۲۰۱۳این رقم به شدت
کاهش داشت و تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران به ۱۴.۵
میلیارد دالر رسید .این کاهش در سال  ۲۰۱۴نیز ادامه داشت و حجم
روابط تجاری  ۱۳.۷میلیارد دالر شد .دو کشور در تالش برای تقویت
روابط تجاری ،یک موافقتنامه تجارت ترجیحی را در ابتدای سال
 ۲۰۱۵منعقد ساختد و اقدام به کاهش تعرفه واردات صدها قلم کاال
نمودند .هدف از این موافقتنامه  ،رساندن حجم مبادالت تجاری دو
کشور به  ۳۵میلیارد دالر در سال بود.
توافق هسته ای که با هدف لغو تحریم های ایران بین تهران و قدرت
های جهانی به امضا رسید ،این امیداوری را تقویت کرد که هیچ مانع
عمده ای بر سر راه تقویت روابط دو کشور باقی نماینده است .اما به
رغم تحوالت مثبت رخ داده ،حجم مبادالت دو کشور در سال ۲۰۱۵
به  ۹.۷میلیارد دالر و در سال  ۲۰۱۶یعنی سال اجرایی شدن برجام
به  ۹.۶میلیارد دالر کاهش یافت .کاهش مداوم حجم مبادالت تجاری
نشانه ای روشن از این مسئله بود که حجم روابط ایران و ترکیه نمی
تواند رو به افزایش بگذارد ،مگر آنکه دو کشور مشکالتشان را در حوزه
های محل اختالف در سیاست های منطقه ای شان از جمله در بحران
سوریه حل و فصل کنند.
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با بروز اختالف میان ترکیه و آمریکا در سوریه و تالش های مشترک
ترکیه ،ایران و روسیه برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه،
وضعیت در سال  ۲۰۱۷شروع به تغیر کرد .عامل مهمی که موجب
نزدیک تر شدن تهران و آنکارا به یکدیگر شده ،این نگرانی مشترک
بوده که کشورهای آنها می تواند به قربانی بعدی آشفتگی های منطقه
ای تبدیل شود ،چرا که موضوع کردها برای هر دوی این کشورها در
حال پیچیده تر شدن است.
به موازات نزدیکی مواضع سیاسی ،حجم مبادالت تجاری دو کشور نیز
افزایش یافت و در پایان سال  ۲۰۱۷به  ۱۰.۷میلیارد دالر رسید که به
معنای افزایش  ۱.۱میلیارد دالری نسبت به سال  ۲۰۱۶بود .ایران
بیش از ترکیه از احیای مناسبات اقتصادی دوجانبه سود برده است.
میزان واردات ایران از ترکیه به حدود  ۳.۲میلیارد دالر رسیده ،در
حالی که این رقم در سال  ،۲۰۱۶حدود  ۵میلیارد دالر بوده است .اما
میزان صادرات ایران به ترکیه از حدود  ۴.۷میلیارد دالر سال  ۲۰۱۶به
بیش از  ۷.۵میلیارد دالر رسیده است .به بیان دیگر ،ایران موازنه
تجاری با ترکیه را به نفع خود تغییر داده و از کسری  ۲۶۶میلیون
دالری در سال  ۲۰۱۶به مازاد حدودا  ۴.۳میلیارد دالری در سال
 ۲۰۱۷تبدیل کرده است( .بازگشت به فهرست)

عرضه کفش چرم ایرانی در  100فروشگاه تهران /واردات
 1.5میلیارد دالر صنایع چرم
(خبرگزاری فارس  ۱۴اسفند )۹۶

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در بخش صنایع چرم هیچ نیازی
به واردات نیست  ،گفت :واردات این بخش در گذشته حدود ۲.۸
میلیارد دالر بود که در حال حاضر به  ۱.۵میلیارد دالری کاهش یافته
است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ،علی فاضلی امروز در
مراسم آغاز عرضه کفش چرم ایرانی در  ۱۰۰فروشگاه تهران در جمع
خبرنگاران گفت :پس از اینکه این کار توسط اتحادیه پوشاک انجام و
 ۱۰۰فروشگاه عرضه پ وشاک در تهران اقدام به عرضه و فروش پوشاک
«ساخت ایران» کردند ،از امروز  ۱۰۰عضو از اتحادیه کفش چرم
دست دوز با هماهنگی اتحادیه مربوطه اقدام به این کار کردند .
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اتاق اصناف ایران در سال جاری
یکی از اهدافی را که به جد دنبال کرد ،برندسازی برای کاالی ایرانی
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بود ،افزود :برندسازی در حوزه پوشاک ،صنایعچرم و چاب بستهبندی با
جدیت در حال پیگیری است .
وی بیان داشت :عرضه پوشاک ساخت ایران توسط اصناف در سه
استان شروع شده و فروشگاههایی که اقدام به این کار میکنند ،به غیر
از کاالی ایرانی هیچ کاالی دیگری را عرضه نمیکند .
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت :نگاه به مزیتهای داخلی جزء
اهداف اقتصاد مقاومتی است که اصناف برای آن برنامهریزی کردهاند و
این کار را ادامه خواهند داد.
وی با بیان اینکه واردات به صنف کفش لطمه فراوانی زده است ،گفت:
در حالی که در بخش صنایع چرم هیچ گونه نیازی به واردات وجود
ندارد ،اما میزان واردات این بخش در سالهای گذشته حدود ۲.۸
میلیارد دالر بود که این رقم در حال حاضر به  ۱.۵میلیارد دالر کاهش
یافته است.
فاضلی گفت :برای توجه به مزیتها حتما باید بحث مبارزه با قاچاق در
دستور کار قرار بگیرد .
وی افزود :اقداماتی برای جلوگیری از واردات انجام شده و وزیر صنعت،
معدن و تجارت قول دادهاند که سال آینده در کارگروه مشخصی این
اقدامات را عملیتر کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت :برای ایجاد رقابت در حوزههای
صنعتی مختلف از جمله پوشاک و کیف و کفش حضور برخی برندها
در کشور الزم است ،اما حضور آنها باید سازمان یافته باشد و نباید
اجازه داد که برندهای دسته دوم و سوم به کشور وارد شوند .
در ادامه رسول شجری رئیس اتحادیه کفش چرم دستدوز گفت :بیش
از  ۱۰۰واحد فروشگاهی عرضه کفش چرم دستدوز برای عرضه کاالی
ایرانی اعالم آمادگی کردند و در صدد هستند ،تا کاالی ایرانی کامال با
کیفیت به مردم عرضه کند( .بازگشت به فهرست)

تراز تجاری کشور منفی  6میلیارد دالر شد
(خبرگزاری تسنیم  ۱۵اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،کارنامه عملکرد تجارت
خارجی کشور در  ۱۱ماهه سالجاری منتشر شد که براساس این آمار
صادرات غیرنفتی کشورمان  ۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشته است.
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مجموع صادرات غیرنفتی ایران در  ۱۱ماهه سالجاری به  ۴۱میلیارد
و  ۶۹۰میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به
میزان  ۴و  ۹۶صدم درصد افزایش داشته است.
گفتنی است طی  ۱۱ماهه سال گذشته  ۳۹میلیار د و  ۷۱۹میلیون
دالر کاال به خارج از کشور صادر شده بود.
در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به چین در  ۱۱ماهه امسال نسبت
به سال گذشته  ۱۱و  ۲۹صدم درصد افزایش یافته است .صادرات
غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه به ترتیب با افزایش  ۴۱و ۸
صدم درصدی و  ۳۰و  ۷۱صدم درصدی همراه شد و شاهد افت  ۱۴و
 ۹صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بودهایم.
این گزارش میافزاید؛ در  ۱۱ماهه سالجاری به میزان  ۴۷میلیارد و
 ۶۵۷میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  ۲۳و  ۶۱صدم درصد افزایش را نشان میدهد.
عمدهترین دالیل افزایش واردات به کاالهای اساسی  ،قطعات منفصله
خودرو و کاالهای سرمایهای مربوط میشود.
عمدهترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل
میعانات گازی به ارزش  ۶میلیارد و  ۳۳۰میلیون دالر ،گاز طبیعی
مایع شده  ۲میلیارد و  ۵۰۹میلیون دالر ،پروپان مایع شده به ارزش
یک میلیارد و  ۳۳۸میلیون دالر ،متانول به ارزش یک میلیارد و ۷۷
میلیون دالر و روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با یک میلیارد
و  ۶۷میلیون دالر است .سهم سایر کاالها  ۲۱میلیارد و  ۱۳۸میلیون
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۴و  ۴۰صدم درصد
افزایش را نشان میدهد.
اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در  ۱۱ماهه سالجاری نیز به ترتیب شامل قطعات
منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک میلیارد و  ۵۷۳میلیون
دالر ،ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و  ۴۳۴میلیون دالر ،برنج یک
میلیارد و  ۲۶میلیون دالر ،لوبیای سویا با  ۸۳۸میلیون دالر و وسایل
نقلیه موتوری با حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی سی بجز آمبوالنس
و هیبریدی به ارزش  ۷۳۹میلیون دالر بوده است.
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در  ۱۱ماهه سالجاری به ترتیب
شامل چین به ارزش  ۸میلیارد و  ۲۲۹میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با  ۵میلیارد و  ۸۶۲میلیون دالر ،عراق با  ۵میلیارد و ۵۷۸
میلیون دالر ،ترکیه با  ۳میلیارد و  ۸۷۴میلیون دالر جمهوری کره با
 ۳میلیارد و  ۷۹۷میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
شماره  108بهمن 96

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب
شامل کشورهای چین با  ۱۱میلیارد و  ۵۳۴میلیون دالر ،امارات
متحده عربی با  ۸میلیارد و  ۷۵۹میلیون دالر ،جمهوری کره با ۳
میلیارد و  ۲۹۲میلیون دالر ،ترکیه با  ۲میلیارد و  ۸۶۳میلیون دالر و
آلمان با  ۲میلیارد و  ۶۴۱میلیون دالر بوده است( .بازگشت به
فهرست)

کاهش  40درصدی واردات ایران از آمریکا در  11ماهه
منتهی به بهمن
(خبرگزاری تسنیم  ۱۹اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بررسی آمارهای
تجارت خارجی کشور نشان میدهد ،در  ۱۱ماهه منتهی به بهمن ماه
سال جاری واردات از دو کشور روسیه و امریکا با کاهش چشم گیر
مواجه شده است .بر این اساس واردات از روسیه با  ۶۱۵میلیون دالر و
وزن تقریبی  ۱میلیون تن ،نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش
 ۵۸درصدی رو به روشده است .روسیه در رتبه چهاردهم کشورهای
صادر کننده کاال به ایران است.
همچنین واردات از ایاالت متحده نیز در حالی با کاهش  ۴۰درصدی
مواجه شده که در  ۱۱ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل  ۲۱۵میلیون
دالر کاال از این کشور وارد ایران شده بود .واردات از آمریکا در سال
جاری  ۳۱هزار تن و ارزش ان  ۱۵۰میلیون دالر بوده است.

(بازگشت به فهرست)

دلیل افزایش چندهزاردرصدی واردات از کشورهای
آفریقایی چیست؟+جدول
(خبرگزاری تسنیم  ۲۰اسفند )۹۶
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بررسی آمارهای
تجارت خارجی کشور در ۱۱ماهه منتهی به بهمن ماه نشان میدهد،
میزان واردات از برخی کشورها بهصورت قابل توجهی افزایش یافته
است.
بهعنوان مثال در صدر فهرست کشورهایی که بیشترین افزایش
واردات به ایران را داشتهاند ،اتیوپی قرار گرفته است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۳۸۰درصد افزایش واردات داشته است .در این مدت
افزایش واردات از نیجریه ۱۵۹۰ ،درصد و همچنین واردات از تانزانیا
 ۸۰۰درصد افزایش یافته است .واردات از ساحل عاج و تونس نیز
نزدیک به  ۱۷۰درصد افزایش یافته است.
از طرفی میزان واردات از کشور پاراگوئه در مقایسه با ۱۱ماهه منتهی
به بهمن سال قبل با رشد ۳۳۰۰درصدی روبهرو شده است .در این
مدت واردات از اروگوئه بهعنوان کشور دیگری از حوزه آمریکای التین
با افزایش ۲۴۰۰درصدی همراه شده است.

گفتنی است ،تا زمان تنظیم این خبر اطالعات مربوط به جزییات اقالم
وارداتی کشورها در یازدهماهه منتهی به بهمن در سایت گمرک منتشر
نشده است( .بازگشت به فهرست)

فصل شکوفایی روابط تجاری ایران با ترکمنستان و
آذربایجان
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابطعمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،بهروز الفت ،مدیر کل دفتر اروپا و آمریکای این سازمان
در خصوص اهمیت روابط تجاری ایران با ترکمنستان گفت :کشور
ترکمنستان از مهمترین کشورهای هدف صادراتی ایران در حوزۀ cis
محسوب میشود و به دلیل تنوع محصوالت صادراتی به این کشور
بیشترین رقم صادرات ایران به ترکمنستان صورت میگیرد همچنین
بیشترین صادرات ایران به ترکمنستان در حوزۀ خدمات فنی و
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مهندسی است که بیش از  ۱میلیارد دالر پروژه در دست اجرا وجود
دارد و پروژههایی نیز به ارزش  ۴میلیارد در مرحلة انجام قرارداد است.
وی با اشاره به نقش ترکمنستان به عنوان شاهراه تجاری به کشورهای
آسیای میانه است ،افزود :سفر ریاست جمهوری با رویکرد بهبود روابط
اقتصادی و تجاری میان دو کشور و امضای بیش از  ۱۰سند همکاری
در حوزههای مختلف صورت میگیرد که سند موافقتنامة
همکاریهای صنعتی ،با توجه به سیاست صنعتی شدن ترکمنستان،
بیانیة  ۵سالة امور بازرگانی و تجاری و پیشنهادات طرف ایرانی در
خصوص تجارت آزاد ،از جمله اسنادی خواهد بود که زمینهساز تسهیل
روابط تجاری با ترکمنستان است.
الفت با تأکید بر تمرکز عمده در حوزۀ صادرات خدمات فنی و
مهندسی در همایش تجاری ایران و ترکمنستان ،اظهار داشت :در این
همایش تجاری ،حدود  ۸۰شرکت فعال صادراتی در زمینههای
مختلفی چون صنایع غذایی ،محصوالت صنعتی ،مصالح ساختمانی،
ماشینآالت ،خدمات فنی و مهندسی و ...در مذاکرات رو در رو با
طرف ترکمن حضور خواهند یافت.
مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا در خصوص همایش آتی در کشور
آذربایجان گفت :پس از ترکمنستان ،رئیس جمهوری ایران به
آذربایجان سفر خواهد کرد که طی این سفر اسناد همکاری در
زمینههای صنعتی ،انعقاد تفاهمنامه میان سازمان توسعه تجارت ایران
و سازمان همتای خود در آذربایجان و چندین سند مهم همکاری در
زمینههای مختلف که با هماهنگی طرف آذری اجرا و به امضا خواهد
رسید.
بهروز الفت افزود :طی حضور رئیس جمهور کشورمان در آذربایجان،
خط تولید دنا از شرکت ایران خودرو در منطقة نفت چاله افتتاح
خواهد.
وی با اشاره به استقبال طرف آذری از برگزاری همایش تجاری با
ایران ،گفت :این همایش با حضور  ۵۰شرکت ایرانی ،اتاقهای استانی و
فعاالن اقتصادی برگزار خواهد که تالش میکنیم روسای جمهور دو
کشور نیز در این همایش حضور داشته باشند.
الفت ،ترمیم و بهبود روابط و ارتقای زیرساختهای تجاری با کشورهای
ترکمنستان و آذربایجان را به منزلة تشهیل در ورود ایران به بازار
کشورهای  cisو بازار بزرگ روسیه ،قزاقستان و ازبکستان عنوان کرد.
گفتنی است ،عالقمندان برای حضور در این دو رویداد بزرگ تجاری
میتوانند حداکثر تا پایان هفته به سایت سازمان توسعه تجارت ایران
مراجعه کنند یا با دفتر اروپا و امریکا این سازمان تماس حاصل کنند.
(بازگشت به فهرست)
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بازار عراق رقابتی شده است اما مزیت های ایران بد نیست
(خبرگزاری تسنیم  ۲۷بهمن )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،یحیی آل اسحاق در خصوص سفر
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به عراق گفت :این
هیئت ترکیبی از دولت و یک گروه هم رئیس اتاق بازرگانی ایران و
اتاق های بازرگانی استان های مرزی و بنده هم به عنوان رئیس اتاق
مشترک ایران و عراق در این هیئت بودم.
وی در خصوص برنامه ها و اهداف این سفر ،عنوان کرد :در این ۱۴
سالی که داریم در حوزه اقتصادی تالش می کنیم ،نقاط مثبت و منفی
و مشکالت و نارسایی هایی را داشتیم و قرار بود در این فرصت این
مسایل را حل و فصل نماییم و برنامه ای که با شرایط جدید تطبیق
نماید ،بریزیم و فعالیت ها بصورت بهتر شروع شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ،وضعیت عراق را از نظر اقتصادی
تشریح کرد و گفت :عراق از نظر توانایی های مالی وضعیت بالقوه
خوبی دارد یعنی صادرات نفتی در حدود دو برابر ما و جمعیتی نصف
ما دارد و دارای یک بازاری است که  ۴۰سال عقب نگه داشته شده
است که نیاز به همه حوزه ها دارد.
وی افزود :بازار اقتصادی در عراق آماده است و می توان در عراق زمینه
همکاری و فعالیت در حوزه های مواد غذایی ،مصالح ساختمانی ،دارو و
وسایل بهداشتی ،میوه و تره بار ،گردشگری و خدمات فنی و مهندسی
را داشت.
آل اسحاق بیان کرد :حجم مبادالت تا پایان سال بین هفت تا هشت
میلیارد دالر بوده است .بیشتر به عراق صادرات داشته ایم.
وی تشخیص وضعیت جدید دولت عراق را حائز اهمیت دانست و
متذکر شد :عراق تاکنون گرفتار مسایل داعش و مسایل امنیتی و
نظامی بوده است و با عنایت خداوند و کمک ایران و تالش های
خودشان ،از این مشکل تقریبا رهایی یافته اند ،و شرایط به سمت
مسایل اقتصادی دارد می رود .تاکنون بیشترین فعاالن در بازار عراق
چین ،ترکیه و ایران بوده اند ولی االن با توجه به امن تر شدن عراق،
همه کشورها تقاضای فعالیت و حضور در این کشور را دارند ،بنابراین
بازار عراق یک بازار رقابتی در همه حوزه ها است.
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رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد :بنابراین باید هم از لحاظ
قیمت ،هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ خدمات پس از فروش و هم
فاینانس ها بازار عراق مورد توجه قرار بگیرد تا در رقابت پیروز شویم.
وی تاکید کرد :مزیت های ایران بد نیست هم به لحاظ نزدیک بودن
ما ،هم به لحاظ تکنولوژی و مسایل فنی از شرایط خوبی برخورداریم و
این فضای مثبتی برای حضور در این بازار داریم ولی باید به رقبای
دیگر توجه کنیم و مالحظات را ببینیم و افرادی که بتوانند در عراق
جایی پیدا کنند حداقل تا  ۱۵سال می توانند فعال باشند.
آل اسحاق خط مشی و جهت گیری دولت عراق در رابطه با مسایل
اقتصادی را مشکل بعدی دانست و گفت :عراقی ها به دنبال سرمایه
گذاری در کشور خودشان هستند تا واردات کاال و حمایت های الزم را
هم در این زمینه می کنند .استدالل آنها رسیدن به خودکفایی است.
(بازگشت به فهرست)

آثار ممنوعیت استفاده از دالر برای واردات چیست؟
(خبرگزاری تسنیم ۲۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور ،حدود دو هفته پیش،
ایران یکی دیگر از موارد استفاده دالر در فعالیت های داخلی خود را
حذف کرد تا وابستگی اش به ارز ملی آمریکا را کاهش دهد .این اقدام
تبعات مختلف و گسترده ای دارد ،اما کارشناسان و مقامات دولتی در
خصوص تبعات این تصمیم بر اقتصاد ایران اختالف نظر دارند.
روز  ۲۸فوریه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با انتشار دستورالعملی
اعالم کرد که تمامی تجار از این تاریخ نباید سفارش واردات کاالی
خود را به دالر آمریکا ثبت کنند .استدالل ولی اهلل سیف ،رئیس کل
بانک مرکزی که این درخواست را مطرح کرده این بود که از آنجایی
که سیستم بانکی ایران به دلیل تحریم ها به تراکنش های دالری
دسترسی ندارد ،استفاده از دالر برای واردات به معنای استفاده از
شبکه ای ازصرافی ها به جای بانک هاست و در عین حال در تضاد با
سیاست رسمی کشور مبنی بر «حذف کامل دالر» از معامالت تجاری
بین المللی ایران است .ایران این سیاست را در جبهه های مختلف
پیگیری می کند .برای مثال ،تهران به شکلی فعاالنه در حال پیگیری
قراردادهای سواپ ارزی چندجانبه و دوجانبه با شرکای تجاری اصلی
خود است و پیشتر یک قرارداد سواپ ارزی را با ترکیه به اجرا گذاشته
است.
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مدت کوتاهی پس از صدور دستورالعمل ممنوعیت استفاده از دالر در
ثبت سفارش واردات ،مهدی کسرایی پور ،معاون سیاست ها و مقررات
ارزی بانک مرکزی ایران مدعی شد که این بخشنامه «هیچ تاثیری» بر
واردات کشور نخواهد داشت .وی افزود« :وارد کنندگان باید از همتایان
خارجی خود بخواهند تا سیاهه فاکتورهایشان را به ارزهای دیگر صادر
کنند و از ارزهای جایگزین نظیر یورو برای خرید های خود استفاده
نمایند».
مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه صادرات ایران هم گفته ،با
توجه به نوع کاالهای وارداتی و شرکای تجاری ایران ،این دستور العمل
«نباید هیچ مشکل جدی ای ایجاد کند».
اما بسیاری از فعاالن بخش خصوصی که از این دستورالعمل تاثیر
مستقیم می پذیرند ،نظر دیگری دارند.
فرهاد اهتشام زاد ،رئیس اتحادیه وارد کنندگان خودروی ایران گفت،
بانک مرکزی مشکلی در سوئیچ کردن سریع به ارزهای دیگر ندارد ،اما
موضوع در مورد بخش خصوصی فرق می کند زیرا بسیاری از همتایان
خارجی به دنبال صدور کاالهای خود به ایران با استفاده از دالر هستند
و تمایل چندانی به استفاده از سایر ارزها ندارند.
اهتشام زاد با اشاره به اینکه تجار با هزینه های تمام شده بیشتری در
کسب و کار خود مواجه خواهند شد و باید هزینه های اضافی تغییر
ارزها را به دوش بکشند افزود« :اکنون نرخ مبادله دالر به ارزهای دیگر
به فهرست چالش های وارد کنندگان اضافه خواهد شد و این به یک
عامل دیگر در نوسانات نرخ ارز تبدیل خواهد شد».
محمد الهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفته ،ممنوعیت
استفاده از دالر برای ثبت سفارش واردات منجر به افزایش هزینه ها و
محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان خواهد شد.
نوسانات نرخ ارزی که اهتشام زاد به آن اشاره کرده ،در طی چند ماه
اخیر بازار ایران را درگیر خود کرده و موجب غافلگیری مقامات دولتی
و همچنین افکار عمومی شده است.
اهتشام زاد خاطر نشان کرد« :ما می خواهیم دولت شرایط واقعی را در
اقتصاد بپذیرد و روابط بین المللی را شفاف تر سازد و همچنین به
بانک مرکزی استقالل بدهد و به سمت آزادسازی نرخ ارز حرکت
کند ».وی همچنین از اجرای ناگهانی و شتاب زده ممنوعیت استفاده
از دالر در ثبت سفارش واردات انتقاد کرد و گفت بهتر بود نهادهای
دولتی نظرات بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار می دادند( .بازگشت
به فهرست)
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ایران  60میلیون دالر فرش به آمریکا صادر کرد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سیدمجتبی عراقچی با بیان اینکه بعد از
برجام و برداشته شدن تحریم ها صادرات فرش دستباف رونق گرفت
که یکی از علل آن حذف تحریم های پیش روی این کاال از سوی اوباما
رئیس جمهور وقت ایاالت متحده بود.
بر این اساس یکی از دالیلی که رئیس جمهور این کشور را مجبور به
لغو تحریم های فرش دستباف کرد ،فشاری بود که مصرف کنندگان و
خریداران آمریکایی برای خرید این هنرصنعت اصیل ایرانی داشتند که
بر این اساس علیرغم اینکه تحریم فرش جزو تحریم های اولیه بود و
ارتباطی به پرونده هسته ای نداشت ،محدودیت ها برداشته شد.
وی افزود :اکنون به دلیل تورم و باال بودن قیمت تمام شده نسبت به
رقبا ،فرش دستباف ایرانی گران تمام می شود و قابل قیاس با رقبای
هندی ،پاکستانی و افغان نیست.
عراقچی تصریح کرد :در سال  ۹۶حدود  ۳۵۰میلیون دالر فرش
دستباف صادر شده است که از این رقم  ۵۰تا  ۶۰میلیون دالر آن
صادرات به آمریکا بوده است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه طرح هایی برای رونق تولید و
فروش فرش دستباف از جمله کارت اعتباری و اعطای وام از سوی
صندوق کارآفرینی امید اکنون در چه وضعیتی است ،خاطرنشان کرد:
این طرح ها کامال متوقف شده و متاسفانه در مورد فرش ماشینی در
حال پیگیری است ،چرا که دولت بر این باور است که فرش ماشینی را
می توان با یک قیمت کارخانه ای و مشخص به فروش رساند ،در
حالیکه چنین امکانی برای فرش دستباف وجود ندارد.
عراقچی اظهارداشت :صادرات فرش یکی از چالش های امروز این
هنرصنعت اصیل ایرانی است که یکی از علل آن رکود موجود در این
رشته است اما در عین حال صادرات فرش دستباف نیازمند تبلیغ در
رسانه های خارجی است که متاسفانه بسیار گران تمام می شود،
بنابراین باید دولت مشوق های الزم را در این زمینه در نظر بگیرد.
چین بازار مهم فروش فرش
عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازار چین چقدر اکنون در
مورد خرید فرش دستباف ایرانی رونق دارد ،گفت :چین به دلیل
پیشرفت های اقتصادی اخیر خود طبقه جدیدی از میلیاردرها را در
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خود جای داده که براین اساس  ۸۰میلیون نفر می توانند به عنوان
میلیاردر چینی پتانسیل خرید فرش دستباف ایرانی را داشته باشد،
بنابراین چین می تواند به یکی از خریداران عمده فرش دستباف ایران
تبدیل شود ،این در شرایطی است که در مورد فرش های تجاری
اکنون رقبای ایران نیز در بازار چین حضور دارند اما در مورد فرش
های هنری همچنان ایران عمده ترین عرضه کننده در بازارهای دنیا
است که کشورها نمی توانند با آن رقابت کنند.
وی خاطرنشان کرد :بازار چین آهسته آهسته در حال رونق گرفتن
است و می تواند بازار هدف صادراتی ایران باشد.
عراقچی از طرح ویژه اتحادیه فروشندگان فرش دستباف برای خروج
تجارت فرش دستباف از حالت سنتی خبر داد و گفت :سامانه ای راه
اندازی شده که بر اساس آن خریداران و فروشندگان بتوانند به
تبادالت تجاری به صورت آنالین بپردازند و البته هدف حذف واسطه
گران و دالالن کاذب نیز محقق شود.
وی ادامه داد :این سامانه فروش و صادرات فرش دستباف را پیگیری
می کند که بر این اساس قرار است در اردیبهشت ماه سال ۹۷
همزمان با روز جهانی کارگر به طور رسمی رونمایی شود ،این در
شرایطی است که اعضای این سامانه فروشندگان عضو اتحادیه هستند
که در سطح شهر تهران  ۴هزار فروشنده وجود دارد و در میان آنها
تنها هزار و  ۶۰۰واحد جواز کسب و پروانه دارند ،بنابراین ما چون نمی
خواستیم واحدهای غیرعضو را پلمب کنیم ،پس تصمیم گرفتیم که
آنها را در سامانه عضو کرده و اگر در دریافت پروانه مشکلی دارند ،حل
و فصل کرده و مشکل را حل کنیم.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد :اعضای صنف را به خریداران معرفی
کرده و در واقع خریداران و فروشندگان را به هم وصل خواهیم کرد به
نحوی که هر فردی با مراجعه به سامانه می تواند آدرس نزدیکترین
فرش فروش دارای مجوز را از سامانه درخواست کرده و به آن مراجعه
کند ،ضمن اینکه از کیفیت و قیمئت فرش نیز مطمئن باشد ،بنابراین
مردم فرش را گران نمی خرند بلکه به قیمت روز می خرند.
عراقچی گفت :اگر فروشنده ای که عضو این سامانه است گرانفروشی
کرده یا تخلفی صورت دهد با آن برخورد می شود و در سامانه اعالم
خواهد شد که این فروشنده قابل اعتماد نیست ،ضمن اینکه تالش
داریم در جهت برندسازی حرکت نماییم( .بازگشت به فهرست)
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کشاورزی
ادامه واردات برنج به کشور در فصل ممنوعیت
(خبرگزاری تسنیم  ۲اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گمرک ایران ،واردات برنج در
فصل ممنوعیت با مجوزهای تعاونیهای مرزنشینی و ارزش افزوده
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش در دی ماه بهمقدار جزیی و کم برنج وارد کشور
شده است که این مقدار در فصل ممنوعیت با مجوز انجام شده است.
بر اساس قوانین و مقررات شرکتهای تعاونی مرزنشینی ساالنه
سهمیههایی برای واردات برنج دارند که این سهمیهها مشمول ثبت
سفارش نبوده و بر اساس قانون ساماندهی مبادالت مرزی و در حد
سهمیه تعیینشده طبق مصوبه کارگروه ماده  ۱۲و هیئت دولت در
برخی نقاط مرزی وفق مقررات با هدف تقویت مبادالت مرزنشینی و
بهبود معیشت مرزنشینان صادر میشود.
ضمناً در ایام اعمال محدودیت واردات برنج به سرزمین اصلی،
واحدهای فرآوری برنج مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
میتوانند پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش در منطقه و بر اساس
مجوز کمیسیون تعیین ارزش افزوده و بهمیزان درصد مجاز قابل ورود
کاالی تعیینشده از سوی کمیسیون مزبور ،اقدام به ورود برنج از محل
ارزش افزوده به سرزمین اصلی نمایند.
در خصوص واردات برنج در فصل محدودیت توسط شرکتهای تعاونی
مرزنشینان و واحدهای تولیدی در سال گذشته از وزارت جهاد
کشاورزی و صمت استعالم گردید که ورود کاالی مزبور در حد سهمیه
سالیانه مرزنشینان و واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد در حد
درصد مجاز قابل ورود مستثنی اعالم گردیده است.
گمرک ایران تأکید کرده است :اطالعات و مجوزهای صادره جهت ورود
برنج از طریق تعاونیهای مرزنشینان و همچنین واحدهای فرآوری
برنج مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع گمرکی و
پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک موجود است( .بازگشت به
فهرست)
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 85درصد چای مصرفی در کشور وارداتی است

افزایش  10برابری قیمت محصوالت کشاورزی از مزرعه تا

(خبرگزاری تسنیم  ۴اسفند )۹۶

بازار
(خبرگزاری تسنیم  ۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،شهریار داریانی افزود :بدون شک بحث
واردات چای به هیچ عنوان نمی تواند مانعی برای تحقق تولید ملی در
صنعت چای کشور باشد.
وی ضمن اشاره به موضوع معافیت واردات و عرضه انواع چای از
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت :عدم پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده جهت کاالهای راهبردی برای مصرف کنندگان یک کمک
بزرگ به ویژه در شرایط کنونی است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی چای ایران با اشاره به
صراحت قانونی در خصوص معافیت محصوالت کشاورزی و کاالهای پر
مصرف مردم از پرداخت ارزش افزوده گفت :متاسفانه اعمال این قانون
با تاخیر زمانی همراه بوده است.
وی در ادامه افزود :تعرفه واردات چای همچنان  ۲۰درصد و تغییری
پیدا نکرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز در خصوص معاف
شدن واردات انواع عرضه چای از پرداخت مالیات برارزش افزوده گفت:
ایران در برخی از محصوالت کشاورزی باالخص چای به مرحله
خودکفایی نرسیده و طبق قاعده برای تامین نیاز داخلی باید واردات در
این عرصه صورت گیرد.
عباس پاپی زاده افزود :در کنار واردات چای باید برنامه ریزی ها به
نحوی باشد که از تولید داخلی به شدت حمایت شود چرا که این
صنعت در اشتغال ،پویایی تولید ،رشد اقتصادی و در آمد زایی
کشاورزان بسیار نقش آفرین است.
وی در ادامه اظهارداشت :تعرفه چای باید با مدیریت خاصی تنظیم
شود چرا که با افزایش تعرفه چای مصرف کنندگان و با کاهش این
تعرفه تولیدکنندگان دچار آسیب خواهند شد.
وی بیان داشت :در حال حاضر  ۸۵در صد چای مورد نیاز کشور از
محل واردات و تنها  ۱۵درصد بصورت داخلی تامین می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی یادآورشد :صنعت
چای در بین فعالیت های اقتصادی از نظر تولید و اشتغالزایی در سطح
کشور به ویژه مناطق چایکاری شمال دارای اهمیت ویژه ای است.
(بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در
مصاحبه با رادیو با اشاره به پروسه هزینه بر از تولید تا مصرف ،گفت:
اگر محصولی را در مزرعه حدود  ۴۰۰تومان به فروش برسانند ،در بازار
ده برابر قیمت آن حدود چهار هزار تومان به فروش می رسانند و این
مسئله ای نیست که امروز اتفاق افتاده باشد.
سید راضی نوری افزود :در اساسنامه تعاونی روستایی همه مسائل
زنجیره تولید تا مصرف دیده شده است و باید در این راستا عرضه و
تقاضا را در بازار تنظیم کنیم تا قیمت ها در فرآیند تولید تا مصرف
افزایش چشمگیری نداشته باشد.
وی تصریح کرد :قبال اشکال بر این بود که بخش کشاورزی در دو حوزه
وزارت صنعت و وزارت جهاد پیگیری می شد اما در مجلس نهم ،تمام
بخش های کشاورزی به زیر مجموعه جهاد کشاورزی منتقل شدند تا
همه بخش ها در یک وزارت خانه متمرکز شود.
نوری درباره ریشه های افزایش ده برابری قیمت ها بیان کرد :زیاد
بودن واسطه ها و وجود مافیا در حوزه محصوالت کشاورزی دلیل اصلی
افزایش قیمت ها است.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم با اشاره
به فاصله بسیار زیاد قیمت از تولید تا مصرف گفت :این فاصله قیمتی
یک معضل بزرگ است که باعث می شود تولید کننده به سهم و حق
خودش نرسد.
وی خاطرنشان کرد :در اصل شکاف قیمتی باال بین دریافتی کشاورزی
و پرداختی مصرف کننده ،یک مشکل جدید و امروزی نیست .این
معضل قدیمی است و در تمام دولت ها وجود داشته است .البته دولت
ها تالش های زیادی کردند این مشکل را برطرف کنند و یک ثبات
قیمت مناسب هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده ایجاد
کنند اما متاسفانه هنوز موفق نشده اند کاری کنند و این آسیب بر
جامعه خصوصا بخش کشاورزی وجود دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ابراز داشت :تنها کاری که دولت
توانسته است در این حوزه انجام دهد این بوده که در زمان خرید از
تولید کننده ،پایین ترین قیمت را در نظر می گیرد تا فقط هزینه های
تولید و حداقل سود به کشاورز پرداخت شود.
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وی افزود :بخش مهمی که دولت مورد توجه قرار نمی دهد ،بخش
توزیع و فروش محصوالت است که با توجه به عدم نظارت ،چندین
برابر قیمت تولید باید به دست مصرف کننده برسد .به عنوان مثال،
سیب درختی که امروز در تهران حدود شش هزار تومان به دست
مصرف کننده می رسد ،زیر هزار تومان از کشاورز یا تولید کننده
خریداری می شود( .بازگشت به فهرست)

ایران  120هزار تن جو از قزاقستان خرید
(خبرگزاری تسنیم  ۱۳اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،تجار اروپایی گفتند،
ایران در مناقصه ای که روز  ۲۸فوریه بسته شده ،حدود  ۱۲۰هزار تن
جوی دامی خریداری کرده که احتماال قرار است از قزاقستان تامین
شود.
یک تاجر اروپایی گفت« :این فروش توسط یک شرکت تجاری انجام
شده که واقعا از نظر بین المللی شناخته شده نیست ...من فکر می
کنم تجارت خانه های اصلی دنیا تا حد زیادی (در این مناقصه) غایب
بوده اند».
بر اساس این مناقصه ،این میزان جوی خریداری شده باید در فاصله
 ۱۲مارس تا اول آوریل حمل شود.
در طی ماه های اخیر ،به دلیل بی میلی بانک های بزرگ خارجی برای
تامین مالی خرید های ایران و پرداخت کند پول از سوی مقامات
ایرانی ،تجارت خانه های بزرگ مشارکت چندانی در مناقصه های
برگزار شده از سوی ایران نداشته اند( .بازگشت به فهرست)

خودکفایی ایران در تولید شکر تا  2سال آینده
(خبرگزاری تسنیم  ۱۳اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند
وزارت جهاد کشاورزی در جریان بازدید از مزرعه بهنژادی گندم در
مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اظهار کرد :در راستای
مدیریت بحران آب ،یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی توسعه
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کشت پاییزه چغندر قند است؛ در گذشته حدود  ۱۹استان کشور تولید
چغندر بهاره را در دستور کار داشتند که به دلیل بحران آب سطح زیر
کشت بهاره این محصول به شدت کاهش یافته است.
وی افزود :طی سه الی چهار سال اخیر توسعه کشت پاییزه چغندر قند
در دستور کار است ،سطح زیر کشت پاییزه چغندر قند از حدود  ۲هزار
هکتار در  ۴سال گذشته به حدود  ۱۷هزار هکتار در سال جاری
رسیده است ضمن اینکه بیشترین سطح زیرکشت پاییزه نیز در استان
خوزستان است.
مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی گفت :در سال زراعی
 ۹۵-۹۶سطح زیرکشت پاییزه چغندر قند در استان خوزستان ۱۰
هزارهکتار بود که از این میزان بیش از  ۷۵۰هزارتن چغندر قند تولید
شد همچنین در حال حاضر از سطح  ۱۷هزار هکتاری چغندر قند
پاییزه ۱۲ ،هزار هکتار آن مربوط به خوزستان است و پیش بینی می
شود بیش از  ۹۰۰هزارتن چغندر قند پاییزه در این استان تولید شود.
یزدانی با بیان اینکه در  ۹استان دیگر هم کشت پاییزه را آغاز کرده
ایم ،خاطر نشان کرد :این کشت در استان هایی مانند فارس ،اصفهان،
کرمانشاه ،گلستان ،خراسان رضوی و دشت مغان اردبیل آغاز شده و
پیش بینی می شود بیش از یک میلیون و  ۱۰۰هزارتن چغندر قند
پاییزه در کشور تولید شود.
وی با اشاره به رکورد تولید چغندر قند در کشور ،افزود :امسال بیش
از  ۸میلیون و  ۱۰۰هزارتن چغندر قند در کشور تولید شد که با
احتساب شکر تولیدی از نیشکر میزان شکر تولیدی در کشور به یک
میلیون و  ۹۵۰هزارتن رسید.
یزدانی با بیان اینکه بنابراین ما در تولید شکر به خوداتکایی ۸۴
درصدی رسیدیم ،تصریح کرد :با توجه به شرایط موجود در سال ،۹۷
نیازی به واردات شکر نداریم.
مجری طرح چغندر قند اذعان داشت :طی دو الی سه سال آینده با
احداث کارخانجات جدید کشور در زمینه تولید شکر به خوداتکایی
 ۱۰۰درصدی برسد.
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با پیگیری های
انجام شده کارخانه قند دزفول راه اندازی و وارد چرخه تولید شده
است ،گفت :امیدواریم کارخانه قند اهواز نیز در آینده ای نزدیک وارد
چرخه تولید شود تا دیگر ما دغدغه حمل و نقل محصول استان
خوزستان را به دیگر استانها به منظور فرآوری نداشته باشیم.
وی ظرفیت کشت پاییزه چغندر قند در استان خوزستان را بیش از ۸۰
هزار هکتار عنوان و اضافه کرد :برنامه ای هم که ما برای استان در نظر
گرفتهایم همین میزان است.
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مجری طرح چغندر قند با بیان اینکه برنامه ای برای توسعه کشت
نیشکر در دستور کار وزارت جهاد نیست ،گفت :به منظور اصالح بافت
خاک و کاهش شوری ،یکی از محصوالتی که به صورت ویژه
برنامهریزی میشود در تناوب کشت نیشکر قرار بگیرد ،چغندر قند
است.
یزدانی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چغندرکاران و
گردش مالی چغندرقند در کشور تصریح کرد :گردش مالی چغندرقند
در کشور ساالنه  ۲۵۰۰میلیارد تومان است .کارخانجات قند به دلیل
مابه التفاوت قیمت شکر ،از دولت مطالباتی دارند ضمن اینکه قیمت
شکر باید توسط دولت در خردادماه اعالم میشد اما با چندماه تاخیر
در آبان اعالم شد و همین مسائل باعث شد کارخانجات نتوانند شکر
تولیدی خود را بفروشند و طلب چغندرکاران را بدهند.
مجری طرح چغندر قند با اشاره به اینکه قیمت شکر در آبان ماه
 ۲۷۲۲تومان اعالم شد ،اظهار داشت :براساس آخرین آمار ارائه شده،
تاکنون کارخانجات  ۵۰درصد مطالبات چغندرکاران را پرداخت
کردهاند و امیدواریم مابقی مطالبات آنها با توجه به افزایش تقاضا برای
مصرف شکر در ایام عید و پس از آن ،به زودی تسویه شود( .بازگشت
به فهرست)

عضویت در کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی
سودی برای ایران ندارد
(خبرگزاری تسنیم  ۱۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ولی اهلل محمدی در گفتگوی ویژه خبری
شبکه دو سیما افزود :ما کشور صادر کننده بذر نیستیم و بیشتر ارقام
بذر از جمله ذرت ،گلزا ،پنبه ،خیار ،گوجه فرنگی  ،سبزیجات و گیاهان
زینتی وارداتی است و بر این اساس عضویت در کنوانسیون جهانی
حمایت از ارقام جدید گیاهی حمایت ما از به نژادگران خارجی است.
وی گفت ۸۰ :درصد کشاورزان کشور خورده پا هستند و با عضویت در
این کنوانسیون دیگر نمی توانند بذر سال آینده خود را از محصول
امسال تهیه کنند اما این کشاورزان به این موضوع پایبند نیستند و بر
این اساس هزاران پرونده ضد ما در نهادهای بین المللی تشکیل خواهد
شد.
محمدی افزود :بیشتر به نژادها و موسسات تحقیقاتی کشور با پیوستن
ما به کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی مخالفند.
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وی اضافه کرد :حتی اگر بخواهیم به کشوری بذر صادر کنیم اگر آن
کشور عضو این کنوانسیون نباشد از به نژادگر داخلی حمایت نمی
شود.
او افزود :مشکل کم آبی کشور با واردات بذر حل نمی شود زیرا واردات
بذر ما از کشورهای اروپایی است که مشکل کم آبی ندارند و رقم مقاوم
به خشکی تولید نکرده اند که به ما بدهند.
وی گفت :دانش و فناوری اصالح همه بذرها را داریم که به عنوان
نمونه بذر گلزازست که هشت تن در هکتار تولید دارد و رکوردار
دنیاست.
استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران افزود :مشکل ارقام
بذر در کشور وجود ندارد بلکه مشکل نبود حمایت از به نژادگر داخلی
است.
محمدی گفت :تولید بذر اختراع است و هر کاری که بخواهیم در
زمینه بذرهای وارداتی انجام دهیم براساس کنوانسیون جهانی حمایت
از ارقام جدید گیاهی باید از به نژادگر آن اجازه بگیریم.
وی اضافه کرد :افزون بر استفاده مستقیم و تالقی آن بذر با بذرهای
دیگر برای ایجاد فرآورده آن نیز باید از به نژادگر اجازه بگیریم و حق
الزحمه پرداخت کنیم در حالی که اکنون همه نوع بذر وارد و از آن
بدون محدودیت استفاده های مختلف می کنیم.
استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران گفت :پیوست به این
کنوانسیون بسیاری از تحقیقات ما در زمینه بذر را تهدید می کند.
وی گفت :پیوستن به کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام گیاهی ما را
مشمول تعهد و رعایت الزامات می کند در صورتی که نفعی برای ما
ندارد.
محمدی گفت :بسیاری از بذرهای رقم های گیاهی بومی ایران مانند
گندم و شبدر و یونجه پیش از انقالب از کشور خارج شد و اگر به این
کنوانسیون بپیوندیم برای استفاده از بذرهای بومی کشورمان نیز دچار
مشکل می شویم.
فرهاد خیری معاون موسسه ای تحقیقات  ،ثبت و گواهی بذر و نهال
وزارت جهاد کشاورزی نیز در این برنامه گفت :هدف کنوانسیون جهانی
حمایت از ارقام جدید گیاهی رعایت حقوق به نژادگران است.
وی افزود :اگر نظام برای حمایت از نوع آوران و ارقام جدید بذر وجود
نداشته باشد سرمایه گذاری در بخش به نژادی انجام نمی شود و به
نژادگر دلسرد خواهد شد.
او با اشاره به قانون حمایت از به نژادگران که در سال  ۸۲در مجلس
شورای اسالمی مصوب شد گفت :دانشگاه های کشور به دلیل حمایت
از آنها وارد حوزه به نژادی شده اند اما امکانات الزم برای اصالح همه
نژادها گیاهی وجود ندارد.
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خیری افزود :شش سال است که ارقام داخلی بذر را ثبت و از آنها
حمایت می کنیم زیرا اگر از ارقام جدید حمایت نشود سرمایه گذاران
خارجی نیز در کشور سرمایه گذاری و رقم جدید خود را در ایران ثبت
نمی کنند.
وی گفت :بیشتر بذرهایی که به کشور وارد می شود از نوع هیبرید و
یکبار مصرف است و به بذرهای رتبه باالی اروپا دسترسی نداریم.
او اضافه کرد :براساس معاهده با کشورهای عضو اکو اکنون بذر آنها در
کشور ثبت می شود اما هر رقمی قابل ثبت نیست و شرط جدید بودن
دارد.
وی افزود :اگر رقمی چهار سال از تجاری شدن آن در خارج گذشته
شود قابل ثبت در ایران نیست و این موجب می شود همه بذرهای
وارداتی شامل حمایت نشود.
او با بیان اینکه اکنون نیز حق به نژادها را پرداخت می کنیم،گفت :با
ورود بذرهای با رتبه باال می توانیم آنها را در داخل تولید کنیم.
وی افزود :از  ۱۱۲رقم بذر ثبت شده در کشور  ۹۷رقم ایرانی است.
او گفت :از  ۳۷رقم بذر نیز  ۳۴رقم ایرانی است.
خیری افزود :در بذر گندم و جو در رقابت با بذرهای خارجی نگرانی
نداریم.
وی اضافه کرد :اگر بذر در کشورمان تولید شود ارزانتر است و امکان
صادرات آن نیز فراهم می شود.
او گفت :اکنون بذرهای وارداتی را گران می فروشند.
افشین اسماعیلی فر استاد دانشگاه و پژوهشگر نیز در این برنامه گفت:
عضویت ما در کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی زمینه
مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه و واردات
بذر با کیفیت فراهم می کند.
وی گفت :این موضوع به نفع به نژادهای داخلی است.
عباس پاپی زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
نیز گفت :کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی از طرف
آمریکا ،فرانسه  ،آلمان برای تضمین سود شرکت های تولید کننده بذر
این کشورها تهیه شد.
وی گفت :تاکنون  ۶۰کشور عضو این کنوانسیون شده اند اما برخی
کشورهای اروپایی عضو ان نیستند.
او افزود :پیوستن به این کنوانسیون توان رقابت ما با محصوالت
خارجی را از بین می برد و هیچ مزیتی برای ما ندارد.
وی اضافه کرد :این طرح با امضای اعضای کمیسیون کشاروزی و در
خواست آنها به دلیل ثبت نشدن مالکیت برخی ارقام بذر داخلی و
ایجاد زمینه های مناسب برای رقابت با بذرهای خارجی از صحن علنی
به این کمیسیون باز می گردد.
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امید پیرهادی پژوهشگر امور کشاورزی نیز در این برنامه گفت:
پیوستن به کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی انتقال
فناوری به کشورمان را در این زمینه تضمین نمی کند.
وی با بیان اینکه تاکنون از بذرهای داخلی حمایت نشده است  ،گفت:
 ۸۵درصد بازار بذر جهان در اختیار چهار کشور است و پذیرفتنی
نیست که این کشورها با تهیه کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید
گیاهی به دیگر کشورها اجازه دستیابی به فناوری تولید بذر داده
باشند.
وی طرح این موضوع را ساده انگاری دانست و افزود :کشورهای تهیه
کننده این کنوانسیون همان کشورهای هستند که داروهای ضد
سرطان را به ما نمی دادند و امکان دارد در آینده صادرات بذر را به
کشورمان نیز تحریم کنند( .بازگشت به فهرست)

واردات  6قلم میوه به کشور آزاد شد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۰اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ؛ بر
اساس آخرین تغییرات در مقررات مرتبط با واردات محصوالت
کشاورزی مطابق با اعالم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت
جهاد کشاورزی صرفا ورود شش میوه شامل نارگیل  ،آناناس  ،انبه ،
موز  ،منگوتین و پاپایا به کشور بالمانع است.
ورود این میوه ها نیز با اخذ مجوز قرنطینه از دفتر قرنطینه سازمان
حفظ نباتات کشور و سایر مجوزهای مرتبط مجاز بوده و غیر از موارد
یاد شده واردات سایر میوه ها همچنان ممنوع است.
بنابراین گزارش ؛ اطالعات و آمار گمرک در ارتباط با مجوزها و ورود
این محصوالت به سرزمین اصلی کامال روشن و شفاف است و ابهامی
در واردات میوه به کشور وجود ندارد  .گمرک ایران صادرکننده مجوز
ورود هیچ کاالیی به کشور نیست و هم اکنون مجوزها و اطالعات
ترخیص تمامی کاالها از جمله میوه در سامانه جامع گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی ثبت می شود و در هر لحظه و مکانی امکان بهره
برداری از این بانک اطالعاتی به صورت شفاف و روشن وجود دارد.
در این توضیحات آمده است ؛ طبق قوانین طبقه بندی بین المللی
کاالیی انواع میوه ها در ردیف های تعرفه ای مشخصی طبقه بندی
شده اند و توصیف و کدگذاری این کاالها از سوی نهادهای بین المللی
صورت می گیرد و از سوی فرد یا سازمان داخلی خاصی صورت نمی
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گیرد  .بنابراین ردیف تعرفههای مبهمی در فهرست واردات گمرک و
محصوالت باغی وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و ردیف تعرفه ای
تحت عنوان "سایر میوه های تازه" و "سایر میوه های خشک" طبق
شرح و توصیف تعرفه های طبقه بندی کاالیی به کاالهای مشخصی
اختصاص دارد و این کاالها کامال روشن و مشخص هستند.
گمرک جمهوری اسالمی ایران با هدف ایجاد شفافیت اقدام به ارائه
آنالین و لحظه ای آمارهای تجارت خارجی می کند و معتقد است این
کار به همراه حساسیت و درایت رسانه ها و کارشناسان موجبات اطالع
رسانی دقیق تر و شفافیت مضاعف را فراهم می سازد( .بازگشت به
فهرست)

صنعت
چرا تولیدکننده تاوان گرفتاری دولت را می دهد؟
(خبرگزاری تسنیم  ۵اسفند )۹۶

آرمان خالقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در
پاسخ به این پرسش که مقام معظم رهبری شعار امسال را به نام
«اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» نامگذاری کردند ،در حال حاضر به
روزهای پایانی سال نزدیک میشویم ،به اعتقاد شما مسئولین تا چه
اندازه پایبند به اجرای این شعار بوده و تاحدودی حمایت های الزم از
بخش تولید انجام شده است ،اظهار داشت :مقام معظم رهبری وقتی
شعاری را برای یک سال تعیین می کنند یعنی هدف را مشخص و
مسئولین باید اقدامات الزم را برای اجرایی شدن آن انجام دهند.
وی با بیان اینکه بحث تولید ملی چند سالی است که مورد توجه جدی
مقام معظم رهبری قرار گرفته است ،افزود :البته درکنار این موضوع
تأکید موکد رهبری بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است
تا در راستای آن حمایت از تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
این عضو خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران تأکید کرد :به اعتقاد من
موضوع اقتصاد مقاومتی و تولید ملی محدود به یک سال نیست و یک
برنامه بلند مدت محسوب میشود زیرا حمایت از تولیدملی اشتغال
پایدار را در کشور بوجود میآورد.
خالقی با اعالم اینکه متأسفانه در سال جاری حمایت ویژه ای از تولید
انجام نشده است ،گفت :البته حرکتهایی در این رابطه صورت گرفت اما
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به دلیل تعدد مشکالت و گرفتاری بخش تولید راهکارهای اساسی برای
حل مشکالت الزم بود که هنوز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به تدوین سند استراتژی توسعه صنعت کشور اظهار داشت:
در سال  ۸۴زمانی که آقای جهانگیری وزیر وقت صنعت بود بحث
تدوین استراتژی توسعه صنعت مطرح شد و حتی این موضوع نهایی و
به وزارت صنعت ابالغ شد .از آن سال هر ساله با تغییر وزرا ما شاهد
اجرایی شدن این سند نبودیم بلکه هر کس سند گذشته را رد و خود
اقدام به تهیه سند جدیدی کرده است .این موضوع تا امروز ادامه دارد.
به نحوی که هنوز ما شاهد یک سند استراتژی برای توسعه صنعت
کشور نیستیم .خأل همین سند عاملی شده تا تصمیمات مقطعی و به
صورت یک پارچه نباشد.
این عضو خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با تأکید براینکه هنوز
معلوم نیست سرنوشت سند استراتژی توسعه صنعت چه شده است،
تصریح کرد :وقتی یک برنامه منسجم نداشته باشیم دستگاهها به
صورت جزیرهای عمل کرده و سود و منفعت خود را می بینند .به
عنوان نمونه در کارت اعتباری خرید کاال بانک نتوانست همراهی الزم
را با تولید کنندگان جهت فروش محصول ایرانی داشته باشد .این در
حالی است که تولیدکنندگان ایرانی به خوبی از ارائه این کارت
استقبال کرده و تالشهای خود را برای اجرایی شدن آن انجام دادند.
خالقی در رابطه با اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
سال جاری نیز افزود :استقرار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عاملی
شده تا در تصمیم گیریها سریع انجام شود .اما عملی کردن این
موضوع با مشکالت متعددی روبروست.
وی افزود :امروز هر بخش ساز خود را میزند بانک میگوید منابع کافی
برای ارائه تسهیالت ندارم ،از طرف دیگر بهرههای بانکی را افزایش
میدهد تا پولهای سرگردان وارد بازار نشود .این موضوع نشان میدهد
ما غیربهرهوری بانکها را با بهرههای سنگین پوشش میدهیم که این
موضوع اصال درست نیست .دولت امروز گرفتاریهای زیادی دارد اما چرا
تاوان آن را باید بخش تولید پرداخت کند؟ (بازگشت به فهرست)

جلوگیری از خروج  100میلیون دالر ارز با ساخت داخلی
یک چراغ
(خبرگزاری تسنیم  ۶اسفند )۹۶
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،تولید در کشور
همواره با چالشهای بزرگ و کوچک همراه بوده است ،صنعت قطعه
سازی به خصوص در حوزه خودرو یکی از زمینههای مهم ایجاد
اشتغال در کشور است .علی چنگی یکی از تولیدکنندگان در حوزه
چراغ سازی میباشد که توانسته عالوه بر ایجاد اشتغال و جلوگیری از
خروج ارز از کشور در حیطه ایفای مسئولیت اجتماعی اقدامات قابل
توجهی داشته است.
تسنیم :کارخانه تولید چراغ از چه سالی آغاز به کار کرد و میزان تولید
سالیانه این کارخانه چه میزان است؟
چنگی :شرکت مدرن سال  ۱۳۶۹با هدف تولید چراغ و اقالم روشنایی
انواع خودروهای ساخت داخل شکل گرفت .از سال  ۱۳۷۳به بعد
همواره به دنبال افزایش تولید و جذب نیروی انسانی بیشتر بودیم.
سال  ۹۵حدود  ۴.۵میلیون چراغ تولید شده و اگر قیمتها متوسط رو
به پایین در نظر گرفته شود میتوان گفت در آن سال حدود ۱۰۰
میلیون دالر صرفهجویی ارزی محقق شده است.
از آنجا که کاالی تولیدی در این کارخانه جایگزین کاالی وارداتی
خارجی است در صورت توقف تولید داخل خودروسازها ناگزیر از
واردات این قطعات از کشورهای خارجی هستند.

دو کارخانه اصلی خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا سالیانه
 ۱.۵میلیون خودرو تولید میشود که هر خودرو نیاز به  ۶چراغ دارد در
نتیجه نیاز سالیانه خودروسازها تولید  ۹میلیون چراغ میباشد در این
بین نزدیک به  ۴.۵میلیون چراغ برای پوشش خدمات پس از فروش
دو شرکت ایران خودرو سایپا نیاز بوده و همچنین بازار لوازم یدکی و
صادرات  ۴.۵میلیون چراغ نیاز دارد .به این ترتیب مجموع نیاز سالیانه
کشور تولید  ۱۸تا  ۲۰میلیون چراغ میباشد .حاال با توجه به نیاز ۲۰
میلیونی چراغ در داخل کشور و همچنین تولید  ۴.۵تا  ۵میلیونی
چراغ تنها در این مجموعه میتوان گفت  ۲۵درصد سهم بازار در
اختیار شرکت مدرن است.
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تسنیم :جلوگیری از خروج ارز ۱۰۰میلیون دالری چگونه محقق شد؟
چنگی :از سوی دیگر به طور متوسط هر چراغ جلوی خودرو  ۲۰۶در
زمانی که از کشور فرانسه وارد میشد منجر به خروج  ۳۳یورو ارز از
کشور میشد این در حالیست که ارزش هر چراغ تولیدی حدود ۱۶
یورو است و با توجه به تولید  ۵میلیون چراغ در سال میتوان گفت ما
در کارخانه مدرن مانع از خروج  ۱۰۰میلیون دالر ارز از کشور شدهایم.
اشتغال مستقیم در کارخانه حدود  ۱۰۰۰نفر و اشتغال غیرمستقیم نیز
نزدیک به هزار نفر میباشد از طرفی با توجه به تولید داخل بودن این
محصوالت حدود  ۵هزار نفر جنس ایرانی را در شبکه عرضه در سراسر
کشور توزیع میکنند به این ترتیب میتوان گفت حدود  ۱۰هزار نفر از
فرآیند تولید چراغ در این کارخانه به روشهای مختلف منتفع
میشوند.
تسنیم :اخیرا یک موج التهاب ارزی در کشور ایجاد شد ،در شرایط
عدم ثبات چگونه پیشرفت در تولید و افزایش جذب نیروی انسانی در
این کارخانه محقق شده است؟
چنگی :یکی از نقاط قابل توجه در خصوص این کارخانه عدم وابستگی
و اتکا به حمایتهای دولتی بوده است .به عنوان مثال در شرایط
رکودی سالهای گذشته به طور متوسط  ۲۵درصد به میزان تولید
کارخانه افزوده شده است .حتی در شرایط التهابات ارزی سال ۹۱
توانستیم با اتکا به منابع داخلی از چالش آن دوره عبور کنیم.
همچنین عالوه بر عبور و گذار از چالش التهابات ارزی میزان تولیدات
و کیفیت محصوالت با داخلیسازی مواد اولیه ،افزایش چشمگیر یافته
است .هیچ چراغسازی در دنیا مواد اولیه تولید نمیکند اما در کارخانه
ما حتی مواد اولیه نیز در خود کارخانه تولید میشود و این یکی از
افتخارات مهم ما در مجموعه تولیدی مدرن است.
در  ۸سال گذشته نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه عالوه بر جذب
نیروی بیشتر افزایش تولید نیز در کارخانه محقق و این مهم با اتکا به
نیروهای انسانی که در درون سیستم مشغول به فعالیت هستند به
دست آمده است.
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تسنیم :مهمترین چالش صنعت چراغ در خودرو سازی چیست؟
چنگی :یکی از چالش های صنعت چراغسازی در کشور تنوع تولیدات
است چرا که هر سه سال یک بار خودروسازان فیس لیفت انجام
میدهند مانند سمند که مدلهای بعدی آن ال ایکس ،سورن و ...
بودند که در همه این موارد شاسیها یکسان بوده اما ظاهر جلو و عقب
خودرو تغییر کرده است این تغییرات در سطوح مختلف تکنولوژی
منجر به رشد در فرآیندهای تولیدی در صنعت چراغسازی شده است.
امروز مطلقا خطوط قدیمی تولید چراغ کاربرد ندارد اما در قطعا
موتوری هیچ تغییر تکنولوژی ایجاد نشده است یکی از نقاط قوت این
کارخانه قوت تیم طراحی و مهندسی بوده که منجر به بروز رسانی
فرآیندها و خطوط تولیدی در حوزه چراغسازی شده است.
تسنیم :داخلی سازی مواد اولیه در چه سحطی بوده و چگونه محقق
شده است؟
چنگی :یکی از نقاط قوت این کارخانه داخلیسازی بخشی از مواد اولیه
بوده که تنها در کشورهای اروپایی تولید میشده است .به عنوان مثال
از سال  ۹۱به بعد و با اوج گرفتن تحریمها بخشی از مواد اولیه تولید
چراغ که صرفا از طریق کانتینرهای یخچالدار وارد کشور میشد
غیرقابل دسترس شد .به همین دلیل به سمت داخلیسازی این مواد
حرکت کرده و توانستیم ترموستها که مواد اولیه رفلکتور اصلی چراغ
هستند را در داخل تولید کنیم . .یکی از چالش های مهم در عمده
صنایع کشور ،عدم دسترسی کافی به مواد پتروشیمی است .در سالهای
اخیر دسترسی مستقیم به مواد پتروشیمی تنها از طریق بورس کاال
انجام میشود این در حالیست که نیاز روزانه ما به انواع مواد
پتروشیمی  ۲۰تن است اما برای دسترسی باید دالالن مراجعه کنیم و
نمیتوانیم به صورت مستقیم از خود پتروشیمیها کاالی مورد نیاز را
تهیه کرد چرا که فرآیند خرید از بورس کاال پرچالش و عمال نشدنی
است.
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تسنیم :بعضا تولید کنندگان از افزایش مالیاتها در شرایط رکودی و
همچنین عدم مالیات ستانی عادالنه گالیه دارند ،برای مجموعه
تولیدی مدرن هم چنین مشکالتی ایجاد شده است؟
چنگی :هیچ تولید کننده ای با مالیات دادن مخالف نیست اما رویههای
مالیاتستانی در کشور مشکل دارد .از سوی دیگر تولیدکنندگانی که
هیچ سرمایهگذاری انجام نداده و با هزینههایی مانند مالیات و بیمه نیز
مواجه نیستند آزادانه اجناس بیکیفیت خود را در بازار عرضه کرده و
با ارائه قیمتهای پایینتر منجر به تخریب بازار میشوند.
تسنیم  :نکته آخر؛
چنگی :ما سعی کردیم با این کار به معنای واقعی کلمه اقتصاد
مقاومتی رو پیاده کنیم و امید وارم دولت نیز با تمهیدات مناسب باعث
افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز کشورمان شود.
*یکی از مواردی که تولیدکنندگان باید به این توجه داشته باشند
ایفای مسئولیتهای اجتماعی در حوزههای مختلف است .به عنوان
مثال در حال حاضر با صرف هزینه  ۵میلیارد تومانی یک واحد تولیدی
از زیرمجموعه شرکت مدرن در شهرستان آشتیان ایجاد شده که
اشتغالزایی  ۲۰۰نفری را در پی داشته است عالوه بر این در پی
مسایل خدماتی و رفاهی برای شهرستان ساخت یک بیمارستان و
تعمیر اساسی استخر سرپوشیده با هزینهای بالغ بر  ۵میلیارد تومان
طی یک سال گذشته انجام شده است.
ایمان فرهی کارشناس مسایل صنعتی ،مدرس دانشگاه و مشاور مدیر
عامل گروه صنعتی چراغ مدرن درخصوص ایفای مسئولیت اجتماعی
در حوزه ایجاد اشتغال از سوی شرکتهای بزرگ تولیدی معتقد است
در صورتی که متعهد بودن به ایفای مسئولیتهای اجتماعی در بین
شرکتهای تولیدی بزرگ کشور به یک مدل و الگو تبدیل شود
میتوان به ریشهکنی بیکاری از بسیاری از شهرهای کوچک کشور
امیدوار بود.
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اعتیاد و بزه که می تواند نوعی فرهنگ خیر خواهی برای دگر هم
نوعان باشد که قطعا مورد توجه خداوند متعال قرارخواهد گرفت.

تسنیم :مهمترین دستاورد عمل به تعهدات اجتماعی چیست؟
فرهی :شاید برای پاسخ به این سوال بهتر باشد به صورت مصداقی
اثرات عمل به تعهدات اجتماعی بررسی شود .به عنوان نمونه
شهرستان آشتیان در سنوات قبل به لحاظ باورهای اجتماعی با
چالشهای مختلفی همراه بوده اما با سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد تومانی
شرکت مدرن که به صورت شخصی در این منطقه انجام شده تا
حدودی امید در آشتیان ایجاد شده است .در یک شهرستان  ۲۰هزار
نفری صرف  ۱۰میلیارد تومان برای ایجاد فضای تفریحی ،رفاهی و
تولیدی بسیار با اهمیت است اما نکته مهم این است که این روندهای
منفک و جدا از هم به یک مدل و الگو برای تمام تولیدکنندگان بزرگ
کشور تبدیل شود .به عبارت دیگر اگر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
سرمایهگذاریهای مناسب انجام شود فضای امید در جامعه به شدت
افزایش می یابد.
تسنیم :این نوع هزینه ها میتواند سودهای مادی هم برای صاحبان
سرمایه داشته باشد؟
فرهی :شاید شرکتهای بزرگ معتقد باشند که با توجه به هزینههای
اضافی مثل حمل و نقل که در پی انتقال اینچنینی ایجاد میشود
صرفه اقتصادی حاصل نمیشود و یا حتی در بهترین حالت در صورت
عدم زیان ،درآمد و هزینه در نقطه سر به سر قرار گیرند اما نکته مهم
این است که تعهد به انجام مسئولیتهای اجتماعی میتواند آوردههای
مهمی برای تولیدکنندگان در پی داشته باشد .که اثرات اقتصادی آن
به صورت غیر مستقیم حاصل خواهد شد .که بعد از یک دوره
مشخص می تواند آورده های مالی بسیار زیادی با نام نیک مطرح شده
برای صاحبان صنایع بجا آورد .در کنار آن در واقع فضای امید بخش
ایجاد شده از سرمایه گذاریهای اقتصادی در شهرستانهای کوچک
میتواند اثرات مثبتی در حوزه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی و ...
داشته باشد مانند جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ ،کاهش فقر،
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تسنیم :این نوع نگاه چه اثراتی در حوزه کاهش بیکاری به خصوص در
بین جوانان دارد؟
شما فرض کنید در همین شهرستان اگر کارخانه تولیدی دیگری با
ظرفیت اشتغال  ۵۰۰نفر ایجاد شود عمال بیکاری جوانان در این
شهرستان کوچک به طور کلی از بین خواهد رفت .فرض کنید این
اقدامات به صورت یک مدل یا الگو در سراسر کشور پیاده شود به طور
حتم بیکاری در اکثر شهرهای کوچک کشور از بین خواهد رفت.
مدیران شرکتهایی مانند مدرن که در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
فعالیتهای مثبتی انجام دادهاند معتقدند که باید بخشی از سود
حاصل از درآمد در حوزه افزایش فهم عمومی یا خدمات اجتماعی
هزینه شود و ایفای تعهدات در حوزه مسئولیت اجتماعی بخش جدایی
ناپذیری از تولید است .این اقدامات باعث میشود که نگرش مردم به
این واحدهای تولیدی نیز نگاه مثبت همراه با حس همدلی شود چرا
که آنها میبینند که مالک کارخانه تنها به فکر جیب خود نیست .و
همین امر می تواند باعث گرایش نا خداگاه مردم به آن شرکتها شود.
به نظر بنده این روش میتواند به عنوان یک الگو با خروجی برد  -برد
برای همه واحدهای تولیدی بزرگ تجویز شود.
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تسنیم :شکل عمل به مسئولیت های اجتماعی در سالهای اخیر با
دوره های گذشته متفاوت است؟
فرهی :در دورههای گذشته ایفای مسئولیت اجتماعی تنها به مواردی
چون ساخت مدرسه ،مسجد و  ...خالصه میشد این درحالیست که در
دوره کنونی باید به سمت حمایتهای مادی از فضاهای علمی و
آموزشی کالن حرکت کنیم .مانند حمایت از یک پروژه علمی .این
روند در کشورهای غربی نیز پیاده شده و بسیاری از دانشگاههای
معتبر آمریکایی و اروپایی اصوال دولتی نیستند و هزینههای آنها
توسط شرکتهای بزرگ تولیدی و یا مردم تامین میشود و هزینه
بسیاری از پروژهای علمی که منجر به ایجاد یک تکنولوژی جدید و
یا حرکت در مرزهای دانش میشود توسط نیک اندیشان پرداخت
میشود.

جمشید فروزش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
اشاره به اینکه قیمت انواع شوینده در روزهای پایانی تغییری نخواهد
کرد ،اظهارداشت :برخی از واحدهای تولید برای فروش بیشتر و تأمین
نیاز نقدینگی خود تخفیف های  ۳۰تا  ۳۵درصدی را در فروشگاهها
برای مصرف کنندگان در نظر گرفتهاند.
وی با بیان اینکه مواد اولیه با گرانی دالر حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد
افزایش پیدا کرده است ،افزود :اگر برای سال آینده فکری به حال
تعدیل قیمت کارخانجات شوینده نشود آنها مجبور به تعطیلی خواهند
شد زیرا واحدها با افزایش هزینه ها به هیچ عنوان قادر به تولید
نیستند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده تصریح کرد :تولید نیازمند
حمایت است زیرا با این حجم واردات و قاچاق امکان تولید و فروش
محصول در بازار کشور نیست.
فروزش در رابطه با قاچاق مواد شوینده هم گفت :متأسفانه در بخش
شامپو ،خمیردندان و اقالم آرایشی با حجم زیادی از کاالهای وارداتی و
قاچاق روبه رو هستیم که همین امر مشکالت زیادی را برای
تولیدکنندگان به وجود آورده است.
وی با تأکید براینکه اقالم وارداتی باید مشمول قیمتگذاری شوند،
افزود :امروز کاالهای وارداتی با قیمت های واهی با راحتی در بازار به
فروش می رسد و کسی هم در این میان برخورد جدی انجام نمیشود.
(بازگشت به فهرست)

تسنیم  :سخن آخر برای جمع بندی مطالب مطرح شده در خصوص
پیاده سازی مدل مسئولیت اجتماعی
امیدوارم در سراسر ایران عزیز اسالمی تمامی صاحبان صنایع به حوزه
مسئولیتهای اجتماعی بخصوص در حوزه ایجاد اشتغال روی بیاورند و
این مدل که "بخشی از فرآیند تولیدی شرکتهای بزرگ به زادگاههای
صاحبان آن در شهرستانهای کوچک منتقل شود" بتواند بخشی از
مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مردمان شهرستانها را اصالح
نماید و به مهم ترین خروجی آن که ایجاد و افزایش اعتماد به نفس
و باور شخصی در مردمان و بخصوص جوانان این مناطق است ،منجر
شود( .بازگشت به فهرست)

دومین کارخانه بزرگ تولید قیر فردا افتتاح میشود

"قیمت شوینده ها تعدیل نشود مجبور به تعطیلی
هستیم"
(خبرگزاری تسنیم  ۸اسفند )۹۶
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(خبرگزاری تسنیم  ۸اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،همزمان با سفر استانی رئیس جمهور به
استان هرمزگان و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ،کارخانه تولید انواع قیر شرکت
فرآورده های نفتی سیه فام به همراه تعداد دیگری از طرح های
صنعتی در استان فردا افتتاح خواهد شد.
با راه اندازی این واحد تولیدی و افزایش بیش از یک میلیون تنی
ظرفیت تولید قیر استان ،ظرفیت اسمی تولید این محصول به بیش از
 ۶میلیون تن در سال رسیده و با سرمایه گذاری صورت گرفته بالغ بر
 ۱۰۰۰میلیارد ریال ٬اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در این واحد
دست کم در این مرحله بیش از  ۸۰۰نفر خواهد بود.
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این دومین کارخانه بزرگ ایران در تولید قیر است که در فاز اول ۱.۵
میلیون تن افزایش تولید و در فاز دوم با کمک فرانسویها فعالیت
توسعه پیدا کرده و  ۱میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید اضافه خواهد
شد( .بازگشت به فهرست)

ناتوانی خودروسازان در تولید استاندارد پس از نیمقرن
فعالیت /دولت باز هم کوتاه آمد
(خبرگزاری فارس  ۸اسفند )۹۶

این روزها در حالی شاهد عقبنشینی دولت از ارتقای استانداردهای
جدید خودرویی هستیم که کیفیت پایین خودروها عالوه بر مردم،
صدای مسؤوالن را نیز درآورده است ،با این حال همچنان زور
خودروسازان به سازمان استاندارد و وزارت صنعت میچربد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،شریعتمداری وزیر
صنعت در حالی اخیراً دستور توقف اجرای برخی استانداردهای جدید
خودرویی را صادر کرده که با گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت
صنعت خودرو ،همچنان شاهد تولید خودروهای قدیمی و از رده خارج
در کشور هستیم و در عین حال ،بازار انحصاری خودروهای داخلی و
قیمت باالی آن سالهاست که نارضایتی زیادی را در بین مردم و حتی
مسئوالن ایجاد کرده است.
این نارضایتی در یک مقطع زمانی آنقدر باال گرفت که به تشکیل
کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی منتهی شد و توانست تلنگری
را به مدیران خودرویی و مسئوالن دولتی وارد کند که یکی از نتایج آن
برنامهریزی برای ارتقاء استانداردهای خودرویی از  ۵۵مورد به  ۸۵مورد
بود .به این ترتیب قرار شد پس از سالها تغییراتی در کیفیت و ایمنی
خودروهای داخلی اتفاق افتد ،زمان اجرایی شدن این استانداردها دی
 ۹۷تعیین شد و به گفته نیره پیروزبخت ،رییس سازمان استاندارد
اجرای آنها باعث توقف تولید برخی خودروهای داخلی به ویژه
خودروهایی که تولید آنها به  ۲۰تا  ۳۰سال پیش بر می گردد ،خواهد
شد .به گفته وی ،توقف تولید پراید از جمله اتفاقاتی است که با
اجرایی شدن استانداردهای  ۸۵گانه صورت خواهد گرفت و البته سایپا
نیز برنامه کاهش تولید این محصول را اجرایی کرده است.
اجرای استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی ابتدا در شورای سیاستگذاری
خودرو با حضور وزیر صنعت و مدیران خودرویی کشور به تصویب
رسید و پس از آن نیز در شورای عالی استاندارد مصوب شد ،اما این بار
هم مانند بسیاری از قوانین مصوب دیگر ،خودروسازان زیر توافق انجام
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شده و قانون مصوب زده و از اجرای آن سر باز زدند تا همچنان شاهد
درجا زدن صنعت خودرو کشور باشیم.
*خودروسازان؛ همیشه مخالف با بهبود کیفیت خودروها
احمد نعمت بخش ،رئیس انجمن خودروسازان که همواره سردمدار
مخالفت با قوانین مصوب بهبود کیفیت خودروهای داخلی است و ید
طوالیی در تالش برای جلوگیری از اجرای مصوبات قانونی در این
بخش دارد ،اعالم کرد که در صورت اجرایی شدن استانداردهای
۸۵گانه خودرو حداقل تولید  ۸۰۰هزار خودرو متوقف خواهد شد .وی
دلیل اصلی مخالفت با اجرای استانداردهای جدید را وارد شدن
آسیبهای جدی به صنعت قطعهسازی کشور عنوان کرده ،حال آنکه
ارتقای قطعهسازان از طریق سفارش گذاری قطعات با دانش فنی روز از
سوی خودروسازان و ارتباط گرفتن آنها با قطعهسازان خارجی عملی
خواهد شد ،نه با سفارش دادن قطعات قدیمی و از رده خارج! در عین
حال ،قطعهسازان همواره به دلیل تأخیرهای زیاد در دریافت
مطالباتشان از خودروسازان شاکی هستند و به نظر میرسد
خودروسازان در راستای دلسوزی برای سازندگان قطعه ،بهتر است
فکری برای به روز شدن پرداخت بدهی خود به قطعهسازان کنند.
نعمتبخش همچنین با بیان اینکه خودروهای پرتیراز فعلی امکان پاس
کردن  ۲۲استاندارد جدید را نخواهند داشت ،گفته است :این خودروها
شامل پراید ،وانت پراید ،تیبا ،سمند ،پژو  ،۴۰۵پژو پارس ،وانت
آریسان ،وانت زامیاد و وانت مزدا میشود .این اظهار نظر نشان میدهد
حجم زیادی از خودروهای تولیدی در کشور با استانداردهای پایین
تولید میشوند که برای جایگزینی آنها باید فکری شود.

یکی دیگر از افرادی که مقابل اجرایی شدن استانداردهای ارتقای
خودرو ایستاده ،هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو است .وی با
انتقاد از برنامه ریزی انجام شده برای اجرای استانداردهای  ۸۵گانه
خودرو از دی  ، ۹۷مدعی شد که مدیران شرکت بنز میگویند تولیدات
ما نمی تواند این استانداردها را پاس کند .وی میگوید :اشکال در این
است که می خواهیم همه کارها را با جهش انجام دهیم در حالی که
برای این کار باید برنامه ریزی صورت گیرد .به این ترتیب یکه زارع
ارتقای استانداردهای خودرویی بعد از بیش از نیم قرن فعالیت صنعت
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خودرو را اقدامی عجوالنه میداند و احتماالً توقع دارد برای بهبود
کیفیت خودروها نیم قرن دیگر نیز فرصت به خودروسازان داده شود!
*ادعای ناتوانی بنز در پاس کردن استانداردهای خودروسازی ایران
از سویی ،یکه زارع در حالی از ناتوانی شرکتی مانند بنز در اجرای
استانداردهای  ۸۵گانه صنعت خودرو ایران صحبت می کند که بنا بر
اعالم رئیس سازمان استاندارد ،این استانداردهای جدید بر مبنای
استانداردهای اروپا مصوب شده است .همچنین باید به این موضوع
توجه کرد که محصوالت بنز به آمریکا صادر می شود و هم اکنون
سختگیرانهترین استانداردهای خودرویی در ورود خودرو به آمریکا
لحاظ میشود .پس چطور ممکن است شرکتی مانند بنز توان پاس
کردن استانداردهای ایران را نداشته باشد؟
مقاومت خودروسازان در مقابل اجرای قوانین به همین جا ختم نمی
شود و نمونه این مسئله را بارها در مواردی مانند ارتقای استاندارد
تولید خودرو به یورو  ۴و  ، ۵توقف تولید خودروهای با پلتفرم قدیمی،
توقف تولید خودروهای با مصرف سوخت باالی  ۸لیتر و تجهیز
خودروهای دیزلی به فیلتر آلودگی نیز مشاهده شده است.
یکی از مهمترین دالیل ناتوانی خودروسازان ایرانی در تولید محصوالت
به روز و با دانش فنی جهانی ،حمایت چشم بسته و بی هدف دولتها از
این صنعت در سالهای گذشته است که مهمترین اقدام در این زمینه،
محدودیت واردات خودرو و اعمال تعرفههای باالی واردات بوده و عمالً
قابلیت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است .هرچند حمایت از
تولید داخل امری قابل تأکید است اما این حمایت نیز باید در
چارچوبی مناسب و اثرگذار صورت گیرد.
*حمایت چشم بسته مسئوالن ناراضی از خودروسازان
در پی مقاومت خودروسازان در برابر ارتقای کیفی و ایمنی
محصوالتشان ،هرچند رئیس سازمان استاندارد همواره از حفظ
استقالل این سازمان و کوتاه نیامدن مقابل خودروسازان سخن گفته اما
در نهایت با توافق این سازمان و با دستور وزیر صنعت قرار است در
اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تجدید نظر شود و اجرای
بخشی از این استانداردها متوقف شود.
این در حالی است که خود وزیر صنعت  ۱۵روز پیش در جمع
خودروسازان از جایگاه صنعت خودرو ایران انتقاد کرد و گفت :صنعت
خودرو جایگاه قابل قبولی ندارد.
وی اعالم کرد :سؤال عمومی مردم این است که با وجود حمایتهایی
که سالهای پیش از خودروسازان صورت گرفته ،آیا در جایگاه خوبی
قرار داریم یا خیر؟ که پاسخ ما به مردم پاسخ خوبی نیست .با این
وجود مشخص نیست دلیل حمایت دوباره دولت و وزیر صنعت از
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کوتاهی خودروسازان برای ارتقای کیفیت تولیداتشان چیست و چرا باز
هم شاهد اغماض در ایرادات صنعت خودرو کشور هستیم؟
این جریان در حالی روی داده که چندی پیش نیز شاهد افزایش تعرفه
واردات خودرو به کشور بودیم که باعث تقویت انحصار خودروسازان
داخلی در بازار پرعطش خودرو کشور خواهد شد .تجربه نشان داده
حمایت بی چون و چرای دولت از صنعت خودرو طی سالیان دراز
گذشته نه تنها باعث بهبود وضعیت تولیدات این صنعت نشده بلکه
عقب ماندگی آن را هم روز به روز تقویت کرده است ،اتفاقی که این بار
هم با کنار رفتن استانداردهای ۸۵گانه تشدید خواهد شد.
گزارش از نرگس نیکضمیر (بازگشت به فهرست)

وضع صنعت کفش وخیمتر شد/حمایت از تولید ملی در
حد حرف باقی ماند
(خبرگزاری تسنیم  ۱۱اسفند )۹۶

رسول شجری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
اشاره به اینکه تشدید رکود باعث مشکالت زیادی را برای واحدهای
تولیدی کفش به وجود آورده است ،اظهارداشت :جلسات مختلفی را با
مسئوالن مختلف برگزار کرده ایم و همه شعارهایی در حمایت از تولید
ملی سر می زنند اما متأسفانه گویا کسی به فکر واحدهای تولیدی به
ویژه صنعت کفش نیست.
وی با بیان اینکه به جای فروش در بازار عید فقط سردرگم بوده و برای
حل مشکالت خود به هر دری می زنیم ،افزود :تعطیلی واحدهای
تولیدی کفش امسال رشد  ۱۰تا  ۲۰درصدی داشته است و بخش
زیادی از نیروی انسانی این حوزه بیکار شده اند.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز بسیاری از واحدهای تولیدی بخشی
از خط تولید خود را تعطیل و با ظرفیت حدالقی کار می کنند ،تصریح
کرد :این در حالی است که روزی صنعت کفش کشور کاال به روسیه
صادر می کرد اما امروز به خاطر سودجویی تعدادی از افراد در تشدید
واردات و قاچاق کفش در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
وی در ادامه صحبت های خود به واردات زیره و رویه کفش به عنوان
کاالی نیمه ساخته به کشور اشاره کرد و گفت :سودجویان به راحتی
این زیره و رویه کفش را در یک زیر پله چسبانده و راهی بازار می
کنند کسی هم با آنها برخوردی نمی کند .ما حتی پیشنهاد دادیم که
یکی ازکارشناسان اتحادیه به صورت رایگان در گمرکان مستقر شود و
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مانع وردات این گونه کاالها به عنوان ابزار تولید شوند اما متأسفانه
کسی قبول نکرد.
شجری با بیان اینکه امسال واحدهای تولید کفش فروش خوبی
نخواهند داشت ،گفت :رقابت در بازار بسیار ناعادالنه است قیمت مواد
اولیه گران است و در نهایت قیمت کاالهای ما را افزایش داده است .در
حالی که قیمت کاالهای قاچاق ارزان است( .بازگشت به فهرست)

شرکت سوئیسی امضای قرارداد تولید واگن با ایران را
تکذیب کرد
(خبرگزاری تسنیم  ۱۲اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری سوئیس اینفو،
شرکت سوئیسی استادلر ریل ،گزارش های منتشر شده مبنی بر
امضای یک قرارداد مهم تولید  ۹۶۰واگن قطار زیرزمینی با سازمان
توسعه و نوسازی صنعتی ایران را تکذیب کرد .این شرکت سوئیسی
گفته هیچ قرارداد یا تصمیمی منعقد نشده بلکه این تنها یک مناقصه
عمومی بوده است.
رسانه های ایرانی چند روز پیش گزارش داده بودند که طرفین در
حاشیه نشستی میان هیئت های تجاری ایران و سوئیس این قرارداد
 ۱.۴میلیارد دالری را به امضا رسانده اند .رسانه های ایرانی همچنین
به نقل از سفارت سوئیس در تهران نوشته بودند که این واگن ها از
پایان سال  ۲۰۲۰در تهران و حومه غربی کرج به کار گرفته خواهند
شد.
این قرارداد در صورت امضا می توانست اولین قرارداد مهم منعقد شده
بین شرکت های ایرانی و سوئیسی از زمان لغو تحریم ها علیه ایران در
سال  ۲۱۰۶باشد( .بازگشت به فهرست)

ایران و روسیه چهار سند همکاری در بخش صنعت به امضا
رساندند
(خبرگزاری تسنیم  ۱۸اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،تفاهمات در بخش صنعت و معدن و تجارت :در
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چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و روسیه دو سند
همکاری در حوزۀ زمینشناسی و دو سند نیز در زمینة همکاریهای
معدنی میان سازمان زمینشناسی و ایمیدرو و شرکای روسی به امضا
رسید.
سپیده اکبرپور ،رئیس میز کشورهای همسایه دفتر اروپا و آمریکا با
اعالم این خبر افزود :طی این اجالس طرفین ضمن تأکید بر اجرای
تفاهم نامة کارگروه همکاری صنعتی و تجاری ،که در آبان ۹۶در
آستراخان امضا شد ،در خصوص تبادل هیاتهای تجاری ،تبادل
اطالعات و مناقصات پروژهای صنعتی و معدنی ،خدمات فنی و
مهندسی و ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت ایرانی در مسکو با
بررسی اختصاص فضای مناسب توسط طرف روسی بحث و بررسی
کردند.
وی اظهار داشت :برگزاری همایشهای تجاری ،توسعة همکاریها در
زمینة معدن و صنایع معدنی ،برگزاری کارگروه معدنی و همایش
معرفی پتانسیلهای معدنی در مسکو در ماه أوریل یا می ،۲۰۱۸
انتقال تجربیات در زمینة ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی ،همکاری
مشترک در زمینه تولید مشترک خودرو و واگن باری نیز از جمله
مواردی بود که در این اجالس مطرح شد.
اکبر پور افزود :از مهم ترین موضوعات مورد بحث در این اجالس تأکید
بر تسریع در نهایی شدن موافقتنامة موقت تجارت ترجیحی با اوراسیا
بود که مورد موافقت طرفین قرار گرفت( .بازگشت به فهرست)

یک تولیدکننده :حمایت از تولید داخل را از ترکیه یاد
بگیریم
(خبرگزاری تسنیم  ۱۹اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،شرکت تابا الکترونیک
فعال در حوزه دربازکنهای الکترونیکی (آیفون تصویری) ،حدود ۴۵۰
نفر پرسنل مستقیم دارد که شامل پرسنل تولید ،پرسنل خدمات پس
از فروش ،پرسنل دفتر مرکزی میشوند ،همچنین حدود  ۲۵۰۰نفر
نیز به صورت غیر مستقیم در این شرکت فعال هستند.
محمدرضا افکار مدیر عامل این شرکت در خصوص واردات کاالی
مشابه تولید داخل معتقد است ،اگر هیچ واردکنندهای در حوزه
دربازکنهای تصویری فعال نباشد فروش تولید کنندههای داخلی باال
میرود که این امر منجر به افزایش تعداد پرسنل و افزایش تولید
میشود .در حال حاضر با توجه به حجم باالی واردات سهم زیادی از
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بازار در اختیار تولیدکنندگان نیست اما امید میرود با کاهش واردات و
افزایش تعرفه سهم بازار تولید کنندگان افزایش یافته و از این مسیر
اشتغال بیشتری در این صنعت ایجاد شود .به نظر بنده دولت باید
واردکنندههایی این نوع محصوالت را به طور کامل وارد میکنند،
محدود کند.

اگر واقعا دولتها جلوی واردات را بگیرند تعداد پرسنلی که ما در صنعت
دربازکن می توانیم به کار بگیریم حداقل پنج شش هزار نفر اضافه
خواهد شد و اشتغالزایی بیشتری رخ خواهد داد .در بقیه صنفها هم
اگر دولت این کار را انجام بدهد که خیلی بیشتر اشتغال ایجاد می
شود .در سیستم تولید دربازکن که بازار آن نسبت به فروش لوازم
خانگی و موارد دیگر خیلی کوچکتر است این تعداد شغل جدید ایجاد
خواهد شد ،شما این روند را به صنایع بزرگ دیگر با مشتریان بیشتر
تعمیم دهید آن زمان نتیجه در حوزه اشتغال مشخص خواهد شد.
این تولیدکننده داخلی در خصوص مقایسه کیفیت آیفونهای داخلی و
خارجی معتقد است ،از لحاظ کیفی به جرات می توانم مدعی شوم که
کیفیت کاالی داخلی بهتر است به جز ال سی دی و دوربین که
تکنولوژی تولید آن هنوز وارد ایران نشده و تولید آن به صرفه نیست.
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این فعال صنایع الکترونیک در خصوص دالیل رغبت مردم به استفاده
کاالی خارجی معتقد است ،همین االن یک برند خارجی را بیاورید
نصب کنید و خودتان به شخصه کیفیت محصول درباز کنهای ما را
ببینید و با کیفیت دربازکنهای ژاپنی یا کره ای مقایسه کنید ،اگر
کیفیت تصویر کاالی تولید داخل بهتر نبود بنده تمام اظهاراتم را پس
میگیرم.
مدیر عامل تابا الکترونیک در خصوص صادرات محصوالت این کارخانه
گفت :تا حدودی صادرات محصوالت تولیدی کارخانه انجام میشود اما
حجم آن به میزانی نیست که بخشی از هزینههای کارخانه را پوشش
دهد .در حال حاضر صادرات ما به کشورهای کویت ،امارات ،عراق،
ترکیه و افغانستان انجام میشود.
به هر حال میزان این صادرات زیاد نیست مثال در افغانستان به دلیل
مسائل امنیتی و سیاسی که داخل آن کشور وجود دارد ،تاجرهای
افغان خیلی ریسک نمیکنند که خریدهای زیادی انجام دهند.

افکار در پاسخ به این سوال که در کشورهای دیگر چگونه از صنایع
داخلی حمایت میشود ،گفت :در ترکیه برند "آ دی یو" فعال است و
دولت خیلی شدید از آن حمایت میکند .یعنی تبلیغات رایگان برای
آنها میگذارد ،البته ما نیز تقریبا یک سال است که با این برند در
ترکیه رقابت میکنیم .تابا زیر پنج درصد بازار ترکیه را در اختیار دارد
و  ۹۰درصد سهم بازار در اختیار آ دی یو است و جالب است که هیچ
برند دیگری نتوانست وارد آن کشور ترکیه شود .برند کوماکس برند
آیفون ژاپن و دیگر برندهای چینی کل آن را در نظر بگیرید شاید دو
سه درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص چالشهای مالیاتی در مسیر تولید
داخلی گفت :قوانین کشور است که در مورد تمام تولیدکنندهها
یکسان است ،در این شرکت نیز طبق فروشی که محقق شده باید
مالیاتمان را بپردازیم ،این وظیفه تولید کننده است که طبق فروشی
که دارد مالیات بپردازد .در ایران امنیت به عنوان یک کاالی عمومی
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برقرار شده و شرکتها می توانند در سایه این امنیت تولید کنند ،ما در
این مورد هیچ مشکلی نداریم( .بازگشت به فهرست)

چرا صنعت قطعه سازی لوازم خانگی در کشور پا نگرفت؟
(خبرگزاری تسنیم  ۲۰اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،صنعت لوازم خانگی از
آن جهت که زنجیره تامین گسترده ای دارد می تواند همچون
لوکوموتیو ،بخش های دیگری از صنعت را نیز به حرکت درآورد و
موجبات خروج آن ها از رکود و ایجاد اشتغال در آن ها را فراهم کند.
اما این اتفاق مشروط بدان است که برای تامین قطعات و مواد اولیه
مورد نیاز این صنعت از توانمندی های شرکت های قطعه ساز داخلی
بهره گرفته شود ،اما این امر محقق نشده است و عمق داخلی سازی
محصوالت لوازم خانگی عموما پایین مانده است.
در همین راستا در ابتدای سال  ۹۶دستور العمل اجرایی بند چ ماده
 ۳۸قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از
طرف دبیر خانه هیئت دولت و وزارت صنعت و سپس گمرک ابالغ شد
مبنی بر آن که بر اساس میزان عمق داخلی سازی ،حقوق ورودی
طبق جدول زیر برای متقاضیانی که درخواست استفاده از این
تسهیالت را دارند تعیین می گردد.

اما پس از گذشت یک سال از ابالغ این بخش نامه که هدف آن ترغیب
تولید کنندگان به افزایش عمق ساخت داخل عنوان شده است ،هیچ
استقبالی از آن صورت نگرفته و از تسهیالت در نظر گرفته شده
استفاده ای نشده است چرا که اصال تسهیالتی در کار نبوده است!
باید از سیاست گذاران پرسید وقتی تعرفه واردات همه قطعات یخچال
فریزر به جز درب  ۱۰درصد است ،کدام عقل اقتصادی حکم می کند
که از تسهیالت بخش نامه فوق که طبق آن در حالتی که بیش ترین
میزان عمق داخلی سازی نیز محقق شده باشد ،باید  ۳۰درصد حقوق
ورودی  ۵۵درصدی یخچال کامل ،یعنی  ۱۶.۵درصد را پرداخت کند
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استفاده کرد؟ سایر اقالم اصلی محصوالت لوازم خانگی نیز وضعیتی
مشابه یخچال فریزر دارند ،از این رو این سیاست گذاری ناصواب با
شکست مواجه شده است.
در این ارتباط باید ذکر کرد که هر چند شیوه تعرفه گذاری مشروط و
پلکانی ،اقدامی مرسوم و موفق در سایر کشور ها بوده است و بهره
گیری از آن گامی رو به جلوست اما قاعده گذاری صورت گرفته از
طرف وزارت صنعت که این بخش نامه را به صورت اختیاری قرار داده
و میزان تعرفه ها نیز به درستی تنظیم نشده است ،نه تشویقی است
برای شرکت هایی که به دنبال افزایش عمق داخلی سازی هستند و نه
تهدیدی برای آن دسته از شرکت هایی که در نقطه ای نامطلوب برای
صنعت لوازم خانگی یعنی مونتاژ صرف و اصرار بر عمق داخلی سازی
پایین وقوف کرده اند .از این رو حداقل اقدام الزم برای موثر واقع شدن
آن بدین ترتیب است که تعرفه واردات قطعات ،بیش تر از تعرفه در
حالتی که کم ترین میزان عمق داخلی سازی محقق شده است قرار
گیرد تا شرکت ها انگیزه ای برای حرکت در مسیر افزایش عمق داخلی
سازی و استفاده از این بخش نامه داشته باشند( .بازگشت به فهرست)

پژو  2008باالخره به تولید رسید /تولید تنها  12.5درصد
تعهدات+جدول
(خبرگزاری فارس  ۲۰اسفند )۹۶

بر اساس آمار تولید خودرو در  ۱۱ماهه امسال ،پژو  ۲۰۰۸باالخره به
تولید رسید و وزارت صنعت آمار تولید این خودرو را طی ماههای اخیر
 ۱۹۷۱دستگاه اعالم کرد به این ترتیب تنها به اندازه  ۱۲.۵درصد
تعهدات فروش این خودرو ،تولید صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،طبق آمار تولید خودرو
که هر ماه توسط وزارت صنعت منتشر میشود ،تولید پژو  ۲۰۰۸طی
 ۹ماهه امسال  ۴دستگاه اعالم شده بود که آن نیز مربوط به مونتاژ این
خودرو در روز افتتاح خط تولید آن در اردیبهشت امسال بوده است،
البته در آمار وزارت صنعت برای  ۱۰ماهه امسال ،نام پژو  ۲۰۰۸از
فهرست خودروهای تولیدی حذف شده بود که در ماه جاری نام این
خودرو دوباره به فهرست اضافه شده و آمار  ۹۶۷دستگاه برای تولید
بهمنماه امسال در جدول قید شده است .همچنین آمار تولید این
خودرو تا پایان بهمن ماه هزار و  ۹۷۱دستگاه اعالم شده است.
این در شرایطی است که گفته میشود ایران خودرو حدود  ۱۶هزار
دستگاه پژو  ۲۰۰۸را پیش فروش کرده است و به این ترتیب میزان
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تولید این خودرو طی ماههای گذشته فقط کفاف  ۱۲.۵درصد تعهدات
این شرکت را میدهد.

کارخانه خودروسازی ایران در آذربایجان با حضور روحانی
افتتاح میشود
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اسفند )۹۶

طبق آمار وزارت صنعت در  ۱۱ماهه امسال یک میلیون و  ۳۹۹هزار و
 ۱۱۱دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد  ۱۴.۱درصدی را داشته است .در این مدت یک
میلیون و ۳۱۳هزار و  ۲۹۴دستگاه انواع سواری در کشور به تولید
رسیده که نسبت به  ۱۱ماهه سال گذشته  ۱۵.۳درصد افزایش را
نشان میدهد.
طی  ۱۱ماهه امسال تولید محصوالت ایران خودرو با رشد ۹.۷
درصدی به  ۶۵۳هزار و  ۷۰۳دستگاه رسیده است .سهم خودروهای
سواری از این رقم ۶۴۲ ،هزار و  ۲۵۰دستگاه بوده که نسبت به ۱۱
ماهه  ۹۵رشد  ۱۱.۳درصدی را تجربه کرده است.
در مورد تولید محصوالت گروه سایپا طی  ۱۱ماهه امسال نیز باید به
تولید  ۶۰۱هزار و  ۲۰۷دستگاه انواع خودرو اشاره کرد که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ۱۶.۱درصد افزایش داشته است .در  ۱۱ماهه
امسال  ۵۵۳هزار و  ۷۱۶دستگاه سواری در گروه سایپا به تولید رسیده
که نسبت به  ۱۱ماهه  ۹۵رشد  ۱۷.۶درصدی داشته است.
در بررسی آمار تولید خودرو طی بهمن امسال نیز باید به تولید ۱۴۵
هزار و  ۵۶دستگاه انواع خودرو در کشور اشاره کنیم که  ۵.۶درصد
نسبت به بهمن  ۹۵افزایش داشته است .در بهمن امسال  ۱۳۷هزار و
 ۶۴۸دستگاه سواری در داخل به تولید رسیده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۷.۱درصد رشد را نشان میدهد.
میزان تولید انواع خودرو در ایران خودرو طی بهمن امسال نیز  ۶۴هزار
و  ۷۳۵دستگاه بوده که نسبت به بهمن  ۹۵تنها  ۰.۱درصد رشد
داشته است .در مورد تولید سایپا طی بهمن امسال نیز باید به رقم ۶۴
هزار و  ۸۴۰دستگاه انواع خودرو اشاره کنیم که نسبت به بهمن ۹۵
رشد  ۹.۸درصدی را تجربه کرده است( .بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مسعود کرباسیان در
پایان روز نخست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و
آذربایجان که در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت :کریدور آستارا به
آذربایجان در حال حاضر از طریق مسیر ریلی راهاندازی شده و روزانه
تعدادی واگن کاالهای دو طرف را جابجا میکنند .این در حالیست بنا
داریم با تکمیل مسیر ریلی رشت به آستارا با سرمایهگذاری مشترک
دو طرف کریدور رشت  -آذربایجان را تکمیل کنیم.
وی ادامه داد :همچنین در آینده قرار است راه آهن ریلی قزوین رشت
به بهرهبرداری برسد و با اتصال شهر قزوین و کشور آذربایجان یک
اقدام فراملی در حوزه حمل و نقل انجام دهیم.
به گفته وزیر اقتصاد ،نصف شدن زمان انتقال و ترانزیت کاال از هند به
روسیه از جمله ویژگیهای این همکاریهای مشترک در زمینه راهآهن
خواهد بود.
کرباسیان گفت :کشت فراسرزمینی ،بهداشت و داروسازی از پروژههای
همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان میباشد.
وی گفت :با حضور دکتر روحانی رئیس جمهور در کشور آذربایجان،
یک کارخانه خودروسازی ایرانی در این کشور افتتاح خواهد شد.
(بازگشت به فهرست)

سه مشکل اساسی اولین تولید کننده فوالد کشور
(خبرگزاری فارس  ۲۳اسفند )۹۶

ذوبآهن اصفهان اولین تولید کننده فوالد کشور و تنها تولید کننده
فوالد به روش کوره بلند در ایران است اما از مشکالت اساسی مانند
استفاده از تکنولوژی قدیمی ،نیروی انسانی بسیار باالتر از حد نیاز و
سوء مدیریت رنج می برد.
خبرگزاری فارس؛ ذوب آهن اصفهان اولین شرکت تولید کننده فوالد
در کشور ایران و تنها شرکتی است که از تکنولوژی کوره بلند جهت
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تولید فوالد استفاده می کند .تولید این شرکت در سال  ۱۳۹۶حدود
 ۳.۵میلیون تن و از نوع مقاطع طویل از قبیل تیرآهن ،میلگرد و امثال
آن بوده است .از این میزان حدود  ۷۵۰هزار تن به بازارهای خارجی
صادر و مابقی در داخل کشور مصرف می شود .متاسفانه از چند سال
گذشته مشکالتی در ذوب آهن به وجود آمده که باعث پیشرفت بسیار
کند این شرکت در مقایسه با سایر فوالدسازان بزرگ داخل کشور شده
است .همواره مشکالت زیادی در صنعت فوالد کشور وجود دارد اما
موارد زیر مختص ذوب آهن بوده که باعث شده کمی دورتر از انتظارها
واقع شود.
.۱

اولین و بزرگترین مشکل در ذوب آهن اصرار به استفاده از
تکنولوژی متعلق به  ۳۰سال پیش بدون انجام بهینه سازی در
تولید و بهره وری بسیار پایین می باشد .امروزه تکنولوژی کوره
بلند فقط برای ظرفیت های باالی  ۵میلیون تن توجیه اقتصادی
دارد در حالیکه ذوب آهن اصفهان با تولید  ۳.۵میلیون تن
اختالف زیادی با استانداردهای جهانی دارد .با دانستن نیاز مبرم
کشور به ریل هنوز ذوب آهن اصفهان که از چند سال پیش برنامه
تولید ریل را دستور کار خود قرار داده بود موفق به انجام آن نشده

مهمترین علت در روند نزولی ذوب آهن باشد ،مشکالت سوء
مدیریتی است .با مطالعات انجام گرفته بر چند شرکت بزرگ
فوالدسازی مشاهده شده است که اکثر این شرکت ها از مدیرانی
با سابقه مدیریتی  ۱۰تا  ۳۰سال بهره می برند و این در حالی
است که در ذوب آهن طی  ۸سال  ۴مدیر عوض می شود .طبیعی
است مدیریت ذوب آهن به فکر تغییر تکنولوژی نخواهد بود .زیرا
عملکرد آنها با میزان تولید در زمان مدیریتشان سنجیده میشود
فلذا اگر مدیری بخواهد مثال در بحث ارتقاء بهره وری تولید گامی
بردارد ،یا نمی خواهد و یا نمی تواند اقدامی انجام دهد .با توجه به
زمانبر بودن سودآوری قابل توجه در صنعت فوالد قطعا بهترین
مدیران فوالدی دنیا نیز نمیتوانند در چنین شرایطی کسب
موفقیت نمایند .الزم به ذکر است تا زمانیکه این مشکالت در ذوب
آهن وجود داشته باشد مشکالت کوچکتر غیر قابل حل خواهند
بود و باید روز به روز شاهد افول این شرکت کهنه کار که نماد
فوالد ایران است باشیم.

و در برنامه امسال تولید  ۱۲۰هزار تنی را در دستور کار قرار داده

مهرداد خمسه  -کارشناس سیاستگذاری صنعتی (بازگشت به
فهرست)

دومین معضل که شاید به دلیل وضعیت نابسامان اشتغال کشور

فقط  10درصد جهتگیری دولت به سمت تولید و اشتغال

چندان از مقبولیت برخوردار نباشد بکارگیری نیروی انسانی بسیار

بوده است

باالتر از حد نیاز است .متوسط استاندارد جهانی به ازاء تولید هر

(خبرگزاری تسنیم  ۲۵اسفند )۹۶

که باید منتظر تحقق آن بود.
.۲

.۳

موضوع دیگری که شاید از دید بسیاری از کارشناسان این حوزه

میلیون تن فوالد خام حدود  ۱۵۰۰نفر به طور مستقیم می باشد
درحالیکه این تعداد در ذوب آهن به  ۴۷۰۰نفر می رسد که تقریبا
 ۳برابر استاندارد جهانی است .این امر باعث می شود تا افراد
صاحبنظر و متخصص در این مجموعه که می توانندمفید واقع
شوند کمتر دیده شوند و فرصت شکوفایی را آنطور که شایسته
است ،نداشته باشند .به جرات می توان گفت با در نظر داشتن
قدیمی بودن تکنولوژی مورد استفاده در ذوب آهن ،حدود  %۳۰از
این تعداد نیروی انسانی کامال بال استفاده هستند و یکی از
مهمترین عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده باالی ذوب آهن و
حاشیه سود کم این شرکت دقیقا همین موضوع است .پیشنهاد
موجود و قابل اجرا این است که با انجام یک غربالگری کارشناسی،
افرادی را که در بخش های تولید ،پشتیبانی و ستادی مجموعه
واقعا بال استفاده هستند را در طرح های توسعه ای ذوب آهن و
همچنین در صورت احداث واحدهای جدید به طور بهینه مورد
استفاده قرار داد.
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به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با توجه به اینکه به
روزهای پایانی سال  ۹۶نزدیک میشویم و این سال توسط مقام معظم
رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده
است؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند دولت در ایجاد
اشتغال و رونق تولید نمره قابل قبولی دریافت نمیکند .این موضوع در
کنار مباحث دیگر همچون افزایش بی رویه قیمتهای برخی کاالها در
اواخر این سال باعث اعتراضات مردمی شد .واکنش دولت برای اینکه
این حجمه علیه خود در بحث عملکرد اقتصادی را کاهش دهد ابتدا
بحث زیادی جمعیت دهه شصتی ها بود که با موج منفی جامعه نسبت
به طرح این موضوع مواجه شد و سپس بحث اینکه اعتراضات مردمی
منشأ اقتصادی ندارد از سوی مشاوران دولت مطرح شد به گونه ای که
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مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت «بازسازی اعتماد مردم به آینده
حتی از کاهش تورم نیز مهمتر است و با این گفته خود و اشاره به
اعتراضات مردمی به صورت تلویحی خواست نارضایتی از عملکرد
اقتصادی دولت در سال گذشته را به حاشیه براند؛ در این رابطه با
حسینعلی حاجی دلیگانی  ،نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت وگو کردیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در سال  ۹۶هم مجلس و هم
دولت به آن عمل کردند این فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی بود
که شعار سال برای اقدام و حرکت است و نباید شعار سال در گفتههای
مسئوالن خالصه شود بلکه باید عملیاتی شود گفت :اکنون باید ما
مسئوالن اعتراف کنیم که امسال نتوانستیم کشور را در راستای این
فرمایش به جلو ببریم  .در حالیکه شعار سال ،راهبرد سال برای
پیشبرد قابل مالحظه در آن زمینه است اما در زمینه تولید و اشتغال
هیچ پیشرفت قابل مالحظه ای که به وسیله آن مسئوالن بتوانند از
عملکرد خود در سال تولید و اشتغال دفاع کنند به وجود نیامده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در سال تولید و
اشتغال جهت گیری کشور به این سمت کمتر از  ۱۰درصد بود گفت:
شواهد این ادعا به لحاظ موارد متعدد از اقدامات دولت هویدا است که
گویا در این زمینه دغدغه چندانی نداشته است؛ چرا که بیش از ۹۰
درصد منابع ،مدیریت و جهتگیریهای کشور در این راستا نبوده
است.
وی با بیان اینکه اگر دغدغه دولت رفع معضل بیکاری بود شاهد این
حجم از واردات در سال گذشته نمیبودیم گفت :از دیگر اقدامات ضد
اشتغالی دولت در سال گذشته افزایش صادرات مواد خام بود.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه اگر در سال  ۹۶دولت به شعار این سال
عمل میکرد حجم تعطیلی کارگاههای تولیدی و اخراج کارگران به
میزان فعلی نمیرسید گفت :اگر دولت درصدی به این موارد اهتمام
نشان میداد قطعا نرخ بیکاری کاهش پیدا میکرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با اظهار تأسف از وضعیت اشتغال
در کشور گفت :در مالقاتهای مردمی جوانانی را با چشم گریان
مالحظه می کنم که از بیکاری نگران اند و اظهار میکنند که توان
رفتن به خانه را بدون اینکه سرکار رفته باشند ندارند.
وی افزود :از طرف دیگر کار آفرینهایی را مالحظه میکنیم که اظهار
میکنند تا سال گذشته  ۳۰نفر کارگر داشتیم و اکنون به دو نفر
رسیدیم و چنین مراجعاتی که به مجلس مراجعه میشود به صورت
مرتب وجود دارد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه اگر در هر استانی تجمعی متشکل از
کارفرمایانی که در سال گذشته مجبور شدند کارگران خود را به نصف
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برسانند ایجاد شود بدون شک جمعیتشان از کارآفرینان و تولید
کنندههای امسال بیشتر خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که چرا
مجلس در چنین شرایطی ورود پیدا نمیکند تا به وضعیت تولید
کنندگان داخلی بهبود ببخشید و از وزیران مربوطه باز خواست کند
گفت :بخشی از مجلس شورای اسالمی اکنون بیدار نیست و مسائل را
درست رصد نمیکند.
*زیر بار رفتن کنوانسیونها نه به نفع اقتصاد است و نه دارای توجیه
اعتقادی و انقالبی است
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سؤال که هر چند وقت یکباری دولت
بحث الحاق به کنوانسیونهای مختلف بینالمللی را مطرح میکند در
این موارد نظر مجلس شورای اسالمی چیست گفت :در این زمینه نظر
نمایندگان متفاوت است و این تفاوت ریشه مبنایی دارد؛ چرا که برخی
افراد با توجه به زاویه دیدشان به مسائل نگاهشان این است که الحاق
به کنوانسیونهای بینالمللی و پیوستن کشور به این پیمانها امری
درست است و چه بسا امر الزمی نیز آن را بدانند در حالی که اگر از
نگاه انقالب اسالمی ،استقالل ،آزادی کشور و نگاه اعتقادی و عدم اجازه
دین به پذیرش سیطره کفار بر مسلمانان که جز مبانی این نظام است
به این الحاقات نظاره شود این الحاقات مطرود است و حتی با نگاه
اقتصادی نیز این الحاقات به سود کشور نیست و تمامی این موارد به
ضرر کشور است و به نوعی محدود سازی ملت ایران است و خالصه
می توان گفت زیر بار رفتن کنوانسیون ها نه به نفع منافع اقتصادی
ملت ایران است و نه توجیه اعتقادی و انقالبی دارد.
وی درباره اینکه دولتمردان مشکالت مردم را اقتصادی نمیدانند و
حتی اعتراضات دیماه را نیز بیشتر سیاسی می دانند؛ به گونهای که
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ،مسعود نیلی با هشدار درباره تکرار
حوادث دیماه گفته «باید همدیگر را به رسمیت بشناسیم تا از این
معبر سخت ،گذر کنیم» و با این بیان خواسته منشأ مشکالت اقتصادی
در نظر گرفته نشود و فشار از تیم ناتوان اقتصادی دولت کم شود گفت:
اینکه منشأ نارضایتی در جامعه اقتصادی است واقعیتی است که در
جامعه وجود دارد و همه جامعه با گوشت و پوست خود این وضعیت
را درک میکنند و پذیرش یا عدم پذیرش دولتمردان در اصل
موضوعی که در کف جامعه وجود دارد تفاوتی ایجاد نمی کند.
*ادعای نماینده مردم و سخنگو ملت ایران بودن و در عین حال بی
خبر از مشکالتی چون رکود و بیکاری
حاجی دلیگانی با بیان اینکه چنین جمالتی را کسانی بیان می کنند
که در بین تودههای مردم نیستند گفت :این جای تعجب دارد که
شخصی بیان میکند من نماینده مردم و سخنگو ملت ایران هستم اما
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از مشکالتی چون رکود و بیکاری اظهار بی اطالعی میکند و اینکه
منشأ اعتراضات مردم اقتصادی است قبول ندارد چنین شخصی کافی
است که به میان مردم بیاید و از تهران بیرون بیاید تا درک درستی
نسبت به وضعیت اقتصادی مردم پیدا کند.
وی گفت :چنین جمالتی نشاندهنده این است که آن گزارشاتی که به
رئیس جمهور داده می شود اشتباه است یا تصورات غلطی نسبت به
شرایط کشور دارند بنابراین بهتر است که به میان مردم در شهرستانها
و استانها رفته تا بتوانند درک درستتری نسبت به شرایط کشور پیدا
کنند( .بازگشت به فهرست)

دام
تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد  +سند
(خبرگزاری تسنیم  ۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با مصوبه هیئت دولت
تعرفه واردات گوشت گوساله(سرد و منجمد) از  ۲۶درصد به  ۱۲درصد
کاهش پیدا کرد .از آنجا که در بند دوم این مصوبه ذکر شده اجرای
مصوبه از تاریخ تصویب الزم االجراست ،این تغییر تعرفه باید در حقوق
و عوارض گمرکی نیز لحاظ شود.

(بازگشت به فهرست)
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معماری که پرورش دهنده بلدرچین شد
(خبرگزاری تسنیم  ۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،روز پنجم اسفند ماه
در تقویم رسمی کشور ایران به عنوان روز بزرگداشت خواجه
نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام گذاری شده است .اما این روزها
شاهد بیکاری حجم عظیمی از مهندسین هستیم که به امید یافتن
شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود سال های زیادی را با گشتن در
آگهی روزنامه ها و سایت های استخدامی ممارست کرده اند.
دیگر گذشت آن زمانی که رشته مهندسی بر تارک رشته های
دانشگاهی یکه تازی می کرد و قبولی در این رشته برابر با عاقبت
خیری در دنیا و آخرت بود .سالهای سال است که اوضاع تغییر کرده و
فارغ التحصیالنی که پس از سالها تست زدن و کالس رفتن موفق
شدند در رشته مهندسی دانشگاه ها قبول شوند و پس از مدتها
ممارست در پاس کردن واحدهای دشوار ریاضی و فنی و مهندسی
مدرکشان را اخذ کردند ،در نهایت نه تنها به شغلی باالتر از سایر فارغ
التحصیالن دست پیدا نمی کنند ،بلکه باید هفته و ماه ها و گاه
سالهای بیکاری را زیر سایه رشته ای سپری کنند که دیرزمانی در
آرزوی کسب مدرکش بودند.
چندی پیش آماری در خصوص تعداد بیکاران فارغ التحصیل
کشورآماری از زبان مسئوالن نقل شد که بر اساس آن نزدیک به
۴میلیون نفر دارای تحصیالت فوق دیپلم تا دکترای تخصصی هستند
که در این بین رشته های مهندسی در صدر بیکاران فارغ التحصیالن
دانشگاهی قرار دارد.
اما در میان هستند مهندسانی که منتظر اشتغالزایی نمی مانند و برای
فرار از بیکاری با کمترین امکانات کارآفرینی می کنند و سود خوبی را
از آن خود می کنند.
*بلدرچین خودش یک درمانگاه طبیعی است
فریبا اصغری ۳۲،ساله ،مهندس معماری ،مدت  ۹سال است که
درزمینه پرورش طیور(بلدرچین ،کبک و بوقلمون ) مخصوصاً بلدرچین
مشغول به فعالیت است .این مهندس خوش ذوق ،معماری را با پرورش
بلدرچین هنرمندانه ترکیب کرده است.
بلدرچین پرندهای پرجنب و جوش از خانواده ماکیان و زیرخانواده
کبکسانان بوده که دارای گوشت بسیار لذیذ ،خوشطعم و مقوی
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است .دلیل طعم مطبوع گوشت این پرنده وحشی ،جستوخیز فراوان و
پروازهای متناوبی است که در طول حیات خود انجام میدهد.
این فعالیتها منجر به افزایش میزان مادهای به نام گلیکوژن در
ماهیچههای این پرنده شده و منجر به بهبود کیفیت گوشت آن
میشود .به طور کلی هر چقدر که ماهیچهها در طول حیات پرنده یا
حیوان فعالتر باشند بر میزان گلیکوژن آنها افزوده شده و گوشت آنها
لذیذتر میشود.
گوشت بلدرچین منبع خوب نیاسین ،فسفر ،مس ،روی ،آهن ،سلنیوم
و غنی از ویتامینهای  ،B ، B 2۱و  B ۶است .لذا وجود این عناصر
معدنی و ویتامینها در گوشت بلدرچین موجب شده که برای امراضی
چون آسم ،تشنج ،فشار خون ،ضعف اعصاب و یا در مواردی
ناراحتیهای روانی ،عقبافتادگی جسمی و همچنین بیخوابی داروی
معجزهآسایی محسوب شود .به همین دلیل در اغلب نقاط دنیا پزشکان
برای افراد مسن و از کارافتاده که احتیاج مبرمی به بازیابی سالمت و
شادابی روحی و جسمی دارند مصرف گوشت بلدرچین را تجویز
میکنند.
*تخم بلدرچین بمب ویتامین است
تخم این پرنده بیضی شکل بوده و وزن آن  ۸ ۱۵گرم و رنگ آن
معموال سفید با خالهای سیاه یا قهوهای تا آبی و زرد نخودی است.
اگرچه تخم بلدرچین یکپنجم تخممرغ معمولی وزن دارد ولی در
مقایسه با آن از فسفر ،آهن ،ویتامین B ۱و B ۲زیادتری برخوردار
بوده و منبع خوبی از ویتامینها به جز ویتامین Cاست .از اینرو آن را
بمب ویتامین نامیدهاند .کیفیت تخم بلدرچین باال و میزان کلسترول
آن از تخممرغ معمولی کمتر است .ترکیبات مغذی این تخم میتواند
باعث دفع مواد رادیو اکتیو ،فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه و مواد
زاید از بدن شود .مصرف مرتب تخم بلدرچین در بزرگساالن باعث
تنظیم دستگاه عصبی ،قلب و گوارش شده و سیکل خواب را تنظیم
میکند ،لذا مصرف متعادل گوشت و تخم بلدرچین را به کودکان،
نوجوانان ،بزرگساالن و کهنساالن توصیه میکنیم.
مبارزه با بیماری باعث کارآفرین شدنم شد /از اتاق  ۱۲متری شروع
کردم
در سال  ۸۷به دلیل یک بیماری به توصیه یک پزشک باید از گوشت
بلدرچین که خاصیت دارویی نیز دارد استفاده میکردم .در فروشگاهها
در آن زمان منجمد شده موجود بود اما من گوشت تازه را باید استفاده
میکردم .در آن زمان مثل االن هم خیلی پرورش بلدرچین باب نشده
بود .در نتیجه با کمک یکی از آشنایان  ۵عدد بلدرچین از یک شخصی
خریداری کردیم و بعد از چندروز دیدم که این بلدرچینها تخم
گذاشتند و انصافاً تخم مقوی و خوشمزهای هم دارند .بعد از مدتی بعد
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از انجام یکسری از تحقیاق تصمیم گرفتم که این بلدرچینها را بیشتر
کنم .راستش این تخم گذاشتن بلدرچینها به دهنم مزه کرده بود.
عالقمند به پرورش بلدرچین شدم و با شرکت در کالسهای آموزش
پرورش بلدرچین بیشتر با این پرنده آشنا شدم و عالقمندتر هم شدم.
یک اتاق  ۱۲متری در زیرزمین خانه مان داشتیم که  ۱۰۰۰عدد
جوجه بلدرچین را خریداری کردم و به این اتاق ریختم تا کم کم آنها
را پرورش دهم.
وی ادامه داد :سال اول کار به آزمون و خطا و کسب تجربه تولید
گذشت اما این تجربه به سرعت تبدیل به مهمترین سرمایه من شد.
پرورش بلدرچین به گونه ای است که برای رسیدن به سوددهی کامل،
باید همه چرخه تولید در داخل مجموعه انجام شود؛ از جمله تولید
تخم نطفه دار ،تولید جوجه ،پروار کردن ،کشتار و بستهبندی .در حال
حاضر استفاده از گوشت و تخم بلدرچین هنوز در کشور به طور
شایسته جا نیفتاده و بسیاری از مردم آن را نمیشناسند .امیدوارم
کمک رسانهها باعث تسریع روند آشنایی مردم با گوشت بسیار مفید و
لذیذ بلدرچین شود.
*با دو میلیون تومان شروع کردم /اشتغالزایی برای جوانان برایم از
درآمد لذت بخشتر است
اصغری با اشاره به تخصصی بودن پرورش بلدرچین می گوید :در آغاز
راه با سرمایهای حدود ۲میلیون تومان و با هزار جوجه یک روزه و در
محیطی با مساحت  ۱۲متر مربع کار خود را آغاز کردم و در ادامه از
بسیج سازندگی  ۳۰میلیون تومان وام گرفتم ۳۰ .میلیون تومان برای
آغاز فعالیت مناسب است اما اگر کسی بخواهد که سود بیشتری کسب
کند باید بیشتر هزینه نماید .هر بلدرچین  ۲۵۰گرم است .جوجه یک
روزه باید  ۴۵روز در هر وعده  ۴۰تا  ۵۰گرم دانه بخورد تا به حد
کشتار برسد .در حال حاضر ۴۰۰۰بلدرچین گوشتی و ۲۰۰۰بلدرچین
تخم گذار در کارگاه دارم .پرورش بلدرچین شغل دوم من است .سود
مناسبی دارد هرچند زحمتهای فراوانی نیز دارد اما وقتی میبینم که
چند جوان در کارگاهی که راهاندازی کرده ام در حال فعالیت هستند و
لقمهای نان حالل را بر سر سفره خانواده خود میبرند لذت می برم و
احساس رضایت خواهی می کنم .شغل اول فعالیت در کار دکوراسیون
داخلی و کابینت منزل است که در آن کارگاه تولیدی نیز ۱۸پرسنل
دارم.
*خواص گوشت بلدرچین /تخم بلدرچین به بمب ویتامین معروف
است
وی درباره خواص گوشت بلدرچین اظهار می کند :بلدرچین قوت غالب
مردم در کشورهای پیشرفته صنعتی نظیر آمریکا ،روسیه و انگلیس
است .بلدرچین گوشت گرمی دارد که برای خانم های باردار و
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سالمندان بسیار مفید است و توسط پزشکان تجویز میشود .خواص
بلدرچین با مرغ اصال قابل مقایسه نیست و فوقالعاده مفید است .تولید
بلدرچین فعالیتی زود بازده است و ظرف  ۴۲روز محصول به بازار
میرسد .بلدرچین در قیاس با مرغ غذای کمتری مصرف میکند و
مجوزهای تولید آن آسان تر صادر میشود تخم بلدرچین که به بمب
ویتامین معروف است ۵ ،برابر تخممرغ  ،فسفر و کلسیم دارد.
*عالقمندان با تحقیق وارد عرصه پرورش بلدرچین شوند /با تعداد کم
شروع کنند
افرادی که قصد راهاندازی کارگاه پرورش بلدرچین را دارند باید از
تعداد کم شروع کنند و سعی کنند اطالعاتشان از بلدرچین کامل باشد
و بعد شروع کنند .بهتر است هر عالقمندی برای شروع در ابتدا به نزد
کسی که خبره این کار است برود و مدتی را در کنار این فرد باشد و
در همین مدت هم کار فروش و بازاریابی را از این فرد خبره یاد بگیرد
و با بازار فروش کامال با این روش آشنا میشود تا بعدها برای فروش
مشکلی نداشته باشد .هر عالقمندی به پرورش بلدرچین باید بلدرچین
را کامال بتواند رفتار شناسی کند یعنی بداند که بلدرچین از چه چیزی
میترسد و در چه محیطی ارامش بیشتری دارد .باید اناتومی بلدرچین
را کامال بشناسد .با بلدرچین باید رفیق شود .باید بداند دمای مناسب
بلدرچین چه دمایی است و با واکسنها و داروهای بلدرچین کامال اشنا
باشد.
*روستا محل فعالیتهای اقتصاد مقاومتی است /از روستاییان حمایت
شود
اینکه اقتصاد مقاومتی را زیاد عنوان میکنیم خیلی خوب است اما
کافی نیست برای انجام شدن اقتصاد مقاومتی باید عمل هم در کنار
این شعار باشد .اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است .باید از روستاییان
حمایتهای الزم به عمل بیاید .روستاها با توجه به ظرفیت و پتانسیلی
که دارند بهترین محل برای اجرای عرصههای اقتصاد مقاومتی و
درامدزایی از این عرصهها هستند .خیلی از عرصههای اقتصاد مقاومتی
را نمیتوان در شهرها اجرا کرد و فقط باید در روستا محیطی به دور از
شهر باشد .در ضمن راه اندازی کارگاهها در روستاها هم از نظر
اقتصادی بسیار به صرفه است زیرا هم زمین ارزان است و هم
هزینههای جاری بسیار پایین است .با اموزش به روستاییان و آشنا
کردن انها با ظرفیتهای موجود در روستا و راه پول درآوردن از این
ظرفیتها میتوانیم به خودکفایی برسیم .اما اگر نتوانیم از روستاییان
حمایت کنیم باعث مهاجرت انها به شهر و شکس خوردگی انها در
شهر خواهیم شد زیرا روستاییان در روستا موفقتر هستند نه در شهر.
*تولیدکنندگان بازاریابی را جدی بگیرند /بازاریابی را خودم انجام
میدادم
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این تولیدکننده در مورد مشکالت این عرصه میگوید:زمانی که آغاز به
کار کردم این ماده غذایی در سبد غذایی خانوادهها نقش کم رنگی
داشت و بازاریابی با سختی زیادی همراه بود اما در حال حاضر با توجه
به افزایش سطح آگاهیهای مردم این ماده غذایی در سبد خرید مردم
جای خود را باز کرده است و بازار رونق بیشتری یافته است .در ابتدا
خودم با توجه به شناختی که از بلدرچین داشتم برای بازاریابی به
فروشگاهها مراجعه میکردم و بعد از مدتی که توانستم تعدادی
مشتری جذب کنم و کارمان گرفت چند بازاریاب جداگانه استخدام
کردم .حتی تبلیغ اینترنتی و تبلیغ در شبکههای اجتماعی عم نقش
مهمی در جذب مشتری خواهد داشت .کار بازاریابی در پرفروش شدن
هر محصولی بسیار نقش موثری دارد .باید تولیدکنندگان قسمت
بازاریابی را جدی بگیرند و برای ان برنامهریزی کنند تا سودشان بیشتر
شود و موفقتر باشند.
*جهاد کشاورزی سنگ اندازی نکند /تولیدکنندگان به حمایت نیاز
دارند
اصغری افزود :یکی از مشکالت بزرگ در این زمینه دریافت مجوز
برای ارائه بهتر محصوالت و فروش آن در بازار است ،یکی از مشکالتی
که در این زمینه دامنگیر تولیدکنندگان است و مانع از ادامه کار
میشود دریافت کد بهداشتی برای عرضه محصوالت به بازار مصرف
است ،وقتی من تخم بلدرچین را به بازار عرضه میکنم اداره
دامپزشکی آن را جمعآوری کرده و کد بهداشتی میخواهد ،وقتی برای
دریافت کد بهداشتی به اداره جهاد کشاورزی مراجعه میکنم داشتن
هزار متر زمین سند دار را الزمه ارائه مجوز بیان میکنند که بسیاری
از تولید کنندگان چنین شرایطی را ندارند و این موضوع باعث
جمعآوری کارگاههای کوچک خواهد شد و مانع بزرگی در راه
پرورشدهندگان خواهد بود.
غذای مصرفی بلدرچینها هر روز به یک قیمتی عرضه میشود و چون
هر بلدرچین روزانه  ۲۵تا ۳۰گرم دان مصرف میکند برای
پرورشدهندگان طیور مشکل ساز است.
وجود یک اتحادیه برای ایجاد هماهنگی واحد در تولید،پرورش و
فروش طیور میتواند کمک شایانی در عرصه پرورش ماکیان باشد چرا
که به دلیل عدم حضور یک اتحادیه قیمتهای متفاوتی به بازار ارائه
میشود و بر سختی کار میافزاید ،وجود تعاونیهایی برای ارائه
محصوالت به طور مستقیم به دست مصرف کنندهها میتواند برای
تولید کننده و مصرفکننده سودآوری بیشتری را به همراه داشته
باشد.
*نقدهایی جدی بر فرهنگ دانش آموختگان کشاورزی ،دامداری و
طیور
بولتن داخلی تولید ملی |39

این تولید کننده موفق نقدهایی جدی بر فرهنگ دانش آموختگان
کشاورزی ،دامداری و طیور در ایران وارد میداند.
مهندس اصغری میگوید :واقعا حیف است که فارغ التحصیالن طیور و
دامداری خودشان وارد کار تولید نمیشوند ،متاسفانه بسیاری از آنها
با وجود برخورداری از تحصیالت عالی ترجیح میدهند در یک دستگاه
دولتی پشت میزنشینی کنند و حداکثر یک کارشناس باشند .من به
آنها توصیه میکنم با سرمایه اندک وارد کار تولید شوند و مطمئن
باشند که نتیجه میگیرند .تحصیل تا مقطع دکترا در رشته طیور برای
من به عنوان یک تولید کننده بلدرچین بسیار مفید بوده است ،جیره
نویسی علمی مزیتی است که من از آن برخوردارم و اثر مستقیم آن را
در پرورش بلدرچینها مشاهده میکنم.
مهندس اصغری در پایان وضعیت مافیایی بازار نهادهها را یکی از
مشکالت پرورشدهندگان طیور مینامد و بیان می کند :بازار نهاده
های کشور کامال مافیایی است و تحت سلطه چند نفر انگشت شمار
است که هر وقت اراده میکنند ،قیمت نهادهها را افزایش میدهند.
متاسفانه دولت هم هیچ نظارتی بر فعالیت آنها ندارد( .بازگشت به
فهرست)

افزایش تعرفه واردات خوراک طیور با توصیه رئیس جهور
لغو شد
(خبرگزاری تسنیم  ۷اسفند )۹۶

وی اشاره داشت که دولت قصد دارد که تعرفه واردات کنجاله سویا
(خوراک دام و طیور) را از  ۷درصد به  ۲۰تا  ۲۵درصد افزایش دهد(۳
برابر کند) که این امر منجر به افزایش قیمت مرغ و تخممرغ میشود.
بنابراین گزارش ،چند روز بعد از این خبرخبرگزاری تسنیم ،مجید
موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور از لغو افزایش
تعرفه واردات کنجاله سویا خبر داد و گفت :دولت به توصیه رئیس
جمهور تا اطالع بعدی از هر اقدامی که باعث باالرفتن قیمت کاالهای
اساسی می شود،منع شده است.
وی درباره دالیل منتفی شدن این امر ،اظهار داشت :هرگونه افزایش
سودبازرگانی و تعرفه واردات نهاده های دامی همچون کنجاله سویا به
معنای افزایش قیمت محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ ،تخم
مرغ و شیر خواهد بود.
قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور گفت :دولت هم به
توصیه رئیس جمهور تا اطالع بعدی از هر اقدامی که باعث باالرفتن
قیمت کاالهای اساسی از جمله محصوالت پروتئینی شود منع شده
است.
بنابراین گزارش ،علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پیشنهاد کاهشی این وزارتخانه
برای واردات جو خبر داد و اظهار داشت :به منظور استمرار و پایداری
تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت دام و طیور ،وزارت جهاد
کشاورزی پیشنهاد تعیین تعرفه  ۵درصدی برای واردات جو در سال
آینده را به دولت ارائه کرده است.
وی افزود:عالوه بر این پیشنهاد کرده ایم تا تعرفه فصلی واردات این
نهاده نیز برداشته شود(i .بازگشت به فهرست)

رشد قیمت جهانی گوشت گوساله تعرفه واردات را کاهش
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،مرغ و تخم مرغ
مصرفی درکشور به طور معمول در داخل و از تولیدات داخلی تامین
می شود (حتی با مازاد تولید روبه رو هستیم) اما باید در نظر داشت
که این صنعت به شدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیر است.
بخش عمده ای از خوراک طیور کشور از محل واردات تامین می شود
به طوریکه عیسی کالنتری وزیر اسبقکشاورزی از آن به عنوان صنعت
مونتاژ طیور یاد میکند.
محمد یوسفی دبیر انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی چندی پیش
در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیمدرباره افزایش قیمت مرغ در
ماه های آتی هشدار داده بود و خواهان توجه دولت به موضوع تعرفه
واردات کنجاله سویا به عنوان بخشی از خوارک طیور شده بود.
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داد /هر کیلو گوشت گوساله برزیلی  4یورو شد
(خبرگزاری فارس  ۸اسفند )۹۶

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :قیمت جهانی گوشت
گوساله طی سه ماه اخیر در برزیل افزایش یافت و به هر تن ۴۰۰۰
یورو رسید ،دولت با توجه به نوسان نرخ ارز تصمیم گرفت تا تعرفه
واردات گوشت گوساله را از  ۲۶درصد به  ۱۲درصد برساند.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس ،هیأت وزیران روز ۶
اسفند برای تنظیم بازار گوشت قرمز ،تعرفه واردات گوشت منجمد
گوساله را از  ۲۶درصد به  ۱۲درصد کاهش داد.
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با توجه به اینکه دولت طی چند سال گذشته همواره برای تنظیم بازار،
بخشی از نیاز گوشت قرمز سطح کشور را از محل واردات گوشت
منجمد گوساله تأمین میکند ،این سؤال به وجود آمد که به یکباره
چه اتفاقی افتاده که تعرفه واردات کاهش یافته و آیا این مسئله در پی
منافع افراد خاص بوده یا اینکه در راستای تنظیم بازار شب عید صورت
گرفته است.
به گزارش خبرنگار فارس بخش اعظمی از نیاز گوشت قرمز ارگانها،
پادگانها ،کبابفروشیهای سطح شهر به دلیل تفاوت قیمت گوشت
منجمد گوساله وارداتی که کیلویی  ۲۸هزار تومان به فروش میرسد،
با قیمت گوشت قرمز داخلی که بین  ۳۸تا  ۴۵هزار تومان است ،از این
محل تأمین میشود.
همچنین حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در
گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد علت کاهش تعرفه واردات گوشت
منجمد گوساله گفت :دولت در راستای مباحث تنظیم بازار و حمایت
از مصرفکنندگان اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله
از  ۲۶درصد به  ۱۲درصد کرده است.
وی افزایش قیمت جهانی گوشت گوساله بهویژه در برزیل را طی
سهماهه گذشته از دیگر دالیل کاهش تعرفه دانست و افزود :طبق
محاسبات ما قیمت تمامشده گوشت منجمد گوساله برای واردکنندگان
 ۲۸هزار تومان شده بود؛ چراکه هر تن گوشت گوساله در برزیل به ۴
هزار یورو رسیده است.
ورناصری همچنین به نوسان نرخ ارز طی دو ،سه ماه اخیر نیز اشاره
کرد و گفت :با افزایش نرخ ارز ،در راستای سیاستهای تنظیم بازار
دولت باید بهگونهای تصمیم میگرفت ،تا قیمت اضافهای را به بازار
داخلی تحمیل نکند و در نتیجه با کاهش تعرفه سعی کردیم ،تا قیمت
گوشت منجمد گوساله را ثابت نگه داریم.
فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی در این
زمینه به خبرنگار فارس گفت :این کار اگرچه با هدف تنظیم بازار و
تأمین کسری نیاز کشور صورت گرفته است ،اما علیرغم توصیههای
مکرر انجمنهای مرتبط در این حوزه ،دولت بسیار دیر تصمیم گرفت و
بهتر بود ،از ابتدای دیماه تع رفه واردات گوشت منجمد گوساله کاهش
مییافت.
وی با اشاره به مشکالت متعدد در حوزه تولید گوشت قرمز در داخل
کشور گفت :از آنجاییکه تولید گوشت قرمز ،آببر است و ما با بحران
آب مواجه هستیم ،توصیه ما این بود که تعرفه واردات و سود بازرگانی
به حداقل ممکن برسد و یا حداکثر  ۵درصد لحاظ شود ،اما در این
زمینه مقاومت وجود دارد.
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رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی در پاسخ به این
سؤال خبرنگار فارس که فکر نمیکنید کاهش بیرویه تعرفه واردات
سبب میشود ،تا قیمت تمامشده گوشت وارداتی بسیار پایینتر از
تولید داخل باشد که برخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ،گفت:
این موضوع نهتنها تهدیدی برای تولید داخل نیست ،بلکه با توجه به
شرایط کشور منجر به حمایت از سفره مردم و کاهش هزینه تمامشده
فرآوردههای صنایع غذایی مرتبط با گوشت قرمز میشود( .بازگشت به
فهرست)

خودکفایی ایران در تولید گوشت مرغ از سال 93
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حسن رکنی در مصاحبه با رادیو اظهار
داشت :کشور امروز در زمینه تولید گوشت سفید از زیرساخت های
مناسبی برخوردار است و طی چهار ساله گذشته  ۵۰۰هزار تن در
حوزه طیور صادرات داشته ایم.
وی افزود :هم اکنون امکان و ظرفیت تولید این محصول بیش از مقدار
فعلی در جامعه وجود دارد.
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به هدف
گذاری تولید دو میلیون و  ۲۴۰هزار تنی گوشت سفید طی  ۱۲ماهه
سال جاری گفت :کشش بازار مرغ در طول سال متفاوت است.
وی در ادامه افزود :ماه مبارک رمضان از جمله مقاطع پرکشش بازار
مرغ در کشور است.
رکنی بیان داشت :جدا از این کشش پذیری مواد غذایی باالخص مواد
پروتئینی در ماه های پایانی سال (بهمن و اسفند) به شدت در جامعه
افزایش پیدا می کند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر مرغ به میزان کافی در اقصی نقاط
کشور تولید و حتی نیازی به عرضه از ذخایر استراتژیک در بازار
نیست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت :با توجه به ایجاد شرایط
مطلوب تولید هم اکنون مصرف کنندگان شاهد تعادل و توازن در بازار
گوشت سفید در مملکت هستند.
وی ضمن اشاره به این جمله که در حال حاضر  ۱۰۰درصد تولید
گوشت سفید بصورت داخلی است ،افزود :خوشبختانه از سال  ۹۳تا
کنون ایران در زمینه تامین مرغ متکی به تولید داخل بوده است.
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رکنی تصریح کرد :مرغداران امروز ضمن تامین بازار داخلی از توان
الزم برای صادرات این محصول نیز برخوردارند.
وی اضافه کرد :طی چهار ساله گذشته  ۵۰۰هزار تن انواع محصوالت
حوزه طیور اعم از گوشت مرغ ،جگر ،سنگدان ،پای مرغ ،تخم مرغ و
غیره از ایران به مقصد بازارهای هدف صادرات شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از تولید  ۹۰۰هزار تن تخم مرغ
طی سال جاری در ایران خبرداد و گفت :تولید تخم مرغ در کشور طی
دو تا سه ماهه منتهی به پایان سال با بروز و سرایت بیماری آنفوالنزای
دچار مشکل شد.
وی افزود :این مشکل به حدی بود که دولت به ناچار جهت تنظیم
بازار ،کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان مبادرت به واردات
تخم مرغ کرد.
رکنی یادآورشد :خوشبختانه تراز تجاری تخم مرغ به رغم واردات این
کاال مثبت است چرا که مقدار صادرات تخم مرغ در نیمه نخست سال
جاری بیش از مقدار واردات در ماه های پایانی سال بوده است.
(بازگشت به فهرست)

هزینه تولید مرغ هزار تومان افزایش یافت
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اسفند )۹۶

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار
کرد :قیمت جهانی ذرت و سویا که در خوراک مرغ استفاده دارد،
افزایش یافته است به طوری که هر تن ذرت از  ۱۹۰دالر به  ۲۴۰دالر
وکنجاله سویا از هر تن  ۳۵۰دالر به ۴۷۰دالر افزایش یافته است.
وی افزود :در کنار افزایش قیمت جهانی این نهاده ها ،افزایش قیمت
دالر نیز عامل باال رفتن  ۳۵درصدی قیمت خوراک دام در بازار داخلی
شده است.
دبیر انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد :هزینه تولید مرغ
گوشتی باال رفته است و با هزار تومان افزایش به  ۸هزار و  ۵۰۰تومان
رسیده است در حالی که این محصول اکنون در بازار به قیمت  ۷هزار
و  ۲۰۰تا  ۷هزار  ۳۰۰تومان به فروش میرسد.
وی تصریح کرد :فروش مرغ با این قیمت منجر به ضرر و زیان
مرغداران شده است اما ستاد تنظیم بازار و سایر مسئوالن دولتی
توجهی به نامه نگاری های ما ندارند( .بازگشت به فهرست)
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خدمات
بازنشستگی روستائیان  60ساله با  10سال سابقه پرداخت
حق بیمه
(خبرگزاری تسنیم  ۱اسفند )۹۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی اکبرکریمی افزود :صندوق بیمه
اجتماعی روستائیان و عشایر از جمله اقدامات شایسته نظام جمهوری
اسالمی ایران بوده که طی سالیان گذشته در زمینه پوشش بیمه
روستائیان در کشور ایجاد شده است.
وی همچنین با بیان اینکه روستا کانون تولید است ،اظهارداشت:
روستانشینان سالیان متمادی در شرایط بسیار سخت برای امرار معاش
خانواده و رونق اقتصادی در مملکت تالش می کنند ولی متاسفانه در
دوران پیری از دریافت کمترین امکانات اجتماعی و درآمدی بی بهره
هستند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت :نظام سنتی خانواده در
گذشته به نحوی بود که فرزندان ،پدران و مادران خود را تحت پوشش
خود قرار می دادند ولی امروز با توجه به تغییر نظام خانواده و
مشکالتی که بر سر راه اعضای خانواده هاست مکانیزم مزبور تا حدی
زیادی کارکرد خود را از دست داده است.
وی در ادامه افزود :همانطوری که کارکنان بخش های مختلف دولتی و
خصوصی پس از  ۳۰سال خدمت از حقوق بازنشستگی برخوردار می
شوند یک کشاورز و روستایی نیز باید بتواند بعد از  ۳۰سال تالش و
فعالیت اقتصادی از این موهبت برخوردار شود تا با عزت دوره پیری و
کهولت خود را سپری کند.
کریمی اضافه کرد :خوشبختانه با این هدف صندوق بیمه روستائیان و
عشایر در سطح کشور تشکیل و بارقه امیدی در دل روستانشینان
جامعه ایجاد کرد.
وی گفت :نصاب سنوات الزم برای برخورداری از حقوق بازنشستگی در
ابتدای فعالیت صندوق  ۶۰سال سن و  ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه
بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود :طی سال های
قبل با توجه به مشکالت مالی که برای این صندوق حادث شد و
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همینطور با پیش بینی مبنی بر اینکه میزان ورودی منابع نمی تواند
مصارف صندوق را در بلند مدت تامین کند با چنین استداللی مدت
سنوات از  ۱۰به  ۱۵سال افزایش پیدا کرد.
وی تصریح کرد :به رغم پیگیری های که طی سال گذشته در مجلس
به عمل آمد با حفظ سقف پرداخت  ۱۰سال سابقه بیمه سن
بازنشستگی  ۷۰سال در نظر گرفته شدو همینطور حکم مزبور به
نحوی مورد اصالح قرار گرفت که هر سال ،یک سال از سقف  ۷۰سال
کاهش پیدا کند تا حقوق بازنشستگی افراد با  ۱۰سال پرداخت بیمه
برقرار شود.
کریمی گفت :امسال این حکم در کشور عملیاتی شد ولی رضایت
خاطر روستائیان و عشایر را جلب نکرد چرا که از یک طرف سن ۷۰
سال ،سن باالیست و از طرف دیگر هیچ صندوق بازنشستگی در ایران
چنین سقف سنی را ندارد.
وی افزود :دولت در الیحه بودجه سال  ۹۷پیشنهاد کرد که با پرداخت
 ۱۰سال سابقه بیمه و سقف  ۶۰سال سن روستائیان ،کشاورزان و
عشایر بتوانند از حقوق بازنشستگی بهره مند شوند که خوشبختانه این
پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفته است.
نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس دهم یادآورشد :روستائیان و کشاورزان حق بیمه را یک بار
بصورت ساالنه پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزیست و بخش
عمده پرداخت این حق بیمه بر دوش دولت است( .بازگشت به
فهرست)

سیمای اشتغال در تهران /1404خدماتی ها بیشتر میشوند
(خبرگزارتسنیم  ۵اسفند )۹۶

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم  ،با اشاره به اینکه یکی از چالش های حوزه اشتغال
عدم آگاهی نسبت به وضعیت تغییر و تحوالت مربوط به این سیستم
می باشد ،گفت :اگر شناخت دقیقی نسبت به آنچه در ده سال آتی در
بازار کار کشور و به ویژه مناطق حساسی مانند تهران نداشته باشیم
نمی توانیم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیتات نیز پی ریزی کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه در شماره اخیر این
مجله ،پژوهشی تحت عنوان «درآمدی بر اشتغال در بخشهای عمده
استان تهران براساس داده -ستانده بخشی» منتشر شده است که
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تحلیل دقیقی از وضعیت حال و آتی بازار اشتغال در استان تهران ارائه
می کند ،خاطرنشان نمود :این تحقیق تاکید دارد که «در بخش
کشاورزی ،شهر پیشوا رتبه یک و شهر تهران رتبه آخر را دارد ،در
بخش صنعت ،شهر شمیرانات رتبه یک و شهر تهران رتبه آخر را دارد،
در بخش خدمات ،شهر تهران رتبه یک و شهر شمیرانات رتبه آخر را
دارد».
وی با اشاره به اینکه سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان تهران در
سال  ۸۵برابر با  ۱.۹۳و در سال  ۹۴رقم  ۱.۸۶بوده است ،گفت :پیش
بینی ها نشان می دهد در سال  ۱۴۰۴این رقم به  ۱.۹۴درصد می
رسد که رشد را نشان می دهد که البته این رشد می تواند ناشی از کم
شدن سهم سایر بخش ها باشد.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به سهم بخش خدمات در
اشتغال استان تهران نیز اشاره کرد و گفت :در سال  ۸۵این رقم
 ۶۰.۹۷و در سال  ۹۴بالغ بر  ۶۰.۷درصد بوده است و برای سال
 ۱۴۰۴به  ۶۵درصد می رسد که رشد  ۵درصدی نسبت به وضعیت
کنونی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه این تحقیق نشان می دهد در افق  ۱۴۰۴سهم
اشتغال در بخش صنعت در استان تهران  ۵درصد کاهش پیدا می
کند ،گفت :با توجه به اینکه اشتغال در حوزه کشاورزی نیز تنها حدود
یک درصد افزایش پیدا می کند گرایش اصلی بازار کار به سمت بخش
خدمات است.
طباطبایی گفت :با توجه به اینکه وضعیت اشتغال در شهرهای استان
تهران متناسب نیست و سیاست های آمایش سرزمینی موفق نبوده
است ،گفت :برای ممانعت از افزایش شتاب نابرابری های درون استانی
باید به بازتویع مجدد و عادالنه اشتغال و کسب و کار در شهرهای
استان تهران پرداخت.
وی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به حجم منابع آب سطحی و
فاضالب های بازیافت شده استان تهران این ظرفیت را دارد که در
بخش کشاورزی فعال تر باشد.
طباطبایی در پایان گفت :به نظر می رسد رشد لجام گسیخته اشتغال
در بخش خدمات در بلند مدت می تواند به یک پاشنه آشیل تبدیل
شود چرا که این بخش در بحران های اقتصادی به شدت آسیب پذیر
است( .بازگشت به فهرست)
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بانک ایرانی بزودی در هند افتتاح می شود /اعطای مجوز
سرمایه گذاری بانک هندی با روپیه در ایران
(خبرگزاری فارس  ۱۷اسفند )۹۶

کاردار سفارت هند گفت :یک بانک ایرانی بزودی در هند افتتاح و یک
بانک هندی هم مجوز سرمایهگذاری با روپیه را در ایران از بانک
مرکزی هند دریافت کرده است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ،دوش اوتام کاردار
سفارت هند امروز در نشست خبری با اشاره به سفر اخیر رئیس
جمهور ایران به هند گفت :این سفر دو سال پس از سفر نخست وزیر
هند به ایران اتفاق افتاد که این ارتباط تعهد دو جانبه ایران و هند را
برای ارتقای روابط تجاری نشان میدهد .
کاردار سفارت هند افزود :رابطه بین دو کشور هند و ایران به عنوان دو
کشور دوست و همسایه رابطه تاریخی و تمدنی است و این ارتباط
باعث شده که هر دو کشور خواهان توسعه ارتباطات مدرن باشند.
اوتام با بیان اینکه هند اهمیت فوقالعاده زیادی برای ارتباط با ایران
قائل است ،بیان داشت :پتانسیل بسیار زیادی بین هر دوکشور در همه
زمینه های اقتصادی وجود دارد .
وی با بیان اینکه در سفر روحانی به هند  ۹تفاهمنامه و یادداشت
همکاری بین دوکشور به امضا رسید ،گفت :یکی از این تفاهمنامهها در
راستای برداشتن مالیات بر درآمد و تعرفهها است ،بطوریکه این
تفاهمنامه باعث میشود که هندیهایی که در ایران کار میکنند
وایرانیانی که در هند کار میکنند به هر دو کشور مالیات و تعرفه
نپردازند و این مبالغ یکی شوند .
اوتام اظهار داشت ۴ :تفاهمنامه هم بین اتاقهای مشترک بازرگانی
ایران و هند به امضا رسیده است .
کاردار سفارت هند بیان داشت :ارتباطات ،انرژی ،تجارت و
سرمایهگذاری ،ارتباط مردم و مردم از جمله موضوعات تفاهمنامههای
منعقد شده بین دو کشور است.
وی با اشاره به بندر چابهار بیان داشت :هند به دنبال توسعه بندر
چابهار است و این بندر از منظر تجاری برای هر دو کشور ایران و هند
بسیار اهمیت دارد زیرا این بندر باعث ارتباط بین افغانستان و آسیای
میانه میشود و همچنین ارتباط با کریدور شمالی در منطقه را برقرار
میکند .
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اوتام گفت :برای استفاده از تمام پتانسیل بندر چابهار ،هند در حال
توسعه خط آهن چابهار به زاهدان هم هست.
*افتتاح شعبه بانک پاسارگاد در هند بزودی
وی با اشاره به مسائل بانکی بین دو کشور گفت :تعدادی از بانکهای
ایرانی درخواست افتتاح شعبه در هند را دادهاند که تقاضای بانک
پاسارگاد به مرحله نهایی رسیده است.
اوتام افزود :یک بانک هندی هم اجازه سرمایهگذاری با روپیه را توسط
بانک مرکزی هند در ایران دریافت کرده است و از این پس شرکتهای
هندی میتوانند با روپیه در ایران سرمایهگذاری کنند .
*تشکیل کمیته بررسی مکانیزم سرمایهگذاری و تجارت بین ایران و
هند با پول ملی
اوتام اظهار داشت :تاکنون  ۶بانک ایرانی اجازه سرمایهگذاری با هند را
به این شکل داشتهاند و توسط مکانیزمی که برای حذف دالر از
مبادالت تجاری و جایگزین روپیه تعریف شده است از این پس این ۶
بانک میتوانند سرمایهگذاری هم انجام دهند ،بنابراین یک کمیته
مشترک تشکیل شد که مکانیزمهای سرمایهگذاری و تجارت روپیه و
ریال را بین دو کشور بررسی کند .
کاردار سفارت هند با بیان اینکه دو کشور سعی دارند ارتباطات
گستردهای را در زمینه انرژی شکل دهند ،گفت :سال گذشته تجارت
بین دو کشور ایران و هند  ۱۲.۸میلیارد دالر بوده که قسمت اعظم آن
خرید نفت بوده است .
اوتام با بیان اینکه رئیس جمهور ایران پیشنهاد فروش بلند مدت نفت
به هند را دادهاند گفت :از طرفی از سرمایهگذاری هندیها در عرصه
انرژی ایران استقبال کردهاند.
وی با بیان اینکه ظرفیت تجارت بین ایران و هند بسیار زیاد است،
افزود :بنابراین باید تجارت بین دو کشور متنوع شود و این تنوع باید به
سمت فعالیتهای غیرنفتی پیش رود .
اوتام بیان داشت :هند در سال گذشته  ۲۷.۱میلیون تن نفت از ایران
وارد کرده است و این رقم دو برابر آنچه است که سال قبلتر وارد کرده
و این میزان واردات نفت بیش از میزانی که در زمان تحریمها نفت
وارد میکرده است .
وی با بیان اینکه هند خرید نفت خود را از ایران کاهش نداده است،
گفت :ایران شرکت خوب انرژی هند است و اتفاقا واردات نفت از ایران
را افزایش هم میدهیم .
کاردار سفارت هند بیان داشت :تخمین زده میشود رشد  GDPهند
در سال  ۲۰۱۸هفت درصد باشد و تا سال  ۲۰۲۵اندازه اقتصاد هند به
 ۴.۳تریلیون دالر خواهد رسید .
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وی بیان داشت :برای رسیدن به این رشد تا سال  ۲۰۲۵به انرژی
بسیار زیادی نیاز خواهیم داشت و از آنجا که ایران دارنده ذخایره نفت
و گاز در جهان است بنابراین ما میخواهیم ارتباطات گستردهتری در
این زمینه با ایران داشته باشیم.
*بررسی تعرفه ترجیحی واردات کاال بین ایران و هند
اوتام در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اینکه هند چه
برنامهای برای انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی و کاهش تعرفههای
محصوالت صادراتی کشاورزی ایران دارد ،گفت :در مذاکرات بین دو
کشور روی انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی هم صحبت شده و دو کشور
در حال بررسی این موضوع هستند و باید نتایج اعالم شود تا مشخص
شود که چه کاالهایی به کشورها با استفاده از تعرفه ترجیحی میتواند
وارد شود .
وی همچنین در خصوص افزایش ناگهانی قیمت برنج هند و مشکالتی
که در اثر این مقوله برای واردکنندگان ایرانی بوجود میآید ،گفت:
ممنوعیت واردات برنج در مقاطعی از سال توسط ایران یکی از عوامل
این مسئله است که اگر اجازه واردات برنج به کشور ایران در تمام
فصول سال فراهم باشد این مساله کمتر پیش خواهد آمد ضمن اینکه
قیمت برنج براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود .
اوتام با بیان اینکه هند بهترین برنج خود را به ایران صادر میکند بیان
داشت :یکی از دالیل اینکه قیمت این کاال باال به نظر میرسد کیفیت
خوب برنج هندی و صادرات مرغوبترین برنج هندی به ایران است .
کاردار سفارت هند در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص میزان
واردات چای و برنج هندی به ایران گفت :در سال ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸
هفتصد هزار تن برنج به ایران صادر شده است که ارزش آن ۷۰۹
میلیون دالر بوده و همچنین در این سال  ۲۵هزار تن چای به ارزش
 ۹۷میلیون دالر به ایران صادر شده است .
براساس این گزارش :با مشارکت سفارت هند نمایشگاه تجاری هندی
source India Iranاز تاریخ  ۱۹لغایت  ۲۱اسفند ماه  ۱۳۹۶در
برج میالد تهران برپا میشود.
در این نمایشگاه نزدیک به  ۱۰۰شرکت هندی نماینده صنایع مختلفی
مانند ماشین آالت مهندسی ،غذا ،فن آوری اطالعات ،پالستیک،
الستیک حضور دارند.
این شرکتها با هدف شناسایی شریکان مناسب ایرانی برای همکاری
در زمینه تجارت و سرمایهگذاری و همچنین سرمایهگذاری مشترک
احتمالی محصوالت خود را به نمایشگاه خواهند گذاشت.
خبرنگار :لیال معتمد منفرد (بازگشت به فهرست)
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تسهیالت رونق تولید فقط به  36درصد بنگاههای متقاضی
رسید  +جدول
(خبرگزارتسنیم  ۲۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،براساس جدیدترین
آمار تا پایان دی ماه امسال در قالب تأمین مالی بنگاه های تولیدی
کوچک ،متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی  ۶۰درصد در
راستای اقتصاد مقاومتی حدود  ۴۱هزار و  ۶۶۶واحد تولیدی برای
تسهیالت رونق تولید ثبت نام کرده اند که در نهایت  ۲۰هزار و ۳۹۴
واحد تولیدی برای دریافت این تسهیالت به بانک معرفی شده اند.
با توجه به این آمار تا پایان  ۱۰ماهه امسال فقط  ۱۵هزار و  ۹۵واحد
تولیدی موفق به دریافت تسهیالت رونق تولید به ارزش ۱۰۹۸۱۹
میلیارد ریال شده اند.
براساس این گزارش استان اصفهان با  ۱۳۶۹واحد تولیدی بیشترین و
مناطق آزاد با  ۱۴واحد تولیدی کمترین رقم دریافت تسهیالت رونق
تولید را در این ده ماه به خود اختصاص داده اند.
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(بازگشت به فهرست)

متفرقه
کارنامه مردودی دولت در اقتصاد مقاومتی
(خبرگزاری فارس  ۶اسفند )۹۶

یک سال دیگر هم در انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی گذشت و کماکان
مردم در انتظار آثار و نتایج اقدامات دولتمردان در این زمینه...
روزنامه جوان در یادداشتی در انتقاد از عملکرد دولت در قبال مقاومت
اقتصادی به قلم سید عبداهلل متولیان نوشت:
یک سال دیگر هم در انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی گذشت و کماکان
مردم در انتظار آثار و نتایج اقدامات دولتمردان در این زمینه بر اوضاع
نابسامان و پرمشکل معیشت ،اشتغال ،تولید و رونق اقتصادی کشور
حسرت به دل ماندند .
مروری اجمالی بر کارنامه دولتهای گذشته و کنونی از اقدامات
نهچندان رضایت بخش آنان در زمینه اقتصاد مقاومتی حکایت میکند.
هفت سال پیش که مقام معظم رهبری برای اولین بار در جمع
کارآفرینان موضوع اقتصاد مقاومتی را به یک واجب و ضرورت برای
مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر تکانهها و زلزلههای اقتصادی و
کارشکنی و تحریمهای غرب به سرکردگی امریکای جنایتکار مطرح
ساخت هیچکس تصور هم نمیکرد که مسئوالن و دولتمردان تا این
اندازه نسبت به اهمیت و ضرورت آن کم توجه و بیبرنامه باشند.
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از هفت سال پیش تا کنون همه سالها به نوعی به شقوق مختلف
اقتصاد مقاومتی نامگذاری شدهاست اما هر سال دولتهای گذشته تا
امروز به شکلی غیرجهادی و غیرانقالبی و صرفاً در چارچوب همان
وظایف جاری خود به این موضوع پرداخته و اقدامات جاری خود را به
نام اقتصاد مقاومتی ارائه دادهاند .
در شهریور ماه سال  ۹۴حضرت امام خامنهای در باره گزارش
فعالیتهای دستگاههای دولتی فرمودند« :بعضی از کارهایی که گزارش
شدهاست مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست ،اگر چه حاال
ارتباط داده شده اما کارهای جاری دستگاههاست ،باألخره دستگاهها
یک کار جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کار را ما
کردیم و اینها آمده جزو کارنامه آن دستگاهها در زمینه اقتصاد
مقاومتی در حالی که این نیست  ۰۰۰ ،بعضی از کارها هم اصالً
ارتباطی به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد ،این مقدار کافی نیست .».
در واقع مسئوالن دستگاهها ظاهراً منظور و مقصود حضرت امام
خامنهای را درست متوجه نشده بودند و پس از چهار سال از طرح
موضوع اقتصاد مقاومتی باز هم به گزارش فعالیتهای جاری خود
بهعنوان کارنامه اقتصاد مقاومتی پرداختهاند.
معظم له در شهریور سال  ۹۵نیز ضمن گله از عملکرد دستگاهها در
این زمینه فرمودند« :در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار
است یک کار جهشی است ،ببینید دستگاهها و دولت خب یک کارهای
متعارفی دارند ،کارهای معمولیای دارند در زمینه اقتصاد در همه
بخشهای مختلفِ این وزارتخانههای چندین گانه اقتصادی که دارد
انجام میگیرد؛ این کارها خب باید انجام بگیرد (اما) از جمله چیزهایی
که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است یک کار فوقالعاده و یک کار
جهشی است .آنطور که از فرمایشات مقام معظم رهبری مستفاد
میشود باید کارنامه دستگاههای مرتبط با اقتصاد در سه دستهبندی
مستقل مشتمل بر «اقدامات جهشی و اولویتدار»« ،اقدامات جاری و
معمولی» و «اقدامات مبهم و بیربط» مورد ارزیابی قرار گیرند.
از سه سال پیش که حسباالمر رهبری ،فرماندهی اقتصاد مقاومتی در
دولت تشکیل و فعال شده ؛ در مجلس شورای اسالمی نیز کمیته
اقتصاد مقاومتی با هدف نظارت مستمر و اثربخش بر فعالیتهای دولت
دایر و تا کنون موفق به برگزاری چهار همایش تخصصی نیز شدهاست .
در آخرین همایش که در  ۲۹بهمن ماه  ۹۶در دانشگاه شهید بهشتی
برگزار شد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس کارنامه  ۱۰دستگاه مرتبط
با این موضوع را در سه محور فوقاالشاره بر اساس  ۹۵پروژه مهم (که
از طریق فرماندهی اقتصاد مقاومتی به  ۱۰دستگاه مربوط ابالغ شده)
ارزیابی کرده و میانگین نمره  ۱۸/۵از  ۳/۵( ۱۰۰از  )۲۰را برای ۱۰
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دستگاه مشتمل بر وزارتخانههای جهادکشاورزی ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،صنعت ،معدنو تجارت ،نفت ،راه و شهرسازی ،نیرو ،اقتصادو
دارایی ،امور خارجه و بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان
اداری ،استخدامی منظور و به این ترتیب به طور قطع دولت فعلی و
قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مردود اعالم کردهاست .
همانطور که در تاریخ  ۱۴دیماه سالجاری در مقاله «اقتصاد
مقاومتی ؛ مطالبه بر زمین مانده» نوشتیم کارنامه مردودی دولت در
زمینه اقتصاد مقاومتی بهطور قطع و یقین ناشی از ناتوانی و تمارض
و ...نبوده و این موضوع باید به صورت دقیق ریشه یابی شود.
نگاهی به عملکرد و رفتار اقتصادی دولتهای پس از جنگ نشان
میدهد که ناکارآمدی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی محصول یک
نگاه و تفکر غلط در حوزه اقتصاد است .سالهاست که دولتها پی در
پی از خصوصی سازی اقتصاد ایران سخن میگویند اما در عمل ،خود
اصلیترین و جدیترین مانع تحقق آن هستند.
حقیقت تلخ این است که بسیاری از دولتمردان در طول سالهای پس
از جنگ همواره تالش کردهاند چرخ اقتصاد کشور را بر محور تفکر
لیبرالیستی به چرخش درآورند و در نتیجه نهتنها چرخ اقتصاد
نچرخیده بلکه به دلیل ضعف فاحش در عدالت توزیعی مسیر را برای
توسعه فقر ،فساد و تبعیض از یکسو و ترویج اشرافیگری و تکاثر
ثروت از سوی دیگر هموار کردهاند( .بازگشت به فهرست)

 5اولویت اصالح اقتصادی در سال 97
(خبرگزاری تسنیم  ۹اسفند )۹۶

خبرگزاری تسنیم -اقتصاد ایران سال هاست که از بیماری های مزمن
فراوانی مانند رکود ،تورم ،بیکاری ،رشد نقدینگی ،بدهی بانکی ،فساد
مالی و اداری ،رانت خواری و قاچاق ،اختالس ،سرکوب نرخ ارز،
ورشکستگی واحدهای تولید و صنعتی و توقف تولید ،کاهش صادرات و
افزایش واردات ،خام فروشی ،بحران پولی و بانکی ،مسائل زیست
محیطی و منابع آبی ،صندوق های بازنشستگی ،بودجه دولت ،تصدی
گری دولت و بنگاههای شبه دولتی در اقتصاد ،مساله تامین مالی،
سرمایهگذاری ،محیط کسب و کار دشوار و پیچیده ،ضعف تضمین
های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون رنج می برد .تقریبا در بیشتر
موارد ،هر شخص یا گروهی که به قدرت رسیده ،به عنوان مسکن
اقدامات سطحی و کوتاه مدت انجام داده و از اصالحات بنیادی روی
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گردان شده است ،چرا که این اصالحات در کوتاه مدت بازخورد
مناسبی نداشته و در بلندمدت به بار می نشیند.
یکی از مشکالت مهم که ریشه بسیاری از مشکالت دیگر است سیاست
تثبیت نرخ ارز می باشد .سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن شوک ناگهانی
افزایش نرخ ارز ،سیکل معیوبی است که تقریبا همه تصمیم گیران در
همه دوره ها دنبال کرده اند .دولت ها به منظور تسکین مقطعی تورم،
اقدام به واردات های گسترده می نماید که الزمه آن کاهش دستوری
نرخ ارز می باشد .این مسئله عالوه بر ایجاد تورم در بخش های
غیرقابل مبادله ،توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را می گیرد و
رکود را نیز در جامعه ایجاد می نماید.
تصدی گری دولت و انواع دخالت های وی در اقتصاد نزدیک به  ۴دهه
است که معضل اصلی اقتصاد کشور است .آنچه امروز مشاهده می
شود ،تصدی گری دولت نه تنها به بهبود وضع اقتصادی کمکی نکرده،
بلکه روز به روز به بدتر شدن شرایط افزوده است .تعیین دستوری نرخ
ارز و نرخ بهره ،دخالت در بازار و قیمت گذاری کاالها ،بنگاه داری
دولت و  ...از انواع تصدی گری دولت می باشد .آمار مربوط به هزینه
های جاری دولت در این  ۴دهه نشان از رشد مثبت آن داشته که این
خود بیانگر بزرگ بودن بدنه دولت و فعالیت های وی در اقتصاد می
باشد .تا کنون بارها مقامات کشور بحث واگذاری ها را مطرح کرده اند
لکن مسئله ای با این اهمیت به صورت دستوری قابل حل نیست.
شناسایی مشکل تصدی گری دولت و بنگاه داری دولتی و شبه دولتی
به درستی صورت گرفته است اما راه درستی برای مقابله با آن در پیش
نگرفته است .مطابق اصل  ۴۴قانون اساسی و همچنین سیاست های
اقتصاد مقاومتی ،خصوصی سازی شفاف راهکار این معضل می باشد
لکن در خصوصی سازی نیز قیمت گذاری صحیح صورت نمی گیرد و
بنگاه های ورشکسته واگذار می گردند و یا عدم شفافیت و رانت
اطالعاتی اجازه ورود بخش خصوصی را در این واگذاری ها نمی دهد.
ایجاد انواع محدودیت ها و دخالت های دولت باعث ایجاد فساد
اقتصادی و اداری و انواع رانت و اختالس در کشور گردیده است .فساد
اقتصادی و اختالس که آمار آن متاسفانه رو به فزونی است و با توجه
به نیاز مبرم تولید به تامین مالی ،نه تنها سرمایه های کشور را بر باد
داده بلکه رخوت و ناامیدی را در جامعه حکمفرما می کند ،چرا که
همه مردم و به خصوص تولیدکنندگان که با زحمت فراوان در اوضاع
نابسامان اقتصادی کشور فعالیت می نمایند ،عده ای بدون زحمت و با
استفاده از رانت و فساد یک شبه صاحب ثروت های میلیاردی می
گردند و هیچ دستگاهی نیز با آنها مقابله نمی کند و سرمایه های رفته
نیز به کشور بازنمی گردند.
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در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل
هستند ،بنگاه ها به تامین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند .اما نرخ
باالی سود تسهیالت ،رویه های نامتعارف برای دریافت تسهیالت،
بدهی های دولت به سیستم بانکی بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به
این منابع را با مشکل مواجه ساخته است .در حال حاضر سرمایه
گذاری خارجی به عنوان بهترین روش تامین اعتبار پیشنهاد می شود؛
چرا که استفاده از سرمایه گذاری های خارجی نه تنها برای پروژههای
زیربنایی سرمایه الزم را تامین می کند ،بلکه فناوری های جدید و به
روز دنیا وارد کشور شده و از همه مهم تر باعث ایجاد اشتغال و رونق
تولید می گردد .لکن دست اندازهای قانونی موجود بر سر راه سرمایه
گذاری خارجی مانع ورود سرمایه و توسعه کشور می گردد.
اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات
نفت و گاز در سالیان دراز یکی از معضالت اقتصادی کشور است.
متاسفانه عدم استفاده از این درآمدها در بخش های مولد و زیربنایی
اقتصاد و افزایش نقدینگی کل کشور نه تنها باعث توسعه کشور نشده
بلکه با بروز بیماری هلندی ،در برخی از سال ها تورم باال و رکود را به
دنبال داشته است .برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات
غیرنفتی می بایست از تولیدکنندگان با تسهیالت ارزان قیمت حمایت
شوند و از واردات افسار گریخته کاالی نهایی جلوگیری شده و واردات
تجهیزات و فناوری افزایش یابد .در نتیجه این امر صادرات غیرنفتی و
مالیات ها افزایش خواهد یافت .اما در شرایط رکودی فعلی کشور
افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تنها از طریق حذف معافیت های
مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی امکان پذیر خواهد بود.
با توجه به آنچه در پیش گفته شد مشکالت اقتصادی به طور زنجیره
ای به هم مرتبط بوده و اختالل در یک بخش ،بخش دیگر را نیز متاثر
می نماید ،راهکارها و درمان بخش های مختلف اقتصادی نیز با هم
مرتبط بوده و درمان یک بخش باعث بهبود سایر بخش های اقتصادی
می گردد .لکن مهم ترین اولویت اصالح اقتصادی در سال آینده ،شفاف
سازی اقتصادی ،واگذاری بنگاه ها و طرح های دولتی به بخش
خصوصی ،اصالح نظام مالیاتی ،رفع موانع سرمایه گذاری خارجی،
اصالح نظام بانکی و ارزی کشور را می توان ذکر نمود که مهم ترین و
اصلی ترین آنها شفاف سازی اقتصادی است.
* یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران (بازگشت به فهرست)
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حجم مراجعات مردم نشاندهنده آمار بیکاری است نه
اعداد و ارقام
(خبرگزاری تسنیم  ۱۶اسفند )۹۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ،عباس گودرزی،
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی درخصوص میزان
اشتغال و بیکاری در کشور به رادیو گفت :اکنون منظور از آمار بیکاری
بیکاری مطلق است یعنی افرادی که هیچ شغلی ندارند در صورتی که
بسیاری از افراد هستند که در واقع بیکار هستند اما بیکار مطلق
.نیستند
وی افزود :اکنون آمار رسمی بیکاری  ۱۰درصد اعالم میشود اما این
رقم ،میانگین است و در برخی از نقاط کشور وضعیت بهمراتب بدتر از
.این عدد است
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :برای آمار بیکاری و اشتغال
الزم نیست به آمار و ارقام تکیه کرد و از حجم مراجعات مردم به دفتر
نمایندگان حوزههای انتخابیه و سایر مسئوالن میتوان به حجم معضل
.بیکاری در کشور پی برد
گودرزی با بیان اینکه امسال مسئله اساسی کشور از سوی مقام معظم
رهبری رونق تولید و ایجاد اشتغال بود گفت :توصیه رهبری به
دولتمردان این بود که در راه حل معضل بیکاری شب و روز کار کنند و
این معنایش کار جهادی و از سر تکلیف است و نه بهجهت رفع
مسئولیت که در این مورد متأسفانه مسئوالن نمره قابل قبولی
.نمیگیرند
وی با ابراز اینکه شیوه صحیح گزارشدهی در رابطه با اشتغال این
است که مسئوالن بیایند گزارش دهند در این سالی که به نام اشتغال
است چند کارخانه نیمهتعطیل و تعطیل را بازگشایی کردند یا برای
حل مشکالت آن برنامه داشتند( .بازگشت به فهرست)
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