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 مقاله
پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای بهبود محیط  9

 وکار کشور کسب
 (۹۶اسفند  ۲۱ تسنیمخبرگزاری )  

 
اتاق  یاطالع رسان گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

در سال  رانیاتاق ا ندگانینما اتینشست ه نیدر آخر ران،یا یبازرگان

وکار و ارائه راهکار،  کسب طیدر مورد مح یا هیانیضمن صدور ب ۹۶

وکار را  کسب طیعامل بروز مشکالت در مح نیتر مهم رانیاتاق ا سیرئ

 .خلق ثروت و درآمد در کشور دانست یبرا یوآوربه ن یتوجه یب

 رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان ندگانینما اتیه یاعضا

 یضمن برشمردن برخ یا هیانیبا صدور ب ۱۳۹۶نشست سال  نیردر آخ

 یبرا شنهادیپ ۹وکار کشور،  کسب طیها و موانع موجود در مح چالش

 .ارائه دادند یاقتصاد طیبهبود شرا

در کشور وجود دارند که به  یکه آمده است: عوامل متعدد هیانیب در

قرار  رمولدیغ یها مولد تحت تسلط بخش یها واسطه آنها بخش

 .اند وکار کشور دامن زده کسب یاند و به نامساعد شدن فضا گرفته

و  یثبات یقانون، ب تیچون وجود گسترده فساد، عدم حاکم هم یعوامل

عدم استقالل  ت،یحقوق مالک تیفقدان امن ها، استیس تیعدم شفاف

هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در  ه،یقوه قضائ

دست که با نامناسب  نیاز ا یو موارد یت دولتمقاما یها یریگ میتصم

را باال  یاقتصاد یها تیفعال سکیر ر،وکار کشو کسب طینمودن مح

 یبرا یو خارج یداخل یبخش خصوص زهیاند و موجب کاهش انگ برده

که امروزه نقش  ستیدر حال نیاند. ا شده یدیتول یها تیورود به فعال

توسعه در جهان به رشد و  یعنوان موتور اصل به یبخش خصوص

 .شناخته شده است تیرسم

 ازمندیوکار را ن کسب طیبهبود مح رانیاتاق ا ندگانینما اتیه یاعضا

و  شیپا یمستمر برا یندیوجود فرا زیو ن یاستگذاریو س یزیر برنامه

اساس  نیوکار در کشور دانسته و بر ا کسب طیمح تیسنجش وضع

از  یوکار، برخ بکس طیضمن درخواست رفع موانع موجود در مح

 تیمطرح بر جد یمطالبات بخش خصوص انعنو را به یاصالحات اساس

 .اند کرده دیآنها تأک یو سرعت در اجرا

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان ندگانینما اتیه هیانیمتن کامل ب 

 :شرح است نیوکار کشور بد کسب طیدرباره اصالح مح رانیا یکشاورز

 یها تیکار کشور که انجام فعالو کسب طینامساعد مح تیوضع

از  یکیروبرو ساخته، به  یها و موانع متعدد مولد را با چالش یاقتصاد

 طیشده است. اکنون بهبود مح لیتبد رانیاقتصاد ا یمشکالت اساس

و  یتوسعه اقتصاد یراهبردها نیتر از مهم یکیعنوان  وکار هم به کسب

 دینظام تول تیقومناسب جهت ت طیمنظور فراهم آوردن شرا هم به

موفق  یساز ادهیو پ یخروج از رکود اقتصاد ازین شیکشور به عنوان پ

 .بدل گشته است ریانکارناپذ یبه ضرورت یاقتصاد مقاومت

در کشور وجود دارند که به واسطه آنها  یحال حاضر عوامل متعدد در

اند و به  قرار گرفته رمولدیغ یها مولد تحت تسلط بخش یها بخش

همچون  یاند. عوامل وکار کشور دامن زده کسب یشدن فضانامساعد 

 تیو عدم شفاف یثبات یقانون، ب تیوجود گسترده فساد، عدم حاکم

 ه،یعدم استقالل قوه قضائ ت،یحقوق مالک تیفقدان امن ها، استیس

 یها یریگ میهدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصم

 طیبا نامناسب نمودن مح که دست نیازا یو موارد یمقامات دولت

اند و موجب  را باال برده یاقتصاد یها تیفعال سکیوکار کشور، ر کسب

به  ودور یبرا یو خارج یداخل یبخش خصوص زهیکاهش انگ

است که امروزه نقش بخش  یدر حال نیاند. ا شده یدیتول یها تیفعال

 تیرشد و توسعه در جهان به رسم یعنوان موتور اصل به یخصوص

 .ه شده استشناخت

 یها تیفعال یوکار برا کسب طیکه مح یطیدر نظر داشت در شرا دیبا

و  ابدی یم شیمبادله افزا یها نهیهز سو کینامساعد است؛ از  یاقتصاد

 رمق یب جهیو توسعه بازارها و در نت یگذار هیبا محدود نمودن سرما

 در تیفعال یسو وکارها به کسب افتنیمنجر به سوق  ینیشدن کارآفر

موجب  گرید یو از سو شود یم ینیرزمیو اقتصاد ز یررسمیغ یفضا

. از گردد یم یکشور در عرصه رقابت جهان دیعقب افتادن نظام تول

وکار را در دستور  کسب طیها بهبود مح است دولت یرو ضرور نیهم

 یگذار استیو س یزیر برنامه ازمندیمهم قطعاً ن نیکار خود قرار دهند. ا

 طیمح تیو سنجش وضع شیپا یبرامستمر  یندیوجود فرا زیو ن

 رانیموضوع، اتاق ا نیا تیوکار در کشور هست. نظر به اهم-کسب

ضمن درخواست رفع موانع موجود  ،یعنوان پارلمان بخش خصوص به

 ریرا به شرح ز یاز اصالحات اساس یوکار کشور برخ کسب طیدر مح

سرعت در  و تیبر جد یعنوان مطالبات بخش خصوص و به شنهادیپ

 :دینما یم دیآنها تأک یرااج

به شرح  رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یشنهادهایپ

 :است ریز
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 دهینمودن پد کن شهیر یبرا یا و عزم فراقوه یاراده مل یریگ شکل .۱

 یخوار فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه

ن، لحاظ نمودن با جها یتعامل استیاز روابط و اتخاذ س ییزدا تنش .۲

و  یاسیس ماتیدر تصم یو منافع مل یمالحظات اقتصاد

 تجارت با جهان لیبه سمت تسه یریگ جهت

کارآمد و  ینظام حقوق جادیا ،ییو عدالت قضا تیاستقرار امن .۳

 یقضائ ستمیقراردادها توسط س یآور نمودن اجرا الزام

 یها استیثبات در س جادیا قیثبات اقتصاد کالن از طر یبرقرار .۴

از اعمال  زیو مقررات و پره نیثبات در قوان ،یو مال یپول

در  دیاز نوسانات شد یریو جلوگ دهیو نسنج شبه کی یها استیس

 رهیتورم، نرخ ارز و غ ریاقتصاد کالن نظ یها شاخص

 یاسالم یجمهور گاهیدر جهت رفع موانع و ارتقاء جا یاقدام جد .۵

 اروک کسب یفضا یالملل نیب یها در شاخص رانیا

فعاالن  یدسترس یها یو رفع دشوار یمنابع مال نهیبه صیتخص .۶

و سوق دادن  یاصالح نظام بانک قیاز طر یمال نیبه تأم یاقتصاد

از  زیاقتصاد و پره یقیحق یها به سمت بخش یمنابع بانک

 ها بانک یدار بنگاه

 کی جادیمنظور ا به "یاصالحات مقررات استیس" یساز ادهیپ .۷

 ده،یچیو مقررات پ نیاز قوان یو عار مناسب یمقررات طیمح

 دیو ضد تول تیفیک یمتعدد، ب

منظور کاهش  به یاسیس طیمح یداریو پا یاقتصاد تیامن جادیا .۸

 یها تیفعال یبرا یزیر برنامه شیو افزا یگذار هیسرما سکیر

 بلندمدت یاقتصاد

مراحل  لیتسه ها، اتیمال عیتجم قیاز طر یاتیاصالح نظام مال .۹

 ،یاتیمال کپارچهیسامانه نظام  یاجرا ،یاتیمال پرونده لیتشک

 اتیمنظور محاسبه و پرداخت مال به کیالکترون ستمیاستفاده از س

 ها تیو کاهش معاف یکیبه صورت الکترون یاتیپرونده مال لیو تشک

 )بازگشت به فهرست( نامولد یها تیعالف یبرا ژهیو ازاتیو امت

 کل سیاز زبان رئ رانیا یراه نجات نظام بانک 11مشکل و  8

 کینفوگرافی+ ا یاسبق بانک مرکز
 (۹۶اسفند  ۲۱خبرگزاری تسنیم ) 

 

قانون  یرغم اجرا یعل م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

با  رانیا یبانک ستمیتاکنون، س ۶۳بدون ربا از سال  یبانک یاتیعمل

برد. در  یبودن رنج م یز شائبه ربوروبرو بوده و ا یمشکالت ساختار

و چگونه حل مشکالت آن،  یرانیا یساختار نظام بانک تیخصوص وضع

به گفت وگو  یکل اسبق بانک مرکز سیرئ یهربا طهماسب مظا

 .مینشسته ا

معوق ،  التیده ، تسه انیو ز یباور است که ترازنامه منف نیبرا او

به  یات از دولت، بده، مطالب دستوری – اجباری – یفیتکل التیتسه

دولت به  یتداوم اتکا ،یبانک اتیبودن عمل ی، شائبه ربو یبانک مرکز

فانون اداره  -یو بانک یقانون مادر ) قانون پول ۳و داشتن  یمنابع بانک

بدون ربا( را از جمله  یبانک اتیقانون عمل -یدولت یامور بانکها

 یست که اصلحال، معتقد ا نیداند با ا یم یبانک ستمیمشکالت س

آن در داخل  یبدون ربا و اجرا یقانون بانکدار بیمشکل تصو نیتر

 است. یسنت یساختار بانکدار

از دانشکده  یمال تیریدر رشته مد یمال یمدرک دکترا یکه دارا یو

 کل سیرئ ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۶ وریدانشگاه تهران است و از شهر تیریمد

کل  عنوان معاون به ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۴بوده و در سال  رانیا یبانک مرکز

امور  ریوز ۱۳۸۳تا  ۱۳۸۰ یسالها نیو ب ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

به راه  یبانک ستمیحل مشکالت س یبوده است، برا ییراو دا یاقتصاد

 یتمام و کمال قانون بانکدار یمعتقد است: اجرا یدو مرحله ا یحل

 .یبانکقانون تحول نظام  بیبدون ربا با همة الزامات آن و تصو

کند که مشروح آن را در  یم ادی یراه حل فور ۶از  ریمس نیاو در ا 

 .دیخوان یدر ادامه م میگفت وگو با خبرنگار تسن

و آثار مخرب آن بر  هیو بازارسرما یبه منابع بانک یدولت روحان یاتکا

 ساختار اقتصاد کشور

 یم یابیچطور ارز یو مال یرا در حوزه پول یدولت روحان عملکرد

 د؟یکن

و  دیحال جد نیو در ع ادیز یها ی: اقتصاد کشور با سختیمظاهر

دولت رکورد  یمال یها استیروبرو است. مشکالت بودجه و س عیبد

 یقابل تصور هم نبود. دولت آقا نیاز ا شیرا لمس کرده که پ ییها

 به –خلف خود  هیدر ادامه رو -حل مشکالت روزمره  یبرا یروحان

 نیاتکا کرده است. ا هیمنابع بازار سرما ههم ب اریو اخ بانکی منابع

مخرب در ساختار اقتصاد کشور به همراه دارد. اول  ریدو تاث است،یس

را خدشه دار کرد. دوم  هیو بازار سرما یآنکه انضباط و تعادل نظام پول

 حس – هیو بازار سرما یاز منابع بانک عیسهل و سر یریآنکه با بهره گ

کمتر  جهیدهد و در نت یم امیبودن الت ربدهکا بودجه و کسری درد و

 یخود م یها نهیبهبود درآمد دولت و کنترل هز یبه فکر کردن برا

 پردازد.
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 یاقتصاد یتهایبرخاسته از فعال ،یدر نظام بانک یسود فعل ینرخها

 ستین

 د؟ینیب یرا چطور م ینظام بانک یفعل تیوضع

بانک و سپرده  نیب یسود ینرخ ها ی: امروز در نظام بانک یمظاهر

شود که برخاسته از  یبانک محاسبه و رد وبدل م یگذار و مشتر

کسب و کار  ی. رکود حاکم بربازار و فضاستین یاقتصاد یها تیفعال

 ۲۰ یها اسیدر مق یو سودآور دیو تول یگذار هیو توان سرما تیظرف

 .ددرصد و باالتر را ندار

نرخ  نییتع یکننده برا نییعامل تع یاقتصاد یها تیفعال یسودآور

 یبنگاهها ازیموجود در بازار و ن یبلکه تقاضا ستین یسود بانک

به حفظ و  یبانکها و موسسات مال ازیحال ن نعی در –به پول  یاقتصاد

 یتیاست. وضع ینرخ سود بانک نتعیی عامل –خود  یسپرده ها شیافزا

 جادای به منجر – یکل بانک مرکز سییر فیس یکه به گفته آقا

 هیاست که توص یهیشده. و بد« نرخ سود یبرا یمتیجنگ ق» تیوضع

جنگ کارساز نبوده و  نیخاتمه ا یکل محترم برا سییر یاخالق

 یها برا متیجنگ ق نیا دید دیمعضل با نیحل ا ینخواهد بود. برا

 یبرا یعمل و یشد و راه حل مناسب و جد جادیچگونه ا یسود بانک

 کرد. دایآن پ

 رانیا یبانک ستمیمشکل س ۸

 .دییو مشکالت آن بگو یساختار نظام بانک از

 بیبه تصو ۱۳۶۲بدون ربا در سال  یبانک اتی: قانون عمل یمظاهر

نگهبان  یدر شورا یرادیا چی. و بدون هدیرس یاسالم یمجلس شورا

 یتحول بزرگ در ساختار اقتصاد کشور تلق کیرخداد  نیابالغ شد. ا

 شد.

خود  التیو تسه یساختار سپرده گذار رانیا یدنبال آن نظام بانک به

 برآن اساس بنا نهادند. کپارچهیرا به طور 

 اتیاول عمل هیاستوار شده: پا هیبدون ربا بر دو پا یبانک اتیعمل قانون

در حوزه  یبانک اتیدوم عمل هپای –درحوزه عقد قرض الحسنه  یبانک

زه قرض و پرداخت وام درحو  یری. ساختار سپرده گیگذار هیسرما

از ربا حفظ  یخود را از ابتالئات ناش یزگیاز ربا بوده و پاک یالحسنه بر

 کرده است.

با  یگذار هیدر حوزه سرما التیو پرداخت تسه یریسپرده گ ساختار

قانون بانک  نیشد. براساس ا یطراح یاز وکالت و عقود اسالم یبیترک

در  انیمشتربه  التیه پرداخت تسهب نسبت –به وکالت سپرده گذاران 

 یها تیکند و سود حاصله از فعال یاقدام م یقالب عقود اسالم

سود متعلق به سپرده  نیکند. ا یاز آن را وصول م یناش یاقتصاد

گذاران است و بانک پس از برداشت حق الوکاله خود آن را به سپرده 

 کند. یگذاران پرداخت م

کامل و  یاجرا بدون رباست. یبانک اتیچارچوب و اصول قانون عمل نیا

کند که  یبانک و سپرده گذار م دیرا عا ییمنافع و سودها -آن قیدق

 از ربا خواهد بود. یبر

 برشمرد: نیتوان چن یرا م یبانک ستمیاهم مشکالت س یطور کل به

 ده انیو ز یترازنامه منف .۱

 معوق التیتسه .۲

 دستوری – اجباری – یفیتکل التیتسه .۳

 مطالبات از دولت .۴

 یکزبه بانک مر یبده .۵

 اتیبودن عمل یشائبه ربو .۶

 یدولت به منابع بانک یتداوم اتکا .۷

فانون اداره امور  -یو بانک یقانون مادر ) قانون پول ۳داشتن  .۸

 بدون ربا(. یبانک اتیقانون عمل -یدولت یبانکها

 مشکل کدام است؟ نیتر یاصل

آن در  یبدون ربا و اجرا یقانون بانکدار بیمشکل، تصو نیتر یاصل

 است. یسنت یار بانکدارداخل ساخت

 شد؟ یاز ربا به واقع بر یقانون، نظام بانک نیا یبا اجرا ایآ

مندرج در قانون  بیقانون به همان ترت بیدو سال پس از تصو حدود

شد.  تیریمد زین دیقانون جد قیاز تطب یعمل شد و مشکالت ناش

مطرح شود  یشنهادیموجب شد که پ یفرهنگ حاکم در نظام بانک

آن بعد  هیالحساب به سپرده گذاران و تسو یپرداخت سود عل بر یمبن

 .ییبانک و محاسبه سود نها یمال یشدن صورت ها ییاز نها

به  دینرخ با نیاست که ا نیالحساب ا یاز الزامات روش سود عل یکی

 سپرده – ییمحاسبه و اعالم شود که پس از محاسبه سود نها ینحو

از آن  یه امکان پس گرفتن بخشوج چهی به  چون نشود بدهکار گذار

 .ستیسود از سپرده گذاران  مقدور و ممکن ن

 یکیالحساب  یرواج سود عل یآنجا که به خاطر دارم در تمام سالها تا

از  شتریب یسال توانست سود قطع انیدوسال در پا ای کیاز بانکها در 

درصد به  ۱.۵تا  ۱حدود  یالحساب بدست آورد و مابه التفاوت یعل

 یسود قطع چگاهیدوره ها ه هیده گذاران پرداخت کرد.  در بقسپر

الحساب به  یعل یالحساب نبوده است و پرداخت ها یاز سود عل شیب

 منظور شده است. یحساب قطع

درخصوص رابطه تورم و  نسبی وفاق –پس از چند سال بحث  امروز

 نیحاصل شده است. اما در عمل شاهد ا یو رونق اقتصاد یسود بانک

 درصد ۱۰ از کمتر به تورم نرخ – یکه براساس آمار رسم میتهس

 -  یحال نرخ سود در بانک ها و موسسات مال نیاست. در ع دهرسی

 حداقل دوبرابر نرخ تورم است.
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 یو شورا یپول و اعتبار و بانک مرکز یدر شورا غیو کوشش بل یسع

خ تورم نرخ و کاهش آن متناسب با نر نیا لیتعد یبانکها برا یهماهنگ

 بخش نبوده است.    جهیتاکنون نت

 یاعالم های نرخ – ینرخ سود بانک نییتع یتمام شده پول مبنا نهیهز

جنگ   -مجاز  ریمخصوصا موسسات غ گرید یبانکها و موسسات مال

 یسود را نم نیا نکهای از اطالع و علم با – یسود بانک یبرا یمتیق

 کنند. نیتام یاقتصاد یتعهایتوانند از محل فعال

که با همان رشد حدود  یا ینگیکند . نقد یم ینگینقد دیروند تول نیا

 اتیح یها یژگیفاقد و ینگینقد نی. اابدی یم شیدرصد افزا ۲۵

به تقاضا و  لی. اما خطرات آن را دارد. خطر تبدستین ینگینقد یبخش

 کل جامعه.   یباال بردن تقاضا

 یصورت م نیددر اوجود دارد  یاعتماد یاست گفته شود ب ممکن

معادل  یالحساب را به رقم یتوان کار را در دو مرحله انجام داد . عل

درصد منظور کرد. سپس براساس عملکرد و درآمد بانک  ۲ یتورم منها

 ماهه(. ۶ ایماهه  ۳کرد )در مقاطع  هیتسو

 یساختار سود بانک یو محور یاصل رادیا سه

 .دییگوب یوارده بر ساختار سود بانک راداتیا از

 یم یو محور یاصل رادیسه ا یفعل تیدر وضع یساختار سود بانک یبرا

 توان برشمرد:

توسط بانک ها و  یسود قطع تیالحساب با ماه ی: نرخ سود علاول

 گردد. یاعالم م یموسسات مال

 یجلب سپرده  یبانکها موجب شده بانک ها برا یمال ی: تنگنادوم

نه  یو حت -یدرآمد واقع الحساب را نه براساس یسود عل شتریب

بلکه براساس  -ینیب شیقابل پ یاز درآمد ها یبراساس برآورد واقع

 یکنند هرچه م یو سع نییتع  یبانکها و موسسات  مال ریرقابت با سا

جنگ » فیس یآقا ریرا مطرح کنند و به تعب یتوانند اعداد باالتر

از سود  شود که یم یعدد جهی. نتردیدر بگ «یسود بانک یبرا یمتیق

رود و با مالحظه  یفراتر م یاقتصاد یها تیحاصل از فعال یئاقع

از مجموع  یسود نچنی...(  رکود –کالن اقتصاد ) تورم  یشاخص ها

 شود. یحاصل نم یبانک التیاز تسه یناش یاقتصاد یها تیفعال

شود و  یبه عنوان درآمد بانک منظور م التی: سود حاصل از تسهسوم

 یبانک منظور م ی نهیرده گذاران به عنوان هزپرداخت سود به سپ

سپرده گذار است و  لوکی بانک –بدون ربا  یشود.  در قانون بانکدار

 یپرداخت م یرا به وکالت از طرف سپرده گذار به مشتر التیتسه

متعلق به سپرده گذار است و  التیدرآمد حاصل از تسه نیکند. بنابرا

ن حق اوکاله با سپرده گذار که به عنوا یبانک فقط حق دارد مبلغ

توافق کرده است را از آن درآمد ها بردارد و به عنوان درآمد خودش 

 .دیمنظور نما

 التیو پرداخت سود تسه افتدری تراز –: با توجه به دو بند فوق چهارم

که  میشود. شاهد بود یم یمنف یو حت افتهیو سود سپرده ها کاهش 

و  تیرمدی به نسبت – رانیمداز  یمشکل برخ نیمقابله با ا یبرا

خود به انحاء مختلف اقدام کنند تا بتوانند  یمال یصورتها میتنظ

و پرداخت کنند و به عالوه سود مورد  نیرا تام ابالحس یعل یسودها

 یاز ابزارها یریکار با بهره گ نیکنند. ا نیانتظار سهامداران را تام

 ایو  یتعهد ینابجا از روش حسابدار یمختلف از جمله استفاده 

با  یمعامله و همکار ایوابسته به خود  یبا واحد ها  یمعامالت صور

 شیسود و آرا یینسبت به شناسا  ساتموس گریوابسته به د یواحدها

 اقدام کنند. یمال یصورت ها

و ناسالم است. البته تداوم آن با اصالح  حیروش ناصح نی: اپنجم

 یتر بانک مرکز یارت جدو نظ یو حسابدار یحسابرس یاستاندارد ها

 در که همانطور. بود نخواهد ادامه قابل –بانکها  یمال یروز صورتها

که با  میدرخصوص بانک صادرات و بانک ملت شاهد بود جاری سال

 ایآن بانک ها و  یمال یمندرج درصورتها یاز درآمدها یحذف بخش

 انیز به منجر ها بانک آن عملکرد –آن درآمدها  یبرا رهیگرفتن ذخ

 شد.

هم وجود دارد.  گریبود و احتمال تکرار در موارد د یرخداد تلخ نیا

نظارت  نیدهد و ا یرا م یبانک مرکز ینظارت جد دیحال نو نیدرع

 –بانکها  دیبانک ها  خواهد بود. از د یدر اصالح حسابها قیضامن توف

بزک  یروشها برا نیاز ا ندهینشانه آن است که در آ ینظارت جد نای

 یگرید لیدل نیتوانند استفاده کنند و بنابرا ینم یمال ین صورتهاکرد

 اقدام کنند. یاصالح ساختار سود بانک یبرا تیاست که به فور

سپرده گذاران بانکها به ناچار نسبت به  ی: با اعالم نرخ سود براششم

( به یو هم عقود مشارکت ی) هم عقود مبادله ا التیاخذ سود تسه

 ینرخ دیاست که با یهیکنند. و بد یاخذ م انیاز مشتر یصورت قطع

از نرخ تورم  یاول قیباشد که که از نرخ سود سپرده گذاران و به طر

در جامعه داشته و بعداز  یندیامر انعکاس ناخوشا نیباالتر باشد.  ا

شائبه  -بدون ربا  یقانون بانکدار یو اجرا بیسال از تصو ۳۵حدود 

مطرح  کرده  ندارانیو د یاذهان عموم را در یبانک اتیبودن عمل یربو

 است.

 انیعالوه برهمه مشکالت که ب یسود بانک یبرا یمتی: جنگ قهفتم

 رمتشکلیو غ رمجازیغ یموسسات مال یبرا ییطال فرصتی –شد 

الحساب باالتر از نرخ سود  یآورد کع با اعالم نرخ سود عل یبوجود م

خود  یرا برا یشتریب یجنگ دامن بزنند و سپرده ها نای به –بانکها 

امر  نیتخلفات خود توانمند تر شوند. ا شگستر یجلب کنند و برا
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 نیشود که در ا یبانکها و موسسات مجاز م یهم برا یو بهانه ا لیدل

 مشارکت کنند. یمتیجنگ ق

 ینم تیتبع یاز بانک مرکز رمجازیاست گفته شود موسسات غ ممکن

است که  نیدهند. نکته مهم ا یم مآنها کار خود را انجا نیکنند و بنابرا

و مورد قبول بانک  جیرا یبا همان ابزارها رمجازیآن موسسات غ

الحساب از  یرسم سود عل نیکنند. اگر ا یم یو مردم باز یمرکز

مجاز  ریابزار از دست موسسات غ نای –برود  کنار یبانک اتیصحنه عمل

 شود. یخارج م زین

 و سود یکراه حل بهبود ساختار نظام بان ۱۱

 ست؟یو سود چ یبهبود ساختار نظام بانک یشما برا یشنهادیحل پ راه

قانون تحول نظام  حهی: دولت و مجلس در تالش هستند الیمظاهر

موضوع  نیدر آن قانون به ا نایقی. ندینما بیو تصو نیرا تدو یبانک

اوال معلوم  کنیخواهد شد. ل ییرفع مشکل چاره جو یتوجع شده و برا

دولت  حهیهنوز ال رایخواهد شد. ز بیآن قانون تصو یزمان چه ستین

 رییانتخابات و تغ ندهیو به عالوه در چند ماه ا هبه مجلس ارائه نشد

 .میدار شیدولت را در پ

شده و به ناچار  کیادامه نزد رقابلیغ یموجود به مرزها تیوضع ایثان

 یحل ها عاجل به عمل آورد. ثالثا راه اقدامی –حل مشکل  یبرا دیبا

تواند  یم قیکه امروز به مورد اجرا گذاشته شود در صورت توف یاساس

 .ردیقرار گ یهم مورد استفاده و بهره بردار دیدر قانون جد

 باشد که: نیمتضمن ا دیمشکل با نیحل ا یبرا یراه و روش هر

 یها یداده شود که بررس ییو طرحها انیبه مشتر یبانک التیتسه

به بانک  یحیه کسب و کار منسجم و کامل و صحو برنام یاعتبار سنج

کامل و  یاقتصاد هیتوج یآنان دارا یشنهادیارائه داده باشند و طرح پ

 باشد. ییمستند و قابل اتکا

به بانکها مطلقا  یدستور ای یاجبار دیاعتبار جد لیاز تحم دولت

موارد مندرج در قانون  یصرفا برا یفیتکل التیکنند. تسه یخوددار

مربوطه انجام شود. تعهدات دولت بابت  یو طبق روال قانونبودجه 

و پرداخت  ینیب شیسال در بودجه پ ۲ظرف  یقبل یفیتکل التیتسه

 ۴و در  ابدیدرصد کاهش  ۲۵ساالنه  یفیتکل التیشود. حجم تسه

 از بودجه کل کشور حذف شود. التیتسه نیا ندهیسال آ

 یافتیتبارات دراز محل اع ینسبت به نظارت برمصارف مشتر بانک

 .دیاقدام نما

به  انیمشتر یاقتصاد تیو فعال یپرداخت التیاز تسه یافتیدر سود

عنوان سود متعلق به سپرده گذاران ثبت و به سپرده گذاران پرداخت 

 شود.

 گردش جدول – انوزی سود –)ترازنامه  یمال یصورتها میتنظ

 شود. هیته  IFRS( براساس استاندارد ینگنقدی

 یمحاسبه و کارساز ینقد یه گذاران در قالب حسابدارسپرد سود

 شود.

در ترازنامه بانکها  تحت سرفصل حساب   یگذار هیسرما یها سپرده

ثبت شود. به حساب درآمد بانک منظور نشود. سود   یانتظام یها

ثبت شود و فقط  یانتظام یدر حساب ها زیبانکها ن التیحاصل از تسه

 دی% با۳شده و حداکثر  نییتع شیاز پ که یبه اندازه حق الوکاله ا

 بانک منظور شود. مددر حساب درآ  -باشد

حق  نیخودش و سود سهامداران بانک را از محل ا یها نهیهز بانک

 کند. یم نیالوکاله تام

پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذاران  التیحاصل از تسه سود

انک نخواهد بود ب یبرا نهیپرداخت به عنوان هز نیشود. ا یپرداخت م

 گذارد. ینم یریبانک تاث انیو در حساب سود و ز

انجام  بیترت نیتوسط بانک به سپرده گذاران که به ا یپرداخت سود

 ییخواهد بود. بانکها یبودن بر یربو بهیشود از هرگونه اتهام و شا یم

به سپرده گذاران پرداخت  یشتریکسب کنند سود ب شتریکه سود ب

خواهند کرد. و رقابت  یشتریآن بانکها اقبال ب کنند. مردم به یم

 بانکها بوجود خواهد آمد. نیب یو سالم یواقع

شود.  یپرداخت م یدر قالب عقود اسالم انیبانک به مشتر التیتسه 

 تیفعال کیدر منافع  نیمشارکت طرف یعقود اسالم هیکل تیماه

سود  نوع قراردادها مشارکت در نیاز الزامات ا یکیاست.  یاقتصاد

به بانک  انیپرداخت مشتر نیاست. بنابرا یاقتصاد تیحاصله از ان فعال

شود و تحت  ی( ثبت مDividend) "دسهم سو"تحت سرفصل 

از محل سود  نکهیا جهیشود. نت یانجام نم "بازپرداخت وام"سرفصل 

آنکه براساس  حیشود. )توض یپرداخت م اتیخالص بعد از کسر مال

خت وام از محل سود ناخالص قبل از کسر بازپردا یحسابدار یمبان

خالص  سودپرداخت سود شرکا از محل   یشود، ول یانجام م  اتیمال

سپرده گذاران  بیترت نیشود(. به ا یانجام م اتیبعد از پرداخت مال

ان پرداخت شده  اتیکنند که قبال مال یم افتیرا در یبانکها سود

 شود.  یحل م زین یاز سود بانک اتیموضوع اخذ مال نیاست. همچن

بدون ربا و  یقانون بانکدار بیرا تصو یمشکل نظام بانک نیتر یاصل

 یچه راه حل د،یدانست یسنت یآن در داخل ساختار بانکدار یاجرا

 آن دارد؟ یبرا

 مرحله قابل اجراست: ۲: راه حل در یمظاهر
 بدون ربا با همة الزامات آن یتمام و کمال قانون بانکدار یاجرا .۱

 یقانون تحول نظام بانک بیتصو .۲
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 نکات قابل اجراست: نیا یدر راه حل فور

 
 است: یضرور ریدرک نکات ز یراه حل فور ۶از اشاره به  شیپ

 

 

 
بدون ربا  یلزوم اصالح رابطه سپرده گذار و بانک )  در بانکدار .۱

کماکان  دیآ یدرنم لیوک تیو موکل ،   پول به مالک لیرابطه وک

خود ثبت  ییجز دارا دیپول را موکل نبا نیت. امتعلق به موکل اس

به ثبت  یخط تراز در بخش وجوه انتظام ریآن را  ز دیکند و با

 برساند.(

 
 یعدم اجازه ثبت سود در بخش درآمد )لزوم ثبت آن  در حسابها .۲

 است( لیخط(، سود به عنوان امانت موکل نزد وک ری)ز یانتظام

 
مد )سقف حق الوکاله حداکثر اجازه ثبت حق الوکاله در بخش درآ .۳

 درصد( ۳
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 نیموظف به دادن سود به موکل )بانک موظف است که ا لیوک .۴

سود را که به موکل متعلق است، آن را به موکل پس دهد نه 

 و نه کمتر( شتریب

 
 :رندهیگ التیلزوم اصالح رابطه  بانک و تسه .۵

 التیو تسهبانک  انیبدون ربا؛ لزوم وجود رابطه م یقانون بانکدار طبق

اعم از عقود  یعقود اسالم یا هیپا یاز قراردادها یکیبر  یمبتن رندهیگ

  یو مشارکت یمبادله ا

در عقود  رندهیگ التیبا تسه انیشدن بانک در سود و ز کیشر لزوم

 یمشارکت

 
 : در امر وکالت فیتکل نییلزوم عدم دخالت شخص ثالث در تع .۶

 

 یکس حت چیراساس شرع ،هبدون ربا و ب یقانون  بانکدار براساس

 لیمصوبه خود( حق ندارند، به وک نیدولت و مجلس ) به مدد قوان

 .دیکند که پول سپرده گذاران را کجا صرف نما فیتکل

 ای یاجبار ،یفیتکل التیتسه نییو مجلس حق ندارند به تع دولت

 اقدام کنند. یدستور

 
در چارچوب  یزار یاستهایخود از س یابیسوال، از ارز نیبه عنوان آخر

 .دییبحثمان بفرما

آن را به  حیبحث به موضوع، ورود و تشر نیرغم ارتباط ا ی: علیمظاهر

 .میکن یموکول م یمصاحبه بعد

 )بازگشت به فهرست(  یمیسل میاز: مر کینفوگرافیوگو و ا گفت

 سرمایه گذاری
+ است یدر صنعت همچنان منف یخارج یگذار هیسرما

 جدول
 (۹۶اسفند  ۵تسنیم )خبرگزاری  

 
 زانیبراساس آمار م م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 ،یصنعت یدر طرح ها یخارج یگذار هیسرما أتیمصوب ه یها طرح

ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال  ۹مصوب در  یو تجار یمعدن

 .دهد یرا نشان م یگذشته همچنان روند کاهش

 هیسرما أتیه بیطرح به تصو ۵۸مار در نه ماهه امسال آ مطابق

 اردیلیم ۲.۷ها  طرح نیدر ا یگذار هیکه حجم کل سرما دهیرس یگذار

امسال در بخش صنعت  یدر حال یگذار هیحجم سرما نیدالر است. ا
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ماهه سال گذشته با  ۹در یخارج یگذار هیسرما زانیانجام شده که م

 .وده استدالر ب اردیلیم ۵ یطرح صنعت ۵۲

مختلف صنعت و معدن  یدر بخش ها یخارج یگذار هیسرما اتیجزئ

 است: ریماهه امسال به شرح ز ۹یط
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 )بازگشت به فهرست(

 تیامن یکالن اقتصاد شرط الزم برا یاستهایثبات در س

 است یگذار هیسرما
 (۹۶اسفند  ۹تسنیم )خبرگزاری  

 
است که بر عهده بانک  یاستی،س یپول استیس ا،یگاران پوباشگاه خبرن

 یم شیافزا ایحجم پول را کاهش  استیس نیاست.در ا یمرکز

و اگر کاهش  یانبساط یپول استیس ابدی شیدهند.اگر حجم پول افزا

 یاست. در دوران رکود برا رفتهیانجام پذ یانقباض یپول استیس ابدی

 جهیو در نت شیتقاضا افزا یطانبسا یپول استیتقاضا با س شیافزا

 یو در دوران رونق برا رسدیو اقتصاد به وضع مطلوب م شیعرضه افزا

دهند.در  یحجم پول را کاهش م یانقباض یپول استیکنترل بازار باس

در کشور حاکم بوده و دولت در  یچند سال گذشته رکود اقتصاد

نبال (بدیانبساط استی)س یبا کاهش نرخ بهره بانک۹۶مهرماه سال 

 یم یبخوب یاقتصاد استگذارانیدر کشور بود.س یرونق اقتصاد جادیا

نشود حتما باعث  دیحجم پول در بازار اگر منجر به تول شیدانند افزا

از کاهش نرخ بهره  یآزاد شده ناش ینگیتورم خواهد شد.نقد جادیا

 تختیپامعامالت مسکن در  یوارد بازار ارز و سکه و رونق التهاب یبانک

سمت رونق کسب وکار  دبهیمطلوب تول طیعدم شرا لیبدل شد و

تورم حرکت نمود و دستاورد دولت در  جادیحرکت نکرده و به سمت ا

ماه در معرض خطر قرار ۴سال گذشته در مدت ۴کاهش نرخ تورم در

)فروش اوراق یپول یانقباض استیبا س مهیگرفت .به ناچار دولت سراس

 ینگیه(بدنبال مهار نقدفروش سک شیپو  یو ارز یالیقرضه ر

دانندبدون برداشتن موانع کسب  یبرآمد . دولتمردان نم ختهیافسارگس

کنند ؟ساده  ریسراز دیرا به سمت تول ینگینقد تواندیو کار نم

از عدم شناخت دولت از  یآزمون و خطا را ناش نیکه ا ستیانگار

مختلف  طیدر شرا یپول یاستهایاز س یو نا آگاه دیبازار و  تول تیوضع

دولت  یبودجه و هماهنگ یکسر نیتام رسدی. به نظر ممیبدان یاقتصاد

عوامل  نیو ..(و.. آشکارتر یارز ینگهای)هلد یگذار هیسرما یبا بانکها

 .دولت است ریچند ماهه اخ یرفتار اقتصاد یبرا

مسکن  متیق یناگهان شیافزا یجانیشوک ه نیا یاز اثرات منف یکی

 یصاحبخانه شدن )حت یمستاجران برا یآرزوبود و باز هم  تختیدر پا

 .شبه بر باد رفت کیو طالو....( نیبا اخذ وام مسکن و فروش ماش

 تیامن یشرط الزم برا نیاول یکالن اقتصاد یهایاستگذاریدر س ثبات

 طیکشور و بهبود شرا یتوسعه اقتصاد یدر راستا یگذار هیسرما

 .مردم است یشتیمع

)بازگشت  یاقتصاد تیامن نهیدر زم یادگر اقتص لیتحل ،یغالم محسن

 به فهرست(

بعد از برجام جذب بخش  یخارج هیدالر سرما اردیلیم 1.3

 شد رانینفت ا
 (۹۶اسفند  ۱۸تسنیم  )خبرگزاری 

 

ژورنال، شرکت  تیبه نقل از وال استر میتسن یبه گزارش خبرگزار

در  یگذار هیسرما یند به جاده یم حیجهان ترج یبزرگ نفت یها

 .نگه دارند بشانیخود را در ج یپول ها ران،یا یبخش انرژ

بر  یدولت ترامپ مبن داتیتهد لیعمدتا به دل یالملل نیب یها شرکت

از حضور در  ینفت یها میو وضع مجدد تحر یخروج از توافق هسته ا

 .کنند یم یخوددار رانیا

منجر  یتا االن توافق هسته ا کردند که یم ینیب شیپ یرانیا مقامات

به بخش نفت و گاز  دیجد یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۱۰به جذب 

تنها  ،یوود مکنز یموسسه مشورت لگرانیکشور شود. اما به گفته تحل

 قیبخش تزر نیسال به ا ۲ یدر ط هیدالر سرما اردیلیم ۱.۳حدود 

 .ها بوده است ینیچ یاز سو اشده که آن هم عمدت

پژو و  یتوتال فرانسه، خودروساز رید شرکت معدود نظچن تنها

اند،  افتهی رانیانعقاد قرارداد در ا یرا برا ییراه ها نگیبوئ یماسازیهواپ

 .مانده اند هیشرکت ها همچنان در حاش یاما مابق
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کرده و موجب  دیرا ناام یرانیمقامات ا یگذار هیکند جذب سرما روند

متهم  رانیدر مورد ا تیترس و عدم قطع جیرا به ترو کایشده تا آنها آمر

 .کنند

 یمن راض»گفت:  یدر مصاحبه ا رانینفت ا رینامدار زنگنه، وز ژنیب

  «هستم. نیو من خوش ب میکن یتالش م می... اما ما دارستمین

 )بازگشت به فهرست(

باکو در ساخت راه آهن  یدالر ونیلیم 500 یگذار هیسرما

 ت آستارارش
 (۹۶اسفند  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 

نشست  انیدر پا میتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

امضا خواهد  یسند همکار ۱۲ جانیو آذربا رانیمشترک ا ونیسیکم

 یگذار هیسند سرما یاسناد امضا نیا نیاز مهمتر یکیشد که 

 .باشد یم جانیو آذربا رانیمشترک ا

مشترک و به  یگذار هیهن رشت استارا با سرمااساس راه ا نیا بر

دالر از طرف  ونیلیم ۵۰۰و  رانیدالر از طرف ا ونیلیم ۵۰۰صورت 

 .خواهد شد لیتکم جانیآذربا

نشست به امضا خواهد  نیکه در ا یمهم یسندها گریاست از د یگفتن

 .است جانیو آذربا رانیدو کشور ا یو نفت یقرارداد سواپ گاز دیرس

 التیبعد از تعط جانیبه آذربا رانیجمهور ا سییدها با سفر رقراردا نیا

 .خواهند شد یینوروز نها

اقتصاد دو  یاف وزرا یو مصطف انیبا حضور کرباس ونیسیکم نیا

 .باشدیم یکشور در حال برگزار

 یمشترک اقتصاد ونیسیکم یروسا دیبازد هیگذشته در حاش سال

 یبرا جانیآذربا یجمهور  نیاز راه آهن  رشت قزو جانیو آذربا رانیا

 ونیلیم ۵۰۰ زانیبه م یگذار هسرمای آستارا –احداث خط آهن رشت 

 .داده بود شنهادیدالر را پ

 ۳دوره  یآستارا  پس از آغاز آن در ط -رشت یلیاحداث خط ر پروژه

 نیصورت گرفته احداث ا یساله انجام  خواهد شد و بر طبق برآوردها

 .را در برخواهد داشت نهیتومان هز اردیلیم ۱۳۰۰ ریمس

 یآمادگ جانیو آذربا رانیدو کشور ا ،یجمهور یروسا یها مالقات در

 .پروژه اعالم کرده بودند نیشدن ا ییخود را جهت اجرا

 ونیلیم ۱۰ ییشمال و جنوب امکان جابجا ریمس یلیمتصل شدن ر با

 فراهم خواهد شد. ریمس نیهزار مسافر از ا ۸۰۰و  ونیلیم ۳تن بار و 

 فهرست( )بازگشت به 

قابل  ندهیسال آ کیدر کشور تا  یگذار هیسرما تیوضع

 شود یقبول م
 (۹۶اسفند  ۲۳تسنیم  )خبرگزاری 

 

 ا؛یاطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پو یبه گزارش خبرنگار فناور

« ۲۰۱۸ استارز نیف»سازمان فرابورس در آستانه  یشیاند هم نیچهارم

معاون  ؛یریدل رضایو عل یگذار هیسرما یو شرکتها نگهایبا حضور هلد

 استیر یو فناور یمعاونت علم هیو جذب سرما تیریتوسعه مد

 .شدبرگزار  یجمهور

 دادینشست اظهار کرد: رو نیفرابورس در ا رعاملیمد ؛یهامون ریام

 نیا بر یگذار هیسرما اتیادب میاست که بتوان یا بهانه استارز نیف

 .میکشور توسعه ده یمال ینهادها

درصد  ۹۵حدود  ایمطرح دن یالملل نیب یها شگاهیشد: در نما ادآوری یو

که  یاست؛ تنها راهکار تک نیدر بخش ف یگذار هیمباحث حول سرما

 .هستند تکها نیرا حل کند، ف RegTech مسائل حوزه تواند یم

شده است  یآور ه جمعحوز نیچالش ا ۲۰ادامه داد: تا امروز حدود  او

وکارها را به  کسب یواقع یامسال چالشها استارز نیدر ف میو تالش دار

خودش  رد،یحوزه شکل گ نیا اتیاگر ادب م؛یاستارتاپها ارائه کن

 .کند دایراهش را پ تواند یم

در  یاز بانک مرکز یمیحک یآقا میا کرده شنهادیگفت: پ یهامون

 .کنند دایحضور پ دادیرو نیا یگذار استیس یمرکز یشورا

 شود یقابل قبول م ندهیکشور تا سال آ یگذار هیسرما تیوضع***

و  یمعاونت علم هیو جذب سرما تیریمعاون توسعه مد ؛یریدل رضایعل

 جادینشست با اشاره به ا نیهم در ا یجمهور استیر یفناور

در کشور از چند سال گذشته، ابراز کرد: پس  ریپذ خطر یگذار هیسرما

و  یجسورانه، چارچوب قانون یگذار هیسرما یصندوقها فیبا تعر ن،یاز ا

 .حوزه شکل گرفت نیا یرسم

 کیتا  دیجد یگذار هیسرما یبا ورود صندوقها میدواریگفت: ام یو

 یدر کشور به مرحله قابل قبول یگذار هیسرما تیوضع نده،یسال آ

به حوزه  تنها دینبا م،یرا رشد ده تک نیحوزه ف میخواه یبرسد؛ اگر م

 .میپرداخت توجه کن

در کشور خوب بوده اما تاکنون  تک نیافزود: هرچند رشد حوزه ف او

 .بر حوزه پرداخت بوده است یتمرکز اصل
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عالوه  دیبا میحوزه را توسعه ده نیا میخواه یکرد: اگر م دیتأک یریدل

ها در کنار  حوزه ریو توجه به سا تهایبر گسترده کردن دامنه فعال

 یادیز یپول خردها م؛یده شیسرعت توسعه خود را هم افزا پرداخت،

را  یجمع یگذار هیحوزه سرما میکن یسع دیدر کشور وجود دارد، با

 .میتوسعه ده

 استیر یو فناور یمعاونت علم هیو جذب سرما تیریتوسعه مد معاون

آن است که  یاظهار کرد: احساس ما در معاونت علم یجمهور

از  یلیشور در حال منسوخ شدن است و خدر ک یسنت یگذار هیسرما

 تک نیورود به حوزه ف یبرا یرا با معاونت علم ییها نامه بانکها تفاهم

بانکها تصور  شیاست که تا چند سال پ یحالدر  نیاند؛ ا امضا کرده

 .آنها هستند بیرق تکها نیف کردند یم

خوشبختانه بانک  تک، نیحوزه ف یدر بستر قانون ،یریگفته دل به

الزم  دهد؛ یرا از خود نشان م یبهتر ینسبت به ابتدا همکار یرکزم

 .میو آزمون و خطا کن یها را هم بررس حوزه ریاست سا

که تا پنج سال  شود یمطرح م تک نیف یدر فرومها م،یگزارش تسن به

مورد اگر چه  نیخواهد شد؛ ا یتالیجید ایدن یدرصد ارزها ۵۰ ندهیآ

حوزه در کشور ما  نیا نیاما هنوز قوان دیآ یبه حساب م یبزرگ یادعا

 )بازگشت به فهرست( نشده است. نیتدو

پسماند  افتیدر باز یالیر اردیلیم 300 یگذار هیسرما

 یرو یها کارخانه
 (۹۶اسفند  ۲۶فارس )خبرگزاری  

 
 یها پسماند کارخانه افتیگفت: امکان باز نیمیشرکت کالس رعاملیمد

فراهم  یالیر اردیلیم ۳۰۰ یگذار هیبا سرما دیجد یبا تکنولوژ یرو

 .شد

سال  کی یاظهار داشت: ط یمیرح ریفارس، ام یگزارش خبرگزار به

اجرا شده که  یطیمح ستیاهداف ز یدر راستا یبزرگ یطرح ها  ریاخ

 یپسماندها افتیباز قیمحصول از طر دیآنها، پروژه تول نیمهمتر

است که در  دیجد یها یتکنولوژ یریه کارگبا ب یدند یمجتمع رو

 افتیاز باز یکنسانتره رو دیتول نهکارخا نیقالب احداث بزرگتر

 .شده است یراه انداز  BZS ساله به روش ۲۰ یپسماندها

 اردیلیم ۳۰۰از  شیکارخانه ب نیو ساخت ا یطراح نهیهز ،یگفته و به

قرار گرفته  یدر مرحله بهره بردار ریاخ یماه ها یاست که ط الیر

 .است

و نصب آن در  ریغبارگ ستمیو ساخت دو س یبا اشاره به طراح یو

با  یزنجان و دند یواحد ذوب دو کارخانه رو یدودکش ها یخروج

 یخروج یها ندهیبا هدف کنترل و کاهش آال یالیر اردیلیم ۵.۵ نهیهز

 یخوداظهار یها شیپا جیگفت: با استناد به نتا ،یگر ختهیاز واحد ر

تمام  ست،یز طیمعتمد سازمان مح یها شگاهیجام شده توسط آزماان

شده کامال به  یراه انداز ستمیدو س نیا یخروج یفیک یپارامترها

 .است افتهیکمتر از حد مجاز مربوطه تنزل  ریمقاد

 یسال ها یسبز ط یحفظ و توسعه فضا یافزود: در راستا یمیرح

 یفضا ،یزنجان و دند یها هکتار در محدوده کارخانه ۴۰حدود   ریاخ

از هزار اصله درخت جهت توسعه  شیشده و ب جادیا یسبز و درختکار

 .سبز در حال کاشت است یفضا

 کیتانک و  مهافیا ستمیس ۶ یانداز با اشاره به راه نیهمچن یو

 یفاضالب بهداشت هیو تصف یجمع آور یلجن فعال برا ستمیس

پروژه  نیگفت: آخر ریاخ یسالها یط یمجتمع دند ظیکارخانه تغل

 یفاضالب انسان هیشده طرح تصف یاتیحوزه عمل نیکه در ا یمهم

 .ها است کارخانه یکیولوژیمتمرکز ب

و کنترل انتشار  یسطح یآب ها تیریمد یاظهارکرد: در راستا یو

محوطه  یسطح یآبها و زه آبها روان یها، پروژه جمع آور یآلودگ

 الیر اردیلیسه م یباال یا نهیبا صرف هز یمجتمع دند یکارخانه ها

 .است دهیبه اتمام رس

 شیمحقق شد، پا رایمهم که اخ یشیپا یاز پروژه ها یکیگفت:  یو

 زهایآنال نیا جیاست که نتا یمنطقه دند یها در چاه ینیرزمیز یآبها

است، البته  ینیرزمیز یو استاندارد بودن آبها یعدم وجود آلودگ دیمو

با  ید در مناطق اطراف مجتمع دندمتعد یوجود چاه ها رغم یعل

و  یحفار اتیعمل یاستان زنجان، اجرا ستیز طیحم دیتوجه به تاک

 اردیلیم کی نهیبا هز ۳تا  ۱ یتحت شماره ها شیاحداث سه چاه پا

 )بازگشت به فهرست( در حال انجام است. یالیر

 بازرگانی
 ماه 10جهان در  با رانیا یدالر اردیلیم 80تجارت 

 (۹۶ اسفند  ۴تسنیم )خبرگزاری  

 

مجموعه مبادالت  انیزدیمحمدرضا ا م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

ماه  ۱۰صادرات و واردات کشور )بدون احتساب نفت( در  یعنی یتجار
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 یتن عنوان کرد و گفت: مبادالت تجار ونیلیم ۱۳۵نخست امسال را 

 افتهی شیبت به دوره مشابه افزاچهار دهم درصد نس یکشور از نظر وزن

 .است

 صنعت، فرش و معدن یها ربخشیصادرات در ز شیافزا **

 زیماه نخست امسال ن ۱۰در  یرنفتیغ یدر مورد صادرات کاالها یو

 اردیلیم ۳۷تن کاال به ارزش  ونیلیم ۱۰۵ ،یدوره زمان نیگفت: در ا

 ۱.۷ یظر ارزشبا دوره مشابه پارسال، از ن سهیدالر صادر شد که در مقا

 .درصد کاهش داشت ۲ یدرصد رشد و از نظر وزن

رشد نسبتا  ربخشیمدت صادرات سه ز نیدر ا نکهیا انیبا ب انیزدیا

 ونیلیم ۳۳صنعت است که با  ربخش،یز نیداشت، گفت: نخست یخوب

 ۱۷و  ۱۸ بیبه ترت یو ارزش یدالر، از لحاظ وزن اردیلیم ۱۳.۹تن و 

 ییبه لحاظ اشتغال زا یش، حوزه مهمبخ نی. اافتی شیدرصد افزا

 .است

اضافه  رانیسازمان توسعه تجارت ا یتجار یزیدفتر برنامه ر رکلیمد

داشت  یدوره رشد قابل توجه نیدر ا زیمعدن ن ربخشیکرد: صادرات ز

درصد رشد  ۲۸دالر، نسبت به دوره مشابه گذشته  اردیلیم ۱.۴و با 

 .دهد ینشان م

ماه  ۱۰است که در  یربخشیز نیسوم یتدس عیافزود: فرش و صنا یو

 نیدر صادرات برخوردار شد؛ در ا ینخست امسال از رشد قابل توجه

کشورها  گریبه د یدست عیدالر فرش و صنا ونیلیم ۳۷۷ ،یدوره زمان

 .درصد رشد داشته است ۱۸صادر شد که نسبت به پارسال 

و محصوالت  یمیپتروش ،یگاز عاناتیکاهش صادرات در م **

 یورزکشا

 یمیپتروش ،یگاز عاناتیم یها نهیصادرات در زم نکهیا انیبا ب انیزدیا

بوده است، گفت: در  ینسبت به دوره مشابه پارسال کاهش یو کشاورز

 ۵.۷به ارزش  یگاز عاناتیتن م ونیلیم ۱۴.۵ماه نخست امسال  ۱۰

هشت  یو ارزش یکه هم از نظر وزن میدالر صادرات داشته ا اردیلیم

 .است تهش داشدرصد کاه

 یمیتن محصوالت پتروش ونیلیم ۳۱ یدوره زمان نیدر ا ،یگفته و به

دالر صادر شده است که نسبت به دوره مشابه  اردیلیم ۱۲.۶به ارزش 

هشت درصد کاهش  یدرصد و از نظر ارزش ۱۳ یپارسال از لحاظ وزن

 .داشته است

گفت:  رانیسازمان توسعه تجارت ا یتجار یزیدفتر برنامه ر رکلیمد

 ۵ماه نخست امسال با کاهش  ۱۰در  زین یصادرات محصوالت کشاورز

 .است دهیدالر رس اردیلیم ۳.۲به  ،یدرصد

 یرانیا یکاالها یامارات و عراق، سه بازار اصل ن،یچ **

ماه  ۱۰در  یرانیا یکاالها یصادرات یبازارها نیدر مورد مهمتر انیزدیا

 یبازار کاالها نیالر، نخستد اردیلیم ۷.۴با  نینخست امسال گفت: چ

را به خود  ینفت ریدرصد صادرات غ ۲۰است که  رانیا یصادرات

 .اختصاص داده است

دالر،  اردیلیم ۵.۱ماه نخست امسال، امارات با  ۱۰ادامه داد: در  یو

 ۳.۲با  هیدالر، ترک اردیلیم ۳.۴با  یدالر، کره جنوب اردیلیم ۵عراق با 

دالر،  اردیلیم ۲.۲دالر، افغانستان با  اردیلیم ۲.۳دالر، هند با  اردیلیم

با  یدالر و اندونز ونیلیم ۵۸۶با  لندیدالر ، تا ونیلیم ۷۳۰پاکستان با 

 .بودند رانیا یصادرات یکاالها یبازارها نیدالر ، مهمتر ونیلیم ۴۶۵

 گریاز جمله د جانیعمان، ترکمنستان و آذربا ان،یزدیگفته ا به

 .دندما بو یصادرات یبازارها

 یواردات یدر سبد کاالها یواسطه ا یکاالها یدرصد ۶۰سهم  **

در  رانیسازمان توسعه تجارت ا یتجار یزیدفتر برنامه ر رکلیمد

واردات  تیوضع نیآخر حیبه تشر رنا،یاز گفت و گو با ا یگریبخش د

تن کاال  ونیلیم ۳۰.۵ماه نخست امسال  ۱۰کاال پرداخت و افزود: در 

با دوره  سهیکه در مقا میدالر واردات داشت اردیلیم ۴۲.۸به ارزش 

درصد  ۲۲ یدرصد و از نظر ارزش ۱۰ ینظر وزن زمشابه پارسال، ا

 .است افتهی شیافزا

واردات، ورود قطعات  شیافزا یاصل لیاز دال یکی نکهیا انیبا ب انیزدیا

خودرو، واردات  دیتول شیخودرو است، گفت: با افزا دیمنفصله تول

 ۱۰که مقام اول و ششمِ  یاست؛ به طور افتهی شیله افزاقطعات منفص

 .به قطعات منفصله خودرو اختصاص دارد ،یاصل یواردات یکاال

درصد سهم از کل  ۲۴دالر و حدود  اردیلیم ۱۰.۲با  نیگفت: چ یو

دالر،  اردیلیبا سه م یدالر، کره جنوب اردیلیم ۷.۸واردات، امارات با 

 ۱.۸دالر، هند با  اردیلیم ۲.۳آلمان با  دالر، اردیلیم ۲.۶با  هیترک

دالر ،  اردیلیم ۱.۴دالر، فرانسه با  اردیلیم ۱.۸با  سیدالر، سوئ اردیلیم

 یمبدا اصل ۱۰دالر،  اردیلیم ۱.۱با  ایتالیدالر و ا اردیلیم ۱.۲هلند با 

 .است رانیبه ا یواردات یکاالها

دالر  اردیلیم ۲۵.۶گفت:  زین یواردات یکاالها بیدر مورد ترک انیزدیا

اختصاص دارد که  یواسطه ا یماه نخست امسال به کاال ۱۰از واردات 

 یواسطه ا یکاال ،یواردات یدرصد کاالها ۶۰حدود  ب،یترت نیبه ا

 .رود یم دیبودند که به خط تول

 یدالر کاال اردیلیم ۶.۶ماه نخست امسال  ۱۰در  نکهیا انیبا ب یو

به کشور وارد  یا هیسرما یدالر کاال اردیلیو حدود هشت م یا هیسرما

درصد  ۱۵.۵از کل واردات  یا هیسرما یشده است، گفت: سهم کاالها

 .درصد است ۱۸.۶ زین یمصرف یو سهم کاالها

در مورد  رانیسازمان توسعه تجارت ا یتجار یزیدفتر برنامه ر رکلیمد

 نیادر  نکهیگفت: با توجه به ا زیماه نخست ن ۱۰در  رانیا یتراز تجار

دالر واردات  اردیلیم ۴۳دالر صادرات و حدود  اردیلیم ۳۷مدت 

 .دالر است اردیلیم ۵.۷ یکشور حدود منف یتراز تجار م،یداشت
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 یکشور در ماه ها یتراز تجار یکسر نکهیادامه داد: با توجه به ا یو

 نیکه ا میبود، هم اکنون شاهد دهیدالر رس اردیلیگذشته به هشت م

 )بازگشت به فهرست( کرده است. دایشاخص بهبود پ

   درصد به صادرکنندگان 3.5 یارز التیاختصاص تسه
 (۹۶ اسفند ۸تسنیم )خبرگزاری  

 

صندوق ضمانت  یبه نقل از روابط عموم میتسن یبه گزارش خبرگزار

از صادرکنندگان  لیم تجلدر مراس یدعلیس دکمالیس ران،یصادرات ا

کشور و لزوم توسعه  یبرتر استان البرز با اشاره به تراز مثبت صادرات

دالر  اردیلیم ۳.۵حدود  ۸۰اظهار داشت: سال  یرنفتیصادرات غ

دالر و از  اردیلیم ۴۵آمار صادرات ما باالتر از  سالو ام میصادرات داشت

 یرنفتیصادرات غ یرو شتریب دیخواهد شد و با شتریسال گذشته هم ب

که در  یها و امکانات رساختیبه ابزار صادرات، ز دیافزود با یکار کرد. و

کشور وجود دارد توجه شود چرا که صادرات؛ موتور محرکه اقتصاد 

کرد و از رکود خارج  جادیتوان اشتغال ا یمکالن است و بدون آن ن

 .شد

کار کرده چ ایدن دید دیاظهار داشت : در خصوص صادرات با یدعلیس

 مهیب یموسسه ها یریشاهد شکل گ یاست؛ بعد از جنگ جهان

موسسه  ایکشور در دن ۱۰۳که تا امروز  یبنحو میبوده ا ایدن یاعتبار

 . کرده اند جادیا یاعتبار مهیب

کرده  جادیصادرات را در کشور ا یها رساختیافزود : دولت امروز ز یو

درصد  ۷۰کارمزد تا  صندوق؛ کاهش نرخ هیسرما شیو عالوه بر افزا

 .برابر شده است ۹نامه ها  مهیکه ب ییصورت گرفته تا جا

به صادرکنندگان  یبانک التیبا اشاره به کاهش نرخ سود تسه یدعلیس

 یدرصد ارز ۳.۵صادرکنندگان به  التیافزود: در دولت نرخ سود تسه

 یاز صادرکنندگان بشمار م تیخود حما نیکرده است و ا دایپ لیتقل

 .رود

کند که  دایگسترش پ یبنحو دیبا یا مهیگفت: فرهنگ ب یدعلیس

 ۹۹صندوق هم اکنون  نیکار کند؛  ا یصادرات مهیصادرکننده با ب

 .کند یم نیرا تضم یصادرات یدرصد ارزش کاال

ارائه  رانیکه صندوق ضمانت صادرات ا یخدمات گریبا اشاره به د یو

 دارانیصات خردهد عنوان کرد: امروز براساس اسم و مشخ یم

 یصادرکننده قرار م اریو... در اخت یترنول مال ،یاطالعات کامل مشتر

تا اگر بدون اسناد  میکن یمشخص م زیرا ن یو سقف اعتبار ردیگ

اقدام درچهار چوب سقف  نیا ردیگ یصادرات صورت م یوصول

صندوق صادرات صورت  یا مهیو پوشش ب یخارج دارانیخر یاعتبار

 )بازگشت به فهرست( .ردیگ

 مثبت شد 2017در سال  هیبا ترک رانیا یموازنه تجار
 (۹۶ اسفند ۱۲تسنیم خبرگزاری ) 

 
و  رانیکه ا یدر حال تور،یبه نقل از المان میتسن یبه گزارش خبرگزار

دو  یرا آغاز کرده اند، حجم مبادالت تجار هیدر سور یهمکار هیترک

کرده  شیشروع به افزا ۲۰۱۷سال کاهش، در سال  ۴کشور پس از 

حاکم  یاسیس یدهد که فضا یسال گذشته نشان م ۵ یاست. آمارها

دو کشور  نیا یبر روابط تجار یمیمستق ریتاث ارابر روابط تهران و آنک

که  ییدر دوره ها هیدو همسا نیا یداشته است. حجم روابط تجار

تر با عربستان و  کینزد یارمنجر به همک هیترک یا انهیخاورم استیس

 ۲۰۱۷اما در سال  افته،یشده کاهش  رانیتر شدن اختالفات با ا قیعم

انجام دادند  هیرا در سور یمشتکر یکه دو کشور تالش ها یزمان یعنی

 .بوده است شیرو به افزا

رقم  نیبه باالتر ۲۰۱۲در سال  هیو ترک رانیا یمبادالت تجار حجم

رقم به شدت  نیا ۲۰۱۳. در سال دیالر رسد اردیلیم ۲۱.۹ یعنیخود 

 ۱۴.۵به  رانیا هیعل کایآمر یها میتحر ریکاهش داشت و تحت تاث

ادامه داشت و حجم  زین ۲۰۱۴کاهش در سال  نی. ادیدالر رس اردیلیم

 تیتقو یدالر شد. دو کشور در تالش برا اردیلیم ۱۳.۷ یروابط تجار

سال  یرا در ابتدا یحیموافقتنامه تجارت ترج کی ،یروابط تجار

منعقد ساختد و اقدام به کاهش تعرفه واردات صدها قلم کاال  ۲۰۱۵

دو  یموافقتنامه ، رساندن حجم مبادالت تجار نینمودند. هدف از ا

 .دالر در سال بود اردیلیم ۳۵کشور به 

تهران و قدرت  نیب رانیا یها میکه با هدف لغو تحر یهسته ا توافق

مانع  چیکرد که ه تیرا تقو یداوریام نیا د،یبه امضا رس یجهان یها

است. اما به  ندهینما یروابط دو کشور باق تیبر سر راه تقو یعمده ا

 ۲۰۱۵رغم تحوالت مثبت رخ داده، حجم مبادالت دو کشور در سال 

شدن برجام  ییسال اجرا یعنی ۲۰۱۶دالر و در سال  اردیلیم ۹.۷به 

 یمداوم حجم مبادالت تجار . کاهشافتیدالر کاهش  اردیلیم ۹.۶به 

 ینم هیو ترک رانیمسئله بود که حجم روابط ا نیروشن از ا ینشانه ا

بگذارد، مگر آنکه دو کشور مشکالتشان را در حوزه  شیتواند رو به افزا

شان از جمله در بحران  یمنطقه ا یها استیمحل اختالف در س یها

 .حل و فصل کنند هیسور
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مشترک  یو تالش ها هیدر سور کایو آمر هیترک انیبروز اختالف م با

 ه،یبحران سور یبرا یبه راه حل یابیدست یبرا هیو روس رانیا ه،یترک

که موجب  یکرد. عامل مهم ریشروع به تغ ۲۰۱۷در سال  تیوضع

مشترک  ینگران نیشده، ا گریکدیتر شدن تهران و آنکارا به  کینزد

منطقه  یها یآشفتگ یبعد یتواند به قربان یم هاآن یبوده که کشورها

کشورها در  نیا یهر دو یشود، چرا که موضوع کردها برا لیتبد یا

 .تر شدن است دهیچیحال پ

 زیدو کشور ن یحجم مبادالت تجار ،یاسیمواضع س یکیموازات نزد به

که به  دیدالر رس اردیلیم ۱۰.۷به  ۲۰۱۷سال  انیو در پا افتی شیافزا

 رانیبود. ا ۲۰۱۶نسبت به سال  یدالر اردیلیم ۱.۱ شیافزا یمعنا

دوجانبه سود برده است.  یمناسبات اقتصاد یایاز اح هیاز ترک شیب

در  ده،یدالر رس اردیلیم ۳.۲به حدود  هیاز ترک رانیاواردات  زانیم

دالر بوده است. اما  اردیلیم ۵، حدود ۲۰۱۶رقم در سال  نیکه ا یحال

به  ۲۰۱۶دالر سال  اردیلیم ۴.۷از حدود  هیبه ترک رانیصادرات ا زانیم

موازنه  رانیا گر،ید انیاست. به ب دهیدالر رس اردیلیم ۷.۵از  شیب

 ونیلیم ۲۶۶ یداده و از کسر رییبه نفع خود تغ ار هیبا ترک یتجار

در سال  یدالر اردیلیم ۴.۳به مازاد حدودا  ۲۰۱۶در سال  یدالر

   زگشت به فهرست()با کرده است. لیتبد ۲۰۱۷

فروشگاه تهران/ واردات  100در  یرانیعرضه کفش چرم ا

 چرم عیدالر صنا اردیلیم 1.5
 (۹۶ اسفند ۱۴فارس )خبرگزاری  

 
 یازین چیچرم ه عیدر بخش صنا نکهیا انیبا ب رانیاتاق اصناف ا سیرئ

 ۲.۸بخش در گذشته حدود  نی، گفت: واردات ا ستیبه واردات ن

 افتهیکاهش  یدالر اردیلیم ۱.۵بود که در حال حاضر به دالر  اردیلیم

 .است

امروز در  یفاضل یفارس، عل یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

فروشگاه تهران در جمع  ۱۰۰در  یرانیمراسم آغاز  عرضه کفش چرم ا

پوشاک انجام و  هیکار توسط اتحاد نیا نکهیخبرنگاران گفت: پس از ا

وشاک در تهران اقدام به عرضه و فروش پوشاک فروشگاه عرضه پ ۱۰۰

کفش چرم  هیعضو از اتحاد ۱۰۰از امروز   دند،کر «رانیساخت ا»

  .کار کردند نیمربوطه اقدام به ا هیاتحاد یدست دوز با هماهنگ

 یدر سال جار رانیاتاق اصناف ا نکهیا انیبا ب رانیاتاق اصناف ا سیرئ

 یرانیا یکاال یبرا یساز د، برندرا که به جد دنبال کر یاز اهداف یکی

با  یبند و چاب بسته چرم عیدر حوزه پوشاک، صنا یساز بود، افزود: برند

  .است یریگیدر حال پ تیجد

توسط اصناف در سه  رانیداشت: عرضه پوشاک ساخت ا انیب یو

 ریبه غ کنند، یکار م نیکه اقدام به ا ییها استان شروع شده و فروشگاه

  .کند یرا عرضه نم یگرید یکاال چیه یرانیا یاز کاال

جزء  یداخل یها تیاظهار داشت: نگاه به مز رانیاتاق اصناف ا سیرئ

اند و  کرده یزیر آن برنامه یاست که اصناف برا یاهداف اقتصاد مقاومت

 .کار را ادامه خواهند داد نیا

زده است، گفت:  یواردات به صنف کفش لطمه فراوان نکهیا انیبا ب یو

به واردات وجود  یازیگونه ن چیچرم ه عیکه در بخش صنا یالدر ح

 ۲.۸گذشته حدود  یها بخش در سال نیواردات ا زانیندارد، اما م

دالر کاهش  اردیلیم ۱.۵رقم در حال حاضر به  نیدالر بود که ا اردیلیم

 .است افتهی

بحث مبارزه با قاچاق در  دیحتما با ها تیتوجه به مز یگفت: برا یفاضل

  .ردیور کار قرار بگدست

صنعت،  ریاز واردات انجام شده و وز یریجلوگ یبرا یافزود: اقدامات یو

 نیا یدر کارگروه مشخص ندهیاند که سال آ معدن و تجارت قول داده

 .کنند تر یاقدامات را عمل

 یها رقابت در حوزه جادیا یداشت: برا انیب رانیاتاق اصناف ا سیرئ

برندها  یو کفش حضور برخ فیک و کمختلف از جمله پوشا یصنعت

 دیباشد و نبا افتهیسازمان  دیها با در کشور الزم است، اما حضور آن

  .دسته دوم و سوم به کشور وارد شوند یاجازه داد که برندها

 شیدوز گفت: ب کفش چرم دست هیاتحاد سیرئ یادامه رسول شجر در

 یرضه کاالع یدوز برا عرضه کفش چرم دست یواحد فروشگاه ۱۰۰از 

کامال با  یرانیا یکردند و در صدد هستند، تا کاال یاعالم آمادگ یرانیا

 )بازگشت به فهرست(به مردم عرضه کند.  تیفیک

 دالر شد اردیلیم 6 یکشور منف یتراز تجار
 (۹۶ اسفند ۱۵تسنیم  )خبرگزاری 

 
عملکرد تجارت  م،کارنامهیتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

آمار  نیمنتشر شد که براساس ا یجار ماهه سال ۱۱کشور در  یخارج

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۵کشورمان  یرنفتیصادرات غ

 .داشته است شیافزا
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 اردیلیم ۴۱به  یجار ماهه سال ۱۱در  رانیا یرنفتیمجموع صادرات غ 

ا مدت مشابه سال قبل به ب سهیکه در مقا دیدالر رس ونیلیم ۶۹۰و 

 .داشته است شیصدم درصد افزا ۹۶و  ۴ زانیم

 ونیلیم ۷۱۹د و  اریلیم ۳۹ماهه سال گذشته  ۱۱ یاست ط یگفتن

 .دالر کاال به خارج از کشور صادر شده بود

ماهه امسال نسبت  ۱۱در  نیبه چ یرانیا یمجموع صادرات کاالها در

است. صادرات  افتهی شیصدم درصد افزا ۲۹و  ۱۱به سال گذشته 

 ۸و  ۴۱ شیبا افزا بیبه ترت هیو ترک یبه کره جنوب رانیا یرنفتیغ

و  ۱۴همراه شد و شاهد افت  یصدم درصد ۷۱و  ۳۰و  یصدم درصد

 .میا بوده یبه امارات متحده عرب نصادرات کشورما یصدم درصد ۹

و  اردیلیم ۴۷ زانیبه م یجار ماهه سال ۱۱در  د؛یافزا یگزارش م نیا

با مدت  سهیدالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقا ونیلیم ۶۵۷

. دهد یرا نشان م شیصدم درصد افزا ۶۱و  ۲۳مشابه سال قبل 

، قطعات منفصله  یاساس یواردات به کاالها شیافزا لیدال نیتر عمده

 .شود یمربوط م یا هیرماس یخودرو و کاالها

 یصادرات یکاالها نیتر عمده

شامل  بیبه ترت ادشدهیکشورمان در مدت  یاتعمده صادر اقالم

 یعیدالر، گاز طب ونیلیم ۳۳۰و  اردیلیم ۶به ارزش  یگاز عاناتیم

شده به ارزش  عیدالر، پروپان ما ونیلیم ۵۰۹و  اردیلیم ۲شده  عیما

 ۷۷و  اردیلیم کیدالر، متانول به ارزش  ونیلیم ۳۳۸و  اردیلیم کی

 اردیلیم کیبا  نیها به جز بنز ردهسبک و فرآو یها دالر و روغن ونیلیم

  ونیلیم ۱۳۸و  اردیلیم ۲۱کاالها  ریدالر است. سهم سا ونیلیم ۶۷و 

صدم درصد  ۴۰و  ۱۴دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 .دهد یرا نشان م شیافزا

 یعمده واردات اقالم

ات شامل قطع بیبه ترت زین یجار ماهه سال ۱۱در  یعمده واردات اقالم

 ونیلیم ۵۷۳و  اردیلیم کیبا  یسوار یخودرو دیمنفصله جهت تول

 کیدالر، برنج  ونیلیم ۴۳۴و  اردیلیم کیبه ارزش  یدالر، ذرت دام

 لیدالر و وسا ونیلیم ۸۳۸با  ایسو یایدالر، لوب ونیلیم ۲۶و  اردیلیم

بجز آمبوالنس  یس یس ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰ لندریبا حجم س یرموتو هینقل

 .دالر بوده است ونیلیم ۷۳۹ه ارزش ب یدیبریو ه

 یرانیا یکاالها دارانیخر نیتر عمده

 بیبه ترت یجار ماهه سال ۱۱در  یرانیا یکاالها دارانیخر نیتر عمده

دالر، امارات متحده  ونیلیم ۲۲۹و  اردیلیم ۸به ارزش  نیشامل چ

 ۵۷۸و  اردیلیم ۵دالر، عراق با  ونیلیم ۸۶۲و  اردیلیم ۵با  یعرب

کره با  یدالر  جمهور ونیلیم ۸۷۴و  اردیلیم ۳با  هیدالر، ترک ونیلیم

 .دالر بوده است ونیلیم ۷۹۷و  اردیلیم ۳

 رانیعمده صادرکننده کاال به ا یکشورها

 بیبه ترت ادشدهیدر مدت  رانیعمده صادرکننده کاال به ا یکشورها

دالر، امارات  ونیلیم ۵۳۴و  اردیلیم ۱۱با  نیچ یشامل کشورها

 ۳کره با  یدالر، جمهور ونیلیم ۷۵۹و  اردیلیم ۸با  یعرب متحده

دالر و  ونیلیم ۸۶۳و  اردیلیم ۲با  هیدالر، ترک ونیلیم ۲۹۲و  اردیلیم

)بازگشت به  دالر بوده است. ونیلیم ۶۴۱و  اردیلیم ۲آلمان با 

 فهرست(

ماهه  11در  کایاز آمر رانیواردات ا یدرصد 40کاهش 

 به بهمن یمنته
 (۹۶ اسفند ۱۹تسنیم )خبرگزاری  

 
 یآمارها یبررس م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

به بهمن ماه  یماهه منته ۱۱در  دهد، یکشور نشان م یتجارت خارج

 ریبا کاهش چشم گ کایو امر هیواردات از دو کشور روس یسال جار

دالر و  ونیلیم ۶۱۵با  هیاز روس اساس واردات نیمواجه شده است. بر ا

نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  تن، ونیلیم ۱ یبیوزن تقر

 یدر رتبه چهاردهم کشورها هیرو به روشده است. روس یدرصد ۵۸

 .است رانیصادر کننده کاال به ا

 یدرصد ۴۰با کاهش  یدر حال زیمتحده ن االتیواردات از ا نیهمچن

 ونیلیم ۲۱۵به بهمن ماه سال قبل  یه منتهماه ۱۱مواجه شده که در 

در سال  کایشده بود. واردات از آمر رانیکشور وارد ا نیدالر کاال از ا

 دالر بوده است. ونیلیم ۱۵۰هزار تن و ارزش ان  ۳۱ یجار

 
 )بازگشت به فهرست(

 یواردات از کشورها یچندهزاردرصد شیافزا لیدل

 +جدولست؟یچ ییقایآفر
 (۹۶ اسفند ۲۰تسنیم )خبرگزاری  
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 یآمارها یبررس م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 دهد، یبه بهمن ماه نشان م یماهه منته۱۱کشور در  یتجارت خارج

 افتهی شیافزا یصورت قابل توجه کشورها به یواردات از برخ زانیم

 .است

 شیافزا نیشتریکه ب ییمثال در صدر  فهرست کشورها عنوان به

قرار گرفته است که نسبت به مدت  یوپیاند، ات را داشته رانیواردات به ا

مدت  نیواردات داشته است. در ا شیدرصد افزا ۲۳۸۰مشابه سال قبل 

 ایواردات از تانزان نیدرصد و همچن ۱۵۹۰ ه،یجریواردات از ن شیافزا

 زیو تونس ن است. واردات از ساحل عاج افتهی شیزادرصد اف ۸۰۰

 .است افتهی شیدرصد افزا ۱۷۰به  کینزد

 یماهه منته۱۱با  سهیواردات از  کشور پاراگوئه در مقا زانیم یطرف از

 نیرو شده است. در ا روبه یدرصد۳۳۰۰به بهمن سال قبل با رشد 

 نیالت یکایاز حوزه آمر یگریعنوان کشور د مدت واردات از اروگوئه به

 راه شده است.هم یدرصد۲۴۰۰ شیبا افزا

 
اقالم  اتییخبر اطالعات مربوط به جز نیا میاست، تا زمان تنظ یگفتن

گمرک منتشر  تیبه بهمن در سا یمنته ماهه ازدهیکشورها در  یواردات

 )بازگشت به فهرست( نشده است.

با ترکمنستان و  رانیا یروابط تجار ییفصل شکوفا

 جانیآذربا
 (۹۶اسفند  ۲۲تسنیم رگزاری )خب 

 
سازمان توسعه  یعموم به نقل از روابط میتسن یبه گزارش خبرگزار

سازمان  نیا یکایکل دفتر اروپا و آمر ریبهروز الفت، مد ران،یتجارت ا

با ترکمنستان گفت: کشور  رانیا یروابط تجار تیدر خصوص اهم

 cis ۀر حوزد رانیا یهدف صادرات یکشورها نیتر ترکمنستان از مهم

کشور   نیبه ا یتنوع محصوالت صادرات لیدل هو ب  شود یمحسوب م

 نیهمچن ردیگ یبه ترکمنستان صورت م رانیرقم صادرات ا نیشتریب

و  یخدمات فن ۀبه ترکمنستان در حوز رانیصادرات ا نیشتریب

دالر پروژه در دست اجرا وجود  اردیلیم ۱از  شیاست که ب یمهندس

 .انجام قرارداد است ةرحلدر م اردیلیم ۴به ارزش  زین ییها دارد و پروژه

 یبه کشورها یبا اشاره به نقش ترکمنستان به عنوان شاهراه تجار یو

بهبود روابط   کردیبا رو  یجمهور استیاست، افزود: سفر ر انهیم یایآس

 یسند همکار ۱۰از  شیب یدو کشور و امضا انیم یو تجار یاقتصاد

 ةنام که سند موافقت ردیگ یورت ممختلف ص یها در حوزه

شدن ترکمنستان،  یصنعت استیبه س توجهبا  ،یصنعت یها یهمکار

در  یرانیطرف ا شنهاداتیو پ یو تجار یامور بازرگان ةسال ۵ یةانیب

 لیتسه ساز نهیخواهد بود که زم یخصوص تجارت آزاد، از جمله اسناد

 .با ترکمنستان است یروابط تجار

و  یصادرات خدمات فن ۀر تمرکز عمده در حوزب دیالفت با تأک 

 نیو ترکمنستان، اظهار داشت: در ا رانیا یتجار شیدر هما یمهندس

 یها نهیدر زم یشرکت فعال صادرات ۸۰حدود  ،یتجار شیهما

 ،یمصالح ساختمان ،یمحصوالت صنعت ،ییغذا عیچون صنا یمختلف

و در رو با و...  در مذاکرات ر یو مهندس یخدمات فن آالت، نیماش

 .افتیطرف ترکمن حضور خواهند 

در کشور  یآت شیدر خصوص هما کایکل دفتر اروپا و آمر ریمد

به  رانیا یجمهور سیگفت: پس از ترکمنستان، رئ جانیآذربا

در  یسفر اسناد همکار نیا یسفر خواهد کرد که ط جانیآذربا

 رانیارت اسازمان توسعه تج انینامه م انعقاد تفاهم ،یصنعت  یها نهیزم

در  یسند مهم همکار نیو چند جانیخود در آذربا یو سازمان همتا

اجرا و به امضا خواهد  یطرف آذر یمختلف که با هماهنگ یها نهیزم

 .دیرس

 جان،یجمهور کشورمان در آذربا سیحضور رئ یالفت افزود: ط بهروز

نفت چاله افتتاح  ةخودرو در منطق رانیدنا از شرکت ا دیخط تول

 . خواهد

با  یتجار شیهما یاز برگزار یبا اشاره به استقبال طرف آذر یو

و  یاستان یها اتاق ،یرانیشرکت ا ۵۰با حضور  شیهما نیگفت: ا ران،یا

جمهور دو  یروسا میکن یبرگزار خواهد که تالش م یفعاالن اقتصاد

 .حضور داشته باشند شیهما نیدر ا زیکشور ن

 یبا کشورها یتجار یها رساختیز یاو بهبود روابط و ارتق میترم الفت،

به بازار  رانیدر ورود ا لیتشه ةرا به منزل جانیترکمنستان و آذربا

 .قزاقستان و ازبکستان عنوان کرد ه،یو بازار بزرگ روس  cis یکشورها

 یبزرگ تجار دادیدو رو نیحضور در ا یاست، عالقمندان برا یگفتن

 رانیسازمان توسعه تجارت ا تیهفته به سا انیحداکثر تا پا توانند یم

 سازمان تماس حاصل کنند. نیا کایبا دفتر اروپا و امر ایمراجعه کنند 

 )بازگشت به فهرست(
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 ستیبد ن رانیا یها تیشده است اما مز یبازار عراق رقابت
 (۹۶بهمن  ۲۷تسنیم )خبرگزاری  

 
اسحاق در خصوص سفر آل  ییحی م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 نیهمراه به عراق گفت: ا ئتیجمهور و ه سیمعاون اول رئ یریجهانگ

و  رانیا یاتاق بازرگان سیگروه هم رئ کیاز دولت و  یبیترک ئتیه

اتاق  سیو بنده هم به عنوان رئ یمرز یاستان ها یبازرگان یاتاق ها

 .بودم ئتیه نیو عراق در ا رانیمشترک ا

 ۱۴ نیسفر، عنوان کرد: در ا نیا و اهداف ادر خصوص برنامه ه یو

 ینقاط مثبت و منف م،یکن یتالش م یدر حوزه اقتصاد میکه دار یسال

 نیفرصت ا نیو قرار بود در ا میرا داشت ییها ییو مشکالت و نارسا

 قیتطب دیجد طیکه با شرا یو برنامه ا مییرا حل و فصل نما لیمسا

 .تر شروع شودها بصورت به تیو فعال میزیبر د،ینما

 یعراق را از نظر اقتصاد تیو عراق، وضع رانیاتاق مشترک ا سیرئ

بالقوه  تیوضع یمال یها ییکرد و گفت: عراق از نظر توانا حیتشر

نصف  یتیدر حدود دو برابر ما و جمع یصادرات نفت یعنیدارد  یخوب

سال عقب نگه داشته شده  ۴۰است که  یبازار کی یما دارد و دارا

 .ها دارد وزهبه همه ح ازیناست که 

 نهیتوان در عراق زم یدر عراق آماده است و م یافزود: بازار اقتصاد یو

دارو و  ،یمصالح ساختمان ،ییمواد غذا یدر حوزه ها تیو فعال یهمکار

 یو مهندس یو خدمات فن یو تره بار، گردشگر وهیم ،یبهداشت لیوسا

 .را داشت

هفت تا هشت  نیسال ب انیا پاکرد: حجم مبادالت ت انیاسحاق ب آل

 .میبه عراق صادرات داشته ا شتریدالر بوده است. ب اردیلیم

دانست و  تیدولت عراق را حائز اهم دیجد تیوضع صیتشخ یو

و  یتیامن لیداعش و مسا لیمتذکر شد: عراق تاکنون گرفتار مسا

 یو تالش ها رانیخداوند و کمک ا تیبوده است و با عنا ینظام

به سمت  طیاند، و شرا افتهی ییرها بایمشکل تقر نیز اخودشان، ا

فعاالن در بازار عراق  نیشتریب نرود. تاکنو یدارد م یاقتصاد لیمسا

االن با توجه به امن تر شدن عراق،  یبوده اند ول رانیو ا هیترک ن،یچ

 نیکشور را دارند، بنابرا نیو حضور در ا تیفعال یهمه کشورها تقاضا

 .در همه حوزه ها است یازار رقابتب کیبازار عراق 

هم از لحاظ  دیبا نیو عراق ادامه داد: بنابرا رانیاتاق مشترک ا سیرئ

و هم از لحاظ خدمات پس از فروش و هم  تیفیهم از لحاظ ک مت،یق

 .میشو روزیتا در رقابت پ ردیها بازار عراق مورد توجه قرار بگ نانسیفا

بودن  کیهم به لحاظ نزد ستیبد ن رانیا یها تیکرد: مز دیتاک یو

و  میبرخوردار یخوب طیاز شرا یفن لیو مسا یما، هم به لحاظ تکنولوژ

 یبه رقبا دیبا یول میبازار دار نیحضور در ا یبرا یمثبت یفضا نیا

که بتوانند در عراق  یو افراد مینیو مالحظات را بب میتوجه کن گرید

 .ال باشندتوانند فع یسال م ۱۵کنند حداقل تا  دایپ ییجا

 لیدولت عراق در رابطه با مسا یریو جهت گ یاسحاق خط مش آل

 هیها به دنبال سرما یدانست و گفت: عراق یرا مشکل بعد یاقتصاد

الزم را  یها تیدر کشور خودشان هستند تا واردات کاال و حما یگذار

 است. ییبه خودکفا دنیکنند. استدالل آنها رس یم نهیزم نیهم در ا

 )بازگشت به فهرست( 

 ست؟یواردات چ یاستفاده از دالر برا تیآثار ممنوع
 (۹۶ اسفند۲۶تسنیم )خبرگزاری  

 
 ش،یحدود دو هفته پ تور،یبه نقل از المان میتسن یبه گزارش خبرگزار

خود را  یداخل یها تیاز موارد استفاده دالر در فعال گرید یکی رانیا

اقدام  نیرا کاهش دهد. ا کایآمر یاش به ارز مل یبستگحذف کرد تا وا

در  یدارد، اما کارشناسان و مقامات دولت یتبعات مختلف و گسترده ا

 .اختالف نظر دارند رانیبر اقتصاد ا میتصم نیخصوص تبعات ا

 یوزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار دستورالعمل ه،یفور ۲۸ روز

 یسفارش واردات کاال دینبا خیتار نیتجار از ا یاعالم کرد که تمام

کل  سیرئ ف،یاهلل س یثبت کنند. استدالل ول کایخود را به دالر آمر

 ییبود که از آنجا نیدرخواست را مطرح کرده ا نیکه ا یبانک مرکز

 یدالر یها به تراکنش ها میتحر لیبه دل رانیا ینکبا ستمیکه س

استفاده از  یبه معناواردات  یندارد، استفاده از دالر برا یدسترس

حال در تضاد با  نیبانک هاست و در ع یها به جا یازصراف یشبکه ا

 یاز معامالت تجار« حذف کامل دالر»بر  یکشور مبن یرسم استیس

مختلف  یرا در جبهه ها استین سیا رانیاست. ا رانیا یالملل نیب

 یریگیفعاالنه در حال پ یمثال، تهران به شکل یکند. برا یم یریگیپ

 یاصل یتجار یچندجانبه و دوجانبه با شرکا یسواپ ارز یقراردادها

به اجرا گذاشته  هیرا با ترک یقرارداد سواپ ارز کی شتریخود است و پ

 .است
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استفاده از دالر در  تیپس از صدور دستورالعمل ممنوع یکوتاه مدت

ها و مقررات  استیپور، معاون س ییکسرا یثبت سفارش واردات، مهد

بر  «یریتاث چیه»بخشنامه  نیشد که ا یمدع رانیا یانک مرکزب یارز

 انیاز همتا دیوارد کنندگان با»افزود:  یواردات کشور نخواهد داشت. و

صادر  گرید یرا به ارزها شانیفاکتورها اههیتا س خواهندخود ب یخارج

خود استفاده  یها دیخر یبرا وروی رینظ نیگزیجا یکنند و از ارزها

 «.ندینما

هم گفته، با  رانیسازمان توسعه صادرات ا سیخسروتاج، رئ یبمجت

دستور العمل  نیا ران،یا یتجار یو شرکا یواردات یتوجه به نوع کاالها

 «.کند جادیا یا یمشکل جد چیه دینبا»

 ریدستورالعمل تاث نیکه از ا یاز فعاالن بخش خصوص یاریبس اما

 .دارند یگرینظر د رند،یپذ یم میمستق

گفت،  رانیا یوارد کنندگان خودرو هیاتحاد سیتشام زاد، رئاه فرهاد

ندارد، اما  گرید یبه ارزها عیکردن سر چیدر سوئ یمشکل یبانک مرکز

 انیاز همتا یاریبس رایکند ز یفرق م یموضوع در مورد بخش خصوص

با استفاده از دالر هستند  رانیخود به ا یبه دنبال صدور کاالها یخارج

 .ارزها ندارند ریه استفاده از ساب یچندان لیو تما

در  یشتریتمام شده ب یها نهیتجار با هز نکهیزاد با اشاره به ا اهتشام

 رییتغ یاضاف یها نهیهز دیکسب و کار خود مواجه خواهند شد و با

 گرید یاکنون نرخ مبادله دالر به ارزها»ارزها را به دوش بکشند افزود: 

 کیبه  نیضافه خواهد شد و اوارد کنندگان ا یبه فهرست چالش ها

 «.خواهد شد لیدر نوسانات نرخ ارز تبد گریعامل د

 تیگفته، ممنوع زین رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ ،یالهوت محمد

ها و  نهیهز شیثبت سفارش واردات منجر به افزا یاستفاده از دالر برا

 .وارد کنندگان خواهد شد یبرا شتریب یها تیمحدود

چند ماه  یکه اهتشام زاد به آن اشاره کرده، در ط یزنرخ ار نوسانات

 یمقامات دولت یریخود کرده و موجب غافلگ ریرا درگ رانیبازار ا ریاخ

 .شده است یافکار عموم نیو همچن

 

را در  یواقع طیدولت شرا میخواه یما م»زاد خاطر نشان کرد:  اهتشام

به  نیو همچنرا شفاف تر سازد  یالملل نیو روابط ب ردیاقتصاد بپذ

نرخ ارز حرکت  یاستقالل بدهد و به سمت آزادساز یبانک مرکز

استفاده  تیو شتاب زده ممنوع یناگهان یاز اجرا نیهمچن یو« کند.

 یواردات انتقاد کرد و گفت بهتر بود نهادها ارشاز دالر در ثبت سف

)بازگشت  دادند. یمد نظر قرار م زیرا ن ینظرات بخش خصوص یدولت

 به فهرست(

 

 

 صادر کرد کایدالر فرش به آمر ونیلیم 60 رانیا
 (۹۶ اسفند ۲۶تسنیم  )خبرگزاری 

 
بعد از  نکهیا انیبا ب یعراقچ یدمجتبیس م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

ها صادرات فرش دستباف رونق گرفت  میبرجام و برداشته شدن تحر

اوباما  یکاال از سو نیا یرو شیپ یها میاز علل آن حذف تحر یکیکه 

 متحده بود. االتیجمهور وقت ا سیرئ

کشور را مجبور به  نیجمهور ا سیکه رئ یلیاز دال یکیاساس  نیا بر

بود که مصرف کنندگان و  یفرش دستباف کرد، فشار یها میلغو تحر

داشتند که  یرانیا لیهنرصنعت اص نیا دیخر یبرا ییکایآمر دارانیخر

بود و  هیاول یها میفرش جزو تحر میتحر نکهیا رغمیاس علاس نیبر ا

 ها برداشته شد. تینداشت، محدود یهسته ا ندهبه پرو یارتباط

تمام شده نسبت به  متیتورم و باال بودن ق لیافزود: اکنون به دل یو

 یبا رقبا اسیشود و قابل ق یگران تمام م یرانیرقبا، فرش دستباف ا

 .ستینو افغان  یپاکستان ،یهند

دالر فرش  ونیلیم ۳۵۰حدود  ۹۶کرد: در سال  حیتصر یعراقچ

دالر آن  ونیلیم ۶۰تا  ۵۰رقم  نیدستباف صادر شده است که از ا

 بوده است. کایصادرات به آمر

و  دیرونق تول یبرا ییطرح ها نکهیبر ا یسوال مبن نیدر پاسخ به ا یو

 یاز سو وام یو اعطا یفروش فرش دستباف از جمله کارت اعتبار

است، خاطرنشان کرد:  یتیاکنون در چه وضع دیام ینیصندوق کارآفر

در  ینیطرح ها کامال متوقف شده و متاسفانه در مورد فرش ماش نیا

را  ینیباور است که فرش ماش نیکه دولت بر ا رااست، چ یریگیحال پ

و مشخص به فروش رساند، در  یکارخانه ا متیق کیتوان با  یم

 فرش دستباف وجود ندارد. یبرا یمکانا نیچن کهیحال

 نیامروز ا یاز چالش ها یکیاظهارداشت: صادرات فرش  یعراقچ

 نیاز علل آن رکود موجود در ا یکیاست که  یرانیا لیهنرصنعت اص

در  غیتبل ازمندیحال صادرات فرش دستباف ن نیرشته است اما در ع

شود،  یگران تمام م اریاست که متاسفانه بس یخارج یرسانه ها

 .ردیدر نظر بگ نهیزم نیالزم را در ا یدولت مشوق ها دیبا نیبنابرا

 بازار مهم فروش فرش نیچ

چقدر اکنون در  نیبازار چ نکهیبر ا یمبن یدر پاسخ به سوال یعراقچ

 لیبه دل نیرونق دارد، گفت: چ یرانیفرش دستباف ا دیمورد خر

را در  اردرهایلیاز م یدیخود طبقه جد ریاخ یاقتصاد یها شرفتیپ
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توانند به عنوان  ینفر م ونیلیم ۸۰اساس  نیداده که برا یخود جا

را داشته باشد،  یرانیفرش دستباف ا دیخر لیپتانس ینیچ اردریلیم

 رانیعمده فرش دستباف ا دارانیاز خر یکیتواند به  یم نیچ نیبنابرا

 یتجار یاست که در مورد فرش ها یطیدر شرا نیشود، ا لیتبد

حضور دارند اما در مورد فرش  نیدر بازار چ زین رانیا یرقبا اکنون

 ایدن یعرضه کننده در بازارها نیعمده تر رانیهمچنان ا یهنر یها

 توانند با آن رقابت کنند. یاست که کشورها نم

آهسته آهسته در حال رونق گرفتن  نیخاطرنشان کرد: بازار چ یو

 باشد. رانیا یتواند بازار هدف صادرات یاست و م

خروج  یفروشندگان فرش دستباف برا هیاتحاد ژهیاز طرح و یعراقچ

راه  یخبر داد و گفت: سامانه ا یتجارت فرش دستباف از حالت سنت

و فروشندگان بتوانند به  دارانیشده که بر اساس آن خر یانداز

بپردازند و البته هدف حذف واسطه  نیبه صورت آنال یتبادالت تجار

 محقق شود. زیذب نگران و دالالن کا

 یریگیسامانه فروش و صادرات فرش دستباف را پ نیادامه داد: ا یو

 ۹۷ماه سال  بهشتیاساس قرار است در ارد نیکند که بر ا یم

در  نیشود، ا ییرونما یکارگر به طور رسم یهمزمان با روز جهان

هستند  هیسامانه فروشندگان عضو اتحاد نیا یاست که اعضا یطیشرا

آنها  انیفروشنده وجود دارد و در م رهزا ۴ح شهر تهران که در سط

 یما چون نم نیواحد جواز کسب و پروانه دارند، بنابرا ۶۰۰تنها هزار و 

که  میگرفت میپس تصم م،یرا پلمب کن رعضویغ یواحدها میخواست

دارند، حل  یپروانه مشکل افتیآنها را در سامانه عضو کرده و اگر در در

 .میل را حل کنو فصل کرده و مشک

 یمعرف دارانیصنف را به خر یخاطرنشان کرد: اعضا یمقام صنف نیا

کرد به  میو فروشندگان را به هم وصل خواه دارانیکرده و در واقع خر

 نیکتریتواند آدرس نزد یبا مراجعه به سامانه م یکه هر فرد ینحو

 مجوز را از سامانه درخواست کرده و به آن مراجعه یفرش فروش دارا

 نیمطمئن باشد، بنابرا زیفرش ن مئتیو ق تیفیاز ک نکهیکند، ضمن ا

 خرند. یروز م متیخرند بلکه به ق یمردم فرش را گران نم

 یسامانه است گرانفروش نیکه عضو ا یگفت: اگر فروشنده ا یعراقچ

شود و در سامانه اعالم  یصورت دهد با آن برخورد م یتخلف ایکرده 

تالش  نکهیضمن ا ست،یه قابل اعتماد نفروشند نیخواهد شد که ا

 )بازگشت به فهرست( .مییحرکت نما یدر جهت برندساز میدار

 

 

 کشاورزی
 تیادامه واردات برنج به کشور در فصل ممنوع

 (۹۶ اسفند ۲تسنیم )خبرگزاری  

 
در واردات برنج  ران،یبه نقل از گمرک ا میتسن یبه گزارش خبرگزار

و ارزش افزوده  ینیمرزنش یها یتعاون  یبا مجوزها تیفصل ممنوع

 .صورت گرفته است یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و

برنج وارد کشور  و کم  ییمقدار جز ماه به یگزارش در د نیاساس ا بر

 .با مجوز انجام شده است تیمقدار در فصل ممنوع نیشده است که ا

ساالنه  ینیمرزنش یتعاون یها و مقررات شرکت نیاساس قوان بر

مشمول ثبت  ها هیسهم نیواردات برنج دارند که ا یبرا ییها هیسهم

و در حد  یمبادالت مرز یسفارش نبوده و بر اساس قانون سامانده

دولت در  ئتیو ه ۱۲طبق مصوبه کارگروه ماده  شده نییتع هیسهم

و  ینیمبادالت مرزنش تیوفق مقررات با هدف تقو ینقاط مرز یبرخ

 .شود یصادر م نانیمرزنش شتیبهبود مع

 ،یاصل نیواردات برنج به سرزم تیاعمال محدود امیدر ا ضمناً

 یاقتصاد ژهیبرنج مستقر در مناطق آزاد و و یفرآور یواحدها

و پردازش در منطقه و بر اساس  یفرآور اتیپس از انجام عمل توانند یم

صد مجاز قابل ورود در زانیم ارزش افزوده و به نییتع ونیسیمجوز کم

مزبور، اقدام به ورود برنج از محل  ونیسیکم یسواز  شده نییتع یکاال

 .ندینما یاصل نیارزش افزوده به سرزم

 یتعاون یتوسط شرکتها تیخصوص واردات برنج در فصل محدود در

در سال گذشته از وزارت جهاد  یدیتول یو واحدها نانیمرزنش

 هیمزبور در حد سهم یورود کاال که دیو صمت استعالم گرد یکشاورز

مستقر در مناطق آزاد در حد  یدیتول یو واحدها نانیمرزنش انهیسال

 .است دهیاعالم گرد یدرصد مجاز قابل ورود مستثن

صادره جهت ورود  یکرده است: اطالعات و مجوزها دیتأک رانیا گمرک

 یفرآور یواحدها نیو همچن نانیمرزنش یها یتعاون قیبرنج از طر

و  یدر سامانه جامع گمرک یاقتصاد ژهینج مستقر در مناطق آزاد و وبر

)بازگشت به  گمرک موجود است. یپنجره واحد تجارت فرامرز

 فهرست(
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 است یدر کشور واردات یمصرف یدرصد چا 85
 (۹۶ اسفند ۴تسنیم  )خبرگزاری 

 
افزود: بدون شک بحث  ینایدار اریشهر م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

در  یمل دیتحقق تول یبرا یتواند مانع یعنوان نم چیبه ه یواردات چا

 .کشور باشد یصنعت چا

از  یواردات و عرضه انواع چا تیضمن اشاره به موضوع معاف یو

بر  اتیبر ارزش افزوده اظهارداشت: عدم پرداخت مال اتیپرداخت مال

کمک  کیمصرف کنندگان  یابر یراهبرد یارزش افزوده جهت کاالها

 .است یکنون طیدر شرا ژهیبزرگ به و

با اشاره به  رانیا یچا یبسته بند عیو صنا دکنندگانیتول هیاتحاد ریدب

پر  یو کاالها یمحصوالت کشاورز تیدر خصوص معاف یصراحت قانون

قانون  نیمصرف مردم از پرداخت ارزش افزوده گفت: متاسفانه اعمال ا

 .همراه بوده است یزمان ریبا تاخ

 یرییدرصد و تغ ۲۰همچنان  یدر ادامه افزود: تعرفه واردات چا یو

 .نکرده است دایپ

در خصوص معاف  زین یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکم عضو

برارزش افزوده گفت:  اتیاز پرداخت مال یشدن واردات انواع عرضه چا

مرحله به  یباالخص چا یاز محصوالت کشاورز یدر برخ رانیا

واردات در  دیبا یداخل ازین نیتام یو طبق قاعده برا دهینرس ییخودکفا

 .ردیعرصه صورت گ نیا

ها به  یزیبرنامه ر دیبا یزاده افزود: در کنار واردات چا یپاپ عباس

 نیشود چرا که ا تیبه شدت حما یداخل دیباشد که از تول ینحو

 ییر آمد زاو د یرشد اقتصاد د،یتول ییایصنعت در اشتغال، پو

 .است نینقش آفر اریکشاورزان بس

 میتنظ یخاص تیریبا مد دیبا یدر ادامه اظهارداشت: تعرفه چا یو

 نیمصرف کنندگان و با کاهش ا یتعرفه چا شیشود چرا که با افزا

 .خواهند شد بیدچار آس دکنندگانیتعرفه تول

کشور از  ازیمورد ن یدر صد چا ۸۵داشت: در حال حاضر  انیب یو

 .شود یم نیتام یدرصد بصورت داخل ۱۵حل واردات و تنها م

: صنعت ادآورشدی یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکم عضو

در سطح  ییو اشتغالزا دیاز نظر تول یاقتصاد یها تیفعال نیدر ب یچا

 است. یا ژهیو تیاهم یشمال دارا یکاریمناطق چا ژهیکشور به و

 ت به فهرست()بازگش

از مزرعه تا  یمحصوالت کشاورز متیق یبرابر 10 شیافزا

 بازار
 (۹۶اسفند  ۶تسنیم )خبرگزاری  

 

مجلس در  یکشاورز ونیسیعضو کم  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

تا مصرف، گفت:  دیبر از تول نهیبا اشاره به پروسه هز ویمصاحبه با راد

ن به فروش برسانند، در بازار توما ۴۰۰را در مزرعه حدود  یاگر محصول

 نیرسانند و ا یآن حدود چهار هزار تومان به فروش م متیده برابر ق

 .که امروز اتفاق افتاده باشد ستین یمسئله ا

همه مسائل  ییروستا یافزود: در اساسنامه تعاون ینور یراض دیس

راستا عرضه و  نیدر ا دیشده است و با دهیتا مصرف د دیتول رهیزنج

تا مصرف  دیتول ندیها در فرآ متیتا ق میکن میرا در بازار تنظ تقاضا

 .نداشته باشد یریچشمگ شیافزا

در دو حوزه  یبود که بخش کشاورز نیکرد: قبال اشکال بر ا حیتصر یو

شد اما در مجلس نهم، تمام  یم یریگیوزارت صنعت و وزارت جهاد پ

شدند تا  منتقل یمجموعه جهاد کشاورز ریبه ز یکشاورز یبخش ها

 .وزارت خانه متمرکز شود کیهمه بخش ها در 

 ادیکرد: ز انیها ب متیق یده برابر شیافزا یها شهیدرباره ر ینور

 یاصل لیدل یدر حوزه محصوالت کشاورز ایبودن واسطه ها و وجود ماف

 .ها است متیق شیافزا

کشور هم با اشاره  یکشاورز ینظام صنف سیملک زاده رئ عیشف محمد

 یمتیفاصله ق نیتا مصرف گفت: ا دیاز تول متیق ادیز اریله بسبه فاص

کننده به سهم و حق  دیشود تول یمعضل بزرگ است که باعث م کی

 .خودش نرسد

 یکشاورز یافتیدر نیباال ب یمتیخاطرنشان کرد: در اصل شکاف ق یو

 نی. استین یو امروز دیمشکل جد کیمصرف کننده،  یو پرداخت

ر تمام دولت ها وجود داشته است. البته دولت است و د یمیمعضل قد

ثبات  کیمشکل را برطرف کنند و  نیکردند ا یادیز یها تالش ها

 جادیمصرف کننده ا یو هم برا کننده دیتول یمناسب هم برا متیق

بر  بیآس نیکنند و ا یکنند اما متاسفانه هنوز موفق نشده اند کار

 .وجود دارد یجامعه خصوصا بخش کشاورز

که دولت  یکشور ابراز داشت: تنها کار یکشاورز ینظام صنف سیرئ

از  دیبوده که در زمان خر نیحوزه انجام دهد ا نیتوانسته است در ا

 یها نهیتا فقط هز ردیگ یرا در نظر م متیق نیتر نییکننده، پا دیتول

 .و حداقل سود به کشاورز پرداخت شود دیتول
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دهد، بخش  یجه قرار نمکه دولت مورد تو یافزود: بخش مهم یو

 نیو فروش محصوالت است که با توجه به عدم نظارت، چند عیتوز

به دست مصرف کننده برسد. به عنوان مثال،  دیبا دیتول متیبرابر ق

که امروز در تهران حدود شش هزار تومان به دست  یدرخت بیس

کننده  دیتول ایاز کشاورز  مانهزار تو ریرسد، ز یمصرف کننده م

 )بازگشت به فهرست( شود. یم یردایخر

 دیهزار تن جو از قزاقستان خر 120 رانیا
 (۹۶ اسفند ۱۳تسنیم )خبرگزاری  

 
گفتند،  ییتجار اروپا ترز،یبه نقل از رو میتسن یبه گزارش خبرگزار

هزار تن  ۱۲۰بسته شده، حدود  هیفور ۲۸که روز  یدر مناقصه ا رانیا

 نیکرده که احتماال قرار است از قزاقستان تام یداریخر یدام یجو

 .شود

انجام  یشرکت تجار کیفروش توسط  نیا»گفت:  ییتاجر اروپا کی

 ی... من فکر مستیشناخته شده ن یالملل نیشده که واقعا از نظر ب

 بیمناقصه( غا نی)در ا یادیتا حد ز ایدن یاصل یکنم تجارت خانه ها

 «.بوده اند

در فاصله  دیشده با یداریخر یجو زانیم نیمناقصه، ا نیاساس ا بر

 .حمل شود لیمارس تا اول آور ۱۲

 یبرا یبزرگ خارج یبانک ها یلیم یب لیبه دل ر،یاخ یماه ها یط در

مقامات  یو پرداخت کند پول از سو رانیا یها دیخر یمال نیتام

 یدر مناقصه ها یبزرگ مشارکت چندان یتجارت خانه ها ،یرانیا

  )بازگشت به فهرست( نداشته اند. رانیا یرگزار شده از سوب

 ندهیسال آ 2شکر تا  دیدر تول رانیا ییخودکفا
 (۹۶ اسفند ۱۳تسنیم )خبرگزاری  

 
طرح چغندر قند  یمجر یزدانی رضایعل م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

گندم در  ینژاد ه بهاز مزرع دیبازد انیدر جر یوزارت جهاد کشاورز

 یآباد دزفول اظهار کرد: در راستا یصف یکشاورز قاتیمرکز تحق

توسعه  یوزارت جهاد کشاورز یها استیاز س یکیبحران آب،  تیریمد

 دیاستان کشور تول ۱۹در گذشته حدود  است؛چغندر قند  زهییکشت پا

 ریبحران آب سطح ز لیچغندر بهاره را در دستور کار داشتند که به دل

 .است افتهیمحصول به شدت کاهش  نیکشت بهاره ا

چغندر قند  زهییتوسعه کشت پا ریچهار سال اخ یسه ال یافزود: ط یو

هزار  ۲چغندر قند از حدود  زهییکشت پا ریدر دستور کار است، سطح ز

 یهزار هکتار در سال جار ۱۷سال گذشته به حدود  ۴هکتار در 

در استان  زین زهییپا رکشتیسطح ز نیشتریب نکهیاست ضمن ا دهیرس

 .خوزستان است

 یگفت: در سال زراع یطرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورز یمجر

 ۱۰چغندر قند در استان خوزستان  زهییپا رکشتیسطح ز ۹۶-۹۵

 دیهزارتن چغندر قند تول ۷۵۰از  شیب زانیم نیهزارهکتار بود که از ا

چغندر قند  یهزار هکتار ۱۷در حال حاضر از سطح  نیشد همچن

 یم ینیب شیبه خوزستان است و پ وطهزار هکتار آن مرب ۱۲ زه،ییپا

 .شود دیاستان تول نیدر ا زهییهزارتن چغندر قند پا ۹۰۰از  شیشود ب

را آغاز کرده  زهییهم کشت پا گریاستان د ۹در  نکهیا انیبا ب یزدانی

ان، مانند فارس، اصفه ییکشت در استان ها نیخاطر نشان کرد: ا م،یا

آغاز شده  و  لیو دشت مغان اردب یکرمانشاه، گلستان، خراسان رضو

هزارتن چغندر قند  ۱۰۰و  ونیلیم کیاز  شیشود ب یم ینیب شیپ

 .شود دیدر کشور تول زهییپا

 شیچغندر قند در کشور، افزود: امسال  ب دیبا اشاره به رکورد تول یو

شد که با  دیهزارتن چغندر قند در کشور تول ۱۰۰و  ونیلیم ۸از 

 کیدر کشور به  یدیشکر تول زانیم شکریاز ن یدیاحتساب شکر تول

 .دیهزارتن رس ۹۵۰و  ونیلیم

 ۸۴ ییشکر به خوداتکا دیما در تول نیبنابرا نکهیا انیبا ب  یزدانی

، ۹۷موجود در سال  طیکرد: با توجه به شرا حیتصر م،یدیرس یدرصد

 .میبه واردات شکر ندار یازین

با  ندهیسه سال آ یدو ال یغندر قند  اذعان داشت: ططرح چ یمجر

 ییشکر به خوداتکا دیتول نهیکشور در زم دیاحداث کارخانجات جد

 .برسد یدرصد ۱۰۰

 یها یریگیبا پ نکهیا انیاز سخنان خود با ب یگریدر بخش د یزدانی

شده  دیو وارد چرخه تول یانجام شده کارخانه قند دزفول راه انداز

وارد  کینزد یا ندهیدر آ زیکارخانه قند اهواز ن میدواریاست، گفت: ام

ما دغدغه حمل و نقل محصول استان  گریشود تا د دیچرخه تول

 .مینداشته باش یاستانها به منظور فرآور گریخوزستان را به د

 ۸۰از  شیچغندر قند در استان خوزستان را ب زهییکشت پا تیظرف یو

استان در نظر  یهم که ما برا ینامه اهزار هکتار عنوان و اضافه کرد: بر

 .است زانیم نیهم میا گرفته
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توسعه کشت  یبرا یبرنامه ا نکهیا انیطرح چغندر قند با ب یمجر

گفت: به منظور اصالح بافت  ست،یدر دستور کار وزارت جهاد ن شکرین

 ژهیکه به صورت و یاز محصوالت یکی ،یخاک و کاهش شور

چغندر قند  رد،یقرار بگ شکریکشت ن در تناوب شود یم یزیر برنامه

 .است

پرداخت مطالبات چغندرکاران و  تیوضع نیدر خصوص آخر یزدانی

چغندرقند  یکرد: گردش مال حیچغندرقند در کشور تصر یگردش مال

 لیتومان است. کارخانجات قند به دل اردیلیم ۲۵۰۰در کشور ساالنه 

 متیق نکهیضمن ا دارند یشکر، از دولت مطالبات متیمابه التفاوت ق

 ریاما با چندماه تاخ شد یاعالم م خردادماهتوسط دولت در  دیشکر با

مسائل باعث شد کارخانجات نتوانند شکر  نیدر آبان اعالم شد و هم

 .خود را بفروشند و طلب چغندرکاران را بدهند یدیتول

شکر در آبان ماه  متیق نکهیطرح چغندر قند با اشاره به ا یمجر

آمار ارائه شده،  نیاعالم شد، اظهار داشت: براساس آخر تومان ۲۷۲۲

درصد مطالبات چغندرکاران را پرداخت  ۵۰تاکنون کارخانجات 

 یتقاضا برا شیمطالبات آنها با توجه به افزا یمابق میدواریاند و ام کرده

ازگشت )ب  شود. هیتسو یو پس از آن، به زود دیع امیمصرف شکر در ا

 به فهرست(

 یاهیگ دیاز ارقام جد تیحما ونیدر کنوانس تیعضو

 ندارد رانیا یبرا یسود
 (۹۶ اسفند ۱۶تسنیم )خبرگزاری  

 
 یخبر ژهیو یدر گفتگو یاهلل محمد یول  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

ارقام  شتریو ب میستیافزود: ما کشور صادر کننده بذر ن مایشبکه دو س

 اهانیو گ جاتی، سبز یگوجه فرنگ ار،ی، گلزا، پنبه، خبذر از جمله ذرت

 یجهان ونیدر کنوانس تیاساس عضو نیاست و بر ا یواردات ینتیز

 .است یما از به نژادگران خارج تیحما یاهیگ دیجد ارقاماز  تیحما

در  تیدرصد کشاورزان کشور خورده پا هستند و با عضو ۸۰گفت:  یو

خود را از محصول  ندهیبذر سال آ توانند ینم گرید ونیکنوانس نیا

و بر  ستندین بندیموضوع پا نیکشاورزان به ا نیکنند اما ا هیامسال ته

خواهد  لیتشک یالملل نیب یاساس هزاران پرونده ضد ما در نهادها نیا

 .شد

 وستنیکشور با پ یقاتیبه نژادها و موسسات تحق شتریافزود: ب یمحمد

 . مخالفند یاهیگ دیارقام جداز  تیحما یجهان ونیما به کنوانس

اگر آن  میبذر صادر کن یبه کشور میاگر بخواه یاضافه کرد: حت یو

 ینم تیحما ینباشد از به نژادگر داخل ونیکنوانس نیکشور عضو ا

 .شود

واردات  رایشود ز یکشور با واردات بذر حل نم یافزود: مشکل کم آب او

ندارند و رقم مقاوم  یباست که مشکل کم آ ییاروپا یبذر ما از کشورها

 .نکرده اند که به ما بدهند دیتول یبه خشک

که به عنوان  میاصالح همه بذرها را دار یگفت: دانش و فناور یو

دارد و رکوردار  دینمونه بذر گلزازست که هشت تن در هکتار تول

 .استیدن

گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران افزود: مشکل ارقام  استاد

 یاز به نژادگر داخل تیر کشور وجود ندارد بلکه مشکل نبود حمابذر د

 .است

در  میکه بخواه یبذر اختراع است و هر کار دیگفت: تول یمحمد

 تیحما یجهان ونیبراساس کنوانس میانجام ده یواردات یبذرها نهیزم

 .میریاز به نژادگر آن اجازه بگ دیبا یاهیگ دیاز ارقام جد

 یآن بذر با بذرها یو تالق میر استفاده مستقاضافه کرد: افزون ب یو

و حق  میریاز به نژادگر اجازه بگ دیبا زیفرآورده آن ن جادیا یبرا گرید

که اکنون همه نوع بذر وارد و از آن  یدر حال میالزحمه پرداخت کن

 .میکن یمختلف م یاستفاده ها تیبدون محدود

 نیبه ا وستیگفت: پگروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران  استاد

 .کند یم دیبذر را تهد نهیما در زم قاتیاز تحق یاریبس ونیکنوانس

ما را  یاهیاز ارقام گ تیحما یجهان ونیبه کنوانس وستنیگفت: پ یو

ما  یبرا یکه نفع یکند در صورت یالزامات م تیمشمول تعهد و رعا

 .ندارد

مانند  انریا یبوم یاهیگ یرقم ها یاز بذرها یاریگفت: بس یمحمد

 نیاز انقالب از کشور خارج شد و اگر به ا شیپ ونجهیگندم و شبدر و 

دچار  زیکشورمان ن یبوم یاستفاده از بذرها یبرا میوندیبپ ونیکنوانس

 .میشو یمشکل م

بذر و نهال  ی، ثبت و گواه قاتیتحق یمعاون موسسه ا یریخ فرهاد

 یجهان ونینوانسبرنامه گفت: هدف ک نیدر ا زین یوزارت جهاد کشاورز

 .حقوق به نژادگران است تیرعا یاهیگ دیاز ارقام جد تیحما

بذر وجود  دیاز نوع آوران و ارقام جد تیحما یافزود: اگر نظام برا یو

شود و به  یانجام نم یدر بخش به نژاد یگذار هینداشته باشد سرما

 .نژادگر دلسرد خواهد شد

در مجلس  ۸۲ان که در سال از به نژادگر تیبا اشاره به قانون حما او

 تیحما لیکشور به دل یمصوب شد گفت: دانشگاه ها یاسالم یشورا

اصالح همه  یشده اند اما امکانات الزم برا یاز آنها وارد حوزه به نژاد

 .وجود ندارد یاهینژادها گ
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بذر را ثبت و از آنها  یافزود: شش سال است که ارقام داخل یریخ

گذاران  هینشود سرما تیحما دیز ارقام جداگر ا رایز میکن یم تیحما

ثبت  رانیخود را در ا دیو رقم جد یگذار هیدر کشور سرما زین یخارج

 .کنند ینم

و  دیبریشود از نوع ه یکه به کشور وارد م ییبذرها شتریگفت: ب یو

 .میندار یاروپا دسترس یرتبه باال یمصرف است و به بذرها کباری

عضو اکو اکنون بذر آنها در  یه با کشورهااضافه کرد: براساس معاهد او

بودن  دیو شرط جد ستیقابل ثبت ن یشود اما هر رقم یکشور ثبت م

 .دارد

شدن آن در خارج گذشته  یچهار سال از تجار یافزود: اگر رقم یو

 یشود همه بذرها یموجب م نیو ا ستین رانیشود قابل ثبت در ا

 .نشود تیشامل حما یواردات

: با م،گفتیکن یحق به نژادها را پرداخت م زیاکنون ن کهنیا انیبا ب او

 .میکن دیآنها را در داخل تول میتوان یبا رتبه باال م یورود بذرها

 . است یرانیرقم ا ۹۷رقم بذر ثبت شده در کشور  ۱۱۲افزود: از  یو

 .است یرانیرقم ا ۳۴ زیرقم بذر ن ۳۷گفت: از  او

 ینگران یخارج یبت با بذرهاافزود: در بذر گندم و جو در رقا یریخ

 . میندار

شود ارزانتر است و امکان  دیاضافه کرد: اگر بذر در کشورمان تول یو

 .شود یفراهم م زیصادرات آن ن

 .فروشند یرا گران م یواردات یگفت: اکنون بذرها او

برنامه گفت:  نیدر ا زیفر استاد دانشگاه و پژوهشگر ن یلیاسماع نیافش

 نهیزم یاهیگ دیاز ارقام جد تیحما یجهان ونیسما در کنوان تیعضو

عرصه و واردات  نیدر ا یبخش خصوص یگذار هیسرما یرا برا یمناسب

 .کند یفراهم م تیفیبذر با ک

 . است یداخل یموضوع به نفع به نژادها نیگفت: ا یو

 یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکم یزاده سخنگو یپاپ عباس

از طرف  یاهیگ دیاز ارقام جد تیحما یجهان ونیگفت: کنوانس زین

کننده بذر  دیتول یسود شرکت ها نیتضم یفرانسه ، آلمان برا کا،یآمر

 .شد هیکشورها ته نیا

 یشده اند اما برخ ونیکنوانس نیکشور عضو ا ۶۰گفت: تاکنون  یو

 .ستندیعضو ان ن ییاروپا یکشورها

ا محصوالت توان رقابت ما ب ونیکنوانس نیبه ا وستنیافزود: پ او

 .ما ندارد یبرا یتیمز چیبرد و ه یم نیرا از ب یخارج

و در  یکشاروز ونیسیکم یاعضا یطرح با امضا نیاضافه کرد: ا یو

و  یارقام بذر داخل یبرخ تیثبت نشدن مالک لیخواست آنها به دل

 یاز صحن علن یخارج یرقابت با بذرها یمناسب برا یها نهیزم جادیا

 .گردد یمباز  ونیسیکم نیبه ا

برنامه گفت:  نیدر ا زین یپژوهشگر امور کشاورز یرهادیپ دیام

انتقال  یاهیگ دیاز ارقام جد تیحما یجهان ونیبه کنوانس وستنیپ

 .کند ینم نیتضم نهیزم نیبه کشورمان را در ا یفناور

نشده است ، گفت:  تیحما یداخل یتاکنون از بذرها نکهیا انیبا ب یو

 یرفتنیچهار کشور است و پذ اریان در اختدرصد بازار بذر جه ۸۵

 دیاز ارقام جد تیحما یجهان ونیکنوانس هیکشورها با ته نیکه ا ستین

بذر داده  دیتول یبه فناور یابیکشورها اجازه دست گریبه د یاهیگ

 .باشند

 هیته یدانست و افزود: کشورها یموضوع را ساده انگار نیطرح ا یو

ضد  یهستند که داروها یرهاهمان کشو ونیکنوانس نیکننده ا

صادرات بذر را به  ندهیدادند و امکان دارد در آ یسرطان را به ما نم

 )بازگشت به فهرست( کنند. میتحر زیکشورمان ن

 به کشور آزاد شد وهیقلم م 6واردات 
 (۹۶ اسفند ۲۰تسنیم )خبرگزاری  

 
؛ بر  رانیگمرک ا یاز روابط عمومبه نقل  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

در مقررات مرتبط با واردات محصوالت  راتییتغ نیاساس آخر

وزارت  یبازرگان یمطابق با اعالم دفتر مقررات و استانداردها یکشاورز

، آناناس ، انبه ،  لیشامل نارگ وهیصرفا ورود شش م یجهاد کشاورز

 . به کشور بالمانع است ایپاپا و نیموز ، منگوت

سازمان  نهیاز دفتر قرنط نهیبا اخذ مجوز قرنط زیها ن وهیم نیا رودو

از موارد  ریمرتبط مجاز بوده و غ یمجوزها ریحفظ نباتات کشور و سا

 . ها همچنان ممنوع است وهیم ریشده واردات سا ادی

گزارش ؛ اطالعات و آمار گمرک در ارتباط با مجوزها و ورود  نیبنابرا

 یکامال روشن و شفاف است و ابهام یاصل نیمحصوالت به سرزم نیا

صادرکننده مجوز  رانیبه کشور وجود ندارد . گمرک ا وهیدر واردات م

و هم اکنون مجوزها و اطالعات  ستیبه کشور ن ییکاال چیورود ه

و پنجره  یدر سامانه جامع گمرک وهیاز جمله م هاکاال یتمام صیترخ

امکان بهره  یلحظه و مکانشود و در هر  یثبت م یواحد تجارت فرامرز

 . به صورت شفاف و روشن وجود دارد یبانک اطالعات نیاز ا یبردار

 یالملل نیب یطبقه بند نیآمده است ؛ طبق قوان حاتیتوض نیا در

 یطبقه بند یمشخص یتعرفه ا یها فیها در رد وهیانواع م ییکاال

 یالملل نیب ینهادها یکاالها از سو نیا یو کدگذار فیشده اند و توص

 یصورت نم یخاص یسازمان داخل ایفرد  یو از سو ردیگ یصورت م
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در فهرست واردات گمرک و  یمبهم یها تعرفه فیرد نی. بنابرا ردیگ

 یتعرفه ا فیوجود ندارد و رد یوزارت جهاد کشاورز یمحصوالت باغ

طبق  "خشک یها وهیم ریسا"و  "تازه یها وهیم ریسا"تحت عنوان 

 یمشخص یبه کاالها ییکاال یطبقه بند یها تعرفه فیشرح و توص

 . تندکاالها کامال روشن و مشخص هس نیاختصاص دارد و ا

اقدام به ارائه  تیشفاف جادیبا هدف ا رانیا یاسالم یجمهور گمرک

 نیکند و معتقد است ا یم یتجارت خارج یآمارها یو لحظه ا نیآنال

ان موجبات اطالع رسانه ها و کارشناس تیو درا تیکار به همراه حساس

)بازگشت به  سازد. یمضاعف را فراهم م تیتر و شفاف قیدق یرسان

 فهرست(

 صنعت
 دهد؟ یدولت را م یتاوان گرفتار دکنندهیچرا تول

 (۹۶ اسفند ۵تسنیم  )خبرگزاری 

 
در  م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یآرمان خالق

شعار امسال را به نام  یپرسش که مقام معظم رهبر نیه اپاسخ ب

کردند، در حال حاضر به  ینامگذار« و اشتغال دیتول ،یاقتصاد مقاومت»

تا چه  نیبه اعتقاد شما مسئول م،یشو یم کیسال نزد یانیپا یروزها

الزم از  یها تیحما یشعار بوده و تاحدود نیا یبه اجرا بندیاندازه پا

 یوقت یشده است، اظهار داشت: مقام معظم رهبر انجام دیبخش تول

را مشخص و   هدف یعنیکنند  یم نییسال تع کی یرا برا یشعار

 .شدن آن انجام دهند ییاجرا یاقدامات الزم را برا دیبا نیمسئول

 یاست که مورد توجه جد یچند سال یمل دیبحث تول نکهیا انیبا ب یو

موضوع  نی: البته درکنار اقرار گرفته است، افزود یمقام معظم رهبر

است  یاقتصاد مقاومت یکل یها استیس یبر اجرا یموکد رهبر دیتأک

 .و اشتغال در کشور فراهم شود دیاز تول تیآن حما یتا در راستا

کرد: به اعتقاد من  دیتأک رانیعضو خانه صنعت، معدن و تجارت ا نیا

 کیو  ستیسال ن کیمحدود به  یمل دیو تول یموضوع اقتصاد مقاومت

اشتغال  یدملیاز تول تیحما رایز شود یبرنامه بلند مدت محسوب م

 .آورد یرا در کشور بوجود م داریپا

 دیاز تول یا ژهیو تیحما یمتأسفانه در سال جار نکهیبا اعالم ا یخالق

رابطه صورت گرفت اما  نیدر ا ییانجام نشده است، گفت: البته حرکتها

 یبرا یاساس یراهکارها دیبخش تول یتعدد مشکالت و گرفتار لیبه دل

 .نشده است ییحل مشکالت الزم بود که هنوز اجرا

توسعه صنعت کشور اظهار داشت:  یسند استراتژ نیبا اشاره به تدو یو

وقت صنعت بود بحث  ریوز یریجهانگ یکه آقا یزمان ۸۴در سال 

و  ییموضوع نها نیا یتوسعه صنعت مطرح شد و حت یاستراتژ نیتدو

وزرا ما شاهد  رییبه وزارت صنعت ابالغ شد. از آن سال هر ساله با تغ

بلکه هر کس سند گذشته را رد و خود  مینبود دسن نیشدن ا ییاجرا

موضوع تا امروز ادامه دارد.  نیکرده است. ا یدیسند جد هیاقدام به ته

توسعه صنعت  یبرا یسند استراتژ کیکه هنوز ما شاهد  یبه نحو

و به  یمقطع ماتیشده تا تصم یسند عامل نی. خأل هممیستیکشور ن

 .پارچه نباشد کیصورت 

هنوز  نکهیبرا دیبا تأک رانیعضو خانه صنعت، معدن و تجارت ا نیا

توسعه صنعت چه شده است،  یسرنوشت سند استراتژ ستیمعلوم ن

ها به  دستگاه میبرنامه منسجم نداشته باش کی یکرد: وقت حیتصر

. به نندیب یعمل کرده و سود و منفعت خود را م یا رهیصورت جز

الزم  یکاال بانک نتوانست همراه دیخر یعنوان نمونه در کارت اعتبار

در  نیداشته باشد. ا یرانیکنندگان جهت فروش محصول ا دیرا با تول

کارت  نیاز ارائه ا یبه خوب یرانیا دکنندگانیاست که تول یحال

 .شدن آن انجام دادند ییاجرا یراخود را ب یاستقبال کرده و تالشها

در  یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایشدن س ییدر رابطه با اجرا یخالق

 یعامل یاقتصاد مقاومت یافزود: استقرار ستاد فرمانده زین یسال جار

 نیکردن ا یانجام شود. اما عمل عیسر ها یریگ میشده تا در تصم

 .روبروست یموضوع با مشکالت متعدد

 یمنابع کاف دیگو یبانک م زند یروز هر بخش ساز خود را مافزود: ام یو

 شیرا افزا یبانک یها بهره گریندارم، از طرف د التیارائه تسه یبرا

 دهد یموضوع نشان م نیسرگردان وارد بازار نشود. ا یتا پولها دهد یم

 نیکه ا میده یپوشش م نیسنگ یها بانکها را با بهره یور ربهرهیما غ

دارد اما چرا  یادیز یهای. دولت امروز گرفتارستیست ناصال در وضوعم

  )بازگشت به فهرست( پرداخت کند؟ دیبخش تول دیتاوان آن را با

 یدالر ارز با ساخت داخل ونیلیم 100از خروج  یریجلوگ

 چراغ کی
 (۹۶ اسفند ۶تسنیم )خبرگزاری  
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در کشور  دی، تول میسنت یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

بزرگ و کوچک همراه بوده است، صنعت قطعه  یهمواره با چالشها

 جادیمهم ا یها نهیاز زم یکیبه خصوص در حوزه خودرو   یساز

در حوزه  دکنندگانیاز تول یکی یچنگ یاشتغال در کشور است. عل

از  یریاشتغال و جلوگ جادیبر ا وهکه توانسته عال باشد یم یچراغ ساز

اقدامات قابل  یاجتماع تیمسئول یفایا طهیج ارز از کشور در حخرو

 .داشته است یتوجه

 دیتول زانیآغاز به کار کرد و  م یچراغ از چه سال دی: کارخانه تولمیتسن

 است؟ زانیکارخانه چه م نیا انهیسال

 ییچراغ و اقالم روشنا دیبا هدف تول ۱۳۶۹: شرکت مدرن سال یچنگ

به بعد  ۱۳۷۳اخل شکل گرفت. از سال ساخت د یانواع خودروها

. میبود شتریب یانسان یرویو جذب ن دیتول شیهمواره به دنبال افزا

متوسط رو  ها متیشده و اگر ق دیچراغ تول ونیلیم ۴.۵حدود  ۹۵سال 

 ۱۰۰گفت در آن سال حدود  توان یدر نظر گرفته شود م نییبه پا

 .محقق شده است یارز ییجو دالر صرفه ونیلیم

 یواردات یکاال نیگزیکارخانه جا نیدر ا یدیتول یآنجا که کاال از

از  ریداخل خودروسازها ناگز دیاست در صورت توقف تول یخارج

 هستند. یخارج یقطعات از کشورها نیواردات ا

 
 انهیسال پایخودرو و سا رانیا یعنی رانیا یخودروساز یدو کارخانه اصل

چراغ دارد در  ۶به  ازیخودرو ن که هر شود یم دیخودرو تول ونیلیم ۱.۵

 نیدر ا باشد یچراغ م ونیلیم ۹ دیخودروسازها تول انهیسال ازین جهینت

پوشش خدمات پس از فروش  یچراغ برا ونیلیم ۴.۵به  کینزد نیب

و  یدکیبازار لوازم  نیبوده و همچن ازین پایخودرو سا رانیا کتدو شر

 انهیسال ازیمجموع ن بیترت نیدارد. به ا ازیچراغ ن ونیلیم ۴.۵صادرات 

 ۲۰ ازی. حاال با توجه به نباشد یچراغ م ونیلیم ۲۰تا  ۱۸ دیکشور تول

 یونیلیم ۵تا  ۴.۵ دیتول نیچراغ در داخل کشور و همچن یونیلیم

درصد سهم بازار در  ۲۵گفت  توان یمجموعه م نیدر ا اچراغ تنه

 شرکت مدرن است. اریاخت

 
 چگونه محقق شد؟ یدالر ونیلیم۱۰۰از خروج ارز  یری: جلوگمیتسن

در  ۲۰۶خودرو  یبه طور متوسط هر چراغ جلو گرید ی: از سویچنگ

ارز از  وروی ۳۳منجر به خروج  شد یکه از کشور فرانسه وارد م یزمان

 ۱۶حدود  یدیکه ارزش هر چراغ تول ستیدر حال نیا شد یکشور م

گفت ما  توان یمچراغ در سال  ونیلیم ۵ دیاست و با توجه به تول وروی

 .میا دالر ارز از کشور شده ونیلیم ۱۰۰از خروج  مانعدر کارخانه مدرن 

 زین میرمستقینفر و اشتغال غ ۱۰۰۰در کارخانه حدود  میمستق اشتغال

 نیداخل بودن ا دیبا توجه به تول یاز طرف باشد یبه هزار نفر م کینزد

ضه در سراسر را در شبکه عر یرانیهزار نفر جنس ا ۵محصوالت حدود 

هزار نفر از  ۱۰گفت حدود  توان یم بیترت نیبه ا کنند یم عیکشور توز

مختلف منتفع  یها کارخانه به روش نیچراغ در ا دیتول ندیفرآ

 .شوند یم

 طیشد، در شرا جادیدر کشور ا یموج التهاب ارز کی رای: اخمیتسن

در  یانسان یرویجذب ن شیو افزا دیدر تول شرفتیعدم ثبات چگونه پ

 کارخانه محقق شده است؟ نیا

 یکارخانه عدم وابستگ نیاز نقاط قابل توجه در خصوص ا یکی: یچنگ

 طیبوده است. به عنوان مثال در شرا یدولت یها تیو اتکا به حما

 دیتول زانیدرصد به م ۲۵گذشته به طور متوسط  یسالها یرکود

 ۹۱ال س یالتهابات ارز طیدر شرا یکارخانه افزوده شده است. حت

. میاز چالش آن دوره عبور کن یداخل عبا اتکا به مناب میتوانست

 داتیتول زانیم یعالوه بر عبور و گذار از چالش التهابات ارز نیهمچن

 افتهی ریگ چشم شیافزا ه،یمواد اول یساز یمحصوالت با داخل تیفیو ک

نه اما در کارخا کند ینم دیتول هیمواد اول ایدر دن یساز چراغ چیاست. ه

از  یکی نیو ا شود یم دیکارخانه تول ددر خو زین هیمواد اول یما حت

 .مدرن است یدیافتخارات مهم ما در مجموعه تول

بلکه عالوه بر جذب  مینداشت روین لیسال گذشته نه تنها تعد ۸ در

مهم با اتکا به  نیدر کارخانه محقق و ا زین دیتول شیافزا شتریب یروین

هستند به  تیمشغول به فعال ستمیدرون سکه در  یانسان یروهاین

 دست آمده است.
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 ست؟یچ یچالش صنعت چراغ در خودرو ساز نی: مهمترمیتسن

 داتیدر کشور تنوع تول یساز صنعت چراغ یاز چالش ها یکی: یچنگ

انجام  فتیل سیبار خودروسازان ف کیاست چرا که هر سه سال 

سورن و ...  کس،یآن ال ا یبعد یها مانند سمند که مدل دهند یم

بوده اما ظاهر جلو و عقب  کسانی ها یموارد شاس نیبودند که در همه ا

 یدر سطوح مختلف تکنولوژ راتییتغ نیکرده است ا رییخودرو تغ

شده است.  یساز در صنعت چراغ یدیتول یندهایمنجر به رشد در فرآ

چراغ کاربرد ندارد اما در قطعا  دیتول یمیامروز مطلقا خطوط قد

 نیاز نقاط قوت ا یکینشده است  جادیا یتکنولوژ رییتغ چیه یتورمو

 یبوده که منجر به بروز رسان یو مهندس یطراح میکارخانه قوت ت

 .شده است یساز در حوزه چراغ یدیو خطوط تول ندهایفرآ

بوده و چگونه محقق  یدر چه سحط هیمواد اول یساز ی: داخلمیتسن

 شده است؟

 هیاز مواد اول یبخش یساز یکارخانه داخل نیااز نقاط قوت  یکی: یچنگ

است. به عنوان مثال  شده یم دیتول ییاروپا یبوده که تنها در کشورها

 دیتول هیاز مواد اول یبخش ها میبه بعد و با اوج گرفتن تحر ۹۱از سال 

 شد یوارد کشور م دار خچالی ینرهایکانت قیچراغ که صرفا از طر

مواد  نیا یساز یبه سمت داخل لیدل نیدسترس شد. به هم رقابلیغ

چراغ  یرفلکتور اصل هیها که مواد اول ترموست میحرکت کرده و توانست

مهم در عمده  یاز چالش ها یکی. . میکن دیهستند را در داخل تول

 یاست. در سالها یمیبه مواد پتروش یکاف یکشور، عدم دسترس عیصنا

بورس کاال  قیز طرتنها ا یمیمواد پتروش هب میمستق یدسترس ریاخ

روزانه ما به انواع مواد  ازیکه ن ستیدر حال نیا شود یانجام م

و  میدالالن مراجعه کن دیبا یدسترس یتن است اما برا ۲۰ یمیپتروش

را  ازیمورد ن یکاال ها یمیاز خود پتروش میبه صورت مستق میتوان ینم

 ینشدنکاال پرچالش و عمال  رساز بو دیخر ندیکرد چرا که فرآ هیته

 است.

 
و  یرکود طیدر شرا اتهایمال شیکنندگان از افزا دی: بعضا تولمیتسن

مجموعه  یدارند، برا هیعادالنه گال یستان اتیعدم مال نیهمچن

 شده است؟ جادیا یمشکالت نیمدرن هم چن یدیتول

 یها هیاما رو ستیدادن مخالف ن اتیبا مال یکننده ا دیتول چی: هیچنگ

که  یدکنندگانیتول گرید یشور مشکل دارد. از سودر ک یستان اتیمال

 زین مهیو ب اتیمانند مال ییها نهیانجام نداده و با هز یگذار هیسرما چیه

 وخود را در بازار عرضه کرده  تیفیک یآزادانه اجناس ب ستندیمواجه ن

 .شوند یبازار م بیمنجر به تخر تر نییپا یها متیبا ارائه ق

 : نکته آخر؛ میتسن

کلمه اقتصاد  یواقع یکار به معنا نیبا ا میکرد یما سع :یچنگ

مناسب باعث  داتیبا تمه زیوارم دولت ن دیو ام میکن ادهیرو پ یمقاومت

 . کشورمان شود زیجوانان عز یاشتغال برا جادیو ا یمل دیتول شیافزا

توجه داشته باشند  نیبه ا دیبا دکنندگانیکه تول یاز موارد یکی*

مختلف است. به عنوان  یها در حوزه یاجتماع یها تیمسئول یفایا

 یدیواحد تول کی یتومان اردیلیم ۵ نهیمثال در حال حاضر با صرف هز

شده که  جادیا انیشرکت مدرن در شهرستان آشت رمجموعهیاز ز

 یدر پ نیداشته است عالوه بر ا یدر پ ار ینفر ۲۰۰ ییزا اشتغال

و   مارستانیب  کی شهرستان ساخت یبرا یو رفاه یخدمات  لیمسا

تومان  اردیلیم ۵بالغ بر  یا نهیبا هز دهیاستخر سرپوش  یاساس ریتعم

 . سال گذشته انجام شده است کی یط

 ریمدرس دانشگاه  و مشاور مد ،یصنعت لیکارشناس مسا یفره مانیا 

 یاجتماع تیمسئول یفایچراغ مدرن درخصوص ا یعامل گروه صنعت

معتقد است  یدیبزرگ تول یها شرکت یاشتغال  از سو جادیدر حوزه ا

 نیدر ب یاجتماع یها تیمسئول یفایکه متعهد بودن به ا یدر صورت

شود  لیمدل و الگو تبد کیبه  شوربزرگ ک یدیتول یها شرکت

کوچک کشور  یاز شهرها یاریاز بس یکاریب یکن شهیبه ر توان یم

 بود. دواریام
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 ست؟یچ یتماعدستاورد عمل به تعهدات اج نی: مهمترمیتسن

 یسوال بهتر باشد به صورت مصداق نیپاسخ به ا یبرا دی: شایفره

شود.  به عنوان نمونه  یبررس یاثرات عمل به تعهدات اجتماع

با  یاجتماع یدر سنوات قبل  به لحاظ باورها انیشهرستان آشت

 یتومان اردیلیم ۱۰ یگذار هیهمراه بوده اما با سرما یمختلف یها چالش

منطقه انجام شده تا  نیدر ا یخصکه به صورت ششرکت مدرن 

هزار  ۲۰شهرستان  کیشده است. در  جادیا انیدر آشت دیام یحدود

و   یرفاه ،یحیتفر یفضا جادیا یتومان برا اردیلیم ۱۰صرف  ینفر

 یروندها نیاست که ا نیاست اما نکته مهم ا تیبا اهم اریبس یدیتول

بزرگ  دکنندگانیتمام تول یرامدل و الگو ب کیمنفک و جدا از هم به 

 یاجتماع یها تیاگر در حوزه مسئول گریشود. به عبارت د لیکشور تبد

در جامعه به شدت  دیام یمناسب انجام شود فضا یهایگذار هیسرما

 .ابدی یم شیافزا

صاحبان  یهم برا یماد یسودها تواندیها م نهینوع هز نی: امیتسن

 داشته باشد؟ هیسرما

 یها نهیبزرگ معتقد باشند که با توجه به هز یها شرکت دی: شایفره

 شود یم جادیا ینینچنیانتقال ا یمثل حمل و نقل که در پ یاضاف

حالت در صورت  نیدر  بهتر یحت ایو  شودیحاصل نم یصرفه اقتصاد

اما نکته مهم  رندیدر نقطه سر به سر قرار گ نهیدرآمد و هز ان،یعدم ز

 یها آورده تواند یم یاجتماع یها تیلبه انجام مسئو داست که تعه نیا

آن   یداشته باشد.  که اثرات اقتصاد یدر پ دکنندگانیتول یبرا یمهم

دوره   کیحاصل خواهد شد. که بعد از  میمستق ریبه صورت غ

مطرح شده   کیبا نام ن یادیز اریبس یمال یتواند آورده ها یمشخص م

بخش  دیام یاقع  فضاکنار آن در و دربجا آورد.  عیصاحبان صنا یبرا

کوچک  یدر شهرستانها یاقتصاد یهایگذار هیشده از سرما جادیا

و ...  یفرهنگ ،یمختلف اجتماع یدر حوزه ها  یاثرات مثبت تواند یم

بزرگ، کاهش فقر،  یاز مهاجرت به شهرها یریداشته باشد مانند جلوگ

م دگر ه یبرا یواهخ ریفرهنگ خ یتواند  نوع یکه م  و بزه ادیاعت

 نوعان باشد که قطعا مورد توجه خداوند متعال قرارخواهد گرفت.

 
به خصوص در  یکاریدر حوزه کاهش ب ینوع نگاه چه اثرات نی: امیتسن

 جوانان دارد؟ نیب

با  یگرید یدیشهرستان اگر کارخانه تول نیدر هم دیشما فرض کن 

 نیجوانان در ا یکاریشود عمال ب جادینفر ا ۵۰۰اشتغال  تیظرف

 نیا دیخواهد رفت. فرض کن نیاز ب یهرستان کوچک به طور کلش

شود به طور  ادهیالگو در سراسر کشور پ ایمدل  کیاقدامات به صورت 

خواهد رفت.  نیکوچک کشور از ب یدر اکثر شهرها یکاریحتم ب

 یاجتماع یها تیمانند مدرن که در حوزه مسئول ییها شرکت رانیمد

از  سود  یبخش دیاند معتقدند که با انجام داده یمثبت یها تیفعال

 یخدمات اجتماع ای  یفهم عموم شیحاصل از درآمد  در حوزه افزا

 ییبخش جدا یاجتماع تیتعهدات در حوزه مسئول یفایشود و ا نهیهز

که نگرش مردم به  شود یاقدامات باعث م نیاست.  ا دیاز تول یریناپذ

شود  چرا  یحس همدلنگاه مثبت همراه با  زین یدیتول یواحدها نیا

. و ستیخود ن بیکه مالک کارخانه تنها به فکر ج نندیب یکه آنها م

نا خداگاه مردم به آن شرکتها شود.  شیتواند باعث گرا یامر م نیهم

برد  -برد  یالگو با خروج کیبه عنوان  تواند یروش م نیبه نظر بنده ا

 شود. زیبزرگ تجو یدیتول یهمه واحدها یبرا
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با  ریاخ یدر سالها یاجتماع یها تیشکل عمل به مسئول:  میتسن

 گذشته متفاوت است؟ یدوره ها

 یتنها به موارد یاجتماع تیمسئول یفایگذشته ا یها : در دورهیفره

که در  ستیدرحال نیا شد یچون ساخت مدرسه، مسجد و ... خالصه م

  و یعلم یاز فضاها یماد یها تیبه سمت حما دیبا یدوره کنون

 نی. ایپروژه علم کیاز  تی. مانند حمامیکالن حرکت کن یآموزش

  یاز دانشگاهها یاریشده و بس ادهیپ زین یغرب یروند در کشورها

آنها  یها نهیو هز ستندین یاصوال دولت ییو اروپا  ییکایمعتبر آمر

 نهیو هز شود یم نیمردم  تام ایو  یدیبزرگ تول یها توسط شرکت

و   دیجد  یتکنولوژ کی جادیمنجر به ا که یعلم یاز پروژها یاریبس

پرداخت  شانیندا کیتوسط ن شود یدانش م یحرکت در مرزها ای

 .شود یم

 
مطالب مطرح شده در خصوص  یجمع بند ی: سخن آخر برا میتسن

 یاجتماع تیمدل مسئول یساز ادهیپ

به حوزه  عیصاحبان صنا یتمام یاسالم زیعز رانیدر سراسر ا دوارمیام

و  اورندیب یاشتغال رو جادیبخصوص در حوزه ا یاجتماع یتهایمسئول

 یبزرگ به زادگاهها یشرکتها یدیتول ندیاز فرآ یبخش"مدل که  نیا

از  یبتواند بخش "کوچک منتقل شود یصاحبان آن در شهرستانها

مردمان شهرستانها را اصالح  یو اقتصاد یماعاجت ،یمشکالت فرهنگ

اعتماد به نفس   شیو افزا جادیکه اآن  یخروج نیو  به مهم تر  دینما

مناطق است، منجر  نیدر مردمان و بخصوص جوانان  ا یو باور شخص

 )بازگشت به فهرست(  شود.

 یلینشود مجبور به تعط لیها تعد ندهیشو متیق"

 "میهست
 (۹۶اسفند  ۸تسنیم  خبرگزاری) 

 

با  م،یتسن یخبرگزار یصادفروزش در گفت وگو با خبرنگار اقت دیجمش

نخواهد  یرییتغ یانیپا یدر روزها ندهیانواع شو متیق نکهیاشاره به ا

 نیو تأم شتریفروش ب یبرا دیتول یاز واحدها یکرد، اظهارداشت: برخ

ها  را در فروشگاه یدرصد ۳۵تا  ۳۰ یها فیخود تخف ینگینقد ازین

 .اند در نظر گرفته کنندگانمصرف  یبرا

درصد  ۴۰تا  ۳۰دالر حدود  یبا گران هیمواد اول نکهیا انیبا ب یو

به حال  یفکر ندهیسال آ یکرده است، افزود: اگر برا دایپ شیافزا

خواهند  یلینشود آنها مجبور به تعط ندهیکارخانجات شو متیق لیتعد

 دیعنوان قادر به تول چیها به ه نهیهز شیواحدها با افزا رایشد ز

 .ستندین

 ازمندین دیکرد: تول حیتصر ندهیپودر شو کنندگاندیانجمن تول ریدب

و فروش  دیحجم واردات و قاچاق امکان تول نیبا ا رایاست ز تیحما

 .ستیمحصول در بازار کشور ن

هم گفت: متأسفانه در بخش  ندهیدر رابطه با قاچاق مواد شو فروزش

 و یواردات یاز کاالها یادیبا حجم ز یشیو اقالم آرا ردندانیشامپو، خم

 یرا برا یادیامر مشکالت ز نیکه هم میقاچاق روبه رو هست

 . به وجود آورده است دکنندگانیتول

شوند،  یگذار متیمشمول ق دیبا یاقالم واردات نکهیبرا دیبا تأک یو

در بازار به  یبا راحت یواه یها متیبا ق یواردات یافزود: امروز کاالها

 .شود یانجام نم یجدبرخورد  انیم نیهم در ا یرسد و کس یفروش م

 )بازگشت به فهرست(

  شود یفردا افتتاح م ریق دیکارخانه بزرگ تول نیدوم
 (۹۶ اسفند ۸تسنیم )خبرگزاری  

 
جمهور به  سیرئ یهمزمان با سفر استان م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

در   یاقتصاد مقاومت یها استیس یاجرا یاستان هرمزگان و در راستا

شرکت  ریانواع ق دیاشتغال، کارخانه تول جادیو ا دیاز تول تیحما

 یاز طرح ها یگریفام به همراه تعداد د هیس ینفت یفرآورده ها

 .افتتاح خواهد شد ادر استان فرد یصنعت

 یتن ونیلیم کیاز  شیب شیو افزا یدیواحد تول نیا یراه انداز با

از  شیمحصول به ب نیا دیلتو یاسم تیاستان، ظرف ریق دیتول تیظرف

صورت گرفته بالغ بر  یگذار هیو با سرما دهیتن در سال رس ونیلیم ۶

واحد  نیدر ا میمستق ریو غ ممستقی اشتغال ٬الیر اردیلیم ۱۰۰۰

 .بود خواهد نفر ۸۰۰از  شیب حلهمر نیدست کم در ا
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 ۱.۵است که در  فاز اول  ریق دیدر تول رانیکارخانه بزرگ ا نیدوم نیا 

 تیفعال ها یو در فاز دوم با کمک فرانسو دیتول شیتن افزا ونیلیم

اضافه خواهد  دیتول تیبه ظرف گریتن د ونیلیم ۱کرده و  دایتوسعه پ

 )بازگشت به فهرست( شد.

 قرن میاستاندارد پس از ن دیخودروسازان در تول یناتوان

 / دولت باز هم کوتاه آمدتیفعال
 (۹۶ اسفند ۸فارس  رگزاری)خب 

 
 یاستانداردها یدولت از ارتقا ینینش شاهد عقب یروزها در حال نیا

خودروها عالوه بر مردم،  نییپا تیفیکه ک میهست ییخودرو دیجد

چنان زور  حال هم نیدرآورده است، با ا زیمسؤوالن را ن یصدا

 .چربد یخودروسازان به سازمان استاندارد و وزارت صنعت م

 ریوز یعتمداریفارس، شر یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 دیجد یاستانداردها یبرخ یدستور توقف اجرا راًیاخ یصنعت در حال

 تیقرن از فعال میاز ن شیرا صادر کرده که با گذشت ب ییخودرو

و از رده خارج  یمیقد یخودروها دیصنعت خودرو، همچنان شاهد تول

و  یداخل یخودروها یبازار انحصار ال،ح نیو در ع میدر کشور هست

 یمردم و حت نیرا در ب یادیز یتیآن سالهاست که نارضا یباال متیق

 .کرده است جادیمسئوالن ا

 لیآنقدر باال گرفت که به تشک یمقطع زمان کیدر  یتینارضا نیا

 یشد و توانست تلنگر یمنته یداخل یخودروها دیخر میتحر نیکمپ

آن  جیاز نتا یکیوارد کند که  یسئوالن دولتو م ییخودرو رانیرا به مد

مورد  ۸۵مورد به  ۵۵از  ییخودرو یارتقاء استانداردها یبرا یزیر برنامه

 یمنیو ا تیفیدر ک یراتییقرار شد پس از سالها تغ بیترت نیبود. به ا

 یاستانداردها د نیشدن ا ییاتفاق افتد، زمان اجرا یداخل یخودروها

سازمان استاندارد  سییر روزبخت،یپ رهینشد و به گفته  نییتع ۹۷

 ژهیبه و یداخل یخودروها یبرخ دیآنها باعث توقف تول یاجرا

گردد، خواهد  یبر م شیسال پ ۳۰تا  ۲۰ هآنها ب دیکه تول ییخودروها

است که با  یاز جمله اتفاقات  دیپرا دیتوقف تول ،یشد. به گفته و

 پاید گرفت و البته ساگانه صورت خواه ۸۵ یشدن استانداردها ییاجرا

 .کرده است ییمحصول را اجرا نیا دیبرنامه کاهش تول زین

 یگذار استیس یابتدا در شورا ییگانه خودرو ۸۵ یاستانداردها یاجرا

 بیکشور به تصو ییخودرو رانیصنعت و مد ریخودرو با حضور وز

بار  نیاستاندارد مصوب شد، اما ا یعال یدر شورا زیو پس از آن ن دیرس

توافق انجام  ریخودروسازان ز گر،یمصوب د نیاز قوان یاریم مانند بسه

آن سر باز زدند تا همچنان شاهد  یمصوب زده و از اجرا نشده و قانو

 .میدرجا زدن صنعت خودرو کشور باش

 خودروها تیفیمخالف با بهبود ک شهیخودروسازان؛ هم *

مدار انجمن خودروسازان که همواره سرد سینعمت بخش، رئ احمد

 دیاست و  یداخل یخودروها تیفیمصوب بهبود ک نیمخالفت با قوان

 نیدر ا یمصوبات قانون یاز اجرا یریجلوگ یدر تالش برا ییطوال

 یشدن استانداردها ییبخش دارد، اعالم کرد که در صورت اجرا

 یخودرو متوقف خواهد شد. و زاره ۸۰۰ دیگانه خودرو حداقل تول۸۵

را وارد شدن  دیجد یاستانداردها یجرامخالفت با ا یاصل لیدل

کشور عنوان کرده، حال آنکه  یساز به صنعت قطعه یجد یها بیآس

روز از  یقطعات با دانش فن یسفارش گذار قیسازان از طر قطعه یارتقا

 یعمل یرجسازان خا خودروسازان و ارتباط گرفتن آنها با قطعه یسو

 نیاز رده خارج! در عو  یمیخواهد شد، نه با سفارش دادن قطعات قد

 افتیدر در ادیز یرهایتأخ لیسازان همواره به دل حال، قطعه

 رسد یهستند و به نظر م یمطالباتشان از خودروسازان شاک

سازندگان قطعه، بهتر است  یبرا یدلسوز یخودروسازان در راستا

 .سازان کنند خود به قطعه یبده رداختبه روز شدن پ یبرا یفکر

امکان پاس  یفعل رازیپرت یخودروها نکهیا انیبا ب نیهمچن بخش نعمت

خودروها  نیرا نخواهند داشت، گفته است: ا دیاستاندارد جد ۲۲کردن 

، پژو پارس، وانت ۴۰۵سمند، پژو  با،یت د،یوانت پرا د،یشامل پرا

 دهد یاظهار نظر نشان م نی. اشود یو وانت مزدا م ادیوانت زام سان،یآر

 نییپا یدر کشور با استانداردها یدیتول یاز خودروها یادیحجم ز

شود. یفکر دیآنها با ینیگزیجا یکه برا شوند یم دیتول

 
 یارتقا یشدن استانداردها ییکه مقابل اجرا یاز افراد گرید یکی

با  یخودرو است. و رانیا رعاملیزارع مد کهیهاشم  ستاده،یخودرو ا

گانه  ۸۵ یانداردهااست یاجرا یانجام شده برا یزیانتقاد از برنامه ر

 داتیتول ندیگو یشرکت بنز م رانیشد که مد ی، مدع ۹۷ یخودرو از د

 نی: اشکال در ادیگو یم یاستانداردها را پاس کند. و نیا دتوان یما نم

که  یدر حال میهمه کارها را با جهش انجام ده میخواه یاست که م

زارع  کهی بیترت نی. به اردیصورت گ یزیبرنامه ر دیکار با نیا یبرا

صنعت  تیقرن فعال میاز ن شیبعد از ب ییخودرو یاستانداردها یارتقا
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بهبود  یو احتماالً توقع دارد برا داند یم جوالنهع یخودرو را اقدام

 !فرصت به خودروسازان داده شود زین گریقرن د میخودروها ن تیفیک

 انریا یخودروساز یبنز در پاس کردن استانداردها یناتوان یادعا  *

 یمانند بنز در اجرا یشرکت یاز ناتوان یزارع در حال کهی ،ییسو از

کند که بنا بر  یصحبت م رانیگانه صنعت خودرو ا ۸۵ یاستانداردها

 یبر مبنا دیجد یاستانداردها نیسازمان استاندارد، ا سیاعالم رئ

موضوع  نیبه ا دیبا نیاروپا مصوب شده است. همچن یاستانداردها

شود و هم اکنون  یصادر م کایبنز به آمر التحصوتوجه کرد که م

 کایدر ورود خودرو به آمر ییخودرو یاستانداردها نیتر رانهیگ سخت

مانند بنز توان پاس  ی. پس چطور ممکن است شرکتشود یلحاظ م

 را نداشته باشد؟ رانیا یکردن استانداردها

 ینمجا ختم  نیبه هم نیقوان یمقاومت خودروسازان در مقابل اجرا 

استاندارد  یمانند ارتقا یمسئله را بارها در موارد نیشود و نمونه ا

 ،یمیفرم قد با پلت یخودروها دی، توقف تول ۵و  ۴ ورویخودرو به  دیتول

 زیو تجه تریل ۸ یبا مصرف سوخت باال یخودروها دیتوقف تول

 .مشاهده شده است زین یآلودگ لتریبه ف یزلید یخودروها

محصوالت  دیدر تول یرانیخودروسازان ا یناتوان لیدال نیاز مهمتر یکی

هدف دولتها از  یچشم بسته و ب تیحما ،یجهان یبه روز و با دانش فن

 نه،یزم نیاقدام در ا نیگذشته است که مهمتر یها صنعت در سال نیا

واردات بوده و عمالً  یباال یها واردات خودرو و اعمال تعرفه تیمحدود

از  تیگرفته است. هرچند حما یرانیا دکنندگانیلرقابت را از تو تیقابل

در  دیبا زین تیحما نیاست اما ا دیقابل تأک یداخل امر دیتول

 .ردیمناسب و اثرگذار صورت گ یچارچوب

 از خودروسازان یچشم بسته مسئوالن ناراض تیحما *

 یمنیو ا یفیک یمقاومت خودروسازان در برابر ارتقا یپ در

سازمان استاندارد همواره از حفظ  سیمحصوالتشان، هرچند رئ

مقابل خودروسازان سخن گفته اما  امدنیسازمان و کوتاه ن نیاستقالل ا

صنعت قرار است در  ریسازمان و با دستور وز نیبا توافق ا تیدر نها

 ینظر شود و اجرا دیتجد ییخودرو نهگا۸۵ یاستانداردها یاجرا

 .استانداردها متوقف شود نیاز ا یبخش

در جمع  شیروز پ ۱۵صنعت  ریاست که خود وز یحال در نیا

انتقاد کرد و گفت: صنعت  رانیصنعت خودرو ا گاهیخودروسازان از جا

 .ندارد یقابل قبول گاهیخودرو جا

 ییها تیاست که با وجود حما نیمردم ا یاعالم کرد: سؤال عموم یو

 یخوب گاهیدر جا ایاز خودروسازان صورت گرفته، آ شیپ یها که سال

 نی. با استین یکه پاسخ ما به مردم پاسخ خوب ر؟یخ ای میقرار دار

صنعت از  ریدوباره دولت و وز تیحما لیدل ستیوجود مشخص ن

و چرا باز  ستیچ داتشانیتول تیفیک یارتقا یخودروسازان برا یکوتاه

 م؟یصنعت خودرو کشور هست راداتیهم شاهد اغماض در ا

تعرفه  شیشاهد افزا زین شیپ یندداده که چ یرو یدر حال انیجر نیا

انحصار خودروسازان  تیکه باعث تقو میواردات خودرو به کشور بود

در بازار پرعطش خودرو کشور خواهد شد. تجربه نشان داده  یداخل

دراز  انیسال یدولت از صنعت خودرو ط یچون و چرا یب تیحما

که صنعت نشده بل نیا داتیتول تیگذشته نه تنها باعث بهبود وضع

بار  نیکه ا یکرده است، اتفاق تیآن را هم روز به روز تقو یعقب ماندگ

 .خواهد شد دیگانه تشد۸۵ یهم با کنار رفتن استانداردها

 )بازگشت به فهرست( ریضم کیاز نرگس ن گزارش

در  یمل دیاز تول تیشد/حما تر میوضع صنعت کفش وخ

 ماند یحد حرف باق
 (۹۶ اسفند ۱۱تسنیم  اری)خبرگز 

 
با  م،یتسن یخبرگزار یدر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد یرسول شجر

 یواحدها یرا برا یادیرکود باعث مشکالت ز دیتشد نکهیاشاره به ا

را با  یکفش به وجود آورده است، اظهارداشت: جلسات مختلف یدیتول

 دیاز تول تیدر حما ییو همه شعارها میمسئوالن مختلف برگزار کرده ا

به  یدیتول یبه فکر واحدها یکس ایزنند اما متأسفانه گو یسر م یمل

 .ستیصنعت کفش ن ژهیو

 یفقط سردرگم بوده و برا دیفروش در بازار ع یبه جا نکهیا انیبا ب یو

 یواحدها یلیافزود: تعط م،یزن یم یحل مشکالت خود به هر در

ست و بخش داشته ا یدرصد ۲۰تا  ۱۰کفش امسال رشد  یدیتول

 .شده اند کاریحوزه ب نیا یانسان یرویاز ن یادیز

 یبخش یدیتول یاز واحدها یاریکفاشان دست دوز بس هیاتحاد سیرئ

 حیکنند، تصر یکار م یحدالق تیو با ظرف لیخود را تعط دیاز خط تول

 هیصنعت کفش کشور کاال به روس یاست که روز یدر حال نیکرد:  ا

 دیاز افراد در تشد یتعداد ییه خاطر سودجوکرد اما امروز ب یصادر م

 .قرار دارد ینامناسب تیدر وضع کفشواردات و قاچاق 

کفش به عنوان  هیو رو رهیخود به واردات ز یدر ادامه صحبت ها یو

 یبه راحت انیساخته به کشور اشاره کرد و گفت: سودجو مهین یکاال

 یبازار م یاهپله چسبانده و ر ریز کیکفش را در  هیو رو رهیز نیا

که  میداد شنهادیپ یکند. ما حت ینم یهم با آنها برخورد یکنند کس

در گمرکان مستقر شود  و  گانیبه صورت را هیاتحاد نازکارشناسا یکی
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شوند اما متأسفانه  دیگونه کاالها به عنوان ابزار تول نیمانع وردات ا

 .قبول نکرد یکس

 یکفش فروش خوب دیتول یامسال واحدها نکهیا انیبا ب یشجر

مواد  متیناعادالنه است ق ارینخواهند داشت، گفت: رقابت در بازار بس

داده است. در  شیما را افزا یکاالها متیق تیگران است و در نها هیاول

  )بازگشت به فهرست( قاچاق ارزان است. یکاالها متیکه ق یحال

را  رانیواگن با ا دیقرارداد تول یامضا یسیشرکت سوئ

 کرد بیتکذ
 (۹۶اسفند  ۱۲تسنیم )خبرگزاری  

 
 نفو،یا سیسوئ یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

بر  یمنتشر شده مبن یگزارش ها ل،یاستادلر ر یسیشرکت سوئ

با سازمان  ینیرزمیواگن قطار ز ۹۶۰ دیقرارداد مهم تول کی یامضا

 یسیشرکت سوئ نیکرد. ا بیرا تکذ نرایا یصنعت یتوسعه و نوساز

مناقصه  کیتنها  نینشده بلکه ا منعقد یمیتصم ایقرارداد  چیگفته ه

 .بوده است یعموم

در  نیگزارش داده بودند که طرف شیچند روز پ یرانیا یها رسانه

قرارداد  نیا سیو سوئ رانیا یتجار یها ئتیه انیم ینشست هیحاش

 نیهمچن یرانیا یسانده اند. رسانه هارا به امضا ر یدالر اردیلیم ۱.۴

واگن ها از  نیدر تهران نوشته بودند که ا سیبه نقل از سفارت سوئ

کرج به کار گرفته خواهند  یدر تهران و حومه غرب ۲۰۲۰سال  انیپا

 .شد

قرارداد مهم منعقد شده  نیتوانست اول یقرارداد در صورت امضا م نیا

در  رانیا هیها عل میمان لغو تحراز ز یسیو سوئ یرانیا یشرکت ها نیب

  )بازگشت به فهرست( باشد. ۲۱۰۶سال 

در بخش صنعت به امضا  یچهار سند همکار هیو روس رانیا

 رساندند
 (۹۶اسفند  ۱۸تسنیم )خبرگزاری  

 
سازمان توسعه  یعموم  به نقل از روابط میتسن یبه گزارش خبرگزار

اهمات در بخش صنعت و معدن و تجارت: در تف  ران،یتجارت ا

دو سند  هیو روس رانیمشترک ا ونیسیاجالس کم نیچهاردهم

 یها یهمکار ةنیدر زم زیو دو سند ن یشناس نیزم ۀدر حوز یهمکار

به امضا  یروس یو شرکا درویمیو ا یشناس نیسازمان زم انیم یمعدن

 .دیرس

با  کایاروپا و آمر دفتر هیهمسا یکشورها زیم سیاکبرپور، رئ دهیسپ

 یبر اجرا دیضمن تأک نیاجالس طرف نیا یخبر افزود: ط نیاعالم ا

در ۹۶که در آبان  ،یو تجار یصنعت یکارگروه همکار ةتفاهم نام

تبادل  ،یتجار یها اتیآستراخان امضا شد،  در خصوص تبادل ه

و  یخدمات فن ،یو معدن یصنعت یااطالعات و مناقصات پروژه

در مسکو با  یرانیمحصوالت ا یابیو بازار یمراکز تجار دجایو ا یمهندس

 یبحث و بررس یمناسب توسط طرف روس یاختصاص فضا یبررس

 .کردند

در  ها یهمکار ةتوسع ،یتجار یها شیهما یاظهار داشت: برگزار یو

 شیو هما یکارگروه معدن یبرگزار ،یمعدن عیمعدن و صنا ةنیزم

 ،۲۰۱۸ یم ای لیدر ماه أوردر مسکو  یمعدن یها لیپتانس یمعرف

 یهمکار ،یصنعت یها و توسعه شهرک جادیا ةنیدر زم اتتجربی انتقال

از جمله  زین یخودرو و واگن بار شترکم دیتول نهیمشترک در زم

 .اجالس مطرح شد نیبود که در ا یموارد

 دیاجالس تأک نیموضوعات مورد بحث در ا نیپور افزود: از مهم تر اکبر

 ایبا اوراس یحیموقت تجارت ترج ةشدن موافقتنام ییهادر ن عیبر تسر

 )بازگشت به فهرست( قرار گرفت. نیبود که مورد موافقت طرف

 ادی هیداخل را از ترک دیاز تول تی: حمادکنندهیتول کی

 میریبگ
 (۹۶ اسفند ۱۹تسنیم  )خبرگزاری 

 
 کیشرکت تابا الکترون ،میتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 ۴۵۰(، حدود یریتصو فونی)آ یکیالکترون یفعال در حوزه دربازکنها

پرسنل خدمات پس  د،یدارد که شامل پرسنل تول مینفر پرسنل مستق

نفر  ۲۵۰۰حدود  نیهمچن شوند، یم  یاز فروش،  پرسنل دفتر مرکز

 .شرکت فعال هستند نیدر ا میقمست ریبه صورت غ زین

 یشرکت در خصوص واردات کاال نیعامل ا ریار مدافک محمدرضا

در حوزه  یا واردکننده چیداخل معتقد است، اگر ه دیمشابه تول

باال  یداخل یها کننده دیفعال نباشد فروش تول یریتصو یدربازکنها

 دیتول شیتعداد پرسنل  و افزا شیامر منجر به افزا نیکه ا رود یم

از  یادیواردات سهم ز یباال به حجم توجه. در حال حاضر با شود یم
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با کاهش واردات و  رود یم دیاما ام ستین دکنندگانیتول اریبازار در اخت

 ریمس نیو از ا افتهی شیکنندگان افزا دیتعرفه سهم بازار تول شیافزا

 دیشود. به نظر بنده دولت با جادیصنعت ا نیدر ا یشتریاشتغال ب

 کنند، یور کامل وارد مرا به ط التنوع محصو نیا  ییها واردکننده

 محدود کند.

 
که ما در صنعت  یتعداد پرسنل رندیواردات را بگ یاگر واقعا دولتها جلو

حداقل پنج شش هزار نفر  اضافه  میریبه کار بگ میتوان یدربازکن م

صنفها هم  هیرخ خواهد داد.  در بق یشتریب ییخواهد شد و اشتغالزا

 یم جادیاشتغال ا شتریب یلیخ کار را انجام بدهد که نیاگر دولت ا

دربازکن که بازار آن نسبت به فروش لوازم  دیتول ستمیشود. در س

 جادیا دیتعداد شغل جد نیکوچکتر است ا یلیخ گریو موارد د یخانگ

 شتریب انیبا مشتر گریبزرگ د عیروند را به صنا نیخواهد شد، شما ا

 .اهد شددر حوزه اشتغال مشخص خو جهیآن زمان نت دیده میتعم

و  یداخل یفونهایآ تیفیک سهیدر خصوص مقا یداخل دکنندهیتول نیا

شوم که   یتوانم مدع یبه جرات م یفیمعتقد است، از لحاظ ک یخارج

که  نیو دورب ید یبهتر است به جز ال س یداخل یکاال تیفیک

 .ستیآن به صرفه ن دینشده و تول رانیآن هنوز وارد ا دیتول یتکنولوژ

 

رغبت مردم به  استفاده  لیدر خصوص دال کیالکترون عیصنافعال  نیا

 دیاوریرا ب یبرند خارج کیاالن  نیمعتقد است، هم یخارج یکاال

ما را  یمحصول درباز کنها تیفیو خودتان به شخصه ک دینصب کن

اگر  د،یکن سهیمقا یکره ا ای یژاپن یدربازکنها تیفیو  با ک دینیبب

ل بهتر نبود بنده تمام اظهاراتم را پس داخ دیتول یکاال ریتصو تیفیک

 .رمیگیم

کارخانه  نیدر خصوص صادرات محصوالت ا کیعامل تابا الکترون ریمد

اما  شود یکارخانه انجام م یدیصادرات محصوالت تول یگفت: تا حدود

کارخانه را پوشش  یها نهیاز هز یکه بخش ستین یزانیحجم آن به م

امارات، عراق،  ت،یکو یشورهادهد. در حال حاضر صادرات ما به ک

 .شود یم انجامو افغانستان  هیترک

 لیمثال در افغانستان به دل ستین ادیصادرات ز نیا زانیهر حال م به

 یکه داخل آن کشور وجود دارد، تاجرها یاسیو س یتیمسائل امن

 انجام دهند. یادیز یدهایکه خر کنند ینم سکیر یلیافغان خ

 
 عیچگونه از صنا گرید یوال که در کشورهاس نیافکار در پاسخ به ا

فعال است و    "وی یآ د"برند   هیگفت: در ترک شود، یم تیحما یداخل

 یبرا گانیرا غاتیتبل یعنی. کند یم تیاز آن حما دیشد یلیدولت خ

برند در  نیسال است که با ا کی بایتقر زیالبته ما ن گذارد، یآنها م

دارد  اریرا در اخت هیپنج درصد بازار ترک ری. تابا  زمیکن یم بترقا هیترک

 چیاست و جالب است که ه وی یآ د اریدرصد  سهم بازار در اخت ۹۰و 

شود. برند کوماکس برند  هینتوانست وارد آن کشور ترک یگریبرند د

دو  دیشا دیریکل آن را در نظر بگ ینیچ یبرندها گریژاپن و د فونیآ

 .ته باشندداش اریرا در اخت بازارسه درصد سهم 

 دیتول ریدر مس یاتیمال یدر خصوص چالشها یدر پاسخ به پرسش یو

 ها دکنندهیکشور است که در مورد تمام تول  نیگفت: قوان یداخل

 دیکه محقق شده با یطبق فروش زیشرکت ن نیاست، در ا کسانی

 یکننده است که طبق فروش دیتول فهیوظ نیا م،یرا بپرداز اتمانیمال

 یعموم یکاال کیبه عنوان  تیامن رانیا دربپردازد.  اتیکه دارد مال
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کنند، ما در  دیتول تیامن نیا هیتوانند در سا یبرقرار شده و شرکتها م

 )بازگشت به فهرست(. میندار یمشکل چیمورد ه نیا

 در کشور پا نگرفت؟ یلوازم خانگ یچرا صنعت قطعه ساز
 (۹۶ نداسف ۲۰تسنیم )خبرگزاری  

 
از  یصنعت لوازم خانگ م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

تواند همچون  یدارد م یگسترده ا نیتام رهیآن جهت که زنج

به حرکت درآورد و  زیاز صنعت را ن یگرید یبخش ها و،یلوکوموت

اشتغال در آن ها را فراهم کند.  جادیموجبات خروج آن ها از رکود و ا

 هیقطعات و مواد اول نیتام یاست که  برا دانق مشروط باتفا نیاما ا

 یقطعه ساز داخل یشرکت ها یها یصنعت از توانمند نیا ازیمورد ن

 یساز یامر محقق نشده است و عمق داخل نیبهره گرفته شود، اما ا

 .مانده است نییعموما پا یمحصوالت لوازم خانگ

بند چ ماده  ییجرادستور العمل ا ۹۶سال  یراستا در ابتدا نیهم در

کشور از  ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول ۳۸

دولت و وزارت صنعت و سپس گمرک ابالغ شد  ئتیخانه ه ریطرف دب

 یحقوق ورود ،یساز یعمق داخل زانیبر آن که بر اساس م یمبن

 نیکه درخواست استفاده از ا یانیقاضمت یبرا ریطبق جدول ز

 گردد. یم نییدارند تع را التیتسه

 
 بیبخش نامه که هدف آن ترغ نیسال از ابالغ ا کیاما پس از گذشت 

 چیعمق ساخت داخل عنوان شده است، ه شیکنندگان به افزا دیتول

در نظر گرفته شده  التیاز آن صورت نگرفته و از تسه یاستقبال

 !در کار نبوده است یالتینشده است چرا که اصال تسه یاستفاده ا

 خچالیتعرفه واردات همه قطعات  یوقت دیگذاران پرس استیاز س دیبا

کند  یحکم م یدرصد است، کدام عقل اقتصاد ۱۰به جز درب   زریفر

 نیتر شیکه ب یبخش نامه فوق که طبق آن در حالت التیکه از تسه

درصد حقوق  ۳۰ دیمحقق شده باشد، با زین یساز یعمق داخل زانیم

درصد را پرداخت کند  ۱۶.۵ یعنی کامل، خچالی یدرصد ۵۵ یورود

 یتیوضع زین یمحصوالت لوازم خانگ یاقالم اصل ریاستفاده کرد؟ سا

ناصواب  با  یگذار استیس نیرو ا نیدارند، از ا زریفر خچالیمشابه 

 .شکست مواجه شده است

مشروط و  یتعرفه گذار وهیذکر کرد که هر چند ش دیارتباط با نیا در

کشور ها بوده است و بهره  ریرسوم و موفق در سام یاقدام ،یپلکان

صورت گرفته از  یرو به جلوست اما قاعده گذار یاز آن گام یریگ

قرار داده  یاریبخش نامه را به صورت اخت نیطرف وزارت صنعت که ا

است  یقینشده است، نه تشو میتنظ یبه درست زیتعرفه ها ن زانیو م

هستند و نه  یساز یعمق داخل شیکه به دنبال افزا ییشرکت ها یبرا

 ینامطلوب برا یکه در نقطه ا ییآن دسته از شرکت ها یبرا یدیتهد

 یساز یمونتاژ صرف و اصرار بر عمق داخل یعنی یصنعت لوازم خانگ

موثر واقع شدن  یاقدام الزم برا اقلرو حد نیوقوف کرده اند. از ا نییپا

تر از تعرفه در  شیاست که تعرفه واردات قطعات، ب بیترت نیآن بد

محقق شده است قرار  یساز یعمق داخل زانیم نیکه کم تر یحالت

 یعمق داخل شیافزا ریحرکت در مس یبرا یا زهیتا شرکت ها انگ ردیگ

 )بازگشت به فهرست( بخش نامه داشته باشند. نیو استفاده از ا یساز

درصد  12.5تنها  دی/ تولدیرس دیباالخره به تول 2008پژو 

 تعهدات+جدول
 (۹۶ اسفند ۲۰فارس )خبرگزاری  

 
باالخره به  ۲۰۰۸ماهه امسال، پژو  ۱۱خودرو در  دیبر اساس آمار تول

 ریاخ یها ماه یخودرو را ط نیا دیو وزارت صنعت آمار تول دیرس دیتول

درصد  ۱۲.۵تنها به اندازه  بیترت نیدستگاه اعالم کرد به ا ۱۹۷۱

 .صورت گرفته است دیخودرو، تول نیش اتعهدات فرو

خودرو  دیفارس، طبق آمار تول یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 یط ۲۰۰۸پژو  دیتول شود، یکه هر ماه توسط وزارت صنعت منتشر م

 نیمربوط به مونتاژ ا زیدستگاه اعالم شده بود که آن ن ۴ماهه امسال  ۹

امسال بوده است،  بهشتیردآن در ا دیخودرو در روز افتتاح خط تول

از  ۲۰۰۸ماهه امسال، نام پژو  ۱۰ یوزارت صنعت برا ارالبته در آم

 نینام ا یحذف شده بود که در ماه جار یدیتول یفهرست خودروها

 دیتول یدستگاه برا ۹۶۷خودرو دوباره به فهرست اضافه شده و آمار 

 نیا دیآمار تول نیشده است. همچن دیماه امسال در جدول ق بهمن

 .دستگاه اعالم شده است ۹۷۱بهمن ماه هزار و  انیخودرو تا پا

هزار  ۱۶خودرو حدود  رانیا شود یاست که گفته م یطیدر شرا نیا

 زانیم بیترت نیفروش کرده است و به ا شیرا پ ۲۰۰۸دستگاه پژو 
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درصد تعهدات  ۱۲.۵گذشته فقط کفاف  یها ماه یخودرو ط نیا دیتول

 .دهد یشرکت را م نیا

 
هزار و  ۳۹۹و  ونیلیم کیماهه امسال  ۱۱طبق آمار وزارت صنعت در 

شده که نسبت به مدت  دیدستگاه انواع خودرو در کشور تول ۱۱۱

 کیمدت  نیرا داشته است. در ا یدرصد ۱۴.۱مشابه سال قبل رشد 

 دیدر کشور به تول یدستگاه انواع سوار ۲۹۴هزار و  ۳۱۳و ونیلیم

را  شیدرصد افزا ۱۵.۳اهه سال گذشته م ۱۱که نسبت به  دهیرس

 .دهد ینشان م

 ۹.۷خودرو با رشد   رانیمحصوالت ا دیماهه امسال تول ۱۱ یط

 یاست. سهم خودروها دهیدستگاه رس ۷۰۳هزار و  ۶۵۳به  یدرصد

 ۱۱دستگاه بوده که نسبت به  ۲۵۰هزار و  ۶۴۲رقم،  نیاز ا یسوار

 .را تجربه کرده است یدرصد ۱۱.۳رشد  ۹۵ماهه 

به  دیبا زیماهه امسال ن ۱۱ یط پایمحصوالت گروه سا دیمورد تول در

دستگاه انواع خودرو اشاره کرد که نسبت به  ۲۰۷هزار و  ۶۰۱ دیتول

ماهه  ۱۱داشته است. در  شیدرصد افزا ۱۶.۱مدت مشابه سال قبل 

 دهیرس دیبه تول پایدر گروه سا یدستگاه سوار ۷۱۶هزار و  ۵۵۳امسال 

 .داشته است یدرصد ۱۷.۶رشد  ۹۵ماهه  ۱۱که نسبت به 

 ۱۴۵ دیبه تول دیبا زیبهمن امسال ن یخودرو ط  دیآمار تول یبررس در

درصد  ۵.۶که  میدستگاه انواع خودرو در کشور اشاره کن ۵۶هزار و 

هزار و  ۱۳۷داشته است. در بهمن امسال  شیافزا ۹۵نسبت به بهمن 

که نسبت به مدت  دهیرس دیدر داخل به تول یدستگاه سوار ۶۴۸

 .دهد یرشد را نشان م رصدد ۷.۱مشابه سال قبل 

هزار  ۶۴ زیبهمن امسال ن یخودرو ط  رانیانواع خودرو در ا دیتول زانیم

درصد رشد  ۰.۱تنها  ۹۵دستگاه بوده که نسبت به بهمن  ۷۳۵و 

 ۶۴به رقم  دیبا زیبهمن امسال ن یط پایسا دیداشته است. در مورد تول

 ۹۵که نسبت به بهمن  میدستگاه انواع خودرو اشاره کن ۸۴۰هزار و 

 )بازگشت به فهرست( را تجربه کرده است. یددرص ۹.۸رشد 

 یبا حضور روحان جانیدر آذربا رانیا یکارخانه خودروساز

 شود یافتتاح م
 (۹۶اسفند  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
در  انیمسعود کرباس م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

و  رانیا یاقتصاد یهایمشترک همکار ونیسیروز نخست کم انیپا

آستارا به  دوریکه در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: کر جانیآذربا

شده و روزانه  یانداز راه یلیر ریمس قیدر حال حاضر از طر جانیآذربا

بنا  ستیر حالد نی. اکنند یدو طرف را جابجا م یاواگن کااله یتعداد

مشترک  یگذار هیرشت به آستارا با سرما یلیر ریمس لیبا تکم میدار

 .میکن لیرا تکم جانیآذربا -رشت  دوریدو طرف کر

رشت  نیقزو یلیقرار است راه آهن ر ندهیآ  در نیادامه داد: همچن یو

 کی جانیو کشور آذربا نیبرسد و با اتصال شهر قزو یبردار به بهره

 .میدر حوزه حمل و نقل انجام ده یاقدام فرامل

کاال از هند به  تیاقتصاد، نصف شدن زمان انتقال و ترانز ریگفته وز به

آهن  راه نهیمشترک در زم یهایهمکار نیا یها یژگیاز جمله و هیروس

 .خواهد بود

 یها از پروژه یبهداشت و داروساز  ،ینیگفت: کشت فراسرزم انیکرباس

 .باشد یم جانیو آذربا رانیا یمشترک اقتصاد یهایهمکار

 جان،یجمهور در کشور آذربا سیرئ یگفت: با حضور دکتر روحان یو

 کشور افتتاح خواهد شد. نیدر ا یرانیا یکارخانه خودروساز کی

  )بازگشت به فهرست(

 کننده فوالد کشور دیتول نیاول یسه مشکل اساس 
 (۹۶اسفند  ۲۳)خبرگزاری فارس  

 
کننده  دیکننده فوالد کشور و تنها تول دیتول نیآهن اصفهان اول ذوب

مانند  یاست اما از مشکالت اساس رانیفوالد به روش کوره بلند در ا

و  ازیباالتر از حد ن اریبس یانسان یروین ،یمیقد یاستفاده از تکنولوژ

 .برد یرنج م تیریسوء مد

کننده فوالد  دیت تولشرک نیفارس؛ ذوب آهن اصفهان اول یخبرگزار

کوره بلند جهت  یاست که از تکنولوژ یو تنها شرکت رانیدر کشور ا



 

 35  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

حدود  ۱۳۹۶شرکت در سال  نیا دیکند. تول یفوالد استفاده م دیتول

و امثال  لگردیم رآهن،یت لیاز قب لیتن و از نوع مقاطع طو ونیلیم ۳.۵

 یخارج یهاهزار تن به بازار ۷۵۰حدود  زانیم نیآن بوده است. از ا

شود. متاسفانه از چند سال  یدر داخل کشور مصرف م یصادر و مابق

 اریبس شرفتیدر ذوب آهن به وجود آمده که باعث پ یگذشته مشکالت

فوالدسازان بزرگ داخل کشور شده  ریبا سا سهیشرکت در مقا نیکند ا

فوالد کشور وجود دارد اما  صنعتدر  یادیاست. همواره مشکالت ز

دورتر از انتظارها  یمختص ذوب آهن بوده که باعث شده کم ریموارد ز

 .واقع شود
مشکل در ذوب آهن اصرار به استفاده از  نیو بزرگتر نیاول .۱

در  یساز نهیبدون انجام به شیسال پ ۳۰متعلق به  یتکنولوژ

کوره  یباشد. امروزه تکنولوژ یم نییپا اریبس یو بهره ور دیتول

 یاقتصاد هیتن توج ونیلیم ۵ یباال یها تیظرف یبلند فقط برا

تن  ونیلیم ۳.۵ دیتول اذوب آهن اصفهان ب کهیدارد در حال

مبرم  ازیدارد. با دانستن ن یجهان یبا استانداردها یادیاختالف ز

برنامه  شیهنوز ذوب آهن اصفهان که از چند سال پ لیکشور به ر

ن نشده را دستور کار خود قرار داده بود موفق به انجام آ لیر دیتول

داده  قراررا در دستور کار  یهزار تن ۱۲۰ دیو در برنامه امسال تول

 .منتظر تحقق آن بود دیکه با

نابسامان اشتغال کشور  تیوضع لیبه دل دیمعضل که شا نیدوم .۲

 اریبس یانسان یروین یریبرخوردار نباشد بکارگ تیچندان از مقبول

هر  دیبه ازاء تول یاست. متوسط استاندارد جهان ازیباالتر از حد ن

باشد  یم مینفر به طور مستق ۱۵۰۰تن فوالد خام حدود  ونیلیم

 بایرسد که تقر ینفر م ۴۷۰۰تعداد در ذوب آهن به  نیا کهیدرحال

شود تا افراد  یامر باعث م نیاست. ا یبرابر استاندارد جهان ۳

واقع  دیتوانندمف یمجموعه که م نیصاحبنظر و متخصص در ا

 ستهیرا آنطور که شا ییشوند و فرصت شکوفا دهیشوند کمتر د

توان گفت با در نظر داشتن  یاست، نداشته باشند. به جرات م

% از ۳۰مورد استفاده در ذوب آهن، حدود  یبودن تکنولوژ یمیقد

از  یکیکامال بال استفاده هستند و  یانسان یرویتعداد ن نیا

ذوب آهن و  یتمام شده باال متیگذار در ق ریعوامل تاث نیمهمتر

 شنهادیموضوع است. پ نیهم قایشرکت دق نیسود کم ا هیحاش

 ،یکارشناس یغربالگر کی انجاماست که با  نیموجود و قابل اجرا ا

مجموعه  یو ستاد یبانیپشت د،یتول یرا که در بخش ها یافراد

ذوب آهن و  یتوسعه ا یواقعا بال استفاده هستند را در طرح ها

مورد  نهیبه طور به دیجد یاحدهادر صورت احداث و نیهمچن

 .استفاده قرار داد

حوزه  نیاز کارشناسان ا یاریبس دیاز د دیکه شا یگریموضوع د .۳

ذوب آهن باشد، مشکالت سوء  یعلت در روند نزول نیمهمتر

است. با مطالعات انجام گرفته بر چند شرکت بزرگ  یتیریمد

 یرانیمدشرکت ها از  نیمشاهده شده است که اکثر ا یفوالدساز

 یدر حال نیبرند و ا یسال بهره م ۳۰تا  ۱۰ یتیریبا سابقه مد

 یعیشود. طب یعوض م ریمد ۴سال  ۸ یاست که در ذوب آهن ط

 راینخواهد بود. ز یتکنولوژ رییذوب آهن به فکر تغ تیریاست مد

 شود یم دهیسنج تشانیریدر زمان مد دیتول زانیعملکرد آنها با م

 یگام دیتول یمثال در بحث ارتقاء بهره وربخواهد  یریفلذا اگر مد

انجام دهد. با توجه به  یتواند اقدام ینم ایخواهد و  ینم ای ،بردارد

 نیقابل توجه در صنعت فوالد قطعا بهتر یبر بودن سودآور زمان

کسب  یطیشرا نیدر چن توانند ینم زین ایدن یفوالد رانیمد

مشکالت در ذوب  نیا کهی. الزم به ذکر است تا زمانندینما تیموفق

قابل حل خواهند  ریغ تر کوچکآهن وجود داشته باشد مشکالت 

شرکت کهنه کار که نماد  نیروز به روز شاهد افول ا دیبود و با

 .میاست باش رانیفوالد ا

)بازگشت به  یصنعت یگذار استیکارشناس س -خمسه  مهرداد

  فهرست(

و اشتغال  دیدولت به سمت تول یریگ درصد جهت 10فقط  

 بوده است
 (۹۶اسفند  ۲۵)خبرگزاری تسنیم  

 
به  نکهیبا توجه به ا ا؛یباشگاه خبرنگاران پو یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

سال توسط مقام معظم  نیو ا میشو یم کینزد ۹۶سال  یانیپا یروزها

شده  یو اشتغال نامگذار دیتول یبه عنوان سال اقتصاد مقاومت یرهبر

 جادیدارند دولت در ا دهیعق یاز کارشناسان اقتصاد یاریاست؛ بس

موضوع در  نی. اکند ینم افتیدر ینمره قابل قبول دیرونق تول واشتغال 

کاالها در  یبرخ یمتهایق هیرو یب شیهمچون افزا گریکنار مباحث د

 نکهیا یشد. واکنش دولت برا یسال باعث اعتراضات مردم نیاواخر ا

را کاهش دهد ابتدا  یخود در بحث عملکرد اقتصاد هیه علحجم نیا

جامعه نسبت  یها بود که با موج منف یشصتدهه  تیجمع یادیبحث ز

 یاعتراضات مردم نکهیموضوع مواجه شد و سپس بحث ا نیبه طرح ا

که  یمشاوران دولت مطرح شد به گونه ا یندارد از سو یمنشأ اقتصاد
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 ندهیاعتماد مردم به آ یبازساز»جمهور گفت  سیرئ یمشاور اقتصاد

خود و اشاره به  فتهگ نیمهمتر است و با ا زیاز کاهش تورم ن یحت

از عملکرد  یتیخواست نارضا یحیبه صورت تلو یاعتراضات مردم

رابطه با  نیبراند؛ در ا هیدولت در سال گذشته را به حاش یاقتصاد

عضو  و یاسالم یمجلس شورا ندهی، نما یگانیدل یحاج ینعلیحس

 .میبرنامه و بودجه مجلس گفت وگو کرد ونیسیکم

هم مجلس و هم  ۹۶که در سال  یاز موارد یکی نکهیبا اشاره به ا یو

بود  یفرموده  رهبر معظم انقالب اسالم نیدولت به آن عمل کردند ا

 یها شعار سال در گفته دیاقدام و حرکت است و نبا یکه شعار سال برا

ما  دیاکنون با  شود گفت: یاتیعمل دیبامسئوالن خالصه شود بلکه 

 نیا یکشور را در راستا میکه امسال نتوانست میکن رافمسئوالن اعت

 یشعار سال،  راهبرد سال برا کهی. در حال میبه جلو ببر شیفرما

و اشتغال  دیتول نهیاست اما در زم نهیقابل مالحظه در آن زم شبردیپ

آن مسئوالن بتوانند از  هلیکه به وس یقابل مالحظه ا شرفتیپ چیه

 .است امدهیاشتغال دفاع کنند به وجود ن و دیعملکرد خود در سال تول

و  دیدر سال تول نکهیا انیبا ب یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

درصد بود گفت:  ۱۰سمت کمتر از  نیکشور به ا یریاشتغال جهت گ

است که  دایادعا به لحاظ موارد متعدد از اقدامات دولت هو نیشواهد ا

 ۹۰از  شینداشته است؛ چرا که ب یدغدغه چندان نهیزم نیدر ا ایگو

راستا نبوده  نیکشور در ا یها یریگ و جهت تیریدرصد منابع، مد

 .است

 نیبود شاهد ا یکاریاگر دغدغه دولت رفع معضل ب نکهیا انیبا ب یو

اقدامات ضد  گریگفت: از د میبود یحجم از واردات در سال گذشته نم

 .صادرات مواد خام بود شیدولت در سال گذشته افزا یاشتغال

سال  نیدولت به شعار ا ۹۶اگر در سال  نکهیا انیبا ب یگانیدل یحاج

و اخراج کارگران به  یدیتول یها کارگاه یلیحجم تعط کرد یعمل م

موارد اهتمام  نیبه ا یگفت: اگر دولت درصد دیرس ینم یفعل زانیم

 .کرد یم دایکاهش پ یکاریبقطعا نرخ  داد ینشان م

اشتغال  تیبا اظهار تأسف از وضع یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 انیرا با چشم گر یجوانان یمردم یدر مالقاتها   در کشور گفت:

که توان  کنند ینگران اند و اظهار م یکاریکنم که از ب یمالحظه م

 .سرکار رفته باشند ندارند نکهیرفتن به خانه را بدون ا

که اظهار  میکن یرا مالحظه م یینهایکار آفر گریاز طرف د  افزود: یو

و اکنون به دو نفر  مینفر کارگر داشت ۳۰تا سال گذشته  کنند یم

به صورت  شود یکه به  مجلس مراجعه م یمراجعات نیو  چن میدیرس

 .مرتب وجود دارد

متشکل از  یتجمع یاگر در هر استان نکهیا انیبا ب یگانیدل یحاج

که در سال گذشته مجبور شدند کارگران خود را به نصف  یانیکارفرما

 دیو تول نانیاز کارآفر تشانیشود بدون شک جمع جادیبرسانند ا

 .خواهد بود شتریامسال ب یها کننده

سؤال که چرا  نیدر پاسخ به ا یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 دیتول تیتا به وضع کند ینم دایورود پ یطیشرا نیمجلس در چن

مربوطه باز خواست کند  رانیو از وز دیبهبود ببخش یکنندگان داخل

و مسائل را  ستین داریاکنون ب یاسالم یاز مجلس شورا یگفت: بخش

 .کند یدرست رصد نم

 هیتوج ینه به نفع اقتصاد است و نه دارا ها ونیبار رفتن کنوانس ریز *

 است یو انقالب یاعتقاد

دولت  یکباریسؤال که هر چند وقت  نیه ادر پاسخ ب  یگانیدل یحاج

در  کند یرا مطرح م یالملل نیمختلف ب یونهایبحث الحاق به کنوانس

نظر  نهیزم نیگفت: در ا ستیچ یاسالم یموارد نظر مجلس شورا نیا

 یدارد؛ چرا که برخ ییمبنا شهیتفاوت ر نیمتفاوت است و ا ندگانینما

است که  الحاق  نیائل نگاهشان ابه مس دشانید هیبه زاو هافراد  با توج

 یامر مانهایپ نیکشور به ا وستنیو پ یالملل نیب یها ونیبه کنوانس

که اگر از  یآن را بدانند در حال زین یدرست است و چه بسا امر الزم

و عدم اجازه  یکشور و نگاه اعتقاد یاستقالل، آزاد ،ینگاه انقالب اسالم

نظام است  نیا ین  که جز مبانکفار بر مسلمانا طرهیس رشیبه پذ نید

با نگاه  یالحاقات مطرود است و حت نیالحاقات نظاره  شود ا نیبه ا

موارد به  نیا یو تمام ستیالحاقات به سود کشور ن نیا زین یاقتصاد

است و خالصه  رانیملت ا یمحدود ساز یضرر کشور است و به نوع

 یمنافع اقتصادها نه به نفع  ونیکنوانسبار رفتن  ریتوان گفت ز یم

 .دارد یو انقالب یاعتقاد هیاست  و نه توج رانیملت ا

و  دانند ینم یدولتمردان مشکالت مردم را اقتصاد نکهیدرباره ا یو

که  یا دانند؛ به گونه یم یاسیس شتریب زیرا ن ماهیاعتراضات د یحت

با هشدار درباره تکرار  یلیجمهور، مسعود ن سیرئ یمشاور اقتصاد

 نیتا از ا میبشناس تیرا به رسم گریهمد دیبا»گفته  همایحوادث د

 یخواسته منشأ مشکالت اقتصاد انیب نیو با ا «میکنمعبر سخت، گذر 

  دولت کم شود گفت: یناتوان اقتصاد میدر نظر گرفته نشود و فشار از ت

است که در  یتیاست واقع یدر جامعه اقتصاد یتیمنشأ نارضا نکهیا

 تیوضع  نیجامعه با گوشت و پوست خود ا جامعه وجود دارد و همه

دولتمردان در اصل  رشیپذ دمع ای رشیو پذ کنند یرا درک م

 .کند ینم جادیا یکه در کف جامعه وجود دارد تفاوت یموضوع

 یحال ب نیبودن و در ع رانیمردم و سخنگو ملت ا ندهینما یادعا *

 یکاریچون رکود و ب یخبر از مشکالت

کنند  یم انیب یرا کسان یجمالت نیچن نکهیا نایبا ب یگانیدل یحاج

تعجب دارد که  یجا نیا  گفت: ستندیمردم ن یها توده نیکه در ب

هستم اما  رانیمردم و سخنگو ملت ا ندهیمن نما کند یم انیب یشخص
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 نکهیو  ا کند یم یاطالع یاظهار ب یکاریچون رکود و ب یاز مشکالت

 یکاف یشخص نیندارد چن است قبول یاقتصاد دممنشأ اعتراضات مر

 یتا درک درست دیایب رونیو از تهران ب دیایمردم ب انیاست که به م

 .کند دایمردم پ یاقتصاد تینسبت به وضع

که به  یاست که آن گزارشات نینشاندهنده ا یجمالت نیگفت: چن یو

نسبت به  یتصورات غلط ایشود اشتباه است  یجمهور داده م سیرئ

مردم در شهرستانها  انیبهتر است که به م نیابراکشور دارند بن طیشرا

 دایکشور پ طینسبت به شرا یتر و استانها رفته تا بتوانند درک درست

  )بازگشت به فهرست( کنند.

 دام
 تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد + سند

 (۹۶ اسفند ۶تسنیم )خبرگزاری  

 
دولت  ئتیبا مصوبه ه م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

درصد  ۱۲درصد به  ۲۶تعرفه واردات گوشت گوساله)سرد و منجمد( از 

 یمصوبه ذکر شده اجرا نیکرد. از آنجا که در بند دوم ا  دایکاهش پ

در حقوق  دیتعرفه با رییتغ نیالزم االجراست، ا بیتصو خیمصوبه از تار

 لحاظ شود. زین یمرکو عوارض گ

 
 )بازگشت به فهرست(

 

 شد نیکه پرورش دهنده بلدرچ یمعمار
 (۹۶ اسفند ۶تسنیم )خبرگزاری  

 
روز پنجم اسفند ماه  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

به عنوان روز بزرگداشت خواجه  رانیکشور ا یرسم میدر تقو

روزها  نیاست. اما اشده  یو روز مهندس نام گذار یطوس نیرالدینص

 افتنی دیکه به ام میهست نیاز مهندس یمیحجم عظ یکاریشاهد ب

را با گشتن در  یادیز یسال ها ودخ یلیمرتبط با رشته تحص یشغل

 .ممارست کرده اند یاستخدام یها تیروزنامه ها و سا یآگه

 یبر تارک رشته ها یکه رشته مهندس یگذشت آن زمان گرید

رشته برابر با عاقبت  نیدر ا یکرد و قبول یم یتاز کهی یدانشگاه

کرده و  رییسال است که اوضاع تغ یو آخرت بود. سالها ایدر دن یریخ

که پس از سالها تست زدن و کالس رفتن موفق  یالنیفارغ التحص

دانشگاه ها قبول شوند و پس از مدتها  یشدند در رشته مهندس

 یو مهندس ینو ف یاضیدشوار ر یممارست در پاس کردن واحدها

فارغ  ریباالتر از سا ینه تنها به شغل تیمدرکشان را اخذ کردند، در نها

هفته و ماه ها و گاه  دیکنند، بلکه با ینم دایدست پ النیالتحص

در  یرزمانیکنند که د یسپر یرشته ا هیسا ریرا ز یکاریب یسالها

 .کسب مدرکش بودند یآرزو

 لیفارغ التحص کارانیدر خصوص تعداد ب یآمار شیپ یچند

به  کیاز زبان مسئوالن نقل شد که بر اساس آن نزد یکشورآمار

هستند  یتخصص یتا دکترا پلمیفوق د التیتحص ینفر دارا ونیلیم۴

 النیفارغ التحص کارانیدر صدر ب یمهندس یرشته ها نیب نیکه در ا

 .قرار دارد یدانشگاه

 یمانند و برا یمن ییکه منتظر اشتغالزا یهستند مهندسان انیدر م اما

را  یکنند و سود خوب یم ینیامکانات کارآفر نیبا کمتر یکاریفرار از ب

 .کنند یاز آن خود م

 است یعیدرمانگاه طب کیخودش  نیبلدرچ*

سال است که  ۹مدت  ،یساله، مهندس معمار ۳۲،یاصغر بایفر

 نیکبک و بوقلمون ( مخصوصاً بلدرچ ن،ی)بلدرچوریپرورش ط نهیدرزم

را با پرورش  یمهندس خوش ذوق، معمار نیاست .ا تیفعال مشغول به

 .کرده است بیهنرمندانه ترک نیبلدرچ

 رخانوادهیو ز انیپرجنب و جوش از خانواده ماک یا پرنده نیبلدرچ

 یطعم و مقو خوش ذ،یلذ اریگوشت بس یسانان بوده که دارا کبک
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ان و فراو زیخ و جست ،یپرنده وحش نیطعم مطبوع گوشت ا لیاست. دل

 .دهد یخود انجام م اتیاست که در طول ح یمتناوب یپروازها

در  کوژنیبه نام گل یا ماده زانیم شیمنجر به افزا ها تیفعال نیا

گوشت آن  تیفیپرنده شده و منجر به بهبود ک نیا یها  چهیماه

 ایپرنده  اتیدر طول ح ها چهیهر چقدر که ماه ی. به طور کلشود یم

آنها افزوده شده و گوشت آنها  کوژنیگل زانیبر م تر باشند فعال وانیح

 .شود  یم ذتریلذ

 ومیآهن، سلن ،یفسفر، مس، رو ن،یاسیمنبع خوب ن نیبلدرچ گوشت

عناصر  نیاست. لذا وجود ا B ۶، و  B 2 ،B ۱ یها نیتامیاز و یو غن

 یامراض یموجب شده که برا نیدر گوشت بلدرچ ها نیتامیو و یمعدن

 یدر موارد ایشار خون، ضعف اعصاب و چون آسم، تشنج، ف

 یدارو یخواب یب نیو همچن یجسم یگافتاد عقب ،یروان یها یناراحت

پزشکان  ایدر اغلب نقاط دن لیدل نیمحسوب شود. به هم ییآسا معجزه

سالمت و  یابیبه باز یمبرم اجیافراد مسن و از کارافتاده که احت یبرا

 زیرا تجو نیلدرچدارند مصرف گوشت ب یو جسم یروح یشاداب

 .کنند یم

 است نیتامیبمب و نیتخم بلدرچ*

گرم و رنگ آن  ۸ ۱۵شکل بوده و وزن آن  یضیپرنده ب نیا تخم

است.  یو زرد نخود یتا آب یا قهوه ای اهیس یها با خال دیمعموال سف

در  یوزن دارد ول یمرغ معمول تخم پنجم کی نیاگرچه تخم بلدرچ

برخوردار  یادتریز B ۲و B ۱نیتامیوبا آن از فسفر، آهن،  سهیمقا

آن را  رو نیاست. از ا Cنیتامیبه جز و ها نیتامیاز و یبوده و منبع خوب

کلسترول  زانیباال و م نیتخم بلدرچ تیفی. کاند دهینام نیتامیبمب و

 تواند یتخم م نیا یمغذ باتیکمتر است. ترک یمرغ معمول  آن از تخم

و مواد  وهیسرب و ج رینظ نیت سنگفلزا و،یاکت ویباعث دفع مواد راد

در بزرگساالن باعث  نیتخم بلدرچ رتباز بدن شود. مصرف م دیزا

 میخواب را تنظ کلیقلب و گوارش شده و س ،یدستگاه عصب میتنظ

را به کودکان،  نیلذا مصرف متعادل گوشت و تخم بلدرچ کند، یم

 .میکن یم هینوجوانان، بزرگساالن و کهنساالن توص

شروع  یمتر ۱۲شدنم شد/ از اتاق  نیباعث کارآفر یماریب با مبارزه

 کردم

از گوشت  دیپزشک با کی هیبه توص یماریب کی لیبه دل ۸۷سال  در

ها  . در فروشگاهکردم یدارد استفاده م زین ییدارو تیکه خاص نیبلدرچ

استفاده  دیدر آن زمان منجمد شده موجود بود اما من گوشت تازه را با

باب نشده  نیپرورش بلدرچ یلین زمان مثل االن هم خ. در آکردم یم

 یشخص کیاز  نیعدد بلدرچ ۵ انیاز آشنا یکیبا کمک  جهیبود. در نت

تخم  ها نیبلدرچ نیکه ا دمیو بعد از چندروز د میکرد یداریخر

بعد  یهم دارند. بعد از مدت یا و خوشمزه یگذاشتند و انصافاً تخم مقو

 شتریرا ب ها نیبلدرچ نیگرفتم که ا میصمت اقیاز تحق یکسریاز انجام 

به دهنم مزه کرده بود.  ها نیبلدرچ گذاشتنتخم  نیکنم. راستش ا

آموزش  یها شدم و با شرکت در کالس نیعالقمند به پرورش بلدرچ

پرنده آشنا شدم و عالقمندتر هم شدم.  نیبا ا شتریب نیپرورش بلدرچ

عدد  ۱۰۰۰که  میخانه مان داشت نیرزمیدر ز یمتر ۱۲اتاق  کی

تا کم کم آنها  ختمیاتاق ر نیکردم و به ا یداریرا خر نیجوجه بلدرچ

 .را پرورش دهم

 دیادامه داد: سال اول کار به آزمون و خطا و کسب تجربه تول یو 

من شد.  هیسرما نیبه مهمتر لیتجربه به سرعت تبد نیگذشت اما ا

کامل،  یسوددهبه  دنیرس یاست که برا یبه گونه ا نیپرورش بلدرچ

 دیدر داخل مجموعه انجام شود؛ از جمله تول دیهمه چرخه تول دیبا

. در حال یبند جوجه، پروار کردن، کشتار و بسته دیتخم نطفه دار، تول

هنوز در کشور به طور  نیحاضر استفاده از گوشت و تخم بلدرچ

 دوارمی. امشناسند یاز مردم آن را نم یاریو بس فتادهیجا ن ستهیشا

و  دیمف اریمردم با گوشت بس ییروند آشنا عیها باعث تسر ک رسانهکم

 .شود نیبلدرچ ذیلذ

از  میجوانان برا یبرا ییتومان شروع کردم/ اشتغالزا ونیلیبا دو م*

 تر است درآمد لذت بخش

: در آغاز دیگو یم نیبودن پرورش بلدرچ یبا اشاره به تخصص یاصغر 

روزه و در  کیان و با هزار جوجه توم ونیلیم۲حدود  یا هیراه با سرما

متر مربع کار خود را آغاز کردم و در ادامه از  ۱۲با مساحت  یطیمح

 یتومان برا ونیلیم ۳۰تومان وام گرفتم.  ونیلیم ۳۰ یسازندگ جیبس

کسب  یشتریبخواهد که سود ب یمناسب است اما اگر کس تیلآغاز فعا

 کیگرم است. جوجه  ۲۵۰ نی. هر بلدرچدینما نهیهز شتریب دیکند با

گرم دانه بخورد تا به حد  ۵۰تا  ۴۰روز  در هر وعده  ۴۵ دیروزه با

 نیبلدرچ۲۰۰۰و  یگوشت نیبلدرچ ۴۰۰۰کشتار برسد.  در حال حاضر

شغل دوم من است. سود  نیبلدرچ رورشتخم گذار در کارگاه دارم. پ

که  نمیب یم یدارد اما وقت زین یفراوان یها دارد هرچند زحمت یمناسب

هستند و  تیام در حال فعال  کرده یانداز که راه یچند جوان در کارگاه

برم و  یلذت  م برند ینان حالل را بر سر سفره خانواده خود م یا لقمه

 ونیدر کار دکوراس تیکنم. شغل اول فعال یم یخواه تیاحساس رضا

پرسنل ۱۸ زین یدیمنزل است که در آن کارگاه تول نتیو کاب یداخل

 .دارم

معروف  نیتامیبه بمب و نی/ تخم بلدرچنیخواص گوشت بلدرچ*

 است

قوت غالب  نیکند: بلدرچ یاظهار م نیدرباره خواص گوشت بلدرچ یو

 سیو انگل هیروس کا،یآمر رینظ یصنعت شرفتهیپ یمردم در کشورها

باردار و  یخانم ها یدارد که برا یگوشت گرم نیاست. بلدرچ
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. خواص شود یم زیسط پزشکان تجواست و تو دیمف اریسالمندان بس

 دیاست. تول دیالعاده مف و فوق ستین سهیبا مرغ اصال قابل مقا نیبلدرچ

روز محصول به بازار  ۴۲زود بازده است و ظرف  یتیفعال نیبلدرچ

و  کند یمصرف م یکمتر یبا مرغ غذا اسیدر ق نی. بلدرچرسد یم

که به بمب  نیتخم بلدرچ شود یآن آسان تر صادر م دیتول یمجوزها

 .دارد میلسمرغ ، فسفر و ک برابر تخم ۵معروف است،  نیتامیو

شوند/ با تعداد کم  نیوارد عرصه پرورش بلدرچ قیعالقمندان با تحق*

 شروع کنند

از  دیرا دارند با نیکارگاه پرورش بلدرچ یانداز که قصد راه یافراد

امل باشد ک نیکنند اطالعاتشان از بلدرچ یتعداد کم شروع کنند و سع

شروع در ابتدا به نزد  یبرا یو بعد شروع کنند. بهتر است هر عالقمند

فرد باشد و  نیرا در کنار ا یکار است برود و مدت نیکه خبره ا یکس

 ردیبگ ادیفرد خبره  نیرا از ا یابیمدت هم کار فروش و بازار نیدر هم

فروش  یاتا بعدها بر شود یروش آشنا م نیو با بازار فروش کامال با ا

 نیبلدرچ دیبا نیبه پرورش بلدرچ ینداشته باشد. هر عالقمند یمشکل

 یزیاز چه چ نیبداند که بلدرچ یعنیکند  یرا کامال بتواند رفتار شناس

 نیبلدرچ یاناتوم دیدارد. با یشتریارامش ب یطیو در چه مح ترسد یم

ناسب م یبداند دما دیشود. با قیرف دیبا نیرا کامال بشناسد. با بلدرچ

کامال اشنا  نیبلدرچ یها و داروها است و با واکسن ییچه دما نیبلدرچ

 .باشد

 تیحما انییاست/ از روستا یاقتصاد مقاومت یها تیروستا محل فعال*

 شود

خوب است اما  یلیخ میکن یعنوان م ادیرا ز یاقتصاد مقاومت نکهیا

نار عمل هم در ک دیبا یانجام شدن اقتصاد مقاومت یبرا ستین یکاف

 انییاز روستا دیاقدام و عمل است. با یشعار باشد. اقتصاد مقاومت نیا

 یلیو پتانس تی. روستاها با توجه به ظرفدیایالزم به عمل ب یها تیحما

و  یاقتصاد مقاومت یها عرصه یاجرا یمحل برا نیبهتر ندکه دار

 یاقتصاد مقاومت یها از عرصه یلیها هستند. خ عرصه نیاز ا ییدرامدزا

به دور از  یطیدر روستا مح دیدر شهرها اجرا کرد و فقط با توان یا نمر

ها در روستاها هم از نظر  کارگاه یشهر باشد. در ضمن راه انداز

ارزان است و هم  نیهم زم رایبه صرفه است ز اریبس یاقتصاد

و آشنا  انییاست.  با اموزش به روستا نییپا اریبس یجار یها نهیهز

 نیموجود در روستا و راه پول درآوردن از ا یها تیکردن انها با ظرف

 انییاز روستا می. اما اگر نتوانمیبرس ییبه خودکفا میتوان یم ها تیظرف

انها در  یبه شهر و شکس خوردگ اباعث مهاجرت انه میکن تیحما

 .تر هستند نه در شهر در روستا موفق انییروستا رایشد ز میشهر خواه

را خودم انجام  یابی/ بازاررندیبگ یرا جد یابیبازار دکنندگانیتول*

 دادم یم

که آغاز به  ی:زماندیگو یعرصه م نیدر مورد مشکالت ا دکنندهیتول نیا

 یها نقش کم رنگ خانواده ییدر سبد غذا ییماده غذا نیکار کردم ا

همراه بود اما در حال حاضر با توجه  یادیز یبا سخت یابیداشت و بازار

مردم  دیدر سبد خر ییماده غذا نیمردم ا یها یسطح آگاه شیبه افزا

است. در ابتدا  افتهی یشتریرا باز کرده است و بازار رونق ب دخو یجا

به  یابیبازار یداشتم برا نیکه از بلدرچ یخودم با توجه به شناخت

 یکه توانستم تعداد یو بعد از مدت کردم یها مراجعه م فروشگاه

جداگانه استخدام  ابیبازار جذب کنم و کارمان گرفت چند یمشتر

عم نقش  یاجتماع یها در شبکه غیو تبل ینترنتیا غیتبل یکردم. حت

در پرفروش شدن  یابیخواهد داشت. کار بازار یدر جذب مشتر یمهم

قسمت  دکنندگانیتول دیدارد. با ینقش موثر اریبس یهر محصول

 شتریشان بکنند تا سود یزیر ان برنامه یو برا رندیبگ یرا جد یابیبازار

 .تر باشند شود و موفق

 ازین تیبه حما دکنندگانینکند/ تول یسنگ انداز یجهاد کشاورز*

 دارند

مجوز  افتیدر نهیزم نیاز مشکالت بزرگ در ا یکیافزود:  یاصغر 

 یاز مشکالت یکیارائه بهتر محصوالت و فروش آن در بازار است،  یبرا

ت و مانع از ادامه کار اس دکنندگانیتول ریگ دامن نهیزم نیکه در ا

عرضه محصوالت به بازار مصرف  یبرا یکد بهداشت افتیدر شود یم

اداره  کنم یرا به بازار عرضه م نیمن تخم بلدرچ یاست، وقت

 یبرا یوقت خواهد، یم یکرده و کد بهداشت یآور آن را جمع یدامپزشک

داشتن  کنم یمراجعه م یبه اداره جهاد کشاورز یکد بهداشت افتیدر

 یاریکه بس کنند یم انیسند دار را الزمه ارائه مجوز  ب نیهزار متر زم

موضوع باعث  نیندارند و ا را یطیشرا نیکنندگان چن دیاز تول

در راه  یکوچک خواهد شد و مانع بزرگ یها کارگاه یآور جمع

 .دهندگان خواهد بود پرورش

چون و  شود یعرضه م یمتیق کیهر روز به  ها نیبلدرچ یمصرف یغذا

 یبرا کند یگرم دان مصرف م۳۰تا  ۲۵روزانه  نیهر بلدرچ

 .مشکل ساز است وریدهندگان ط پرورش

و  د،پرورشیواحد در تول یهماهنگ جادیا یبرا هیاتحاد کی وجود

باشد چرا  انیدر عرصه پرورش ماک یانیکمک شا تواند یم وریفروش ط

بازار ارائه به  یمتفاوت یها متیق هیاتحاد کیعدم حضور  لیکه به دل

ارائه  یبرا ییها یوجود تعاون د،یافزا یکار م یو بر سخت شود یم

 یبرا تواند یها م به دست مصرف کننده میستقمحصوالت به طور م

را به همراه داشته  یشتریب یکننده سودآور کننده و مصرف دیتول

 .باشد

و  یدامدار ،یبر فرهنگ دانش آموختگان کشاورز یجد یینقدها*

 وریط
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بر فرهنگ دانش آموختگان  یجد ییکننده موفق نقدها دیتول نیا

 .داند یوارد م رانیدر ا وریو ط یدامدار ،یکشاورز

و  وریط النیاست که فارغ التحص فی: واقعا حدیگو یم یاصغر مهندس

ها  از آن یاریمتاسفانه بس شوند، ینم دیخودشان وارد کار تول یدامدار

دستگاه  کیدر  دهند یم حیترج یلعا التیاز تحص یبا وجود برخوردار

کارشناس باشند. من به  کیکنند و حداکثر  ینیزنشیپشت م یدولت

شوند و مطمئن  دیاندک وارد کار تول هیبا سرما کنم یم هیها توص آن

 یبرا وریتا مقطع دکترا در رشته ط لی. تحصرندیگ یم جهیباشند که نت

 رهیبوده است، ج دیمف اریبس نیکننده بلدرچ دیتول کیمن به عنوان 

آن را  میاست که من از آن برخوردارم و اثر مستق یتیمز یعلم یسینو

 .کنم یم شاهدهم ها نیدر پرورش بلدرچ

از  یکیها را  بازار نهاده ییایماف تیوضع انیدر پا یاصغر مهندس

کند: بازار نهاده  یم انیو ب نامد یم وریدهندگان ط مشکالت پرورش

است و تحت سلطه چند نفر انگشت شمار  ییایکشور کامال ماف یها

. دهند یم شیها را افزا نهاده متیق کنند، یاست که هر وقت اراده م

)بازگشت به  ها ندارد. آن تیبر فعال ینظارت چیمتاسفانه دولت هم ه

 فهرست(

جهور  سیرئ هیبا توص وریتعرفه واردات خوراک ط شیافزا

 لغو شد
 (۹۶اسفند  ۷تسنیم ی )خبرگزار 

 
مرغ و تخم مرغ  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار کشاورز

 نیتام یداخل داتیدرکشور به طور معمول در داخل و از تول یمصرف

در نظر داشت  دی( اما بامیروبه رو هست دیبا مازاد تول یشود )حت یم

 .است ریپذ ریصنعت به شدت از نوسانات نرخ ارز تاث نیکه ا

شود  یم نیکشور از محل واردات تام وریاز خوراک ط یعمده ا بخش

از آن به عنوان صنعت  یاسبقکشاورز ریوز یکالنتر یسیع کهیبه طور

 .کند یم ادی وریمونتاژ ط

 شیپ یچند یدهندگان مرغ گوشت انجمن پرورش ریدب یوسفی محمد

مرغ در  متیق شیافزا مدربارهیتسن یوگو با خبرنگار خبرگزار در گفت

هشدار داده بود و خواهان توجه دولت به موضوع تعرفه  یآت یماه ها

 .شده بود وریاز خوارک ط یبه عنوان بخش ایواردات کنجاله سو

 ایاشاره داشت که دولت قصد دارد که تعرفه واردات کنجاله سو یو

 ۳دهد) شیدرصد افزا ۲۵تا  ۲۰درصد به  ۷( را از وری)خوراک دام و ط

 .شود یمرغ م مرغ و تخم متیق شیامر منجر به افزا نیبرابر کند( که ا

 دیمج م،یتسن یخبرخبرگزار نیگزارش، چند روز بعد از ا نیبنابرا

 شیاز لغو افزا وریخوراک دام و ط عیانجمن صنا سیرئ یریموافق قد

 سیرئ هیخبر داد و گفت: دولت به توص ایتعرفه واردات کنجاله سو

 یکاالها متیکه باعث باالرفتن ق یاز هر اقدام یجمهور تا اطالع بعد

 .شده است عشود،من یم یاساس

 شیامر، اظهار داشت: هرگونه افزا نیشدن ا یمنتف لیدرباره دال یو

به  ایهمچون کنجاله سو یدام یو تعرفه واردات نهاده ها یسودبازرگان

همچون گوشت مرغ، تخم  ینیمحصوالت پروتئ متیق شیافزا یمعنا

 .خواهد بود ریمرغ و ش

گفت:  دولت هم به  وریخوراک دام و ط عیانجمن صنا سیرئ یریقد

که باعث باالرفتن  یاز هر اقدام یجمهور تا اطالع بعد سیرئ هیتوص

شود منع شده  ینیاز جمله محصوالت پروتئ یاساس یکاالها متیق

 .است

 عیو صنا یاکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگان یگزارش، عل نیبنابرا

وزارتخانه  نیا یکاهش شنهادیاز پ زین یهاد کشاورزوزارت ج یکشاورز

 یداریواردات جو خبر داد و اظهار داشت: به منظور استمرار و پا یبرا

وزارت جهاد  ور،یمحصوالت دام و ط متیق شیاز افزا یریو جلوگ دیتول

واردات جو در سال  یبرا یدرصد ۵تعرفه  نییتع شنهادیپ یکشاورز

 .ده استرا به دولت ارائه کر ندهیآ

 نیواردات ا یتا تعرفه فصل میکرده ا شنهادیپ نیافزود:عالوه بر ا یو

 )بازگشت به فهرست(iبرداشته شود. زینهاده ن

گوشت گوساله تعرفه واردات را کاهش  یجهان متیرشد ق

 شد وروی 4 یلیگوشت گوساله برز لویداد/ هر ک
 (۹۶ اسفند ۸فارس  زاری)خبرگ 

 
گوشت  یجهان متیامور دام گفت: ق یبانیشرکت پشت رعاملیمد

 ۴۰۰۰و به هر تن  افتی شیافزا لیدر برز ریسه ماه اخ یگوساله ط

گرفت تا تعرفه  میدولت با توجه به نوسان نرخ ارز تصم د،یرس وروی

 درصد برساند. ۱۲درصد به  ۲۶واردات گوشت گوساله را از 

 ۶روز  رانیوز أتیفارس، ه یرخبرگزا یگزارش خبرنگار کشاورز به

بازار گوشت قرمز، تعرفه واردات گوشت منجمد  میتنظ یاسفند برا

 درصد کاهش داد. ۱۲درصد به  ۲۶گوساله را از 
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بازار،  میتنظ یچند سال گذشته همواره برا یدولت ط نکهیتوجه به ا با

گوشت قرمز سطح کشور را از محل واردات گوشت  ازیاز ن یبخش

 باره کیسؤال به وجود آمد که به  نیا کند، یم نیه تأممنجمد گوسال

 یمسئله در پ نیا ایو آ افتهیافتاده که تعرفه واردات کاهش  یچه اتفاق

صورت  دیبازار شب ع میتنظ یدر راستا نکهیا ایخاص بوده  دمنافع افرا

 گرفته است.

ها،  گوشت قرمز ارگان ازیاز ن یگزارش خبرنگار فارس بخش اعظم به

گوشت  متیتفاوت ق لیسطح شهر به دل یها یفروش ها، کباب انپادگ

 رسد، یهزار تومان به فروش م ۲۸ ییلویکه ک یمنجمد گوساله واردات

 نیهزار تومان است، از ا ۴۵تا  ۳۸ نیکه ب یگوشت قرمز داخل متیبا ق

 .شود یم نیمحل تأم

امور دام در  یبانیشرکت پشت رعاملیمد یورناصر دیحم نیهمچن

گو با خبرنگار فارس در مورد علت کاهش تعرفه واردات گوشت و گفت

 تیبازار و حما میمباحث تنظ یمنجمد گوساله گفت: دولت در راستا

کنندگان اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت منجمد گوساله  از مصرف

 است. کردهدرصد  ۱۲درصد به  ۲۶از 

 یرا ط لیدر برز ژهیو گوشت گوساله به یجهان متیق شیافزا یو

کاهش تعرفه دانست و افزود: طبق  لیدال گریماهه گذشته از د سه

واردکنندگان  یشده گوشت منجمد گوساله برا تمام متیمحاسبات ما ق

 ۴به  لیهزار تومان شده بود؛ چراکه هر تن گوشت گوساله در برز ۲۸

 است. دهیرس ورویهزار 

اشاره  زین ریسه ماه اخ دو،  یبه نوسان نرخ ارز ط نیهمچن یورناصر

بازار  میتنظ یها استیس ینرخ ارز، در راستا شیکرد و گفت: با افزا

را به بازار  یا اضافه متیتا ق گرفت، یم میتصم یا گونه به دیدولت با

 متیتا ق م،یکرد یبا کاهش تعرفه سع جهینکند و در نت لیتحم یداخل

 .میگوساله را ثابت نگه دار نجمدگوشت م

 نیدر ا یخام دام یها جمن واردکنندگان فرآوردهان سیرئ یآگاه فرهاد

بازار و  میکار اگرچه با هدف تنظ نیبه خبرنگار فارس گفت: ا نهیزم

 یها هیتوص رغم یکشور صورت گرفته است، اما عل ازین یکسر نیتأم

گرفت و  میتصم رید اریحوزه، دولت بس نیمرتبط در ا یها مکرر انجمن

رفه واردات گوشت منجمد گوساله کاهش تع ماه ید یابتدا ازبهتر بود، 

 .افتی یم

گوشت قرمز در داخل  دیبا اشاره به مشکالت متعدد در حوزه تول یو

بر است و ما با بحران  گوشت قرمز، آب دیتول که ییکشور گفت: از آنجا

 یبود که تعرفه واردات و سود بازرگان نیما ا هیتوص م،یآب مواجه هست

 نیدرصد لحاظ شود، اما در ا ۵داکثر ح ایبه حداقل ممکن برسد و 

 وجود دارد. ومتمقا نهیزم

 نیدر پاسخ به ا یخام دام یها انجمن واردکنندگان فرآورده سیرئ

تعرفه واردات  هیرو یکاهش ب دیکن یسؤال خبرنگار فارس که فکر نم

از  تر نییپا اریبس یشده گوشت واردات تمام متیتا ق شود، یسبب م

است، گفت:  یاقتصاد مقاومت یها استیبرخالف سداخل باشد که  دیتول

بلکه با توجه به  ست،یداخل ن دیتول یبرا یدیتهد اتنه موضوع نه نیا

شده  تمام  نهیاز سفره مردم و کاهش هز تیکشور منجر به حما طیشرا

)بازگشت به  .شود یمرتبط با گوشت قرمز م ییغذا عیصنا یها فرآورده

 (فهرست

 93گوشت مرغ از سال  دیدر تول رانیا ییخودکفا 
 (۹۶ اسفند ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
اظهار  ویدر مصاحبه با راد یحسن رکن م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یها رساختیاز ز دیگوشت سف دیتول نهیداشت: کشور امروز در زم

هزار تن در  ۵۰۰چهار ساله گذشته  یبرخوردار است و ط یمناسب

 .میصادرات داشته ا وریطحوزه 

از مقدار  شیمحصول ب نیا دیتول تیافزود: هم اکنون امکان و ظرف یو

 .در جامعه وجود دارد یفعل

ضمن اشاره به هدف  یجهاد کشاورز ریوز یدام داتیامور تول معاون

ماهه  ۱۲ یط دیگوشت سف یهزار تن ۲۴۰و  ونیلیدو م دیتول یگذار

 .ر طول سال متفاوت استگفت: کشش بازار مرغ د یسال جار

در ادامه افزود: ماه مبارک رمضان از جمله مقاطع پرکشش بازار  یو

 .مرغ در کشور است

باالخص مواد  ییمواد غذا یریکشش پذ نیداشت: جدا از ا انیب یرکن

سال )بهمن و اسفند( به شدت در جامعه  یانیپا یدر ماه ها ینیپروتئ

 .کند یم دایپ شیافزا

نقاط  یدر اقص یکاف زانیدر حال حاضر مرغ به مکرد:  حیتصر یو

در بازار  کیاستراتژ ریبه عرضه از ذخا یازین یو حت دیکشور تول

 .ستین

 طیشرا جادیدر امور دام گفت: با توجه به ا یجهاد کشاورز ریوز معاون

هم اکنون مصرف کنندگان شاهد تعادل و توازن در بازار  دیمطلوب تول

 .نددر مملکت هست دیگوشت سف

 دیدرصد تول ۱۰۰جمله که در حال حاضر  نیضمن اشاره به ا یو

تا  ۹۳است، افزود: خوشبختانه از سال  یبصورت داخل دیگوشت سف

 .داخل بوده است دیبه تول یمرغ متک نیتام نهیدر زم رانیکنون ا
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از توان  یبازار داخل نیکرد: مرغداران امروز ضمن تام حیتصر یرکن

 .برخوردارند زیمحصول ن نیصادرات ا یالزم برا

هزار تن انواع محصوالت  ۵۰۰چهار ساله گذشته  یاضافه کرد: ط یو

مرغ، تخم مرغ و  یاعم از گوشت مرغ، جگر، سنگدان، پا وریحوزه ط

 .هدف صادرات شده است یبه مقصد بازارها رانیاز ا رهیغ

هزار تن تخم مرغ  ۹۰۰ دیدر ادامه از تول یجهاد کشاورز ریوز معاون

 یتخم مرغ در کشور ط دیخبرداد و گفت: تول رانیدر ا یسال جار یط

 یآنفوالنزا یماریب تیسال با بروز و سرا انیبه پا یدو تا سه ماهه منته

 .دچار مشکل شد

 میبود که دولت به ناچار جهت تنظ یمشکل به حد نیافزود: ا یو

ت از مصرف کنندگان مبادرت به واردا تیها و حما متیبازار، کنترل ق

 .تخم مرغ کرد

 نیتخم مرغ به رغم واردات ا ی: خوشبختانه تراز تجارادآورشدی یرکن

نخست سال  مهیکاال مثبت است چرا که مقدار صادرات تخم مرغ در ن

 سال بوده است. یانیپا یاز مقدار واردات در ماه ها شیب یجار

  )بازگشت به فهرست(

 افتی شیتومان افزامرغ هزار  دیتول نهیهز
 (۹۶ اسفند ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
اظهار  میتسن یخبرگزار یدر گفتگو با خبرنگار کشاورز یوسفیمحمد 

که در خوراک مرغ استفاده دارد،  ایذرت و سو یجهان متیکرد: ق

دالر  ۲۴۰دالر به  ۱۹۰که هر تن ذرت از  یاست به طور افتهی شیافزا

 .است افتهی شیدالر افزا ۴۷۰الر بهد ۳۵۰از هر تن  ایوکنجاله سو

 متیق شینهاده ها، افزا نیا یجهان متیق شیافزود: در کنار افزا یو

 یخوراک دام در بازار داخل متیق یدرصد ۳۵عامل باال رفتن  زیدالر ن

 .شده است

مرغ  دیتول نهیادامه داد: هز یانجمن پرورش دهندگان مرغ گوشت ریدب

تومان  ۵۰۰هزار و  ۸به  شیار تومان افزاباال رفته است و با هز یگوشت

هزار  ۷ متیمحصول اکنون در بازار به ق نیکه ا یاست در حال دهیرس

 .رسدیتومان به فروش م ۳۰۰هزار  ۷تا  ۲۰۰و 

 انیمنجر به ضرر و ز متیق نیکرد: فروش مرغ با ا حیتصر یو

 یمسئوالن دولت ریبازار و سا میمرغداران شده است اما ستاد تنظ

  )بازگشت به فهرست( ما ندارند. یها یبه نامه نگار یهتوج

 خدمات
سال سابقه پرداخت  10ساله با  60 انیروستائ یبازنشستگ

   مهیحق ب
 (۹۶ اسفند ۱تسنیم  خبرگزاری) 

 
 مهیافزود: صندوق ب یمیاکبرکر یعل م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 ینظام جمهور ستهیز جمله اقدامات شاا ریو عشا انیروستائ یاجتماع

 مهیپوشش ب نهیگذشته در زم انیسال یبوده که ط رانیا یاسالم

 .شده است جادیدر کشور ا انیروستائ

است، اظهارداشت:  دیروستا کانون تول نکهیا انیبا ب نیهمچن یو

امرار معاش  یسخت برا اریبس طیدر شرا یمتماد انیسال نانیروستانش

متاسفانه در  یکنند ول یدر مملکت تالش م یاقتصاد خانواده و رونق

بهره  یب یو درآمد یامکانات اجتماع نیکمتر افتیاز در یریدوران پ

 .هستند

خانواده در  یمجلس دهم گفت: نظام سنت یاقتصاد ونیسیعضوکم

بود که فرزندان، پدران و مادران خود را تحت پوشش  یگذشته به نحو

نظام خانواده و  رییز با توجه به تغامرو یدادند ول یخود قرار م

 یمزبور تا حد زمیخانواده هاست مکان یکه بر سر راه اعضا یمشکالت

 .دست داده است ازکارکرد خود را  یادیز

و  یمختلف دولت یکه کارکنان بخش ها یدر ادامه افزود: همانطور یو

 یبرخوردار م یسال خدمت از حقوق بازنشستگ ۳۰پس از  یخصوص

سال تالش و  ۳۰بتواند بعد از  دیبا زین ییشاورز و روستاک کیشوند 

و  یریموهبت برخوردار شود تا با عزت دوره پ نیاز ا یاقتصاد تیفعال

 .کند یکهولت خود را سپر

و  انیروستائ مهیهدف صندوق ب نیاضافه کرد: خوشبختانه با ا یمیکر

 نانیدر دل روستانش یدیو بارقه ام لیدر سطح کشور تشک ریعشا

 .کرد جادیجامعه ا

در  یاز حقوق بازنشستگ یبرخوردار یگفت: نصاب سنوات الزم برا یو

 مهیسال سابقه پرداخت ب ۱۰سال سن و  ۶۰صندوق  تیفعال یابتدا

 .بود

 یسال ها یافزود: ط یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم عضو

صندوق حادث شد و  نیا یکه برا یقبل با توجه به مشکالت مال
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تواند  یمنابع نم یورود زانیم نکهیبر ا یمبن ینیب شیبا پ رنطویهم

مدت  یاستدالل نیکند با چن نیمصارف صندوق را در بلند مدت تام

 .کرد دایپ شیاسال افز ۱۵به  ۱۰سنوات از 

سال گذشته در مجلس  یکه ط یها یریگیکرد: به رغم پ حیتصر یو

سن  مهیسال سابقه ب ۱۰به عمل آمد با حفظ سقف پرداخت 

حکم مزبور به  نطوریسال در نظر گرفته شدو هم ۷۰ یبازنشستگ

سال  ۷۰سال از سقف  کیمورد اصالح قرار گرفت که هر سال،  ینحو

 مهیسال پرداخت ب ۱۰افراد با  یکند تا حقوق بازنشستگ دایکاهش پ

 .برقرار شود

 تیرضا یشد ول یاتیحکم در کشور عمل نیگفت: امسال ا یمیکر

 ۷۰طرف سن  کیرا جلب نکرد چرا که از  ریو عشا انیخاطر روستائ

 رانیدر ا یصندوق بازنشستگ چیه گریو از طرف د ستیسال، سن باال

 .را ندارد یسقف سن نیچن

کرد که با پرداخت  شنهادیپ ۹۷بودجه سال  حهیافزود: دولت در ال یو

کشاورزان و  ان،یسال سن روستائ ۶۰و سقف  مهیسال سابقه ب ۱۰

 نیبهره مند شوند که خوشبختانه ا ید از حقوق بازنشستگبتوانن ریعشا

 .مردم در مجلس قرار گرفته است ندگانیمورد موافقت نما شنهادیپ

 یاقتصاد ونیسیو خنداب و عضو کم جانیمردم اراک، کم ندهینما

بار  کیرا  مهیو کشاورزان حق ب انی: روستائادآورشدیمجلس دهم 

و بخش  ستیزیناچ اریقم بسکنند که ر یبصورت ساالنه پرداخت م

)بازگشت به  بر دوش دولت است. مهیحق ب نیعمده پرداخت ا

 فهرست(

 شوند یم شتریها ب یخدمات/1404اشتغال در تهران  یمایس
 (۹۶اسفند  ۵خبرگزارتسنیم ) 

 

 
 یدر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد یمزدآباد ییمحسن طباطبا دیس

حوزه اشتغال  یاز چالش ها یکی نکهی، با اشاره به ا میتسن یخبرگزار

 ستمیس نیو تحوالت مربوط به ا رییتغ تینسبت به وضع یعدم آگاه

در  ینسبت به آنچه در ده سال آت یقیباشد، گفت: اگر شناخت دق یم

 میمانند تهران نداشته باش یمناطق حساس ژهیبازار کار کشور و به و

 .میکن یزیر یپ زین تاتیبر واقع یو مبتن قیدق یزیبرنامه ر میتوان ینم

 نیا ریدر شماره اخ نکهیبر ا دیبا تاک یکارشناس مسائل اقتصاد نیا

عمده  یبر اشتغال در بخشها یدرآمد»تحت عنوان  یمجله، پژوهش

منتشر شده است که  «یستانده بخش -استان تهران براساس داده

تغال در استان تهران ارائه بازار اش یحال و آت تیاز وضع یقیدق لیتحل

در بخش »دارد که  دیتاک قیتحق نی: امودکند، خاطرنشان ن یم

و شهر تهران رتبه آخر را دارد، در  کیرتبه  شوایشهر پ ،یکشاورز

و شهر تهران رتبه آخر را دارد،  کیرتبه  راناتیبخش صنعت، شهر شم

ر را رتبه آخ راناتیو شهر شم کیدر بخش خدمات، شهر تهران رتبه 

 «.دارد

استان تهران در  یسهم اشتغال در بخش کشاورز نکهیبا اشاره به ا یو

 شیبوده است، گفت: پ ۱.۸۶رقم  ۹۴و در سال  ۱.۹۳برابر با  ۸۵سال 

 یدرصد م ۱.۹۴رقم به  نیا ۱۴۰۴دهد در سال  یها نشان م ینیب

از کم  یتواند ناش یرشد م نیدهد که البته ا یرسد که رشد را نشان م

 .ها باشد خشب رین سهم ساشد

به سهم بخش خدمات در  رانیا یاقتصاد شهر یانجمن علم ریدب

رقم  نیا ۸۵اشاره کرد و گفت: در سال  زیاشتغال استان تهران ن

سال  یدرصد بوده است و برا ۶۰.۷بالغ بر  ۹۴و در سال  ۶۰.۹۷

 تینسبت به وضع یدرصد ۵رسد که رشد  یدرصد م ۶۵به  ۱۴۰۴

 .دهد ین مرا نشا یکنون

سهم  ۱۴۰۴دهد در افق  ینشان م قیتحق نیا نکهیا انیبا ب یو

 یم دایدرصد کاهش پ ۵اشتغال در بخش صنعت در استان تهران 

تنها حدود  زین یاشتغال در حوزه کشاورز نکهیکند، گفت: با توجه به ا

بازار کار به سمت بخش  یاصل شیکند گرا یم دایپ شیدرصد افزا کی

 .خدمات است

استان  یاشتغال در شهرها تیوضع نکهیگفت: با توجه به ا ییطباطبا

موفق نبوده  ینیسرزم شیآما یها استیو س ستیتهران متناسب ن

 یدرون استان یها یشتاب نابرابر شیممانعت از افزا یاست، گفت: برا

 یمجدد و عادالنه اشتغال و کسب و کار در شهرها عیبه بازتو دیبا

 .استان تهران پرداخت

و  یکرد با توجه به حجم منابع آب سطح شنهادیپ نیهمچن یو

را دارد که در  تیظرف نیشده استان تهران ا افتیباز یفاضالب ها

 .فعال تر باشد یبخش کشاورز

 

اشتغال  ختهیرسد رشد لجام گس یگفت: به نظر م انیدر پا ییطباطبا

 لیتبد لیپاشنه آش کیتواند به  یدر بخش خدمات در بلند مدت م

 ریپذ بیبه شدت آس یاقتصاد یبخش در بحران ها نید چرا که اشو

  )بازگشت به فهرست( است.
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مجوز  یشود/ اعطا یدر هند افتتاح م یبزود یرانیبانک ا

 رانیدر ا هیبا روپ یبانک هند یگذار هیسرما
 (۹۶ اسفند ۱۷فارس  برگزاری)خ 

 
 کیدر هند افتتاح و  یبزود یرانیانک اب کیکاردار سفارت هند گفت: 

از بانک  رانیرا در ا هیبا روپ یگذار هیهم مجوز سرما یبانک هند

 .کرده است افتیهند در یمرکز

فارس ،دوش اوتام کاردار  یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 سیرئ ریبا اشاره به سفر اخ یسفارت هند امروز در نشست خبر

 ریسفر دو سال پس از سفر نخست وز نیفت: ابه هند گ رانیجمهور ا

و هند را  رانیارتباط تعهد دو جانبه  ا نیاتفاق افتاد که ا رانیهند به ا

  .دهد ینشان م یتجار بطروا یارتقا یبرا

به عنوان دو  رانیدو کشور هند و ا نیسفارت هند افزود: رابطه ب کاردار

ارتباط  نیو ااست  یو تمدن یخیرابطه تار هیکشور دوست و همسا

 .باعث شده که هر دو کشور خواهان توسعه ارتباطات مدرن باشند

 رانیارتباط با ا یبرا یادیز  العاده فوق تیهند اهم نکهیا انیبا ب اوتام

هر دوکشور در همه  نیب یادیز اریبس لیداشت: پتانس انیقائل است، ب

  .وجود دارد یاقتصاد یها نهیزم

 ادداشتیتفاهمنامه و  ۹به هند  یوحاندر سفر ر نکهیا انیبا ب یو

ها در  تفاهمنامه نیاز ا یکیگفت:  د،یدوکشور به امضا رس نیب یهمکار

 نیا کهیها است، بطور بر درآمد و تعرفه  اتیبرداشتن مال یراستا

 کنند یکار م رانیکه در ا ییها یکه هند شود یتفاهمنامه باعث م

و تعرفه  اتیدو کشور مال به هر کنند یکه در هند کار م یانیرانیوا

  .شوند یکیمبالغ  نینپردازند و ا

 یمشترک بازرگان یها اتاق نیتفاهمنامه هم ب ۴اظهار داشت:  اوتام

  .است دهیو هند به امضا رس رانیا

تجارت و  ،یداشت: ارتباطات، انرژ انیسفارت هند ب کاردار

 یها نامهارتباط مردم و مردم از جمله موضوعات تفاهم ،یگذار هیسرما

 .دو کشور است نیمنعقد شده ب

داشت: هند به دنبال توسعه بندر  انیبا اشاره به بندر چابهار ب یو

و هند  رانیهر دو کشور ا یبرا یبندر از منظر تجار نیچابهار است و ا

 یایافغانستان و آس نیبندر باعث ارتباط ب نیا رایدارد ز تیاهم اریبس

در منطقه را برقرار  یشمال دوریبا کرارتباط  نیو همچن شود یم انهیم

  .کند یم

بندر چابهار، هند در حال  لیاستفاده از تمام پتانس یگفت: برا اوتام

 .توسعه خط آهن چابهار به زاهدان هم هست

 یافتتاح شعبه بانک پاسارگاد در هند بزود *

 یها از بانک یدو کشور گفت: تعداد نیب یبا اشاره به مسائل بانک یو

بانک  یاند که تقاضا درخواست افتتاح شعبه در هند را داده یرانیا

 .است دهیرس ییپاسارگاد به مرحله نها

را توسط  هیبا روپ یگذار هیهم اجازه سرما یهند  بانک کیافزود:  اوتام

 یها پس شرکت نیکرده است و از ا افتیدر رانیهند در ا یبانک مرکز

  .کنند یگذار هیسرما رانیدر ا هیبا روپ توانند یم یهند

و  رانیا نیو تجارت ب یگذار هیسرما زمیمکان کمیته بررسی لیتشک *

 یهند با پول مل

با هند را  یگذار هیاجازه سرما یرانیبانک ا ۶اظهار داشت: تاکنون  اوتام

حذف دالر از  یکه برا یزمیاند و توسط مکان شکل داشته نیبه ا

 ۶ نیپس ا نیست از اشده ا فیتعر هیروپ نیگزیو جا یمبادالت تجار

 تهیکم کی نیهم انجام دهند، بنابرا یگذار هیسرما توانند یبانک م

و  هیو تجارت روپ یگذار هیسرما یها زمیل شد که مکانیمشترک تشک

  .کند یدو کشور بررس نیرا ب الیر

دارند ارتباطات  یدو کشور سع نکهیا انیسفارت هند با ب کاردار

شکل دهند، گفت: سال گذشته تجارت  یانرژ نهیرا در زم یا گسترده

دالر بوده که قسمت اعظم آن  اردیلیم ۱۲.۸و هند  رانیدو کشور ا نیب

  .نفت بوده است دیخر

فروش بلند مدت نفت  شنهادیپ رانیجمهور ا سیرئ نکهیا انیبا ب اوتام

در عرصه  ها یهند یگذار هیاز سرما یاند گفت: از طرف به هند را داده

 .اند تقبال کردهاس رانیا یانرژ

است،  ادیز اریو هند بس رانیا نیتجارت ب تیظرف نکهیا انیبا ب یو

به  دیتنوع با نیدو کشور متنوع شود و ا نیتجارت ب دیبا نیافزود: بنابرا

  .رود شیپ یرنفتیغ یها تیسمت فعال

 رانیتن نفت از ا ونیلیم ۲۷.۱داشت: هند در سال گذشته  انیب اوتام

تر وارد کرده  رقم دو برابر آنچه است که سال قبل نیاوارد کرده است و 

نفت  ها میکه در زمان تحر یزانیاز م شیواردات نفت ب زانیم نیو ا

  .است کرده یوارد م

کاهش نداده است،  رانینفت خود را از ا دیهند خر نکهیا انیبا ب یو

 رانیهند است و اتفاقا واردات نفت از ا یشرکت خوب انرژ رانیگفت: ا

  .میده یهم م شیا افزار

هند  GDP رشد شود یزده م نیداشت: تخم انیسفارت هند ب کاردار

اندازه اقتصاد هند به  ۲۰۲۵هفت درصد باشد و تا سال  ۲۰۱۸در سال 

  .دیدالر خواهد رس ونیلیتر ۴.۳
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 یبه انرژ ۲۰۲۵رشد تا سال  نیبه ا دنیرس یداشت: برا انیب یو

نفت  رهیدارنده  ذخا رانیو از آنجا که اداشت  میخواه ازین یادیز اریبس

در  یتر  ارتباطات گسترده میخواه یما م نیو گاز در جهان است بنابرا

 .میداشته باش رانیبا ا نهیزم نیا

 و هند رانیا نیواردات کاال ب یحیتعرفه ترج یبررس *

هند چه  نکهیدر پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص ا اوتام

 یها و کاهش تعرفه یحیعقاد قرارداد تعرفه ترجان یبرا یا برنامه

دو  نیدارد، گفت: در مذاکرات ب رانیا یکشاورز یمحصوالت صادرات

هم صحبت شده و دو کشور  یحیانعقاد قرارداد تعرفه ترج یکشور رو

اعالم شود تا مشخص  جینتا دیموضوع هستند و با نیا یدر حال بررس

 تواند یم یحیفاده از تعرفه ترجبه کشورها با است ییشود که چه کاالها

  .وارد شود

 یبرنج هند و مشکالت متیق یناگهان شیدر خصوص افزا نیهمچن یو

گفت:  د،یآ یبوجود م یرانیواردکنندگان ا یمقوله برا نیکه در اثر ا

از عوامل  یکی رانیاز سال توسط ا یواردات برنج در مقاطع تیممنوع

در تمام  رانیبرنج به کشور امسئله است که اگر اجازه واردات  نیا

 نکهیخواهد آمد ضمن ا شیمساله کمتر پ نیفصول سال فراهم باشد ا

  .شود یم نییبرنج براساس عرضه و تقاضا تع متیق

 انیب کند یصادر م رانیبرنج خود را به ا نیهند بهتر نکهیا انیبا ب اوتام

 تیفیک درس یکاال باال به نظر م نیا متیق نکهیا لیاز دال یکیداشت: 

  .است رانیبه ا یبرنج هند نیتر و صادرات مرغوب یخوب برنج هند

 زانیسفارت هند در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص م کاردار

 ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸گفت: در سال  رانیبه ا یو برنج هند یواردات چا

 ۷۰۹صادر شده است که ارزش آن   رانیهفتصد هزار تن برنج به ا

به ارزش  یهزار تن چا ۲۵سال  نیدر ا نیو همچن دالر بوده ونیلیم

  .صادر شده است رانیدالر به ا ونیلیم ۹۷

 یهند یتجار شگاهیگزارش: با مشارکت سفارت هند نما نیا براساس

source India Iran در  ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۱ تیلغا ۱۹ خیاز تار

 .شود  یتهران برپا م الدیبرج م

 یمختلف عیصنا ندهینما یشرکت هند ۱۰۰به  کینزد شگاهینما نیا در

 ک،یاطالعات، پالست یغذا، فن آور ،یآالت مهندس نیمانند ماش

 .حضور دارند کیالست

 یهمکار یبرا یرانیمناسب ا کانیشر ییها با هدف شناسا شرکت نیا

مشترک  یگذار هیسرما نیو همچن یگذار هیتجارت و سرما نهیدر زم

 .خواهند گذاشت اهشگیمحصوالت خود را به نما یاحتمال

 )بازگشت به فهرست(  معتمد منفرد الی: لخبرنگار

 

 یمتقاض یها درصد بنگاه 36فقط به  دیرونق تول التیتسه

 + جدول دیرس
 (۹۶اسفند  ۲۶خبرگزارتسنیم ) 

 

 
 نیدتریبراساس جد م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 یدیتول یبنگاه ها یمال نیماه امسال در قالب تأم ید انیآمار تا پا

درصد در  ۶۰ یباال شرفتیتمام با پ مهین یکوچک، متوسط و طرح ها

 یبرا یدیواحد تول ۶۶۶هزار و  ۴۱حدود  یاقتصاد مقاومت یراستا

 ۳۹۴هزار و  ۲۰ تینام کرده اند که در نها ثبت دیرونق تول التیتسه

 .شده اند یبه بانک معرف التیتسه نیا افتیدر یبرا یدیواحد تول

واحد   ۹۵هزار و  ۱۵ماهه امسال فقط  ۱۰ انیآمار تا پا نیتوجه به ا با

 ۱۰۹۸۱۹به ارزش  دیرونق تول التیتسه افتیموفق به در یدیتول

 .شده اند الیر اردیلیم

و  نیشتریب یدیواحد تول ۱۳۶۹گزارش استان اصفهان با  نیا براساس

رونق  التیتسه افتیرقم در نیکمتر یدیلواحد تو ۱۴مناطق آزاد با 

 .ده ماه به خود اختصاص داده اند نیرا در ا دیتول
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  )بازگشت به فهرست(

 متفرقه
 یدولت در اقتصاد مقاومت یکارنامه مردود

 (۹۶ اسفند ۶فارس خبرگزاری ) 

 
و کماکان گذشت  یهم در انتظار تحقق اقتصاد مقاومت گریسال د کی

 ... نهیزم نیاقدامات دولتمردان در ا جیمردم در انتظار آثار و نتا

در انتقاد از عملکرد دولت در قبال مقاومت  یادداشتیجوان در  روزنامه

 :نوشت انیعبداهلل متول دیبه قلم  س یاقتصاد

گذشت و کماکان  یهم در انتظار تحقق اقتصاد مقاومت گریسال د کی

بر اوضاع  نهیزم نیاقدامات دولتمردان در ا جیر و نتامردم در انتظار آثا

کشور  یو رونق اقتصاد دیاشتغال، تول شت،ینابسامان و پرمشکل مع

  .حسرت به دل ماندند

از اقدامات  یگذشته و کنون یها بر کارنامه دولت یاجمال یمرور

. کند یم تیحکا یاقتصاد مقاومت نهیآنان در زم بخش  تیچندان رضا نه

بار در جمع  نیاول یبرا یکه مقام معظم رهبر شیل پهفت سا

 یواجب و ضرورت برا کیرا به  یموضوع اقتصاد مقاومت نانیکارآفر

و  یاقتصاد یها ها و زلزله برابر تکانه دراقتصاد کشور  یساز مقاوم

مطرح  تکاریجنا یکایامر یغرب به سرکردگ یها میو تحر یکارشکن

 نیمسئوالن و دولتمردان تا ا که کرد یتصور هم نم کس چیساخت ه

 .باشند برنامه یتوجه و ب  و ضرورت آن کم تیاندازه نسبت به اهم

 

به شقوق مختلف  یها به نوع تا کنون همه سال شیهفت سال پ از

گذشته تا  یها است اما هر سال دولت شده یگذار نام یاقتصاد مقاومت

رچوب همان و صرفاً در چا یرانقالبیو غ یرجهادیغ یامروز به شکل

خود را به  یموضوع پرداخته و اقدامات جار نیخود به ا یجار فیوظا

  .اند ارائه داده یاقتصاد مقاومت  نام

در باره گزارش  یا حضرت امام خامنه ۹۴ماه سال  وریشهر در

که گزارش  ییاز کارها یبعض»فرمودند:  یدولت یها دستگاه یها تیفعال

اگر چه حاال  ست،ین یمقاومتاقتصاد  یاست مربوط به بندها شده

ها  هاست، باألخره دستگاه دستگاه یجار یاما کارها  شده  ارتباط داده

کار را ما  نیرا به شما گزارش کردند که ا نهایدارند و ا یکار جار کی

اقتصاد  نهیها در زم آمده جزو کارنامه آن دستگاه نهایو ا میکرد

ز کارها هم اصالً ا یبعض ۰۰۰،  ستین نیکه ا یدر حال یمقاومت

  .«.ستین یمقدار کاف نیندارد، ا یاقتصاد مقاومت یبه بندها یارتباط

ها ظاهراً منظور و مقصود حضرت امام  واقع مسئوالن دستگاه در

را درست متوجه نشده بودند و پس از چهار سال از طرح  یا خامنه

خود  یجار یها تیباز هم به گزارش فعال یموضوع اقتصاد مقاومت

 .اند پرداخته یعنوان کارنامه اقتصاد مقاومت به

ها در  ضمن گله از عملکرد دستگاه زین ۹۵سال  وریله در شهر معظم

که مورد انتظار  یزیآن چ یدر اقتصاد مقاومت»فرمودند:  نهیزم نیا

 یکارها کیها و دولت خب  دستگاه دینیاست، بب یکار جهش کیاست 

اقتصاد در همه  نهیند در زمدار یا یمعمول یدارند، کارها یمتعارف

که دارد  یگانه اقتصاد نیچند یها خانه وزارت نیمختلفِ ا یها بخش

 ییزهای)اما( از جمله چ ردیانجام بگ دیکارها خب با نیا رد؛یگ یانجام م

کار  کیالعاده و  کار فوق کیمورد نظر است  یکه در اقتصاد مقاومت

مستفاد  یم رهبرمقام معظ شاتیطور که از فرما است.  آن یجهش

 یبند مرتبط با اقتصاد در سه دسته یها کارنامه دستگاه دیبا شود یم

و  یاقدامات جار» ،«  دار تیو اولو یاقدامات جهش»مستقل مشتمل بر 

 .رندیقرار گ یابیمورد ارز «ربط یاقدامات مبهم و ب»و  «یمعمول

در  یاقتصاد مقاومت یفرمانده ،یاالمر رهبر که حسب شیسه سال پ از

 تهیکم زین یاسالم یو فعال شده ؛ در مجلس شورا لیدولت تشک

دولت  یها تیبا هدف نظارت مستمر و اثربخش بر فعال یاقتصاد مقاومت

  .است شده زین یتخصص شیچهار هما یو تا کنون موفق به برگزار ریدا

 یبهشت دیدر دانشگاه شه ۹۶بهمن ماه  ۲۹که در  شیهما نیآخر در

مرتبط   دستگاه ۱۰مجلس کارنامه  یاقتصاد مقاومت تهیبرگزار شد کم

پروژه مهم )که  ۹۵االشاره بر اساس  موضوع را در سه محور فوق نیبا ا

مربوط ابالغ شده(   دستگاه ۱۰به  یاقتصاد مقاومت یفرمانده قیاز طر

 ۱۰ ی( را برا۲۰از  ۵/۳) ۱۰۰از  ۵/۱۸نمره  نیانگیو م دهکر یابیارز
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تعاون، کار و رفاه  ،یجهادکشاورز یها خانه تدستگاه مشتمل بر وزار

اقتصادو  رو،ین ،یو شهرساز  و تجارت، نفت، راه صنعت، معدن ،یاجتماع

سازمان برنامه و بودجه، سازمان  ،یامور خارجه و بانک مرکز ،ییدارا

و  یبه طور قطع دولت فعل بیترت نیمنظور و به ا یاستخدام ،یادار

  .است را مردود اعالم کرده یومتاقتصاد مقا یقرارگاه فرمانده

اقتصاد »در مقاله  یجار سال ماه ید ۱۴ خیکه در تار طور همان

دولت در  یکارنامه مردود مینوشت« مانده نی؛ مطالبه بر زم یمقاومت

و تمارض  یاز ناتوان یناش نیقیطور قطع و  به یاقتصاد مقاومت نهیزم

 .شود یابی شهیر قیبه صورت دق دیموضوع با نیو... نبوده و ا

پس از جنگ نشان  یها دولت یو رفتار اقتصاد  به عملکرد ینگاه

 کیمحصول  یاقتصاد مقاومت نهیدولت در زم یکه ناکارآمد دهد یم

در  یها پ هاست که دولت نگاه و تفکر غلط در حوزه اقتصاد است. سال

اما در عمل، خود  ندیگو یسخن م رانیاقتصاد ا یساز یاز خصوص یپ

 .مانع تحقق آن هستند نیتر یو جد نیتر یاصل

پس  یها از دولتمردان در طول سال یاریاست که بس نیتلخ ا قتیحق

اند چرخ اقتصاد کشور را بر محور تفکر  از جنگ همواره تالش کرده

تنها چرخ اقتصاد  نه جهیبه چرخش درآورند و در نت یستیبرالیل

 یرا برا ریمس یعیضعف فاحش در عدالت توز لیبلکه به دل دهینچرخ

و تکاثر  یگر یاشراف جیو ترو سو کیاز  ضیبعت  فساد و  توسعه فقر،

 )بازگشت به فهرست( اند. هموار کرده گرید یثروت از سو

 97در سال  یاصالح اقتصاد تیاولو 5
 (۹۶ اسفند ۹)خبرگزاری تسنیم  

 
مزمن  یها یماریاز ب سال هاست که رانیاقتصاد ا -میتسن یخبرگزار

فساد  ،یبانک یبده ،ینگیرشد نقد ،یکاریمانند رکود، تورم، ب یفراوان

و قاچاق، اختالس، سرکوب نرخ ارز،  یرانت خوار ،یو ادار یمال

کاهش صادرات و  د،یو توقف تول یو صنعت دیتول یواحدها یورشکستگ

 ستیمسائل ز ،یو بانک یبحران پول ،یفروش امواردات، خ شیافزا

 یبودجه دولت، تصد ،یبازنشستگ یصندوق ها ،یو منابع آب یطیمح 

 ،یمال نیدر اقتصاد، مساله تام یدولت شبه  یها دولت و بنگاه یگر 

 نیضعف تضم ده،یچیکسب و کار دشوار و پ طیمح ،یگذار هیسرما

 شتریدر ب بای. تقرردب یقانون رنج م تیو حاکم تیحقوق مالک یها 

به عنوان مسکن  ده،یکه به قدرت رس یهگرو ایموارد، هر شخص 

 یرو یادیو کوتاه مدت انجام داده و از اصالحات بن یاقدامات سطح

اصالحات در کوتاه مدت بازخورد  نیگردان شده است، چرا که ا

 .ندینش ینداشته و در بلندمدت به بار م یمناسب

 استیاست س گریاز مشکالت د یاریبس شهیاز مشکالت مهم که ر یکی

 یباشد. سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن شوک ناگهان ینرخ ارز م تیتثب

در  رانیگ میهمه تصم بایاست که تقر یوبیمع کلینرخ ارز، س شیافزا

تورم،  یمقطع نیهمه دوره ها دنبال کرده اند. دولت ها به منظور تسک

 یکه الزمه آن کاهش دستور دینما یگسترده م یها رداتاقدام به وا

 یتورم در بخش ها جادیمسئله عالوه بر ا نیشد. ابا ینرخ ارز م

و  ردیگ یرا م یداخل دکنندگانیمبادله، توان رقابت از تول رقابلیغ

 .دینما یم جادیدر جامعه ا زیرکود را ن

دهه  ۴به  کیدر اقتصاد نزد یو یدولت و انواع دخالت ها یگر یتصد

 یماقتصاد کشور است. آنچه امروز مشاهده  یاست که معضل اصل

نکرده،  یکمک یدولت نه تنها به بهبود وضع اقتصاد یگر یشود، تصد

نرخ  یدستور نییافزوده است. تع طیبلکه روز به روز به بدتر شدن شرا

 یکاالها، بنگاه دار یگذار متیدر بازار و ق التارز و نرخ بهره، دخ

 نهیباشد. آمار مربوط به هز یدولت م یگر یدولت و ... از انواع تصد

 نیدهه نشان از رشد مثبت آن داشته که ا ۴ نیدولت در ا یجار یها

 یدر اقتصاد م یو یها تیبزرگ بودن بدنه دولت و فعال انگریخود ب

ها را مطرح کرده اند  یبحث واگذار شورباشد. تا کنون بارها مقامات ک

. ستیقابل حل ن یبه صورت دستور تیاهم نیبا ا یلکن مسئله ا

 یو شبه دولت یدولت یدولت و بنگاه دار یگر یمشکل تصد ییشناسا

 شیمقابله با آن در پ یبرا یصورت گرفته است اما راه درست یبه درست

 یها استین سیو همچن یقانون اساس ۴۴نگرفته است. مطابق اصل 

باشد  یمعضل م نیشفاف راهکار ا یساز یخصوص ،یاقتصاد مقاومت

و  ردیگ یمصورت ن حیصح یگذار متیق زین یساز یلکن در خصوص

و رانت  تیعدم شفاف ایگردند و  یورشکسته واگذار م یبنگاه ها

 دهد. یها نم یواگذار نیرا در ا یاجازه ورود بخش خصوص یاطالعات

فساد  جادیدولت باعث ا یها و دخالت ها تیانواع محدود جادیا

است. فساد  دهیو انواع رانت و اختالس در کشور گرد یو ادار یاقتصاد

است و با توجه  یاختالس که آمار آن متاسفانه رو به فزونو  یاقتصاد

کشور را بر باد  یها هینه تنها سرما ،یمال نیبه تام دیمبرم تول ازیبه ن

کند، چرا که  یرا در جامعه حکمفرما م یدیرخوت و ناام لکهداده ب

که با زحمت فراوان در اوضاع  دکنندگانیهمه مردم و به خصوص تول

بدون زحمت و با  یعده ا ند،ینما یم تیکشور فعال ینابسامان اقتصاد

 یم یاردیلیم یشبه صاحب ثروت ها کیاستفاده از رانت و فساد 

رفته  یها هیکند و سرما یآنها مقابله نم اب زین یدستگاه چیگردند و ه

 گردند. یبه کشور بازنم زین
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 لیتعط مهین ایو  لیتعط عیاز صنا یاریکه بس یفعل یرکود تیوضع در

دارند. اما نرخ  ازیرونق مجدد ن یبرا یمال نیستند، بنگاه ها به تامه

 الت،یتسه افتیدر ینامتعارف برا یها هیرو الت،یسود تسه یباال

به  یکرده که دسترس جادیا یبحران یبانک ستمیدولت به س یها یبده

 هیمنابع را با مشکل مواجه ساخته است. در حال حاضر سرما نیا

شود؛  یم شنهادیاعتبار پ نیروش تام نیوان بهتربه عن یخارج یگذار

 هایپروژه ینه تنها برا یخارج یها یگذار هیچرا که استفاده از سرما

و به  دیجد یها یکند، بلکه فناور یم نیالزم را تام هیسرما ییربنایز

اشتغال و رونق  جادیوارد کشور شده و از همه مهم تر باعث ا ایروز دن

 هیموجود بر سر راه سرما یقانون یست اندازهاگردد. لکن د یم دیتول

 گردد. یو توسعه کشور م هیمانع ورود سرما یخارج یگذار

حاصل از صادرات  یارز یبه درآمدها یو وابستگ یتک محصول اقتصاد

کشور است.  یاز معضالت اقتصاد یکیدراز  انینفت و گاز در سال

 ییربنایمولد و ز یدرآمدها در بخش ها نیمتاسفانه عدم استفاده از ا

کل کشور نه تنها باعث توسعه کشور نشده  ینگینقد شیاقتصاد و افزا

از سال ها تورم باال و رکود را به  یدر برخ ،یهلند یماریبلکه با بروز ب

صادرات  شیبه نفت و افزا یکاهش وابستگ یدنبال داشته است. برا

 تیحما تمیارزان ق التیبا تسه دکنندگانیاز تول ستیبا یم یرنفتیغ

شده و واردات  یریجلوگ یینها یکاال ختهیشوند و از واردات افسار گر

و  یرنفتیامر صادرات غ نیا جهی. در نتابدیش یافزا یو فناور زاتیتجه

کشور  یفعل یرکود طی. اما در شراافتیخواهد  شیها افزا اتیمال

 یها تیحذف معاف قیکشور تنها از طر یاتیمال یدرآمدها شیافزا

 خواهد بود. ریامکان پذ یاتیمال هیو گسترش پا یاتیمال

 رهیبه طور زنج یگفته شد مشکالت اقتصاد شیتوجه به آنچه در پ با

متاثر  زیرا ن گریبخش، بخش د کیبه هم مرتبط بوده و اختالل در  یا

با هم  زین یمختلف اقتصاد یراهکارها و درمان بخش ها د،ینما یم

 یاقتصاد یبخش ها ریبهبود سا بخش باعث کیمرتبط بوده و درمان 

شفاف  نده،یدر سال آ یاصالح اقتصاد تیاولو نیترگردد. لکن مهم  یم

به بخش  یدولت یبنگاه ها و طرح ها یواگذار ،یاقتصاد یساز

 ،یخارج یگذار هیرفع موانع سرما ،یاتیاصالح نظام مال ،یخصوص

و  نیتر توان ذکر نمود که مهم یکشور را م یو ارز یاصالح نظام بانک

 است. یاقتصاد یآنها شفاف ساز نیتر یاصل

 )بازگشت به فهرست( رانیاتاق ا ندگانینما اتیراهدار عضو ه لدای* 

 

 

 

است نه  یکاریدهنده آمار ب حجم مراجعات مردم نشان

 اعداد و ارقام
 (۹۶اسفند  ۱۶)خبرگزاری تسنیم  

 
 ،یعباس گودرز ا،یاشگاه خبرنگاران پوب یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 زانیدرخصوص م یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیعضو کم

 یکاریگفت: اکنون منظور از آمار ب ویدر کشور به راد یکاریاشتغال و ب

که  یندارند در صورت یشغل چیکه ه یافراد یعنیمطلق است  یکاریب

مطلق  کاریما بهستند ا کاریکه در واقع ب داز افراد هستن یاریبس

ستندین . 

 

 نیاما ا شود یدرصد اعالم م ۱۰ یکاریب یافزود: اکنون آمار رسم یو

مراتب بدتر از  به تیاز نقاط کشور وضع یاست و در برخ نیانگیرقم، م

عدد است نیا . 

 

و اشتغال  یکاریآمار ب یگفت: برا یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

د و از حجم مراجعات مردم به دفتر کر هیبه آمار و ارقام تک ستیالزم ن

به حجم معضل  توان یمسئوالن م ریو سا هیانتخاب یها حوزه ندگانینما

برد یدر کشور پ یکاریب . 

 

مقام معظم  یکشور از سو یامسال مسئله اساس نکهیا انیبا ب یگودرز

به  یرهبر هیاشتغال بود گفت: توص جادیو ا دیرونق تول یرهبر

شب و روز کار کنند و  یکاریدر راه حل معضل ب بود که نیدولتمردان ا

جهت رفع  است و نه به فیو از سر تکل یکار جهاد شیمعنا نیا

 یمتأسفانه مسئوالن نمره قابل قبول دمور نیکه در ا تیمسئول

رندیگ ینم . 

 

 نیدر رابطه با اشتغال ا یده گزارش حیصح وهیش نکهیبا ابراز ا یو

که به نام اشتغال  یسال نیهند در اگزارش د ندیایاست که مسئوالن ب

 یبرا ایکردند  ییرا بازگشا لیو تعط لیتعط مهیاست چند کارخانه ن

 )بازگشت به فهرست( حل مشکالت آن برنامه داشتند.

 
                                                 
 


