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 لهمقا
   یدر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتیب
 (۹۷فروردین  KHAMENIE.IR ۱خبرگزاری )  

 
 میبسم اهلل الرّحمن الرّح

 نایّو نب دنایّس ٰ  یو الصاّلة و السّالم عل نیالحمدهلل ربّ العالم و

 نیاالطهر نیبیآله االط ٰ  یمحمّد و عل ٰ  یالمصطف القاسم یاب

علىّ بن  کولیّ ٰ  . اللّهمّ صلّ علىنیاالرض یف ةاهللیّبق مایّس نیالمنتجب

علمک صالةً دائمةً بدوام عزّک و سلطانک، اللّهمّ  یعدد ما ف  ٰ  یموس

علمک سالماً دائماً بدوام  فی ما عدد الرّضا  موسى بن علىّ ٰ  على مسلّ

بن محمّد  یّعل کیّول ٰ  ی. اللّهمّ صلّ علائکیمجدک و عظمتک و کبر

 .سالماً دائماً بدوام عزّک و سلطانک یّالنّق یالهاد

سال  کی گر،یبار د کیکرد  تیعنا قیمتعال را شاکرم که توف یخدا 

و وفادار  زیمطهّر و مبارک با شما مردم عز ی بقعه نیدر کنار ا گرید

که از سراسر  یزیخود را به زوّار عز ی کنم و سالم مخلصانه دارید

شهر مقدّس  نیمجاوران محترم ااند و به  اجتماع کرده نجایکشور در ا

و  کنمیعرض م کینوروز را تبر دیعرض کنم. حلول سال نو و ع

 نی. اکنمیعرض م تی( را تسلهیعل اللّه )سالم یشهادت حضرت امام هاد

 ٰ  یهد ی که از ائمّه یآثار و برکات ی امام بزرگوار در مجموعه

 ارت،یضمن زرا دارد که در  تیّخصوص نیاست، ا دهی( رسالسّالم همی)عل

و  یواف انی( را با بالسّالم همیائمّه )عل اماتفصول مربوط به مق نیتر مهم

 نیاز ا ره،یکب ی جامعه ارتیاند. ز کرده انیب راتیتعب نیباتریبا ز ،یشاف

( ۱از غُرَر) یکیکه  ریدر روز غد نیرالمؤمنیام ارتیبزرگوار است؛ ز

بزرگوار است.  نیت، از ا( اسالسّالم همیائمّه )عل شاتیو فرما راتیتعب

که شهادت -امام بزرگوار  نیا زِیآم برکتِ نگاهِ عطوفت بهکه  میدواریام

در  رانیملّت ا -نوروز همراه شده است دیبا روز اوّل سال و با ع شانیا

 .برخوردار باشند یاله تیسال از هدا نیا

امروز چند مطلب را من عرض خواهم کرد به شما برادران و خواهران  

 کی. اوّالً رانیملّتِ بزرگِ ا ی و در واقع به همه دیکه حضور دار زیزع

چه در - یاسالم یجمهور ی ساله چهل ی به کارنامه ینگاه گذرا و اجمال

کرد؛  میخواه -و شعارها و ارزشها، و چه در عملکردها یانیاصول بن

انقالب است.  یروزیسال پ نیکه امسال است، چهلم ۱۳۹۷چون سال 

پرچمِ برافراشته، چشمها را، دلها را در  نیهل سال، اچ نیدر ا

 میلیمنطقه به خود جلب کرده است. ما یاز ملّتها یمیعظ ی مجموعه

 یِاصل یچهل سال، شعارها نیدر ا مینیبب م،یبکن ینگاه اجمال کی

در  نیاست، عملکرد ما مسئول یتیّوضع هدر چ یاسالم یِنظامِ جمهور

 یو مفصّل یبحث طوالن کیبحث،  نیا مدّت چگونه است. البتّه نیا

لذا بنده اکتفا  ستیجلسه ن نیمناسب ا ل،یاست که با آن طول و تفص

موضوع را محوّل  نیمفصّلِ ا انیبااشاره؛ ب باًیکوتاه و تقر یانیبه ب کنمیم

رمضان. اگر زنده بودم و ماه  مبارکدر ماه  یگرید ی به جلسه کنمیم

ماه مبارک رمضان، مفصّل  یدارهایداز  یکیمبارک را درک کردم، در 

 .است نیمطلب ا کیشاءاللّه صحبت خواهم کرد؛  ان نهیزم نیدر ا

در کشور ما استعدادها و  میاست که عرض کن نیا یمطلب بعد 

وجود دارد که تاکنون از آنها استفاده  یا گسترده اریبس یتهایّظرف

خواهد  شیکشور بمراتب پ تیّنشده است؛ اگر استفاده بشود، وضع

است  نیا کنم،یکه امروز عرض م یرفت و بهتر خواهد شد. مطلب بعد

 وبیبه ع یمقدار کی ست؛یچ تهایّن ظرفیاز ا ی که موانع استفاده

موجب شده است که  یزیچه چ مینیبب م؛یخودمان واقف بشو یِرفتار

فصل  سر ،ی. مطلب بعدمیاستفاده کن عیوس تیّظرف نیاز ا میما نتوان

است؛  «یرانیا یاز کاال تیحما»به شعار امسال است که راجع  ،یبعد

به  یا اشاره کی. بعد هم کنمیعرض م نهیزم نیدر ا یحیتوض کی

فهرست  نیخواهم کرد؛ ا ندهیبه آ یا اشاره کیمسائل منطقه و 

که در  زیو خواهران عز زیبرادران عز دوارمیامروز است. ام یبحثها

متعال  یرا بشنوند و از خدا بحث نیجلسه حضور دارند، با حوصله ا

کند تا بتوانم آنچه مورد نظر  ایکه زبان بنده را گو کنمیدرخواست م

 .کنم انیب است

 نیادیانقالب و اصول بن یانقالب و شعارها یِاصل یبابِ ارزشها در

است که انقالب، امتحان  نیعرض بکنم ا توانمیانقالب، آنچه من م

توانسته است  رانیملّت ا یعنیپس داده است؛  نهیزم نیدر ا یخوب

انقالب را به همان استحکامِ اوّل، تا  یاصل یرا و شعارها نیادیاصول بن

 ،یاست: استقالل، آزاد نهایا یاصل ی. شعارها و ارزشهاکندامروز حفظ 

عدالت، و برتر و  ،یملّ یباور و خود یاعتماد به نفس ملّ ،یساالر مردم

در  عتیو شر نیشدن احکام د ادهیتحقّق و پ نهایا ی باالتر از همه

 .شعارها با همان طراوتِ اوّل حفظ شده است نیکشور؛ ا

 نیا یعموم ی خواسته نیکشور از استقالل برخوردار است و ا امروز

 ی سال سلطه ستیبه دو رانیواکنش ملّت ا یعنیمردم در انقالب بوده، 

هل فکر و ما، ا یرا خوب است جوانها نیکشور است. ا نیبر ا گانگانیب

 ستیما، مورد توجّه قرار بدهند. تا قبل از انقالب، حدود دو قیتحق

 ریکشور مسلّط بودند و حکومتها ز نیگر بر ا سلطه یهاسال قدرت

 نِی. حکومت قاجار با تضمکردندیحکومت م گانهیب یقدرتها ی هیسا
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و روس، در  رانیا یدر جنگها یعنیبر سرِ پا بود؛  هیروس یِدولتِ تزار

ها[ قول گرفت که  ]از روس یقاجار یرزایم عبّاس ،یترکمانچا ی هیّقض

پرچم و  ریخاندان قاجار ز یعنیبماند؛  یباق ارحکومت در خاندان قاج

آمدند، رضاخان را سر  ها سی. بعد انگلکردندیم یها زندگ ضمانت روس

رضا را سر کار آوردند؛ بعد در  محمّد ها سیکار آوردند؛ همان انگل

شدند و  دانیوارد م ها ییکایآمر ۳۲مرداد سال  موهشت ستیب

 یسالها نیدر طول ا یعنیسلطنت کردند؛  دیرضا را تجد محمّد

. بُردیو م آورد یآن قدرت م ایقدرت  نیا ایما را  یحکومتها ،یمتماد

با هم  یو روس تزار سیانگل -۱۹۰۷قرارداد -از زمان  یا برهه کیدر 

قسمت  کیکردند؛  میخودشان تقس نیرا ب رانیتوافق کردند، کشور ا

قسمت  کیروس،  ی سلطه ریقسمت ز کی س،یانگل ی سلطه ریز

سلطه بود؛  ریکشور در ز جور نیا یعنیوسط مستقل؛  نیکوچک هم ا

حالت خارج بشود و  نیبود که از ا نیا رانیملّت ا یلذا خواست عموم

در  یکشور چیعرض بکنم که امروز ه توانمیکند. من م دایاستقالل پ

از  ینحو به ایدن یملّتها ی ندارد؛ همه رانیبه استقالل ملّت ا یملّت ا،یدن

که آرائش  یدر مقابل قدرتها دارند. آن ملّت یکار مالحظه ینوع ء،انحا

 نیاست. بنابرا رانیملّت ا رد،یگیاز قدرتها قرار نم کدام چیه ریتحت تأث

 .استقالل محفوظ ماند

انقالب بوده  یاصل ینار هم جزو شعارهادر ک یاستقالل و آزاد ؛یآزاد 

 یانصاف یب یا شده است. بله، عدّه نیکشور تأم نیدر ا یاست؛ آزاد

 یآزاد ندیگویو بدروغ م کنندیموجود استفاده م یاز آزاد کنند؛یم

هم سخن آنها را بازتاب  گانهیب غاتیو تبل گانهیب یوهایوجود ندارد؛ راد

فکر هست،  یوز در کشور ما آزادامر ست؛ین نیا هیّ. واقع قضدهندیم

 نکهیخاطر ا به کس چیانتخاب هست؛ ه یهست، آزاد انیب یآزاد

و  دیفکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهد

ام  من مورد فشار قرار گرفته». هرکس ادّعا کند که ردیگیقرار نم بیتعق

، هرکس «حکومت بوده ی دهیبرخالف عق لهدر فالن مسئ ام دهیچون عق

. افراد متعدّد در ستین یزیچ نیبکند، دروغ گفته؛ چن ییادّعا جور نیا

 شان دهیکه عق-مختلف، افکارِ گوناگونِ ضدّ حکومت را  یها رسانه

که  ستیندارد؛ بنا هم ن یکار نهایهم با ا یو کس کنندیابراز م -است

 .ندیبگو توانندیهم هست؛ م انیب یبشود. آزاد نهایمتعرّض ا یکس

برخالف » یعنی یچهارچوب دارد؛ آزاد ایدن یجا در همه یبله، آزاد 

 عتیو شر نیبرخالف د» یعنی یوجود ندارد؛ آزاد« قانون عمل کردن

 یدر کشور ما، قانون اساس یوجود ندارد. چهارچوب آزاد« عمل کردن

مطهّر اسالم است؛  عتیاز شر ی گرفته کشور و همه الهام نیما و قوان

توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخالف  یکس نکهی. اتهس نیالبتّه ا

 یآزاد نیوجود ندارد. بنابرا نیو ا ستین یقانون عمل کند، منطق

 .هست

 نیرترینظ در کشور ما جزو کم یانتخابات عموم ؛یساالر مردم 

 ی همه باًیمختلف است. تقر یو در کشورها ایها در تمام دن انتخابات

. در انتخابات ردیگیبار، انتخابات انجام م کیهر دوسال  راًیسالها و اخ

با شور و شوق هم ملّت ما شرکت  کنند،یهمه آزادند، همه شرکت م

که با انتخاب  ییچهل سال، دولتها نیدر ا دیکن مالحظه. شما کنندیم

 شیگرا وقت کیمختلف بودند؛  یشهایگرا یمردم سرِ کار آمدند، دارا

 ی به ضدّ آن داشتند؛ همه شیگرا وقت کیداشتند،  یاستیبه نوعِ س

در کشور ما مستقر است. ما  یساالر را مردم انتخاب کردند. مردم نهایا

در  یبشود، حتّ ریروز تأخ کی مینگذاشت انخودم یها در انتخابات

 .دوران جنگ

است  رانیملّت ا یو خودباور یاعتماد به نفس ملّ گر،یارزش و اصل د 

نداشته  یس انفعال و سرافکندگاحسا گرانیملّت، در مقابل د یعنی

امروز بحمداللّه در کشور  نیا ؛«میتوانیما م» ی هیروح یعنیباشد؛ 

 نهایمربوط به ا یو آمارها نهایوجود دارد. البتّه عرض کردم، شرح ا

عرض خواهم کرد. امروز  یگرید ی را در جلسه نهایو ا تاس یطوالن

و احساس  ستندیا یم خودشان یپا یبحمداللّه ملّت ما و جوانان ما رو

 .کنندیم یاستقالل و خودباور

( در بحث عدالت ۲قبل گفتم) ی عدالت. بنده در چند هفته ی مسئله 

جور  -بدخواهان- گرانیاست، منتها د نیمن هم ی دهیعق م؛یعقب

قرار دادند که کشور در  نیحرف را ا نیا یاستفاده کردند؛ معنا یگرید

خالف واقع است. در  نیده است؛ اانجام ندا یحرکت چیباب عدالت، ه

 یخوب اریبس یانجام گرفته، کارها یادیز اریبس یباب عدالت کارها

و  میکه ما دنبالش هست یآن عدالت ن،یانجام گرفته است، منتها ا

با آن فاصله دارد؛ وَالّا اگر شما  ست،یملّت مسلمان است ن یآرزو

از  یاریبا بس ایکشور ما را با دوران قبل از انقالب  دیکن سهیمقا

کمتر است،  یطبقات ی فاصله نجایدر ا دینیب یم گر،ید یکشورها

وپرورش و  آموزش تیّاست، عموم شتریب فیقشر ضع یها ییتوانا

 .است شتریب گرید یکشورها یاریحتماً از بس زهایچ گریبهداشت و د

 نی. منشأ امیبگو ستیرا بد ن نیام که ا نوشته نجایا یآمار کیمن  

آمار  یعنیاست؛  یآمار را داده است، بانک جهان نیکه ا یکس آمار و

 ینیج بیاز انقالب، ضر شیکه پ شودیگفته م نجای. استین یداخل

نشان دادن  یاست که برا یا محاسبه کی ،ینیج بیبود. ضر ۵۰ یباال

هرچه  رد؛یگیدر کشورها انجام م یو غن ریفق ی اصلهو ف یشکاف طبقات

است؛ هرچه کمتر  شتریب یاشد، شکاف طبقاتباالتر ب بیضر نیعدد ا

 یباال ینیج بیکمتر است. قبل از انقالب، ضر یباشد، شکاف طبقات

بوده است؛  ۳۸در کشور  ینیج بیضر ۹۴بوده است؛ در سال  ۵۰

را  یطبقات ی فاصله میا توانسته -۳۸و  ۵۰ ی فاصله-مقدار   نیما ا یعنی

 .میکم کن
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 ؛یمار هم مربوط است به بانک جهانآ نیکه ا- گریآمار د کی ]طبق[ 

 ریقشر فق -است یالملل نیب یاست؛ جزو آمارها یآمار بانک جهان

نصف  باًیتقر یعنیبودند،  رانیدرصدِ ملّت ا ۴۶از انقالب  شیمطلق، پ

 نیمطلق بودند؛ امروز ا ریفق یقبل از انقالب جزو قشرها رانیملّت ا

؛ آمار بعد ۹۳بتّه در سال ال-درصد  ۹/۵است به  دهیرس صد،در ۴۶عددِ 

 .مقدار، کار انجام گرفته نیا یعنی -از آن را بنده ندارم

 نیکه داشته است، در تأم ییفشارها ی با وجود همه یاسالم یجمهور

کرده است.  یخوب یشرفتهایانجام داده است و پ یبزرگ یعدالت کارها

ا توقّع هم که م یو آن عدالت د؛یگویرا م یگرید زیچ غات،یالبتّه تبل

شعار عدالت هم،  نیاست. بنابرا نهایاز ا شیب م،یما دنبالش هست م،یدار

است که بحمداللّه در کشور، ماندگار و  یاست و شعار یشعار واقع

 .مستقر است

نگهبان؛ که  یبه برکت وجود شورا عتیو تحقّق شر نید ی و مسئله 

 نکهیاطر اخ نگهبان مخالفند، به یمستکبر هم با شورا یقدرتها ی همه

 نیو عملکردها با شرع مقدّس است؛ ا نیانطباق قوان ی کننده نیتأم

طور اجمال عرض بکنم که  به توانمیمن م نیمربوط به شعارها. بنابرا

انقالب، عملکرد قابل  یاصل یشعارها ی نهیدر زم ساله عملکرد چهل

 .است یقبول و عملکرد خوب

ارنامه در باب عملکرد مسئوالن کشور؛ ک یامّا در مورد کارکردها 

 یخوب اریو ثبات، کارکرد، کارکرد بس تیّمسئوالن. در باب امن یاجرائ

خوب است؛ در باب  اریکارکردها بس ،یاست؛ در باب علم و فنّاور

بنادر و  ها، روگاهیسدها، ن ،یارتباط یها راه یعنی-کشور  یها رساختیز

 ریباب صادرات غاست؛ در  یکارکرد خوب اریکارکرد، بس -نهایامثال ا

نسبت به  یناخالص ملّ ی سرانه ،یناخالص ملّ ی در باب سرانه ،ینفت

 ی کارنامه کیاست،  دهیبه دو برابر رس باًیدوران قبل از انقالب، تقر

 یاجتماع ی وجود دارد؛ در باب توسعه ها نهیزم نیدر ا یمطلوب

 یمختلف، آمارها یدر بخشها عملکردها،در  یعنی جور؛ نیهم

 دهد؛یرا نشان م نیاز ا ریغ غات،یتبل  وجود دارد. البتّه یا دکنندهخرسن

مثبت دور  یتهایّمردم را از واقع کنندیم یدشمنان سع غات،یدر تبل

و نسبت به  یآنها را نسبت به انقالب اسالم یدلها نکهیا یکنند، برا

است که عرض  نیا تیّواقع ند؛کن نینظام و نسبت به اسالم چرک

 .میکرد

هم  نینشده است؛ ا استفاده یتهایّراجع به امکانات و ظرف یبعدمطلب 

عرض بکنم آنچه شما مالحظه  خواهمیاست. من م یمهمّ اریبس ی نکته

 -یو ملّ یعموم یها ییاز امکانات، از توانا شرفتها،یاز پ- دیکنیم

 نهایاز ا شیکشور ب تیّکشور است؛ ظرف تیّاز ظرف یاز بخش ی استفاده

درست  یِزیر کشور با برنامه تیّظرف ی از همه میتوانما ب راست. اگ

از امروز خواهد  شتریب اریکشور، رشد کشور بس شرفتیپ م،یاستفاده کن

 : ]است نهایکه وجود دارد ]ا ییتهایّشد. ظرف

مهم است. ما  یلیخ نیما است؛ ا ی آموخته جوانان دانش تیّظرف یکی 

 شیب م؛یدار یدانشگاه لیحصالتّ ]نفر[ در کشور جوانان فارغ ونیلیده م

برابر اوّل  ۲۳ یعنی م؛یدار لیمشغول به تحص یدانشجو ونیلیاز چهار م

 زا شیامروز ب م؛یهزار دانشجو داشت ۱۸۰ ای ۱۷۰انقالب. اوّل انقالب ما 

برابر آن روز دانشجو هستند؛  ۲۳ یعنی م؛یدانشجو دار ونیلیچهار م

از جوانان دانشجو،  ری. غکشور یاست برا یمهمّ اریبس تیّظرف کی نیا

که در  یجوانان ای لندیمشغول تحص هیّعلم یها که در حوزه یجوانان

 نهایاست؛ ا ادیز اریمشغول کار هستند تعدادشان بس یعمل یدانهایم

 یدر علم، در صنعت، در امور تجرب توانندیدارند و م یادیز یها ییتوانا

 م؛یا نکرده یدرست ی ادهاستف نهایکنند. ما از ا ینیآفر نقش تیو در ترب

بنده اصرار دارم  نکهی. امیکنینم یدرست ی امروز هم متأسّفانه استفاده

خودشان کار کنند، اقدام  رسدیکه دستشان م ییکه جوانها هر جا

 یِزیر برنامه کیاست.  نیخاطر ا کنند، ابتکار کنند به سیسکنند، تأ

 ی مجموعه نیاز ا  استفاده یبرا ردیالزم است در کشور انجام بگ یجامع

فقط  ،«اریآتش به اخت» میما گفت نکهی. امیکه ما در کشور دار یجوان

 یکه برا ییها نهیزم ی در همه ست،ین یفرهنگ یمخصوص کارها

 یکی نیکنند. ا ینیآفر نقش توانندیجوانها م ستکشور مؤثّر ا شرفتیپ

 .از امکانات ما است

 ها یاست که بعض یتیّعمهم، موج جم یتهایّاز امکانات و ظرف یکی 

تعداد باشد و  نیا دیکشور چرا با تیّجمع» ندیگویم ها یمخالفند. بعض

 کیدر  تیّجمع ونیلیخطا است. هشتاد م نی؛ ا«بشود؟ شتریب دیچرا با

 تیّ]جمع ونیلیکشور هشتاد م نیکشور است؛ ا نیا یکشور، آبرو برا

[ یعنی] -ردکه من بعد اشاره خواهم ک- ها یغرب استیس نیدارد[. ا

خود آنها را گرفته است و دارد  بانینسل، امروز گر دیتحد استیس

و  ادیز یتهایّاز جمع یاسالم یکشورها خواهندیم کند؛یم شان چارهیب

من اصرار  نکهیکارآمد برخوردار نباشند. ا یفعّال و انسانها یجوانها

ار فرزندد دیها با نسل بشود، خانواده ریتکث یستیکه حتماً با کنمیم

کشور به  نیا یاست که فردا نیا یبرا -یشتریب یفرزندها-بشوند 

که  ستین یزیچ یانسان یرویدارد و جوان و ن اجیجوانها احت نیهم

بکند.  نیخود کشور آن را تأم یستیانسان بتواند از خارج وارد کند؛ با

 .ستاز امکانات ا یکی یتیّموج جمع نیا

آزاد، از  یِالملل نیب یا آبهاب یگیکشورِ ما و همسا نِیوسعتِ سرزم 

 م؛یکنیطورکامل استفاده نم به نهایکشور است؛ ما از ا نیا یفرصتها

از  یا فارس متعلّق به ما است، بخش عمده جیخل ی هیاز دو حاش یکی

متعدّد؛ با پانزده کشور ما  گانیعمان متعلّق به ما است. همسا یایدر

کشور  یمهم برا اریبس تیّظرف کیامکان و  کی نیو ا میه هستیهمسا
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قرار گرفته است؛  یحسّاس یدر جا ییایاست. کشور ما از لحاظ جغراف

از لحاظ  نیاتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و ا ی نقطه

 .مهم است ییایجغراف

 نکهیدر کشور ما وجود دارد که امروز بدون ا یباارزش یعیمنابع طب 

از آنها نفت  یکی شود؛یخته مداشته باشد، به خارج فرو یا ارزش افزوده

( گفتم که ما در ۳جلسه) نیو گاز است. من سال گذشته در هم

 یکشور چیه یعنی م؛یاوّل ایهم، در دن ینفت و گاز بر رو یموجود

ز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد؛ در گاز اوّل، در نفت یعز رانیقدر ا به

 ی در همهاوّل  -حجم مجموع نفت و گاز- نهایچهارم و در مجموع ا

 یمهمّ اریاست؛ امکان بس یمهمّ تیّظرف یلیخ نی[. امی]هست ایدن

تسلّط خود را و  یمتیبه هر ق خواهدیدشمن م نکهیاست؛ ا

ثروتها  نیخاطر هم به کند،کشور اعمال  نی( خود را بر ا۴)تیّمومیق

[ ی عالوه از منابع باارزش کشور است، ]به یکی]نفت و گاز[  نیاست. ا

. اگر از گریان و باارزش، مراتع، جنگلها و امکانات فراوان دفلزّات فراو

 ستیاز دو شیب انیدر م رانیاستفاده بشود، اقتصاد ا تهایّظرف نیا

گرفت؛ اگر با ابتکار  واهددوازده کشور اوّل قرار خ نیکشور جهان، ب

شاءاللّه  فعّال و پُرکوشش ان رانیجوانها، با حضور جوانها، با حضور مد

دوازده اقتصاد  انیامکانات استفاده کرد، اقتصاد کشور در م نیابشود از 

خواهد شد  شرفتهیقرار خواهد گرفت و از همه جهت پ ایدن ی اوّل همه

 .ستین جور نیکه امروز البتّه ا

 نیاز ا نکهیعلّت ا م؟یا استفاده نکرده تهایّظرف نیخب، ما چرا از ا 

 نیت؛ من چند مورد از ااستفاده نشده است، وجود موانع اس تهایّظرف

 .شمارمیموانع را م

 تهایّظرف نیما به هم نیاز مسئول یموانع باور نداشتن بعض نیاز ا یکی 

جوان در  همه نی. وجود ادهندینم تیّاهمّ نهایبه ا ایباور ندارند  ایاست؛ 

ما، در طول زمانها،  نیاز مسئول یاست؛ بعض یمهمّ تیّظرف کیکشور، 

 تیّرا باور نداشتند، اهمّ نیا ها یبعض دادند؛ینم یتیّاهمّ نیبه ا

قبول  ها یبعض ،«دیآ یجوانها کار برم نیاز دست ا»را که  نیا دادند؛ینم

کشور شروع به  یا که صنعت هسته ینداشتند، باور نداشتند. آن روز

-بودند  ها یبعض د،یرس دیدانیکه همه م یکرد و به آن اوج تیّفعّال

که به ما  -ما یمیقد یاز نسلها یما، بعض از دانشمندان یبعض یحتّ

به  ها یبعض ؛«دیتوانینم شود،یندارد، نم یا دهیفا د،یآقا نکن» گفتندیم

که  ی. چرا؟ چون آن کساندیتوانینم گفتندیو م نوشتندیخود من نامه م

حدود  نیجوان بودند؛ اکثر آنها در سن باًیاندرکار بودند، همه تقر دست

که  یتوانستند. همان کسان نهایال بودند؛ اس یسال و کمتر از س یس

کار را  نیواقعاً توانستند ا نهایبله، ا»بودند، بعداً اعتراف کردند که  منکر

 عیدر صنا ،یمختلف، در نانوتکنولوژ عیامروز در صنا«. انجام بدهند

کشور،  -«تِک یها» ها مآب یبه قول فرنگ-برتر  عیگوناگون، در صنا

 توانند؛یو م کنندیشغول کارند، دارند تالش معمده جوانها هستند؛ م

 نِیاز مسئول یبزرگ هستند. بعض یاز کارها یلیما قادر به خ یجوانها

 .دادندینم تیّبه آن اهمّ ایامکان را باور نداشتند  نیما در طول زمان، ا

 یعنیاست،  یچالش ذهن کیچالش کشور ما  نیتر به نظر من مهم 

کشور هست؛  اریچقدر ثروت در اخت نندداینم یافکار عموم که  نیهم

 یثروت انسان-چقدر ثروت  دانندیما هم متأسّفانه نم نیاز مسئول یبعض

دارد  نیکشور هست؛ دشمن هم از هم اریدر اخت -یعیو ثروت طب

 د؛یندار ای دیتوانیکه شما نم دیبگو خواهدی. دشمن مکندیاستفاده م

و  میو ما دارا هست مینتوایکه ما م میبنده اصرار دارم به مردم بگو

 ییبه قدرت جوانان و به توانا دیما با نیامکاناتمان فراوان است. مسئول

از کار خسته  دیبدهند؛ جوانان ما هم با تیّو اهمّ اورندیب مانیجوانان ا

دلسرد نشوند.  ها یاز قدرنشناس ینشوند، از بعض خستهنشوند، از ابتکار 

 ای میکار را کرد نیما ا» که کنندیم تیجوانها به ما شکا یبعض

 ؛«شودینم ی]امّا[ به ما اعتنائ م؛یبکن میتوانیم ای میبکن میتوانستیم

دنبال کنند کار را، ابتکار را؛  دیبشوند؛ با دیخب، دلسرد نبا یلیخ

 .از موانع یکی نیدارد؛ ا فهیدارد، خود جوان هم وظ فهیمسئول هم وظ

 یکه در بخشها یفراداز ا یاست. بعض ها یکار کم گریمانع د کی 

اند و هستند.  بوده یکار و کم یمختلف مسئولند، متأسّفانه دچار تنبل

 رانیو مد نیکار پُرتوان و پُرتالش را؛ مسئول کندیوضع کشور اقتضا م

 .دهند شیتالش را افزا یستیدر هرجا که هستند، با

 م،یاستفاده نکن تهایّظرف نیکه موجب شده ما از ا یاز موانع یکی 

بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل  گانگانیب ی تماد کردن به نسخهاع

وکنار کشور به  ما در گوشه نِیاز مسئول  ی. بعضستندیمنفعل ن گانگانیب

هم  نی! و ایداخل ی دارند تا به نسخه یشتریاعتماد ب گانگانیب ی نسخه

 یتیّجمع استیس نیهم دیاست. شما مالحظه کن یبزرگ یخطا

 استیاست، س ییاروپا استی، س«بهتر یفرزند کمتر، زندگ»که  ها یغرب

است؛ خودشان هم عمل کردند و امروز دچار مشکلند؛ دارند  یغرب

جبران کنند  خواهندیها فرزنددار بشوند؛ م که خانواده دهندیم زهیجا

را  یغرب ی را، نسخه استیس نیهم ندارد. ا دهیرا، فا یماندگ عقب

در - میگفت م،یند سال قبل اصرار کرد[ قبول کردند. ما چها ی]بعض

نسل را  دیکه موانع تول -نیبا مسئول یدر جلسات خصوص ،یسخنران

کردند حرف ما را، منتها در  قیهم قبول کردند، تصد نیمسئول د؛یبردار

 دیو شا دیچنان که با دارد؛ آن دوجو یمتأسّفانه موانع یانیم یتهایّریمد

بِکُمُ  یاُباه یحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّتَنَاکَ»که  یاسالم ی نسخه نیبه ا

عمل  یغرب ی ]امّا[ به نسخه کنند،ی( عمل نم۵)«امَةیالقِ ومَیَاالُمَمَ 

 .ما است شرفتیاز موانع پ یکی نی! اکنندیم

 ل،یتعد استیس ،یبانک جهان یاستهای]عمل کردن به[ س گر،ید یکی 

به قول خودشان  ،یالملل نیاز معاهدات ب یمربوط به بعض یاستهایس
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در  شرفتیرا عمل کردن، جزو موانع پ استهایس نیا ها؛ ونیکنوانس

 .کشور است

اقتصاد  یاستهایبودن. جزو س توجّه یدر اقتصاد ب ییِزا به درون 

 ییزا است؛ درون ییزا درون ،یاقتصاد مقاومت اتیّو خصوص یمقاومت

چشم  رد؛یم بگکشور انجا یدرون تیّفعّال ی لهیوس ثروت به دیتول یعنی

گذشته، در  ینباشد. در طول سالها رونینباشد، نگاهمان به ب رونیبه ب

صندوق  ای یاز بانک جهان خواستندیچندبار م مختلف، یدولتها

را گرفتم؛ مقدّمات  شیبنده نگذاشتم؛ جلو رند،یپول، وام بگ یالملل نیب

طلب  گانهیب ما از نکهیکار را انجام بدهند. ا نیرا فراهم کرده بودند که ا

 دیاست؛ با یبزرگ یخطا نیا م،یبشو گانهیو متعهّدِ در مقابل ب میبکن

که  ستین نیزا بودنِ اقتصاد ا درون یباشد. البتّه معنا زا وناقتصاد در

که حاال « گرا زا و برون درون» میا نه، ما گفته م؛یکشور را ببند یدرها

ض خواهم کرد. را عر نیا «یرانیا یاز کاال تیحما» حیبعد در توض

اقتصاد در کشور  ییِزا درون استیاز موانع هم عدم توجّه به س یکی

 .بوده است

[ یعنیاست؛ ] یجناح ای یاسیس ییگرا لهیما، قب شرفتیاز موانع پ یکی 

خوب است، اگر جناح مقابل شما  دیکار را اگر چنانچه شما بکن نیا»

و  ییگرا حاِشکال کار ما است. گرفتار جنا نی؛ ا«بکند بد است

. کار خوب را اگر میکنار بگذار دیرا با نیا م؛یهست یاسیس ییِگرا لهیقب

دست  تیّریمد یداده است که دشمن شما هم هست، وقت امانج یکس

 د،یکن جیترو دیبا شما است، آن کار خوب را با یریگ میشما است، تصم

 ؛میکنیکرده است، پس ما نم یچون فالن[ »نکهی]ا د؛یدنبال بکن دیبا

غلط  نیخطا است؛ ا نیا ،«میکنیچون جناح مقابل کرده است، نم

 .است نیاز مشکالت ما ا یکیاست. 

 نجایبا فساد است. من ا یجدّ ی از مشکالت ما، عدم مبارزه یکی 

شهرتِ فساد و  یعنیفساد در کشور  ی عرض بکنم که امروز مسئله

خبرها  نیا درآمده؛ نه، یجیرا یلیخ ی مسئله کیمُفسد در کشور، به 

 نکهی. البتّه فساد کمش هم بد است، کمش هم مضر است؛ امّا استین

 ر،ی، نخ«جا را فساد گرفته حاال همه» که کنندیم غیتبل یبعض

 یمؤمن، آدمها یصالح، آدمها ی. آدمهاستین یجور نیا وجه چیه به

کشور کم  یتهایّریمد ی دست در مجموعه پاک یدرستکار، آدمها

هم البتّه فاسدند.  یتعداد کیاکثر آنها هستند؛ حاال  ادند؛یز ستند،ین

کرد؛  ریگیپ ی مبارزه دیکرد، با یجدّ ی مبارزه دیفاسدها با نیالبتّه با ا

هم  یو بعد از چند وقت فتدیراه ب ییسروصدا کی م،ییما بگو نکهیا

 دیمف تیکشور، در نها یکه برا ستین یآن کار نیخاموش بشود، ا

 .با فساد است یجدّ ی کالت، عدم مبارزهاز مش یکیباشد. پس 

 نیبودن کشور به نفت است. ا یاز مشکالت ما، متّک یکیمن!  زانیعز 

به نفت  یاقتصاد ما، متّک نکهینفت، نعمت خدا است در حقّ ما، امّا ا

 م،یکن یکار دیمشکالت کشور ما است. با نیتر از بزرگ یکی نیاست، ا

ما  اریاخت م؛یاقتصاد کشور بکن که نفت را مستقلّ از میبکن یتالش

ما اگر دست نفت  ارینفت دست ما باشد. اخت اریدست نفت نباشد، اخت

 یگاه کنند،یم نیّکه مع گرندید ینفت را قدرتها متی]چون[ ق-شد 

از  م،یبخر یاز فالن دینبا ندیگویم یگاه خرند،یم یگاه کنند،یم میتحر

خودمان را از  دیبامشکالت وجود دارد. ما  نیا -میکشور بخر نیا

هم هست؛ امّا  یدشوار اریکه البتّه کار بس میخالص کن یاقتصاد نفت

 .ردیکار در کشور انجام بگ نیحتماً ا دیباالخره با

 گرید نیما است؛ ا یدر سبک زندگ یاساس وبیاز موانع مهم، ع یکی 

مربوط به خود ما و شما آحاد مردم است.  ست،ین نیمربوط به مسئول

 ییگرا از مشکالت ما، مصرف یکی: میدار یمشکالت یک زندگما در سب

خرج کردن است؛  ادیو ز یرو ادهیاز مشکالت ما، اسراف و ز یکیاست؛ 

از مشکالت ما  یکیاست؛  یافراط یِطلب رفاه مااز مشکالت  یکی

به  شودیم زیمتأسّفانه از طبقات باال سرر یگریاست. اشراف یگریاشراف

 یهم وقت -متوسّط ی[ از قشرهایعنی]-ط آدم متوسّ ن؛ییطبقات پا

مثل اشراف  رد،یبگ یعروس خواهدیم یوقت رد،یبگ یهمانیم خواهدیم

به کشور  ی ضربه نیاست، ا طاخ نیاست، ا بیع نی. اردیگیم یعروس

خرج  یادیخوردن، ز یادیخواستن، ز یادیمصرف کردن، ز ادی. ززندیم

 .انم یمهمّ ما است در سبک زندگ وبیکردن، جزو ع

مصرف  م؛یتعصّب داشته باش دیخودمان با یِما نسبت به اقتصاد ملّ 

تعصّب داشته  یستیمهمّ ما است؛ ما با وبیاز ع یکی یجنس خارج

. مان یو اقتصاد ملّ یو جنس داخل ینسبت به مصرف داخل میباش

 میدار ت طرف یکیفوتبال؛  میما تعصّب دارند نسبت به فالن ت یجوانها

 یاست، ]آن هم[ با تعصّب؛ و حتّ یآب میت دار طرف یکیقرمز است، 

 یکیرئال است،  میدار ت طرف یکی ؛یخارج یها می]تعصّب به[ ت

دارند؛ اگر  ها میت نیتعصّب نسبت به ا نهای( ا۶[؛)گری]د میدار ت طرف

 دیو تول یاندازه تعصّب را نسبت به اقتصاد ملّ نیمقدار و هم نیهم

هم  نیما اصالح خواهد شد؛ ا یرهاز کاا یاریبس م،یداشته باش یداخل

 .از موانع گرید یکی

از  تیحما»موضوع  م؛یخب، حاال راجع به شعار سال صحبت کن 

 ها یرا عرض بکنم؛ بعض نیشعار امسال است. اوّالً ا نیا ؛«یرانیا یکاال

؛ عمل که  ندارد یا دهیفا د،یکنیم نیّشما شعار سال مع» ندیگویم

بنده قبول ندارم  ؛«د؟یکنیم نیّعار سال معش یخودیچرا ب کنند،ینم

جهت دادن به  یکی: شودیسال با دو منظور مطرح م ارحرف را. شع نیا

 یحکومت نیو مسئول یدولت نیو عملکرد مسئول یاجرائ یاستهایس

 دایتوجّه پ یافکار عموم یعنیاست؛  یافکار عموم هیتوج یکیاست، 

 یور مهم است؛ امروز براکش یامروز برا یا چه مسئله نکهیکنند به ا

هم  ها یاست. دولت یمهمّ ی ئلهمس کی یرانیا یکاال ی کشور مسئله
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را  ییشعارها نیا شانیها یمختلف، بعض یالبتّه ممکن است در سالها

که قبول  ییقبول نداشته باشند، امّا آنها میکنیم نیّکه ما هر سال مع

 کنند؛یان کار مبه قدر توان خودش کنند،یعمل م کنند،یدارند تالش م

به دست  یشتریب جینتا رد،یتر انجام بگ البتّه اگر کار، بهتر و جامع

 ر،یباشد؛ نخ دهیفا یشعارها ب نیکه ا ستین جور نیا ن،ی. بنابرادیآ یم

 .است دهیشعارها اتّفاقاً بافا

است، هم خطاب به مردم است.  نیشعار امسال، هم خطاب به مسئول 

 یعنی یرانیا یاست. کاال یرانیا یالاز[ کا تیشعار امسال ]حما

و ذهن و ابتکار و  یاقتصاد تیّو فعّال هیکار و سرما ییمحصول نها

خود، کارگر با کار خود، طرّاح با  ی هیبا سرما گذار هی. سرمازیچ همه

و محصول ]کار  کنندیهمه تالش م نهایخود، ا انشذهن خود و با د

 اریبس زیاست، چ یباعظمت زیچ نی. بنابرایرانیا یکاال شودیآنها[ م

 یکاال نیاز ا تیکرد. در حما تیحما یستیرا با نیاست؛ ا یمهمّ

و  یو فعّاالن کارگر یکه محصول تالش فعّاالن اقتصاد- یرانیا

هم مردم  -است نهایو مانند ا حانو طرّا زانیر و برنامه گذاران هیسرما

ردم نقش دارند هم م ،یرانیا یکاال ی کننده دیعنوان تول نقش دارند به

 دیکنند، هم با دیتول دیهم با ؛یرانیا یکاال ی کننده عنوان مصرف به

 کنمیکه حاال عرض م-تالش کنند  دیدر تول دیمصرف کنند؛ هم با

در مصرف مراقبت بکنند که  دیهم با -ردیانجام بگ دیرا که با ییکارها

ردم و م ی را بر عهده یفیوظا کیهم  نیمصرف کنند؛ و ا یرانیا یکاال

شعار، هم مردمند،  نیمخاطب ا دهد؛یدولت قرار م نیمسئول ی بر عهده

 .هم مسئوالنند

 دیتول شیصورت افزا  اوّالً به تیحما نیا م؟یبکن تیحما یجور خب چه 

و  -کنند یزیر برنامه-است  یدولت نیمسئول ی عهده ]است[ که به

 .کند دایپ شیافزا یداخل دیخود مردم تا تول ی عهده به نیهمچن

اکرم نقل شده است  غمبریکند. از پ دایپ تیّفیبهبود ک یداخل دیتول 

و  بای( کار را محکم و ز۷که فرمود: رَحِمَ اهللُ امرَءً عَمِلَ عَمَالً فَاَتقَنَه؛)

 .کار باال برود تیّفیخوب انجام بدهند، ک

هم  نیروز است؛ ا یتهایّو مز ها قهیو سل ازهایانطباق با ن یکی ت،یحما 

. خواهندیکه مردم چه م دینباشد که نگاه نکن جور نیاست؛ ا تیحما

بشود که  دیتول یزیچ دیمعنا است که با نیبه ا یرانیا یکاال دیتول

 .الزم یمردم ]باشد[، همراه با ظرافتها لیمردم و م ی قهیمطابق با سل

 یاز کاال تیاز انواع حما یکیاز کشور و صادرات هم  رونیب یابیبازار 

از  ریغ- میا هیما که با پانزده کشور همسا یستیاست. با ینرایا

را مصرف بکنند،  یرانیا یکاال توانندیدوردست که م گرِید یکشورها

 یکاال م،یاستفاده کن یگیهمسا نیاز ا -میهست هیبا پانزده کشور همسا

وزارت خارجه است، هم  ی عهده هم به ن،یا م؛یصادر کن را یرانیا

 یمردم یفعّاالن اقتصاد ی عهده است، هم به یازرگانوزارت ب ی عهده به

 ادداشتیچون -را به من دادند  یآمار کیکنند.  یابیاست؛ بازار

که  -بود یمهمّ اریلکن آمار بس ست،ین ادمیآمار درست  نیام، ا نکرده

 ی[ کشورهاازی]مورد ن داتیدرصد از تول ست یب میاگر ما بتوان

درصد از مجموع  ستی[ بیعنی] -هیفقط همسا-خودمان را  ی هیهمسا

 کی-[ شودیم جادیفالن تعداد شغل ]ا م،یمصرف آنها را متعهّد بشو

 -عرض بکنم توانمینم ست،ین ادمیباال که من االن درست  یلیعدد خ

 ادیز اریبس یجاد ثروت ملّیاشتغال در کشور و ا جادیدر ا رشیکه تأث

 .است نیهم ا یکیخواهد بود؛ 

 اریبس یاز کارها یکیکردن.  ریپذ م کردن و رقابتبعد هم ارزان تما 

با جنس  ریپذ را رقابت یداخل دیتول میاست که بتوان نیمهم در کشور ا

 یتر از جنس خارج در حدّ امکان ارزان م؛یاوریبه وجود ب یخارج

از مقدّمات  یدارد؛ بعض یمقدّمات نیکه البتّه خود ا میکن دیتول میبتوان

 .خود ما است ی عهده هم به یبعضدولت است،  ی عهده به

 نینشود، ا تیالزامات اگر رعا نیدارد که ا تیحما نیهم ا یالزامات 

 یواردات از سو یجدّ تیّریاز الزامات، مد یکی. ردیگیانجام نم تیحما

کنند.  تیّریواردات را مد یطورجدّ به دیبا ها یدولت است. دولت

حتماً  دیشدن است، با دیلقابل تو ای شودیم دیکه در داخل تول یاجناس

 تیشکا یادیموارد ز کنند،ی]وارد[ نشود. به بنده مراجعه م ارج]از[ خ

 دیمحصول را تول نیا م،یا کرده جادیکارخانه را ا نیما ا ندیگویم کنندیم

 وقت کیبازار،  دیایمحصول خواست ب نیا نکهیمجرّد ا به م،یا کرده

جنس وارد شد! موجب  نیدرِ گمرک باز شد، از خارج، مشابه ا میدید

 یناکام بمانند؛ بعض جهت نیاز کارخانجات ما از ا  یاریبسکه  شودیم

 نیحتماً ا یستی. بادیایبه وجود ب شانیورشکسته بشوند و مشکالت برا

 .دولت یبشود از سو تیّریو مد ردیواردات مورد توجّه قرار بگ

به  میدهیما تذکّر م کنند،یرا وارد م ییزهایچ کیاوقات  یبعض 

را که ما  نیا ندیگویکه چرا وارد شده است؟ در جواب ما م نیمسئول

 یجواب، جواب کاف نیوارد کرده است؛ ا یبخش خصوص م،یا وارد نکرده

 تیّریمد دیبشود؛ دولت با تیّریمد یستیبا یبخش خصوص ست؛ین

وارد بشود و چه اندازه وارد بشود  یزینکه چه چیکند، مسلّط باشد بر ا

از  یکی]توجّه کنند[؛ حتماً  یستیرا با نهایوارد نشود؛ ا یزیو چه چ

 .ردیانجام بگ یستیاست که با نیمهم هم یکارها

 یبا قاچاق است که متأسّفانه در سالها یجدّ ی از الزامات، مبارزه یکی 

انجام  دیانجام نگرفته است و با یبدرست یجدّ ی مبارزه نیگوناگون، ا

را  یا سامانه کیکه وزارت اقتصاد در گمرک  دمیشن راًی. البتّه اخردیبگ

 اریمؤثّر است، بس اریسامانه بس نیاند که ا اند؛ نقل کرده به راه انداخته

کار را  نیخوب، ا اریبس رد؛یقاچاق را بگ یجلو نکهیا یاست برا دیمف

گرفته  دیقاچاق با یبکند. جلو دایکار حتماً تحقّق پ نیدنبال کنند و ا

جنس  نیا فهمندیرا که م یجنس قاچاق را، جنسبشود. و مردم هم 
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جنس را مصرف نکنند تا  نیباشند متعصّبانه ا دیّقاچاق است، مق

 یکار را انجام بدهد. آمارها نیصرفه نداشته باشد که ا شیبرا یقاچاقچ

 یکشور، آمارها دیمخرّب واردات بر تول ریکارشناسان جوان ما از تأث

 ها نهیزم نیهستند که در ا یجوان یها است. کارشناس یمهمّ اریبس

را آوردند به بنده  یآمار کی نهایا فهمند؛یخوب م اریو بس کنندیکار م

و نشان دادند که فالن مقدار واردات، چقدر شغل را در کشور از  ندداد

 طور نیواردات هم هم م؛ینالیجوانها م یکاریوقت ما از ب ! آنبردیم نیب

از انواع  یکی نی. پس بنابراشودیوارد کشور م لیمثل س یخودیب

مبارزه  هیرو یاست که در داخل با قاچاق و با واردات ب نیهم ا تیحما

 .بشود

 دیدر امر تول یفعّاالن اقتصاد یگذار هیهم سرما تیاز انواع حما یکی 

سوداگرانه  یدنبال کارها ینباشد که فعّاالن اقتصاد جور نیاست. ا

در  یِگذار هیبکنند، سرما یگذار هیسرما خواهندیبچرخند؛ اگر م شتریب

کنند،  ییرا خالص کنند، خدا تشانیّ]بکنند[. اگر چنانچه ن دیامر تول

عبادت؛  شودیم یگذار هیسرما نیکشور انجام بدهند، ا یابر

 یکشور است، برا شرفتیپ یسود دارد امّا چون برا یگذار هیسرما

 .عبادت کی شودیم نیکمک به مردم است، ا

بود.  یرانیا یاز کاال تیحما ی مسئله نیل مربوط به امسائ نیخب، ا 

طور که عرض کردم، با تعصّب دنبال  است: همان نیا ام هیمن توص

 یکاال دار،یبفروشد؛ خر یرانیا یفروشنده، کاال د؛یبگرد یرانیا یکاال

بکنند و از  تیرا کمک کنند و حما یرانیا دیتول نیبخرد؛ مسئول یرانیا

 .بحث تمام شد نیکنند؛ ا یریگو قاچاق جلو تواردا

عرض بکنم که  ها ییکایجمله راجع به مسائل منطقه و خباثت آمر کی 

 نیدر ا یاسالم یروز است. جمهور ی است، مسئله یهم امر الزم نیا

را در منطقه به اهتزاز  رانیکه گذشت، پرچم عزّت و اقتدار ملّت ا یسال

شکستن کمر  یبراکرد  فایا یسهم مهمّ یاسالم یدرآورد. جمهور

توانست در  یاسالم یکار را کرد. جمهور نیا منطقه؛در  ها یریتکف

را از سر مردم کم کند و  ها یریمنطقه، شرّ تکف نیاز ا یبخش مهمّ

کرده.  یاسالم یاست که جمهور ییکارها نهایا اورد؛یبه وجود ب تیّامن

 ی. حاال فضولهاستین یکوچک یاست، کارها یبزرگ یکارها نهایا

 ایمناطق مختلف دن یمسائل داخل ی که در همه یکسان ،یالملل نیب

چرا در مسائل  ها یرانیکه ا کنندیدخالت کنند، اعتراض م خواهندیم

چرا دخالت  کنند،یشرکت م نهایو امثال ا هیعراق، چرا در مسائل سور

توانست  یاسالم یخب به شما چه؛ به شما چه! جمهور کنند؟یم

چه بود؟  کایآمر ی کند؛ نقشه یمنطقه خنثرا در  کایآمر ی نقشه

 لیاز قب یو ظالم و هتّاک ریشر یها بود که گروه نیا کایآمر ی نقشه

غاصب  میذهن ملّتها را از رژ نکهیا یبرا اوردیداعش را به وجود ب

 یمنصرف کند، آنها را مشغول کند به مسائل داخل یستیونیصه

 یآنها باق یبرا یفرصتو  یبه مشکالت داخل ،یخودشان، به جنگ داخل

بود که  کایآمر ی نقشه نیا فتند؛یب یستیونیصه میبه فکر رژ کهنگذارد 

اللّه،  و بِاذن یاله قینقشه را ما به توف نیداعش را به وجود آورد؛ ا

 .میکن یخنث میتوانست

! ندیگویدروغ م ؛«میما در سرکوب داعش دخالت داشت» ندیگویآنها م 

داعش را داشته باشند منتها در مشت  است که نیا کایآمر استیس

هستند که به وجود  ییزهایخودشان. البتّه داعش و امثال داعش چ

شان  آنها آسان است امّا نگه داشتن یبرا کایآمر یشان از سو آوردن

داشته  اریرا داشته باشند، در اخت نهایخواهند ایم نهایمشکل است. ا

را از  نهایندارند که ا یا زهیانگ چیباشند، در مشت خودشان باشند، ه

 نکهیعالوه بر ا ست،ین نهایمنطقه مورد نظر ا تیّببرند؛ امن نیب

افغانستان  لشیدل ستند؛یدر منطقه ن تیّامن جادیقادر به ا ها ییکایآمر

اند؛ چه  وارد افغانستان شده ها ییکای]است[. چهارده سال است که آمر

 اورند؟یافغانستان به وجود برا در  تیّتوانستند امن ایاند؟ آ کرده یغلط

 ندیگویهم م ینتوانستند، بعض ندیگویم یابدا! نتوانستند. حاال بعض

و امثال  کایآمر یکه ادّعا شودیم نینخواستند؛ هرکدام باشد، موجب ا

غلط  یحضور در منطقه ادّعا یبرا -گرانیس و دی[ انگلیعنی]- کایآمر

 .باشد ییجایو ب

بوده  نیبه خاطر ا میا ت؛ هرجا رفتهحضور ما به خواست دولتها اس 

هم  ییاند؛ زورگو منطقه از ما خواسته یاست که دولتها و ملّتها

دخالت در امور کشورها هم  م،یا بکن نکن هم نکرده م،یا نکرده

 یها زهیکمک را ]هم[ با انگ م؛یکمک کرد خواستند،یکمک م م؛یا نکرده

که در  ینند. هر کمکرا همه بدا نیا م؛یداد انجام یو منطق ییعُقال

و  یمنطق اریمسائل منطقه انجام گرفته است با محاسبات بس ی نهیزم

احساسات  یاز رو یکه کس ستین جور نیعاقالنه انجام گرفته است؛ ا

 م،یموفّق هم شد م،ی. ما بحمداللّه توانستریکرده باشد؛ نه، نخ یاقدام

و  میها نداربود. ما قصد دخالت در کشور دخواه نیهم هم نیبعد از ا

به  کایرا عرض بکنم که در مسائل منطقه، آمر نیا توانمیبدون شک م

شاءاهلل مقاصد خودمان را تحقّق  و ما ان دیمقصود خود نخواهد رس

 .دیبخش میخواه

در چند  میمن! آنچه را عرض کرد زانیکنم عز یبند من بحث را جمع 

 :است نیبحث ما ا یبند کنم و خالصه کنم؛ جمع یبند جمله جمع

 یمشکل چیمشکالت کشور قابل حل است؛ ما در کشور ه ی اوّالً همه 

آن و حلّ آن دست  دیکه کل یمشکل چیه م؛یکه قابل حل نباشد ندار

مشکالت کشور قابل  ی . مشکالت هست، امّا همهمیباشد ندار ها گانهیب

 .کشور است نیو مسئول رانیهم دست خود ملّت ا دشیحل است، کل

 یسالگ چهل رود؛یم شیم: انقالب با قدرت و با نشاط دارد پدوّ ی نکته 

 ست،یگرد انقالب ن دوران عقب ست،یانقالب ن یریانقالب دوران پ
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بحمداللّه  ،یسالگ و نشاط انقالب است. انقالب در چهل یدوران پختگ

همچنان  ،یاصل یبا قدرت، با حفظ شعارها و با برافراشته بودن پرچمها

 .رودیم شیدارد به پ

کشورند؛  دیام ی هیسرما دانهایم ی سوّم: جوانان ما در همه ی نکته 

برتر، جوانها هستند که مشغول  عیباارزشند. در صنا یلیجوانان خ

 تند؛یّدر مسائل فرهنگ و هنر، جوانها هستند که مشغول فعّال تند؛یّفعّال

در  کنند؛یم ینیآفر جوانها هستند که نقش ،یو فرمانده یگریدر نظام

خواهد  یتر نشاط با تیّریمد ت،یّریهم هرجا جوانها باشند، مد تیّریمد

به  شتریمختلف، جوانها ب یتهایّریاست که در مد نیما ا ی هیبود و توص

 .رندیمورد استفاده قرار بگ شتریکار گرفته بشوند و ب

که نسل سوّم  -نکته مهم است نیا-بود  دواری: دشمن امیبعد ی نکته 

[ امروز یم انقالب از انقالب روگردان بشوند، ]ولانقالب و نسل چهار

 یمند نسل سوّم و چهارم انقالب به انقالب و عالقه یبندیو پا شیگرا

نباشد کمتر  شتریآنها به انقالب، از نسل اوّل اگر ب ی و پخته قیعم

کند و بمراتب  یینما مشکالت را بزرگ کندیم ی. دشمن سعستین

 .که هست نشان بدهد یاز آن مقدار شتریتر و ب بزرگ

و به  یاله قیمشکالت، به توف نیا ی همه کنمیبنده در مقابل عرض م 

 یما قابل حل است. دشمن از بالندگ یبه دست جوانها ،یاله تیهدا

دشمنها  دیدیشما د نکهیاست. ا ینسل جوان ما بشدّت نگران و عصبان

فت کردند، ما مخال یوژهایفیبا سانتر قدر نیا -ها یو غرب ها ییکایآمر-

 کند،یم یرا غن ومیاوران وژهایفیسانتر نینبود که ا نیا اطرخ فقط به

ذهن جوانان  ،یحرکتِ علم نیبود که ا نیخاطر ا از آن به شتریبلکه ب

از  شتریتر؛ ب بزرگ یکارها یبرا کندیآنها را آماده م کند،یم یما را غن

نسلِ جوانِ  را در بالنده ساختنِ یاسالم یجمهور ییجهت که توانا نیا

کشور  نیما ا زیعز ی. من به شما عرض بکنم جوانهادهدیم شانکشور ن

که نسل - یکه در ذهن نسل قبل یزیرا خواهند ساخت، بهتر از آن چ

اللّه بهتر خواهند ساخت و خواهند  شاء وجود داشته است؛ ان -ما است

وز کشور را از آنچه تا امر نیتوانست پرچم استقالل و عظمت و شرافت ا

 .کنند ربوده است، بلندت

خود قرار بده  تیپروردگارا! جوانان ما را مشمول لطف و رحمت و هدا 

حق ثابت بدار. پروردگارا! به محمّد  مِیآنها را در صراطِ مستق یو قدمها

روز سربلندتر بفرما و روح مطهّر امام  به را روز یاسالم رانیو آل محمّد ا

خودت محشور  یایما گشود، با ارواح اول یوراه را بر ر نیبزرگوار را که ا

و خشنود کن؛  یرا از ما راض عصر یّبفرما. پروردگارا! قلب مقدّس ول

و  یمعنو تیآن بزرگوار را شامل حال ما بفرما. پروردگارا! هدا یدعا

آن بزرگوار قرار  ارانیآن بزرگوار را شامل حال ما بفرما؛ ما را از  یبیغ

 .رمابف لیبده و در فرجش تعج

 برکاته  اللّه و و رحمة کمیعل والسّالم

 دهیسخنان برگز ها، دهیبرگز .۱

 (۱۳۹۶/۱۱/۲۹) یشرق جانیمردم استان آذربا داریدر د اناتیب .۲

در مشهد مقدّس  یدر جمع زائران و مجاوران حرم رضو اناتیب .۳

(۱۳۹۶/۱/۱) 

 یسرپرست .۴

 ۱۰۱االخبار، ص  جامع .۵

 له حضّار و معظّمٌ ی خنده .۶

 )بازگشت به فهرست(۵، ص ۱ج  ل،یشواهدالتّنز .۷

از  تیدر حما تیو حاکم دکنندهیکننده، تول نقش مصرف

 یرانیا یکاال
 (۹۷فروردین  ۱۷خبرگزاری تسنیم ) 

 
خود  یدر کانال شخص فیاهلل س یول م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یجار سال ینوشت : نامگذار «یرانیا یاز کاال تیحما»درباره سال 

 ،یتوسط مقام معظم رهبر «یرانیا یاز کاال تیحما»تحت عنوان 

در حوزه اقتصاد کشور بوده و بر  شانیا  و دغدغه تیاستمرار اولو انگریب

 یرانیا یاز کاال تیرا  به موضوع حما یجار سالاساس، عنوان  نیهم

مهم به نحو  نیا میاست چنانچه بخواه یهیاند. بد اختصاص داده

محقق شود، در ابتدا الزم است موضوع از منظر  یا ستهیشا

مورد  تیحاکم زیو ن یو فعاالن اقتصاد دکنندگانیکنندگان، تول مصرف

 .ردیقرار گ نییمداقه و تب

انتخاب و فرهنگ رفتار  کی یرانیا یکاال دیکننده، خر از بُعد مصرف 

در داخل  کرد نهیبر ارزشمند بودن هز یمبن یاست. نگرش مل یمصرف

از  تیبر اقتصاد کشور است؛ چرا که حما یآثار مثبت ی، داراکشور

 یبستر جادیجوانان، ا ژهیو به و انیرانیساخت داخل، اشتغال ا یکاال

درآمد را به  عیو بهبود توز یو رشد اقتصاد یگذار هیسرما یبرا داریپا

مهار  یرا برا یمناسب نهیزم ،یشعار مل نیدنبال دارد و تحقق ا

 .سازد یاقتصاد کشور فراهم م یکنون طیشرا ها و بهبود چالش

کاالها و خدمات  رندهیعام بوده و دربرگ یمفهوم ،یرانیا یکاال البته

 زیامر مهم، هموطنان عز نیتحقق ا یبرا یاست و در سال جار یرانیا

و  یرانیا یکاالها دیرا نسبت به خر یشتریتوجه و اقبال ب دیبا

( از خود یدر صنعت گردشگر ژهی)به و یاز خدمات داخل یریگ بهره

 نشان دهند.
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 یداخل یکاال دیشدن خر ینکته مهم آن است که در کنار ارزش تلق 

به لحاظ  یرانیانتخاب کاال و خدمات ا دیبا ،یبه عنوان فرهنگ مصرف

 نیا ریمناسب و به صرفه باشد، چرا که در غ یانتخاب زین یاقتصاد

ات کوتاه مدت بوده و اثر یو دارا یمقطع ،یرفتار مصرف نیصورت ا

 .دنخواهد ش نهینهاد

 دکنندگانیالزم است تول ،یفرهنگ ارزشمند مصرف نیا لیدر تکم لذا

 قدم شیپ یداخل داتیاز تول تیدر جهت حما زیکاالها و خدمات ن

خدمات پس از فروش مطلوب به آنها،  هیو ارا انیمشتر میشوند. تکر

ارائه  زیو ن ایروز دن یها یآور از فن یریگ ساخت و بهره تیفیک یارتقا

است که الزم  یو منصفانه از جمله اقدامات یرقابت یمتیمحصول با ق

 .رندیمورد توجه قرار گ یو فعاالن اقتصاد دکنندگانیاست توسط تول

خود  یکاال یو عرضه داخل دیتول ستیبا یم دکنندهیتول گر،ید انیبه ب 

و در رقابت  یصادرات یعرضه در بازارها یخود برا داتیرا مشابه با تول

 ییها نهیراستا، هز نیکاال، ارائه دهد و در ا دکنندگانیتول ریبا سا

را بر  تیریو سوءمد نییپا یور سربار، بهره یها نهیهمچون هز

 نکند. لیتحم یداخل ندهکن مصرف

مسئله  رد،یکه الزم است مورد توجه قرار گ یمهم اریبس مسئله

 ینشان کاال دکننده،یتول کی یاست که وقت یعیاست. طب یبرندساز

توجه به مسئله  برد، یخود به کار م یفروش کاال یرا برا یخارج

نخواهد داشت. لذا در  یمفهوم گریو خدمات پس از فروش د تیفیک

مقوله  دکنندهیکننده و تول مصرف انیم داریتعامل سازنده، شفاف و پا

 که یوربرخوردار است؛ به ط یا ژهیو تیاز اهم یتجار یبرندساز

 یمل یتجار یو با اتکا به برندها یبه راحت یکننده داخل مصرف

 دکنندهیکرده و تول نیخود را تام ازیخوشنام، کاالها و خدمات مورد ن

مضاعف کند.    شخود تال یو گسترش برند تجار تیدر جهت تقو زین

کننده احساس خواهد کرد که توجه و التزامش به  مصرف ب،یترت نیبد

مورد  زین یداخل دکنندگانیتول یاز سو یداخل یکاال دیفرهنگ خر

 .شود یواقع م میاحترام و تکر

 تیحاکم فیداخل، نقش و وظا دیتول یاز کاال تیبعد سوم در حما 

 لیبا بهبود و تسه ییاجرا یقوا و نهادها ریاست. الزم است دولت و سا

و  یگذار هیمبادله، به سرما یها نهیکسب و کار، ضمن کاهش هز یفضا

رابطه به طور مشخص،  نیدر اقتصاد کشور کمک کنند. در ا دیتول

اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ  یدیکل یرهایمتغ یبه نحو دیدولت با

 یمل دیکند که هم قدرت خر تیریارز، نرخ سود و دستمزدها را مد

 دکنندهیتول یبرا یریپذ کننده حفظ شود و هم قدرت رقابت مصرف

 شود. تیتقو

با قاچاق کاال، ثبات در  یمبارزه جد رود یرچوب، انتظار مچا نیا در

 ،یارز ،یپول یها استیس انیم یهماهنگ ،یاقتصاد یگذار استیس

کسب  یبهبود فضا تیو در نها یدیتول یو رفع تنگناها یو تجار یمال

 .ردیقوا قرار گ ریو کار، سرلوحه اقدامات دولت و سا

 یمال نیخدمات و تأمکاال و  دیاست که تول یادآوریبه  الزم

 دیتول یسکه هستند؛ چرا که برا کی یدو رو یدیتول یها تیفعال

را به  یخدمات مناسب یمال یبازارها ستیبا یم یداخل یکاال

 نیدرصد تام ۹۰حدود  ،یکنون طیمولد ارائه دهند. در شرا یها تیفعال

در  نیا رد،یگ یبازار پول صورت م طتوس یاقتصاد یها تیفعال یمال

مواجه بوده و توان  یاعتبار یاست که بازار پول با مشکل تنگنا یحال

نقش بازار  یاساس، ارتقا نیاست. بر هم افتهیآن کاهش  یاعتبارده

اصالح  برنامه  مجدّانه یبزرگ و اجرا یها بنگاه یمال نیدر تام هیسرما

 دیاقتصاد کشور و تول یت هایاز چرخه فعال تیجهت حما ینظام بانک

 )بازگشت به فهرست(  است. یاتیح یامر ،ینرایا یکاال

 سرمایه گذاری
   م؟یکن یگذار هیسرما 97کدام بازار در سال 

 (۹۷فروردین  ۷تسنیم )خبرگزاری  

 
سال  دنیبا فرا رس  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 نکهیها از ا یابیارز ،یمختلف اقتصاد یو انتشار گزارش ها دیجد

شود. با  یشروع م زیسال چه خواهد بود ن نیبازارها در ا نیجذاب تر

که بازار مربوطه در  یبه عملکرد هر بازار در طول زمان و بازده ینگاه

از بازارها دست  یخوب ینسب یابیتوان به ارز یگذشته م که یسال انیپا

 .کرد دایپ

زمان برنامه و بودجه سا سیمحمد باقر نوبخت، رئ یاساس گفته ها بر

 یشده است. مجلس شورا ینیب شیدرصد پ ۹نرخ تورم  ۹۷در سال 

کرده است. از  ینیب شیدرصد پ ۳را  یهم نرخ رشد اقتصاد یاسالم

 نینرخ ارز را ب یاسالم یبودجه مجلس شورا قیتلف ونیسیکم ییسو

 .گرفته است رتومان در نظ ۴۱۰۰تا  ۴۰۰۰

 ،ینقد شوندگ زانیاگر بتوان به مدر دست داشتن اطالعات فوق  با

گوناگون پرداخت  یدر بازارها یگذار هیسرما یبرا یو بازده سکیر

بازار  ه،یمختلف اعم از بازار مسکن، بازار سرما یبازارها ییتوان کارا یم

 .قرار داد یطال و ارز را مورد بررس

 یبورس به سود بانک یوابستگ تداوم



 

 10  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 دیرا عا یدرصد بازده ۲۶به  بیقر ۹۶سال  یبورس از ابتدا بازار

رشد  یادیروند هماهنگ با پشتوانه بن نیسهامداران خود کرد، که ا

 .شرکت ها بود یسودآور

را نشان  یبه نرخ سود بانک یگذشته وابستگ یتهران در سال ها بورس

روند تداوم خواهد  نیا زیهم ن ۹۷معتقدند در سال  لگرانیداد. تحل

 یشود. در بخش سودده یبه رو نم رو یمثبت زشیداشت و با انگ

نرخ ارز در داخل  طیو شرا یجهان یها متیق ریدو متغ زیشرکت ها ن

 یاست و کفه به سمت عامل نرخ ارز داخل ورداربرخ ییباال تیاز اهم

 یبورس یکل شرکت ها یوابسته تر است. با انتظار تداوم رشد سودآور

راه  ۹۶ل نسبت به سا یو پنج درصد ستیتا ب ستیدر دامنه ب

 ۱۳۰تا  ۱۲۰مشابه در شاخص کل تا محدوده  یبه بازده یابیدست

 .سازد یهموار م ۹۷را در افق سال  یهزار واحد

مشخص ساخته  یو توسعه شرکت بورس هم در پژوهش قیتحق واحد

دالر،  ۵۰ یبا نفت بشگه ا یشیپاال یاست که با کاهش درآمد گروه ها

شود. از  یم ینیب شیپ یمانساخت یگروه ها یبرا یروشن تر طیشرا

صادرات محور بازار سهام  یبا باالرفتن نرخ ارز شرکت ها ییسو

 .دارند یبهتر تیوضع

 رشد معامالت مسکن احتمال

داد که تعداد  ینشان م ۹۶سال  انیبازار مسکن آمارها تا پا در

که سامانه  یداشت. به طور شیمعامالت مسکن در شهر تهران افزا

ماه بهمن مشخص کرد تعداد  انیالت کشور در پاثبت امالک و مستغ

 یدرصد ۲۲رشد  ۹۵معامالت در کشور نسبت به مدت مشابه سال 

 یم ینیب شیداده ها پ نیا اساسبر  لگرانیتحل یداشته است. برخ

 نیکماکان رشد خواهد داشت و ا ۹۷کنند که حجم معامالت در سال 

 .دانند یجذاب م یگذار هیسرما یبازار را برا

نشان داد  ۹۶سال  یدر انتها یبانک مرکز یارائه شده از سو یارهاآم

 دینشان داد. مج شیسال افزا نیا یانیپا یمسکن در ماه ها متیکه ق

از شکل  یموضوع را حاک نیعمران مجلس ا ونیسیپور، عضو کم انیک

 نیا زین ۹۷داند که در سال  یحباب در بازار مسکن م یگرفتن نوع

حباب  نیکه احتمال دارد ا دیگو یم یو ،ودش ینم هیحباب تخل

 .کند دایادامه پ گریدر بخش مسکن تا سه سال د یمتیق

 متیگران شدن ق انیم کیبا تفک یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 ۹۶مسکن را در سال  یها متیمسکن و حجم معامالت، باالرفتن ق

م که عرضه گران مسکن توسط مرد دیگو یداند و م ینشانه رونق نم

برود.  نیشان از ب ییخواهند ارزش پول و دارا یدهد آنها نم ینشان م

حجم معامالت نشانه  شیبلکه افزا ست،ین بازارنشانه رونق  طیشرا نیا

 .است یرونق واقع

 رینوسانات در بازار بورس، بازار طال، سکه و ارز را عامل مهم تاث یو

ظر است که تا ن نیداند و بر ا یم ۹۷سال  یگذار بر بازار مسکن ط

اعمال نشود، بخش مسکن  یبازارها به درست نیکه کنترل بر ا یزمان

 .ردیگ یم ریهم از نوسانات آنها تاث

 چند؟ دالر

 سکیپر ر یروش یگذار هیسرما نیدر ارز، هر چند ا یگذار هیسرما

 یداخل ای یخارج یاست، اما تجربه نشان داده که هر زمان عامل

به  یادیاست، عده ز تیجذاب یارز دارا داده است که بازار گنالیس

 .شده اند لیو فروش آن متما دیسمت خر

در قالب  رانیا یاسیروابط س ندهیهمچون آ یهم عوامل ۹۷سال  در

تواند در سرنوشت  یغرب م یها یتوافق نامه برجام و تداوم دشمن

عملکرد  یدر بعد داخل ییداشته باشد. از سو یادیز ریبازار ارز تاث

درباره نرخ  یبانک مرکز یها استی)صادرات و واردات(، س یاقتصاد

 یصادرات م تیتورم و تقو ،یارزش پول مل ارز،کردن  یارز و تک نرخ

 .کننده بازار ارز قلمداد شوند نییتع طیتواند شرا

از رقم  ندهیدالر در سال آ متیاست که ق نیها ا لیمشترک تحل نقطه

ها محدوده نوسان  لیتحل یبرخ تر نخواهد آمد. اما نییتومان پا ۴۰۰۰

 .کنند یم یابیتومان ارز ۴۳۰۰تا  ۴۱۰۰را حول حوش 

هزار تومان  ۵به رقم  ندهیکه اگر در سال آ دیگو یها م لیتحل یبرخ

 دیدرصد خواهد رس ۱۵در آن به کمتر از  یگذار هیسرما یبرسد بازده

 .ستین یمنطق گریدر آن د یگذار هیسرما سکیو ر

 بازارها ریسا یها قربان بانک

 هینوع سرما نیتر سکیدر بانک ها هر چند کم ر یگذار هیسرما

به  یبانک یاست، اما با مطرح شدن کاهش نرخ سود سپرده ها یگذار

 گرید یگذار هیتوان گفت سرما یم ۹۷درصد در سال  ۱۵کمتر از 

خود را به شکل کامل از دست داده است و بانک ها با احتمال  تیجذاب

به  یمردم یها یگذار هیخود از سرما همز دست ندادن سا یبرا ادیز

 .خواهند بود نیگزیجا یدنبال راه ها

هستند  نیاست که افراد به دنبال ا نیا یگذار هیمشخص سرما اریمع

 نیدر آن کمتر باشد. به هم سکیکنند که ر یرا انتخاب م یکه بازار

 اریسب یها ثیرغم حرف و حد یکه عل میشاهد بود ۹۶سبب در سال 

سال با  یحاصل نشد و در انتها یدستاورد ،یدرباره اصالح نظام بانک

موضوع کنترل نرخ  یحت یدرصد ۲۰کساله با سود یطرح فروش اوراق 

توسط بانک ها  کسالهینشد. طرح فروش اوراق  ییاجرا زین یسود بانک

رسد که تا  یبازار ارز انجام شد. به نظرم یبه منظور کنترل مقطع

اصالح نظام  یرا برا یاساس یو دولت قدم ها یانک مرکزکه ب یزمان

مثل ارز  ییاصالح بازارها یبرا رابانک ها  یبر ندارند و سودده یبانک
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 سکیکسب سود بدون ر یبرا یانجام دهند، بانک ها همچون محل

 )بازگشت به فهرست(خواهند شد.    یتلق

/ 96در سال  رانیاقتصاد ا بخش نیتر بازار طال پربازده

 سال+نمودار کیدر   متیق یدرصد 40رشد
 (۹۷فروردین  ۱۷فارس )خبرگزاری  

 
 ۴۰.۳با  ۹۵هزار تومان در اسفند  ۱۰۲و  ونیلیم کیسکه از  یبها

اسفند ماه  انیهزار تومان در پا ۵۴۷و  ونیلیم کیبه  شیدرصد افزا

ال گذشته حداکثر که رشد نرخ دالر در س یدر حال دیسال گذشته رس

 .درصد بوده است ۲۷

سکه و ارز  یفارس، بها یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

برخوردار بود، در سال  یکه از ثبات نسب ۹۵تا  ۹۲ یها برخالف سال

 .روبرو شد یقابل توجه راتییبا تغ ۹۶

دالر در بازار  متیو ق یاونس جهان یسکه متاثر از دو عامل بها متیق

 متیق یبا تفاضل مثبت آن، ارزش ذات ریدو متغ نیت. رشد ااس یداخل

  .دهد یم شیسکه را افزا

 ۴۰.۳با  ۹۵سال  انیهزار تومان در پا ۱۰۲و  ونیلیم کیسکه از  یبها

اسفند ماه  انیهزار تومان در پا ۵۴۷و  ونیلیم کیبه  شیدرصد افزا

با  ۹۵تومان در اسفندماه  ۳۷۷۷دالر هم از  متیو ق دیسال گذشته رس

  .افتی شیتومان افزا ۴۸۰۰ متیدرصد رشد به متوسط ق ۲۷

 کیماه به  نیفرورد ۱۶روز پنج شنبه  انیسکه در پا متیضمن ق در

 دهیتومان رس ۵۰۴۰دالر به  یهزار تومان و بها ۷۵۰و  ونیلیم

 ۴۰از  شیسال ب کی یدر بازار سکه، ط گذاران هیسرما نیاست،بنابرا

 ریفراتر سود سا ارینرخ سود بس نیند که اا درصد سود به دست آورده

 .بازارهاست

در بازار سکه را هم در  متیحباب ق دهیپد دیگزارش فارس، البته با به

سکه با احتساب دالر  متیق یاکنون ارزش واقع هم راینظر داشت ز

هزار تومان  ۵۶۷و  ونیلیم کی یدالر ۱۳۲۶و اونس  یتومان ۵۰۴۰

هزار  ۷۵۰و  ونیلیم کیروز گذشته  یمعامالت متیکه ق یاست در حال

 .تومان بوده است

فروش  شیطرح پ یشعب بانک مرکز قیاز طر یبانک مرکز اکنون هم

در بازه  دیخر شیپ انیطرح متقاض نی. براساس اکند یسکه را دنبال م

در  دیخر شیپ انیهزار تومان و متقاض ۴۰۰ ونیلیم کیماهه  ۶ یزمان

هر قطعه سکه  یهزارتومان برا ۳۰۰و  ونیلیم کی کسالهی یبازه زمان

 .پردازندب دیتمام بهار با

 آغاز خواهد شد.  ییاز فردا طرح حراج سکه در بانک کارگشا نیهمچن

 

 

 
 )بازگشت به فهرست(
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 دالر شد + جدول اردیلیم 27 رانیا 96سال  هیخروج سرما
 (۹۷فروردین  ۲۰تسنیم  )خبرگزاری 

 

 یالملل نیصندوق ب م،یتسن یخبرگزار یه گزارش خبرنگار اقتصادب

 ۲۷را حدود  ۹۶در سال  رانیا هیخروج سرما زانیم یپول در گزارش

 نیصندوق ب یاز سو یرقم در حال نیدالر اعالم کرده است. ا اردیلیم

آمار مربوط به  یشده است که بانک مرکز ینیب شیپول پ یالملل

 .را حذف کرده است ۹۶سال ماه  یدر د هیحساب سرما

از  یارز ناش یکه فعاالن اقتصاد افتد یاتفاق م یزمان هیسرما خروج

عنوان مثال اگر  خود را به کشور وارد نکرده باشند، به یتجار تیفعال

بعد از صادرات، صادر کننده ارز حاصل از فروش محصول خود  را در 

 .ردیگ یشکل م ندیفرا نینکرده باشد، ا لیتبد الیداخل کشور به ر

 :دیبخوان شتریب

 ؟یبانک مرکز یاز سو هیسانسور جداول حساب سرما تداوم

 
رکورد خروج  ۹۶کارشناسان معتقدند سال  یاساس، برخ نیبر ا

عنوان مثال محمدرضا  شکسته شده است، به رانیاز ا هیسرما

دالر  اردیلیم ۳۰از خروج  میدر گفتگو با خبرنگار تسن یمیبراهپورا

 .خبر داده بود ۹۶سال  یانیپا یدر ماهها هیسرما

 :دیبخوان شتریب

 در بازار ارز ناکارآمد بود یبانک مرکز تیریمد

 هیلحاظ بحران خروج سرما سال به نیحادتر رانیدر ا م،یگزارش تسن به

 یکشور منف هیکه در آن برهه حساب سرما وستهیوقوع پ به ۱۳۸۹سال 

پول  یالملل نیدالر بوده است. بر اساس محاسبه صندوق ب اردیلیم ۲۵

  شکسته شده است. ۹۶ر سال د ۸۹سال  هیرکورد خروج سرما

 )بازگشت به فهرست(

 

 

 

 دیگذاشتن پول در بانک در تول یبه جا یبخش خصوص

 کند یگذار هیسرما
 (۹۷فروردین  ۲۰تسنیم )خبرگزاری  

 

 صیعضو مجمع تشخ  یآقامحمد یعل  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

که خبر گفت:دولت توان تحول امشب شب تریمصلحت نظام در برنامه ت

 هیشوند و سرما یوارد عرصه اقتصاد دیرا ندارد،مردم با یاقتصاد

 .کند رییتغ یاقتصاد دولت وهیکنند تا ش یگذار

ورود مردم به اقتصاد دانست و افزود:دولت  یبرا یرا فرصت ۴۴اصل  یو

 .شدن اقتصاد فراهم کند یمردم یفضا را برا دیبا

کند و وارد کار نشود  اطیاحت یاگر بخش خصوصادامه داد: یمحمد آقا

 یبخش خصوص لیدل نیبه هم شودیاو م بینص یدالر چند هزار تومان

 .کند تیفعال دیباشد در تول یبه دنبال سود بانک نکهیا یبه جا دیبا

خود را هم  دیواحد تول یحت یگفت: درحال حاضر بخش خصوص یو

 یاقتصاد تیفعال یگذاشته است اما وقت یسود بانک افتیدر یبرا

 چگونه سود دهد؟ دیبانک با ردیگیصورت نم

 .کند رییتغ دیغلط است و با وهیش نیادامه داد:ا یو

از دولت مطالبه گر باشد  دیبا یبخش خصوص نکهیبا اشاره به ا یو

بود از  یوارد گود شود و هرجا کمبود دیبا یکرد:بخش خصوص حیتصر

 .رفع آن مطالبه کند یدولت برا

مصلحت نظام گفت:در حال حاضر همه فکر  صیمع تشخمج عضو

وارد آن  دیرخ داده است پس نبا یچون در اقتصاد اشتباهات کنندیم

 .فرصت ساخت تهایاز محدود دیبا کهیشد در حال

 تیدر فعال یگذار هیسرما زهیانگ یدولت ریمد نکهیبا اشاره به ا یو 

فرصت  دیبا گذار است که هیسودده را ندارد افزود:سرما یاقتصاد

 .ردیبگ اریرا در اخت یگذار هیسرما

افراد بر اساس  نیا دیدر کشور گفت:با کاریب ونیلیم۳با اشاره به  یو

 یشوند ومهارت کسب کنند آن هم برا یو سواد دسته بند ییتوانا

کسب  نهیکه وجود ندارد هز یشغل یبرا نکهیکه هست نه ا یمشاغل

 .مهارت هم بدهند

 یگذار هیدر سرما دیبا یبخش خصوص نکهیره به ابا اشا یآقا محمد  

خدمات به بخش  دیافزود:اقتصاددان با ردیها از اقتصاد دان کمک بگ

کار وجود دارد تا با  یکجا فضا دیبه او بگو دیبفروشد،با یخصوص

 .کند یگذار هیشناخت کامل سرما

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/14/1691677/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/19/1694627/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 

 13  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 یرویکرد:ن حیرا مثبت و روشن خواند و تصر رانیافق اقتصاد ا یو

فرصت  کی نیکرده در کشور دوبرابر شده است و ا لیتحص ینانسا

 .دیاست نه تهد

 ۷۰و  ۶۰دهه  نیمصلحت نظام گفت: متولد صیمجمع تشخ عضو

 .دهندیاقتصاد کشور را نجات م

 جیبه بس میندار ازین یدولت جینجات اقتصاد به بس یادامه داد:برا یو

کند نه  یبانیشتتواند پ یدولت فقط م رایز میدار ازین یو مردم یمل

 فهرست( )بازگشت به  .جیبس

 ها و مردم چقدر پول نقد دارند؟+جدول بانک
 (۹۷فروردین  ۲۱تسنیم  )خبرگزاری 

 

گزارش  نیتر تازه م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

در  یاقتصاد تیدرباره وضع یبانک مرکز یمنتشرشده از سو یآمار

اسکناس و  زانیهم در م یراتییکه تغ دهد ینشان م ۹۶ن ماه سال بهم

 .مسکوک رخ داده است

اسکناس و مسکوک در کشور  زانیکه گذشت، م یبهمن ماه سال در

نسبت به بهمن  یدرصد۲بوده که با رشد  الیر اردیلیهزار م ۵۳۵.۸

همراه بوده  ۹۵نسبت به اسفند  یدرصد۷.۷رشد  نیو همچن ۹۵سال 

 .است

 ۳۶۵.۳ یمورد بررس خیو مسکوک در دست اشخاص در تار ناساسک

درصد  ۱۳.۶سال قبل  کیاعالم شده که نسبت به  الیر اردیلیهزار م

درصد کاهش  ۱۳.۵معادل  ۹۵با اسفند  اسیدر ق یرشد داشته ول

 .است افتهی

اعالم  الیر اردیلیهزار م ۱۰۷.۸ زیها ن و مسکوک نزد بانک اسکناس

 یدرصد۳۴.۱و رشد  ۹۵نسبت به بهمن  یرصدد۹.۲شده که با رشد 

 .نسبت به اسفند همان سال همراه بوده است

در  یبانک مرکز اریاسکناس و مسکوک در اخت زانیاساس م نیبرهم

اعالم شد که  الیر اردیلیهزار م ۶۲.۷که گذشت،  یبهمن ماه سال

درصد رشد و نسبت به بهمن سال  ۲۵.۱معادل  ۹۵نسبت به اسفندماه 

 .دهد یدرصد کاهش را نشان م ۲۹.۸دل معا ۹۵

 
 )بازگشت به فهرست( 

 ست؟یخروج ارز از کشور چ یاصل لیدال
 (۹۷فروردین  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
اظهارات  تور،یالمان یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

 هیوج قابل توجه سرمادر مورد خر رانیمجلس ا هیعضو بلندپا کی ریاخ

 ،یمیرا جلب کرده است. محمدرضا پورابراه یاریاز کشور توجه بس

در خصوص نوسانات  یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

 ۳۰گفته بود، حدود  ینوروز التیرخ داده در بازار ارز در آستانه تعط

 ی. براسال از کشور خارج شده است یانیپا یدالر ارز در ماه ها اردیلیم

منجر به خروج  یاست پارامترها یضرور یا دهیپد نیچن نیا یابیارز

 .ردیقرار گ یمورد بررس رانیآن بر اقتصاد ا راتیاز کشور و تاث هیسرما

از  هیتواند موجب خروج سرما یعمده م لیچند دل ک،ینظر تئور از

 ،یو اقتصاد یاسیس یثبات ینرخ ارز، ب یشود: ناهمتراز یمل یاقتصادها

گذاران،  هیاز سرما تیحما یبرا یکل یگذار استیدر س یوتاهک

قابل توجه  یخارج یفساد و بده ،یا هیو سرما یمال یجار یکسر

 شیعوامل پ یتمام رانیاقتصاد ا ،یارجخ یبده یکشور. به استثنا

و  یاسیس یثبات یب ژهیعوامل و به و نیگفته را در خود داراست و ا

خود را به  یها هیرا وادار کند تا سرما یاداقتص گرانیتواند باز یفساد م

را  رانیتمام انواع خروج پول از ا دیخارج از کشور انتقال دهند. اما نبا

 .کرد یبند قهطب هیتحت عنوان فرار سرما

 یرا نم ندهینما نیدالر مورد اشاره توسط ا اردیلیم ۳۰رقم  هرچند

در  یکل یالگو کیتوان  یاستخراج کرد، اما م یرسم یتوان از آمارها

خالص  هیسرما یجار یدر مورد کسر رانیا یبانک مرکز یآمارها
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، ۱۳۹۵در سال  ران،یا یبانک مرکز یکرد. بر اساس آمارها ییشناسا

 نیدالر بوده و ا اردیلیم ۱۸.۳خالص کشور  یا هیحساب سرما یکسر

 نیدالر بوده است. ا اردیلیم ۶.۳، ۱۳۹۶ماهه نخست سال  ۶رقم در 

 یا هیگذشته که توازن حساب سرما یبا سال ها سهیمقاارقام در 

مثبت قرار داشت، قابل توجه و نگران کننده  تیخالص کشور در وضع

 .رسد یبه نظر م

در نظر گرفت، نقل و انتقال پول در درون  دیکه با یاز عوامل مهم یکی

توسط  ستمیس نیاست. ا رانیموجود موسوم به حواله در ا ستمیس

از  یتراکنش مال کیکه  یو زمان ردیگ یاستفاده قرار مها مورد  یصراف

مرزها رد و  نیب یپول چیابتدائا ه رد،یگ یحواله انجام م ستمیس قیطر

واقعا  دیتوازن پرداخت ها به هر حال با حیتصح ی. اما براشود یبدل نم

توان گفت که  یرو م نیمنتقل شود. از ا گریاز کشور به کشور د یپول

شود،  ینام برده م هیز که از آن به عنوان فرار سرمااز خروج ار یبخش

 .پرداخت هاست انیتوازن جر حیتنها تصح

در  یاقتصاد گرانیشود که چرا باز یبررس دیعامل، با نیبر ا عالوه

را به خارج از کشور انتقال  شانیها هیاز سرما یدارند بخش لیتما رانیا

به  یاسیو س یاقتصاد تیعدم قطع یفضا لیدال نیتر یهیدهند. بد

 نیاست. در ع یو خارج یعوامل داخل یریپذ ینیب شیعدم پ لیدل

 یها ییاز دارا یدارند بخش لیتما یتجار و فعاالن اقتصاد یحال، برخ

 یخود را در خارج از کشور نگه دارند تا راحت تر بتوانند پول کاالها

 رانیاز وارد کنندگان در ا یاریبس نیشان را بپردازند. همچن یواردات

بدان  نیپول واردات ندارند و ا شیشاپیجز پرداخت پ یگریچاره د

خود برنگردد،  یبه حالت عاد یبانک وابطکه ر یمعناست که تا زمان

 نیتر نیشود و بد یپول قبل از ورود جنس به کشور، از کشور خارج م

 گرید لیخواهد بود. دل ریعدم توازن در معامالت اجتناب ناپذ کی

است که  تیواقع نیاست ا رانیور که مختص اخروج پول از کش

ها  میتحر راندو یها یاز شرکت ها در حال بازپرداخت بده یاریبس

پرداخت  نیها قادر به پرداخت ان نبودند و ا میتحر یهستند که در ط

ارز از کشور  یقبل به خروج مقدار قابل توجه یسال ها یها یبده

 .زند یدامن م

عدم توازن  نیدر ا زین یشهروندان عاد ،یعالوه بر معامالت تجار اما

به  لیکشور و تما ندهیآ یاقتصاد تیدر مورد وضع ینقش دارند. نگران

 هیاز شهروندان به دنبال سرما یاریموجب شده تا بس یگذار هیسرما

طبقه  لیتما شیافزا لیروند به دل نیدر خارج از کشور باشند. ا یگذار

شده  دیدوم در خارج از کشور تشدبه داشتن خانه  رانیا امعهمتوسط ج

متفاوت و  لیاز کشور دال هیاست. در مجموع هرچند خروج سرما

اقتصاد  یبرا ردیکه صورت بگ یلیدارد، اما خروج ارز به هر دل یمتنوع

 )بازگشت به فهرست( به شدت مضر است. رانیا

ر از کشور دال اردهایلیم تواند یتلگرام م یتالیجیارز د

 خارج کند
 (۹۷فروردین  ۲۲)خبرگزاری تسنیم  

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

 داتیاز تول تیحما یپاک در راستا یمجاز یگران فضا توسعه تیجمع

 یبوم یها رسان امیپ رامونیپ یمقام معظم رهبر شاتیو فرما یداخل

 :صادر کرد ریزبه شرح  یا هیانیب

و  یاله تیوحدان یکه بر مبنا میهست یانقالب یآستانه چهل سالگ در"

شکل گرفت  ساز خیتار ینیاز دل مردم سرزم ،یبا شعار استقالل و آزاد

 زیرا ن یرا پشت سر گذاشت و راه دشوار یگوناگون یها بیو فراز و نش

 .رو دارد شیپ یاسالم نیتحقق تمدن نو یدر راستا

آن در  یایپو تیماه ،یاسالم نیتمدن نو یاصل یها لفهاز مؤ یکی

که  یساز است؛ تحوالت تمدن یبشر نیادیمواجهه با تحوالت بن

است که  یو استمرار انقالب اتیفعاالنه در قبال آنها، ضامن ح کردیرو

 .رقم خورده است یاسالم رانیو اراده مردم ا یبه لطف اله

ارتباطات در کشور، با ورود  اطالعات و یها یروزافزون فناور گسترش

خود را  یجا یآغاز شد و اکنون به حد شیمختلف از سالها پ عیبه صنا

که  افتی توان یرا م یآحاد مردم باز کرده است که کمتر کس انیدر م

 یفناور نیا یخود از کاربردها یو اجتماع یفرد یدر تمام شئون زندگ

 .باشد بهره یب

و  لیتسه ساز نهیدر جامعه که زم یمجاز یو دامنه گسترش فضا عمق

 ت،یشفاف ،ییزا توسعه، اشتغال ،یعموم یبخش یارتباطات، آگاه عیتسر

خدمات  تیفیاستانداردها و ک یآزادانه و عادالنه اطالعات، ارتقا عیتوز

 یتحقق اهداف انقالب اسالم میعظ یها از فرصت یکی توان یاست را م

 .برشمرد

 ،یفرهنگ قینفوذ عم ساز نهیزم تواند یبستر م نیهم کهیحال در

 انیدر جوانان، ضربه به بن یو عاطف یاخالق ،یروح دیشد یها بیآس

 جادیا عه،یشا جیترو ،یخصوص میخانواده، هتک حرمت، نقض حر

 ریغ یخالف شرع و عرف، و رسوخ سبک زندگ یرفتارها جیترو ،یناامن

 .باشد یاسالم

بود اما نشان  یرسانه عاد و رسان امیپ کیاگرچه تا امروز تنها  تلگرام

 یو حت یداخل یها رسان امیکه در خالء پ یداد که با انحصار و قدرت

گذران  یکه مردم برا یاجیبه دست آورده و به پشتوانه احت یخارج
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 یچیو مقررات کشور سرپ نیاند، از قوان کرده دایخود به آن پ یزندگ

 .به آنها ندارد ینینموده و تمک

از اهداف خود را  یکیتلگرام  نکهیعالوه بر ا دهد، ینشان م شواهد

حساس و مهم نشان داده،  یها جامعه کشور در بزنگاه یفضا یمهندس

و  فیشده است تا با تضع یامروز پا را فراتر گذاشته و وارد فاز اقتصاد

 شیاز پ شیکشور اهداف خود را ب یو پول یفلج کردن نظام بانک

 .گسترش دهد

تلگرام با  دیپروژه جد افتنی تیو عموم یانداز همعنا که را نیدر ا دقت

اثرات  تواند یمردم م نیدر ب "گرام یتالیجیارز د"و  "شبکه باز"عنوان 

آن  یاسیکشور و نه تنها نظام س یمل تیحاکم یبرا یو مخرب عیوس

 .داشته باشد

مردم که  هیکه با اقناع و توج دارد یم نیموضوع ما را بر ا تیحساس

 یاحتمال یها بیکشور هستند، از خطرات و آس یقیحق همان نگهبانان

 .میکن یریجلوگ

همان  ایتلگرام  تالیجیاست که ارز د نیامر ا نیمتخصص ینیب شیپ

به سرعت  تواند یم یرانیتلگرام در جامعه ا یریگرام، با توجه به فراگ

بر اقتصاد کشور داشته باشد و ضمن  یریناپذ رشد کرده و تبعات جبران

کشور، باعث خروج ساالنه  یو اقتصاد یتالل در نظام پولاخ جادیا

آحاد  یرا برا یاقتصاد یارز کشور شده و مشکالت جد دالر اردهایلیم

از  یریجلوگ ی. در راستادینما جادیتلگرام( ا یریمردم )با توجه به فراگ

امر،  نیچند را به استحضار مسئول ینکات ی/اقتصادیفاجعه اجتماع نیا

 .میرسان یم زمانیجامعه، و آحاد ملت عز ختگانینخبگان و فره

و  ،یاطالعات ،یارتباط یها رساختیز یاز توسعه بوم تیحما .۱

را  یکاربران داخل ازین ،یروزآمد نیکشور که درع ینرم افزار

را سلب  گانگانیاعمال قدرت و نفوذ ب نهیبرطرف کرده و زم

 وانت یم انیم نیحوزه است. از ا نیا شرفتیدر پ یکند، عامل

اطالعات  یمل هاهتمام مضاعف جهت توسعه همه جانبه شبک

را به  یداخل یها رسان امیرشد پ نهیو فراهم ساختن زم

  .برشمرد ریمس نیحرکت در ا یاساس یها عنوان گام

در صدور  یضمن تشکر وافر از رهبر معظم انقالب اسالم .۲

 میو حر تیبودن تعرض به امن یحرام شرع" یخیتار یفتوا

 یبسترها ربط یذ نی، مسئول"یداخل یها رسان امیپ مردم در

کاربران در  یخصوص میاز حر انتیص یالزم برا

 یها رسان امیاجبار مالکان پ زیو ن یداخل یها رسان امیپ

حفاظت از اطالعات کاربران در بلند مدت را در  هب یداخل

الزم را به سرعت  نیخود قرار داده و قوان یدستور کار فور

 .برسانند بیربوطه به تصوم یدر مجار

 ،یزدگ استیاز س یبا دور یو نوشتار یها اعم از گفتار رسانه .۳

است و نه آنچه که منطبق با  یآنچه که به صالح منافع مل

الزم را  غاتیو تبل حاتیاست، توض یمنافع زودگذر جناح

و رفع شبهه انجام دهند تا عالوه بر  دنیبخش یآگاه یبرا

نقطه  نیادر  کنند، یخود عمل م یبه رسالت روشنگر نکهیا

 .باشند نهیزم نیبخش مردم در ا یاریحساس و مهم 

با توجه به ضرورت  رود یانتظار م رانیا زیاز عموم ملت عز .۴

با عنوان  یتوسط مقام معظم رهبر ۱۳۹۷سال  ینامگذار

 ،یبوم یها رسان امیبا انتخاب پ یرانیا یاز کاال تیسال حما

 یها در عرصه رانیا یمل تیدار شدن حاکم اجازه خدشه

 ریمدکه تحت تسلط  یو اقتصاد ،یتیامن ،یاجتماع ،یفرهنگ

 .میاست را نده گانهیب رسان امیپ کی

 د،یاز اسات یکه شامل تعداد "پاک یمجاز یگران فضا توسعه تیجمع"

 دیکشور است، ام یمجاز یفضا یمندان فرهنگ و دغدغه ان،یدانشجو

کمک به  یخود را برا تیمسئول از یدارد تا بتواند بخش کوچک

و طاهر، و  بیط یمحتوا دیتول ،یمجاز یفضا یساز در سالم تیحاکم

 .فا کندیا نیاز مسئول یگر مطالبه

و فعاالن  نیخالصانه مسئول یها مشمول تالش یاست الطاف اله دیام

حوزه  نیدر ا یاسالم نیتمدن نو یرا برا یروشن ندهیو آ رد،یقرار گ

 )بازگشت به فهرست(«رقم زند.

 بازرگانی
را  یمشابه داخل یدارا یبهانه کاال کیچرا دولت به هزار و 

 کند؟ یوارد م
 (۹۷فروردین  ۹تسنیم )خبرگزاری  

 

رهبر فرزانه »اظهار داشت:  پور ینادر قاض م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 نیدم هستند و چندمر شتیفکر مسکن، اشتغال و مع انقالب همواره به
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که منشأ اشتغال جوانان است، سخن  یدرباره اقتصاد مقاومت ریسال اخ

 .«ندیگو یم

فروش برسانند و  به یرانیا یما کاال یها مغازه دوارمیام»گفت:  یو

مذاهب و  ها، تیکنند و از مردم شجاع با قوم غیرا تبل یرانیا یکاال

 یرانیا یکاال همخوا یهستند م یمختلف که تابع رهبر یها شیگو

 .«مصرف کنند

 کی یعنیسوار شود،  یرانیا یخودرو کیهر کس »افزود:  پور یقاض

 یخودرو کیصاحب اشتغال شده است؛ هر کس  یرانیخانواده ا

را از کار  یرانیخانواده ا کیمعناست که  نیسوار شود بد یخارج

 ].]محروم کرده است

 دوارمیام»فت: گ یاسالم یدر مجلس شورا هیمردم اروم ندهینما

خاص دهد  یتیاهم متیو هم به ق تیفیهم به ک زین یرانیا دکنندهیتول

 یفکر صادرات باشند و از آقا و در حوزه صادرات تالش کنند و به

 دیتول یکه دارا یمحصوالت یرو درِ واردات را به میخواه یم زین یروحان

 .«ببندد ،در داخل هستند

و دارو و... وارد  یبهانه کشت کیر و دولت به هزا»ادامه داد:  پور یقاض

 توان یم یداخل دی. با تولمیآن را دار ینکند که خودمان نمونه داخل

خواهد  ایجامعه جوان و فعال و پو نیکرد و ا قینشاط را به جامعه تزر

 .«میابی یدست م میقرآن کر هیشد و به اهداف عال

آنجا که  از»و معادن مجلس خاطرنشان ساخت:  عیصنا ونیسیکم عضو

به  دیبا کلمه خداوند متعال حکومت خود را آغاز کرده؛ با یاسالم رانیا

 «.جهان را اداره کرد شود یم زین میبا قرآن کر میثابت کن ایدن

 )بازگشت به فهرست(

 تیساله تجارت با عراق/ ظرف 10برنامه  نیلزوم تدو

   دالر است اردیلیم15صادرات به عراق 
 (۹۷فروردین  ۱۳فارس )خبرگزاری  

 

  لیاز تمام پتانس نکهیا انیو عراق با ب رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

تداوم صادرات به عراق  یگفت: برا م،یا صادرات به عراق استفاده نکرده

 ندهیآ یکرد تا تجار و دولت برا نیساله تدو ۱۰برنامه تجارت  کی دیبا

 .بازار عراق آماده شوند

فارس  یخبرگزار یوگو با خبرنگار بازرگان در گفت ینیحس دیحم دیس

 تیگفت: وضع ۱۳۹۶به عراق در سال  رانیدر مورد روند صادرات ا

صادرات ما  نکهیا رغمیصادرات سال گذشته به عراق مطلوب بود و عل

 عمان، ه،یمثل روس هیهمسا یبه اغلب کشورها ۱۳۹۶در سال 

به عراق کاهش  رانیصادرات ا یول کرد، دایپاکستان و امارات کاهش پ

معادل صادرات  بایبه عراق در سال گذشته تقر رانیو صادرات ا افتین

 .بود ۱۳۹۵در سال 

 ۱۳۹۶در سال  نکهیو عراق با اشاره به ا رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

 م،یدادپرمصرف به عراق را از دست  یچند قلم کاال یبازار صادرات

به  نیبه عراق متوقف بود، همچن مانیسال صادرات س نیافزود: در ا

به عراق انجام نشد و  یدرخت بیصادرات س یا نهیعلت مشکالت قرنط

  .کشور به مشکل خورد نیهم به ا اتیصادرات لبن

ماهه سال  ۱۱اتفاقات صادرات به عراق در  نیا رغمیداشت: عل انیب یو

 نیدالر بود و خوش بختانه در ا ونیلیم ۶۰۰و  اردیلیم ۵حدود  ۱۳۹۶

کشور اضافه شد  نیبه ا یصادرات یسال صادرات گاز به مجموع کاالها

گفت حجم  توان یم یگردشگر یو با توجه به صادرات گاز، برق و حت

 نیدالر است که ا اردیلیم ۱۰از  شیب یکشور رقم نیا هصادرات ما ب

 کایاروپا، آمر قا،ین از جمله آفرقاره جها ۴با  رانیرقم معادل صادرات ا

  .است هیانوسیو اق

 ن،یمانند چ ییبه کشورها رانیاظهار داشت: عمده صادرات ا ینیحس

و مواد  یو ماده معدن یمیپتروش ،ینفت یها فرآورده یهند، کره جنوب

ندارد، اما صادرات به عراق عمدتا  یخام است که ارزش افزوده چندان

  .با ارزش افزوده باال است یو صنعت یکشاورز یکاالها

 رانیبا عراق، گفت: اگر ا رانیمثبت ا یتراز تجار نکهیبا اشاره به ا یو

 رانیبه ا نیکاال صادر کند، در مقابل چ نیدالر به چ اردیلیم ۷ساالنه 

و  اردیلیم ۵دالر صادرات دارد و اگر صادرات ما به امارات  اردیلیم ۱۰

صادرات  رانیدالر به ا اردیلیم ۸دود دالر است، آنها هم ح ونیلیم ۸۰۰

دالر است و تراز  ونیلیم ۵۰حدود  رانیدارند، اما صادرات عراق به ا

 ریکشور تاث یبهبود تراز تجار یکشور بر رو نیمثبت با ا یتجار

  .گذاشته است

 یریگ اگرچه اوج نکهیا انیو عراق با ب رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

در کشور عراق باعث  ۱۳۹۶سال  داعش در یها ستیترور  یریدرگ

مختلف با عراق شد، اما ما سهم  یکشورها یکاهش مبادالت تجار

  .میبازار از دست نداد نیخودمان را در ا

کردستان عراق که منجر به  یاسیبا اشاره به اتفاقات س ینیحس

 نیمنطقه شد ، گفت: اگر ا نیبا ا رانیا یمرزها یشدن برخ بسته

  .داشت یشتریکشور رونق ب نیصادرات به ااتفاقات نبود، قطعا 

 یبه کشورها رانیا یصادرات یافزود: متوسط ارزش هر تن کاال یو

به  رانیصادرات ا یتن کاال کیدالر است، اما متوسط  ۳۵۰مختلف 

  .دالر است ۵۵۰عراق حدود 

کشور  کیعراق  نکهیو عراق با اشاره به ا رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

ها  موضوع و عدم ثبات در تعرفه نیگفت: هم ستیبات نقانونمند و با ث
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تجار به وجود  یرا برا یبعضا مشکالت یو مسائل و اختالفات داخل

  .آورد یم

دالر پروژه  ونیلیم ۹۰۰و  اردیلیم کیاز  شیب نکهیبا اشاره به ا یو

گفت: دولت عراق به علت نداشتن  م،یتمام در عراق دار مهین یمهندس

که گذشت  یها را فعال کند و در سال پروژه نینسته انتوا یمنابع مال

  .میفعال باش یو مهندس یفن یها در پروژه مینتوانست

سال گذشته  ۴به عراق در  رانیصادرات ا زانیم نکهیا انیبا ب ینیحس

حفظ و گسترش سطح روابط با  یبوده است، گفت: برا یرقم ثابت بایتقر

  .میده رییتغکشور را  نیحضور در ا وهیش دیعراق با

 ،یاسیو عراق اظهار داشت: اگرچه روابط س رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

و عراق وجود دارد،  رانیدو کشور ا نیب یادیز اریبس یو فرهنگ یتیامن

  .ستیاندازه ن نیبه ا یاما سطح روابط اقتصاد

احزاب است و به علت  نیشده ب میتقس یافزود: دولت عراق دولت یو

موضوع چالش  نیشده و هم میاعضا تقس نیها ب ارتخانهوز ،ینظام فدرال

  .کند یم شتریتجارت با عراق را ب

 کیگفت: کار کردن با عراق هم سخت و هم سهل است، از  ینیحس

 شود، یم نیواردات تام قیکشور از طر نیا حتاجیدرصد ما ۹۵طرف 

عدم  لیبه دل یتجار است و از طرف یبرا یخوب اریبازار بس نیبنابرا

  .سخت است اریکشور تجارت با عراق بس نیدر ا نیبات قوانث

در بغداد و بصره  یا رهیدر صدد افتتاح فروشگاه زنج نکهیا انیبا ب یو

 یرانیا یکاالها یباعث معرف ییها فروشگاه نیچن جادیگفت: ا م،یهست

  .شود یکنندگان م به مصرف

 یهاداشت: اگرچه کاال انیو عراق ب رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

 لیاما به دل شود، یدر بازار عراق عرضه م یرانیمعروف ا یبرندها

بازار حضور  نیکشور خود صاحبان برندها در ا نیمشکالت تجارت با ا

  .اند افتهین

 تیصادرات به عراق اظهار داشت: حتما ظرف تیدر مورد ظرف ینیحس

  .کشور وجود دارد نیصادرات به ا یبرا یشتریب

خودمان در عراق بازار  یدیتول یکاالها یتنها براافزود: ما نه  یو

 ریسا یاز کشورها که کاالها یبلکه مانند برخ م،یا نکرده جادیا یخوب

  .میا هم عمل نکرده کنند، یکشور صادر م نیو به ا یداریکشورها را خر

مثل حبوبات  ییکاالها هیو عراق گفت: ترک رانیاتاق مشترک ا رکلیدب

مناسب  یبند و با بسته کند یم یداریخر یگرید یو شکر را از کشورها

  .کند یکشور صادر م نیبه ا

وجود دارد، در  یفراوان تیظرف یدرمان سمیافزود: در بحث تور یو

معالجه به  یبه درمان دارند، اغلب برا ازیکه ن یعراق مارانیکه ب یحال

 .کنند یسفر م رانیاز ا ریبه غ یکشور

 یول م،یدر کشور عراق فعال هست یافزار گفت: در بخش سخت ینیحس

 نیمختلف ا یها عراق در بخش داتیهر لحظه ممکن است، با آغاز تول

توسعه  یساله برا ۱۰ یا برنامه دیبا نیبنابرا م،یبازارها را از دست بده

 رانیبرنامه تجار و دولت ا نیو در ا میکن نیکشور تدو نیصادرات به ا

  .میبازار عراق آماده کن ندهیآ یرا برا

 نیعراق تجارت ما به ا یبا شروع بازساز ندهیسال آ ۲افزود: ظرف  یو

  .ابدی شیدالر افزا اردیلیم ۱۵به  تواند یکشور م

درصد موانع تجارت  ۷۰داشت:  انیب یدر مورد مشکالت بانک ینیحس

 میو آنها تحر میهست میما تحر رایز گردد، یبا عراق به خود ما بر م

  .ستندین

 نیبا ا یبه شکل سنت شتریب یر حال حاضر ارتباطات مالافزود: د یو

 تیوضع یکشور در حال انجام است و قطعا با حل مشکل روابط بانک

 )بازگشت به فهرست(. شود یو عراق بهتر م رانیتجارت دو کشور ا

کماکان  96ضوابط و مقررات صادرات و واردات سال  هیکل

 معتبر است
 (۹۷فروردین  ۱۴تسنیم خبرگزاری ) 

 
وزارت صنعت، معدن و  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بازرگان

مرکز واردات و امور مناطق  رکلیمد یبه معقول یا تجارت با ارسال نامه

درباره ضوابط  و مقررات صادرات و  رانیا یاسالم یآزاد گمرک جمهور

جداول  دیربوط به اصالحات جدواردات، نوشت: تا زمان ابالغ مصوبه م

ضوابط و  هی، کل۹۷مقررات صادرات و واردات سال  قانون وستیپ

 و الزم اجرا است. یکماکان معتبر و به قوت خود باق ۹۶مقررات سال 

 
   )بازگشت به فهرست(
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در گمرک  یخودروها صیترخ یماهه برا 3مهلت  نییتع

 مانده + سند
 (۹۷فروردین  ۱۴تسنیم خبرگزاری ) 

 
بر اساس بخشنامه  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

در گمرک مانده از  ییخودروها صیگمرک مدت زمان ترخ ییخودرو

شده  نییماه تع۳دولت در اواخر سال قبل   ئتیه دیمحل مصوبه جد

 .است

 دیتاک ییبخشنامه به گمرکات اجرا نیدر ا رانیکل گمرک ا سیرئ

و با ارزش  یس یس ۲۵۰۰ ریبا حجم موتور ز یکرده است، خودروها

از  شتریب یدرصد سود بازرگان ۴۰هزار دالر با محاسبه  ۴۰از  شیب

 خواهند داشت. صیدر نظر گرفته شده امکان ترخ یماخذ حقوق ورود

 
 )بازگشت به فهرست(

 اعالم شد 97ردات سال صادرات و وا دیمقررات جد
 (۹۷فروردین  ۱۵فارس  )خبرگزاری 

 
و سود  یو اصالحات مربوط به حقوق گمرک رانیوز أتیه بیبا تصو

 ۹۷از سال  دی، مقررات جد۹۶مقررات صادرات و واردات سال  یبازرگان

 .قابل اجرا است

فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت با  یگزارش خبرگزار به

در خصوص اصالحات مربوط به حقوق  رانیوز اتینامه ه بیصوابالغ ت

 ادداشتی لیتعرفه و مندرجات ذ فیشرح رد یو سود بازرگان یگمرک

 نیاز اول فرورد دیفصول کتاب مقررات صادرات و واردات ، مقررات جد

 .اجراستقابل  ۹۷ماه سال 

ماه اسفند ۲۸اجرا  یرا برا دیمقررات جد رانیتوسعه صادرات ا سازمان

 .به گمرکات اعالم کرده است ۹۶

جهت  ۹۷صادرات و واردات سال  دیگزارش مقررات جد نیا براساس

 )بازگشت به فهرست( اجرا به گمرک اعالم شد. 

 درصد رشد کرد 18 رانیبه ا نیصادرات چ
 (۹۷فروردین  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
آمار منتشر  نیدتریجد م،یتسن یرگزارخب یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

کشور با  نیا یدهد مبادالت تجار ینشان م نیگمرک چ یشده از سو

داشته  یدرصد ۱۷.۸رشد  یالدیم یماهه نخست سال جار ۲در  رانیا

سال  هیو فور هیژانو یاست. در ماه ها دهیدالر رس اردیلیم ۶.۷۸و به 

دالر اعالم  اردیلیم ۵.۷۵ نیو چ رانیتجارت ا زشگذشته ار یالدیم

 .شده بود

 رانیدالر کاال از ا اردیلیم ۳.۵۱امسال  هیو فور هیژانو یدر ماه ها نیچ

 ۱۷.۷رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  نیوارد کرده که ا

در مدت مشابه سال قبل  رانیاز ا نیداشته است. واردات چ یدرصد

 .دالر اعالم شده بود اردیلیم ۲.۹۸

درصد رشد  ۱۸ زیدر دو ماهه نخست امسال ن رانیه اب نیچ صادرات

است. در مدت مشابه سال قبل  دهیدالر رس اردیلیم ۳.۲۷داشته و به 
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)بازگشت به  به کشور واردات شده بود. ینیچ یدالر کاال اردیلیم ۲.۷۷

 فهرست(

 ودب یدالر منف اردیلیم 7کشور در سال گذشته  یتراز تجار
 (۹۷فروردین  ۱۶فارس )خبرگزاری  

 
آمار گمرک سال  نیسازمان توسعه تجارت گفت: براساس آخر  سیرئ

دالر  اردیلیم ۵۴و  یرنفتیدالر صادرات غ اردیلیم ۴۷به  کیگذشته نزد

 اردیلیم ۷حدود  یدهد تراز تجار یکه نشان م میواردات کاال داشته ا

 .است یدالر منف

خسروتاج در  یفارس، مجتب یخبرگزار یگانگزارش خبرنگار بازر به

آمار گمرک سال  نیگفت: براساس آخر یخبر ژهیو یبرنامه گفت و گو

دالر  اردیلیم ۵۴و  یرنفتیدالر صادرات غ اردیلیم ۴۷به  کیگذشته نزد

 .میواردات کاال داشته ا

دالر  اردیلیم ۷حدود  ۹۶در سال  یتراز تجار بیترت نیافزود: بد یو

 .شد یمنف

سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: صادرات بخش صنعت و  سیرئ

 .داشته است ۹۶در سال  یدرصد ۲۶معدن رشد 

 یواسطه ا یو کاالها هیدرصد واردات مواد اول ۵۷افزود: حدود  یو

 نیو ماش یا هیسرما یدرصد هم کاالها ۱۵کارخانجات و  ازیمورد ن

 .آالت بوده است

درصد واردات  ۱۸فت: کمتر از صنعت، معدن و تجارت گ ریوز معاون

)بازگشت به  کاالها بوده است. ریدرصد سا ۱۰و  یمصرف یکاالها

 فهرست(

 افتیدرصد کاهش  3.5 هیو ترک رانیتجارت ا
 (۹۷فروردین  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
 یتویانست یمنتشر شده از سو یآمارها میتسن یبه گزارش خبرگزار

در  هیو ترک رانیا نیب یدهد، حجم مبادالت تجار ینشان م هیترکآمار 

درصد کاهش نسبت به دو ماهه  ۳.۵با حدود  ه،یو فور هیژانو یبازه زمان

 دهیدالر رس اردیلیم ۱.۶۷به  ۱.۷۱از  یالدینخست سال گذشته م

 .است

به حدود  ۲۰۱۸ هیدر فور رانیبه ا هیگزارش، صادرات ترک نیاساس ا بر

دالر  ونیلیم ۲۸۷.۷درصد کمتر از  ۷.۷که  ده،یدالر رس ونیلیم ۲۶۵

 .بوده است ۲۰۱۷ هیفور

و  ونیلیم ۵۲۷، ۲۰۱۸ هیو فور هیژانو یدر بازه زمان نیهمچن هیترک

درصد کمتر از مدت  ۶.۲صادرات داشته که  رانیهزار دالر به ا ۴۵۸

 .مشابه سال گذشته بوده است

دالر کاهش  ونیلیم ۵۶۸.۱امسال  هیدر ماه فور هیحال، ترک نیهم در

درصد  ۳.۴سال گذشته  هیرقم نسبت به فور نیوارد کرده که ا رانیاز ا

 .کمتر شده است

 ۰.۳۵با  زین ۲۰۱۸در دو ماهه نخست سال  رانیاز ا هیترک واردات

دالر  اردیلیم ۱.۱۴۶درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

 .است دهیرس

به  ۲۰۱۷تا دسامبر  هیدر ژانو هیو ترک رانیا نیب یمبادالت تجار حجم

 یالدیم ۲۰۱۶رقم نسبت به سال  نی. ادیدالر رس اردیلیم ۱۰.۷۵رقم 

 .داشت یدرصد ۱۱.۲رشد 

که  دیدالر رس اردیلیم ۳.۲۶به  ۲۰۱۷در سال  رانیبه ا هیترک صادرات

 .بود افتهیکاهش  ۲۰۱۶ماهه سال  ۱۲دالر  اردیلیم ۴.۹۷نسبت به 

 ۱۳.۷۱به  یالدیم ۲۰۱۴دو کشور در سال  نیب یادالت تجارمب حجم

 ۹.۷۶به  یدرصد ۲۹با افت  ۲۰۱۵اما در سال  د،یدالر رس اردیلیم

 )بازگشت به فهرست( .افتیدالر تنزل  اردیلیم

 کره و هند ن،یچ ه،یواردات کاال از ترک دیشرط جد 3
 (۹۷ن فروردی ۱۸تسنیم )خبرگزاری  

 
با  ،یبانک مرکز یبه نقل از روابط عموم میتسن یبه گزارش خبرگزار

معاون اول  ۱۳۹۶.۱۱.۱۰مورخ  ۹۶.۲۳۴۵۸شماره  هیتوجه به ابالغ

،  هیترک یواردات کاال از کشورها تیجمهور درخصوص ممنوع سیرئ

بر استفاده از روش  دیکره و هند به صورت بدون انتقال ارز و تأک ن،یچ

الزم  یحواله( شبکه بانک ایو  ی/ برات اسناد  اعتبار شی)گشا یبانک یها

و  ریموارد ز تیبا رعا یاست در استفاده از روش پرداخت برات اسناد

 :اقدامات الزم را به عمل آورند یدر چارچوب مقررات ارز
و پرداخت به فروشنده قبل  یبانک ریکه ثبت سفارش غ یدر موارد .۱

باشد، استفاده از روش برات  رفتهیذصورت پ ۱۳۹۶.۱۱.۱۶از 

ثبت سفارش  هیبدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصالح یاسناد

و ارائه اسناد  «یمتداول بانک یها وهیش» نوع آن به  رییبر تغ یمبن
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 هیتسو ایانجام پرداخت و  نیمب یضو مدارک مثبته توسط متقا

بوطه، در مقابل ارائه اسناد حمل مر نیو همچن نفعیحساب با ذ

 .مجاز خواهد بود ۱۳۹۷ماه سال  نیفرورد انیصرفاً تا پا

 یپرداخت ها کنیسفارش انجام نشده و ل که ثبت یدر موارد .۲

باشد، استفاده از  رفتهیصورت پذ ۱۳۹۶.۱۱.۱۶مربوطه قبل از 

بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت  یروش برات اسناد

با ارائه اسناد و مدارک  «یمتداول بانک یها وهیش» سفارش با نوع 

حساب با  هیتسو ایو  رداختاز انجام پ یحاک یمثبته توسط متقاض

ماه سال  نیفرورد انیو ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پا نفعیذ

 .مجاز خواهد بود ۱۳۹۷

 ۱۳۹۶.۱۱.۱۶موارد درصورت انجام ثبت سفارش بعد از  ریدر سا .۳

 یاستفاده از روش برات اسناد کشور مذکور ۴بابت واردات از 

 یبانک یابزار ها ریبدون تعهد پرداخت مجاز نبوده و استفاده از سا

 .بانک خواهد بود نیارز از ا دیمنوط به خر

به صورت  ۱۳۹۶.۱۱.۱۶که قبل از  ییها سفارش درخصوص ثبت ضمناً

 ۱۱چنانچه مشمول ماده  اند، دهی( صادر گردیبانک ریبدون انتقال ارز )غ

قانون مقررات صادرات و واردات باشند، واردکنندگان  ییاجرا نامه نیآئ

درخصوص  رانیا یاسالم یگمرک جمهور یبا هماهنگ توانند یم

 )بازگشت به فهرست( خود اقدام کنند. یکاال صیترخ

ازبکستان است/ حجم  یمهم تجار یاز شرکا یکی رانیا

 دالر ونیلیم 325تجارت دو کشور 
 (۹۷فروردین  ۲۰فارس )خبرگزاری  

 
 رانیا یمهم همکار یرهایازبکستان با اشاره به مس ریمعاون نخست وز

ازبکستان  یمهم تجار یاز شرکا یکی رانیداشت: ا انیو ازبکستان ب

 ۳۲۵ یالدیدو کشور در سال گذشته م نیاست و حجم تبادل کاال ب

 .دالر بود ونیلیم

« رحمت اف یلبایآچ»فارس،  یخبرگزار یبازرگان گزارش خبرنگار به

 ،یاقتصاد یمشترک همکار ونیسیاجالس کم نیامروز در دوازدهم

ازبکستان در  یو جمهور رانیا یاسالم یجمهور یو فن یعلم یبازرگان

 رانیگفت: مردمان ازبکستان و ا رانیمحل سازمان توسعه تجارت ا

را به عنوان همکار  رانیا ادارند و م گریکدیبا  نهیرید یخیروابط تار

روابط در  یو برقرار میشناس یو قابل اعتماد خود در منطقه م کینزد

 یمهم اریروابط نقش بس نیدو کشور در گسترش ا یسطح مقامات عال

در  رانیجمهور ا سیاز رئ ییرایپذ یدارد و ما در حال آماده شدن برا

 .میکشورمان هست

دو  یمهم  همکار یرهایره به مسازبکستان با اشا رینخست وز معاون

و حجم تبادل کاال  یمهم تجار یاز شرکا یکی رانیداشت: ا انیکشور ب

 .دالر بود ونیلیم ۳۲۵ یالدیدو کشور در سال گذشته م نیب

دو   ییایجغراف تیمانند موقع یاظهار داشت: با توجه به عوامل یو

 ریات و ذخاامکان یما دارا  یالملل نیب شرفتهیکشور و حمل و نقل پ

 ۵۰۰دو کشور تا  نیب یرساندن حجم مبادالت تجار یبرا یکاف

 .میدالر هست ونیلیم

آماده  یکه فرآورده ها میکن یم یاف گفت: ما اعالم آمادگ رحمت

مثل حبوبات،   ییپارچه، کفش و کاالها شم،ینخ، ابر لیاز قب ینساج

از  یمیپتروش نفت و عیدر خانواده صنا ییو   کاالها وهیگردو، گندم، م

مانند  یساز نیماش عیصنا یفرآورده ها نیو همچن لنیات یپل لیقب

و  یو باربر  یها سوار لیو ترانسفورماتورها و اتومب هاانتقال دهنده 

را  رانیبازار ا ازیمورد ن یکاالها ریو سا یمتالوژ عیصنا یفرآورده ها

  .میده لیتحو عیبدون توقف و سر

از  رانیاز ا یاجناس متنوع یداریاهان خرما خو نیافزود: همچن یو

 ندهیکه در آ میتن مواد خام نفت هست ونیلیم کیساالنه  دیجمله خر

 .رسد یتن م ونیلیم ۳به 

 نیتا ا میا است و آمده ادیز یموانع تجار نکهیا انیبا ب انیاف ب رحمت

بزرگ و  یو ازبکستان هر دو کشورها رانیگفت: ا م،یموانع را بردار

موانع را حذف  دیجد یها وهیبا ش دیبا نیهستند و بنابرا یتیپرجمع

جمهور دو کشور تمام مسائل و موانع  یو تا زمان مالقات روسا میکن

 .حل شود

دو کشور است،سال  یهمکار یها نهیاز زم یکیبار  تیافزود: ترانز یو

 .شد تیدو کشور ترانز انیهزار تن بار م ۹۱۱.۲گذشته حدود 

اجالس  نیازبکستان در دوازدهم یارت خارجتج ریوز فیخوجا

 یو فن یعلم یبازرگان ،یاقتصاد یها یمشترک همکار ونیسیکم

 رانیا یاسالم یازبکستان گفت: جمهور یو جمهور یاسالم یجمهور

ازبکستان قرار دارد و ما  یو بازرگان یتجار یهشتم شرکا گاهیدر جا

 .میتدو کشور هس نیبآماده چند برابر شدن گردش تجارت 

مهم است و  اریدو کشور بس نیتجارت آزاد ب یداشت: برقرار انیب یو

عقد توافقنامه کامله وداد  نهیدر زم دیمشخص با یکارها نهیزم نیدر ا

 نیب یروابط تجار میتوافقنامه حتما منجر به تحک نیانجام شود که ا

 هیانعقاد قرارداد در ماه ژوئ یخود را برا یشود و آمادگ یدو کشور م

 یکنند اعالم م یرا مالقات م گریکدیدو کشور در ازبکستان  یساکه رو

 .میکن
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 رانیهزار تن گندم با ا ۱۰۰تجارت  یمذاکره برا*

واردات مانع صادرات  یباال یتعرفه ها نکهیا انیدر ادامه با ب فیخوجا

وارات  یاست، اظهار داشت: برا رانیازبکستان به ا دیتول یکاالها یبرخ

درصد تعرفه واردات  ۲۰و  ۵۵، ۴۵ بیبات و نفت به ترتگندم، حبو

 یبرا یدر مذاکرات کنون میکه قصد دار یشده است در حال نییتع

را  یمذاکرات رانیهزار تن نفت به ا ۵تن گندم و  زاره ۱۰۰ لیتحو

 .میانجام ده

 اریحبوبات ازبکستان بس یتقاضا برا کیخاور نزد یایفزود: در آس یو

هزار تن حبوبات به  ۱۳۱که در سال گذشته  یاست به طور ادیز

هزار تن  ۲۰۰مختلف صادر شد و امسال قصد صادرات  یکشورها

 .میمختلف دار یحبوبات را به کشورها

دو کشور  نیب یبانک ستمیازبکستان به توسعه س یتجارت خارج ریوز

 یاف برا یت یاشاره کرد و گفت: امروز در چارچوب کارگروه اف ا

شود و ما  یداده م یمشخص یدستورالعمل ها یرانیانب ابا ج یهمکار

 میبرقرار کرده ا هیو ترک هیکه با روس یبانک یتا پروژه ها میآماده هست

 .مین سازمان برقرار کنیدر چارچوب ا

وزارت امور  مانیگروه حقوق و پ سیاف رئ مینشست عظ نیادامه ا در

له در هنگام مسو نیگفت: ا زایخارجه ازبکستان در خصوص صدور و

 نیشده بود و ما در خصوص ا شنهادیخارجه دو کشور پ یمالقات وزرا

 یزایقرارداد سه نوع و نیکه براساس ا میکرده ا میتنظ یمساله قرارداد

 دولت در نظر گرفته شده است. یو مسئوالن رسم یستیتور ،یتجار

 )بازگشت به فهرست(

بر سر توسعه مناسبات  جانیآذربا رقابت ارمنستان و

 رانیبا ا یاقتصاد
 (۹۷فروردین  ۲۱تسنیم  )خبرگزاری 

 
 انت،یاوراس یخبر گاهیبه نقل از پا میتسن یبه گزارش خبرگزار

در حال اتخاذ  ران،یخود با ا یمرز یها انهیپا زیارمنستان با تجه

دهد.  انیپا یاقتصاد یاست تا بتواند به دهه ها انزوا یدیجد یاستراتژ

 روانیا یدر تالش است تا برنامه ها زین جانیآن طرفتر، آذربا یاما اندک

 بگذارد. جهینت یرا ب

منطقه آزاد  کی جادیسال گذشته، ارمنستان اقدام به ا دسامبر

منطقه  نیا جادیکرد. هدف از ا رانیدر مرز با ا یدر شهر مغر یاقتصاد

منستان به عنوان حلقه اتصال و مطرح کردن ار رانیبهره بردن از بازار ا

 بود. ییایاوراس یاقتصاد هیتهران و اتحاد انیم

از  هیبا روس ینسبت به توسعه ارتباطات تجار شیاز مدت ها پ رانیا

کرده بود. پس از  یابراز عالقمند ییایاوراس یاقتصاد هیاتحاد قیطر

ه ده لیقره باغ در اوا-بعد از جنگ ناگورنو جانیو آذربا هیآنکه ترک

از دو  یکیتنها  رانیرا با ارمنستان بستند، ا شانیمرزها یالدیم ۱۹۹۰

 را با ارمنستان باز نگه داشته است. ودمرز خ

و ارمنستان به صورت ساالنه در حال  رانیا نیب یمبادالت تجار حجم

است.  دهیدالر رس ونیلیم ۲۱۱.۴به رقم  ۲۰۱۷بوده و در سال  شیافزا

بزرگ  یلبوردهایکامال مشخص است. در ب رانینفوذ ا یدر شهر مغر

نقش بسته است. مردم « سال نو مبارک»جمله  یشهر به زبان فارس

 دارند. رانیا یعنی یجنوب هیبه همسا یمثبت هنگا یشهر به طور کل

 یاش م یسیانگل همانیبه م یارمن کیمکان کی ان،یهووانس گرانیت

که به مرز  نی... هماست ییبایز یجا د،یسفر کن رانیبه ا دیبا: »دیگو

 یلی. رفتار آنها خدیشو رانیدهند وارد ا یبه شما اجازه م دیبرو

سفر کنند اما  رانیتوانند به ا یم زایبدون و یدوستانه است. )اتباع ارمن

 «کنند.( دیقبال درخواست صدور رواد دیبا یسیانگل انشهروند

قاز به جنوب قف یاسیدر مسائل س یا هینسبتا حاش گریباز کی رانیا

 رانیکنند ا یتالش م جانیرود، اما هم ارمنستان و هم آذربا یشمار م

 .ندینما جادیخود ا یبرا کیاستراتژ یتیرا به سمت خود بکشند و مز

ارمنستان در مراسم آغاز به کار منطقه  رینخست وز ان،یکاراپت کارن

 یو« هستند. یجد یمقاصد ما در مغر»گفت:  یمغر یآزاد اقتصاد

فرصت را خواهند داشت تا کسب و  نیا یرانیا نانیکارآفر افزود،

منطقه برقرار سازند و سپس محصوالتشان را به  نیرا در ا شانیکارها

 میمنطقه، در کنار رژ نیا طیشرا»صادر کنند.  ایوراساروپا و ا یبازارها

 هیو اتحاد ییایاوراس یاقتصاد هیکه ما در قالب اتحاد یا یتجار یها

 یتوسعه کسب و کار فراهم م یبرا یخوب یفرصت ها میاروپا دار

 «سازد.

در خصوص تحوالت رخ داده در مرز با  ینگاه مثبت زین یرانیا طرف

 ارمنستان دارد.

 نیدر ارمنستان در مراسم آغاز به کار ا رانیا ریسف ،یسجاد کاظم

به نفع مبادالت  یمغر یمنطقه آزاد اقتصاد جادیا»منطقه گفت: 

 یرانیا یکشور و انتقال تجارب با مناطق آزاد اقتصاد دو نیب یتجار

 «است.

دو کشور به  نیب یلیخط ر کی، موافقتنامه احداث ۲۰۰۹سال  در

ساله  ۵۰ ازیامت کی روانیسال بعد، ا ۳. دیو ارمنستان رس رانیا یامضا

را  یلومتریک ۳۰۵خط راه آهن  نیداد تا ا ایراس یبه شرکت امارات

مطالعات امکان  ۲۰۱۳شرکت تا سال  نی. اکند تیریاحداث و مد
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خط آهن  نیاحداث ا یبرا ازیو اعتبار مورد ن دادپروژه را انجام  یسنج

که باکو  ییها یالب لیپروژه به دل نیبرآورد کرد. اما ا اردیلیم ۳.۵را 

 نشد. ییانجام داد اجرا

در سال »در باکو:  یاسیس لگریتحل کیگفته فواد شهبازوف،  به

خط  کیساخت  یرا برا یمذاکرات نیو چ رانیاز آنکه ا ف پس۲۰۱۶

)به صورت  جانیو ارمنستان انجام دادند، آذربا رانیا نیب دیآن جد

 «کند. یرا بلوکه م رانیکرد که پرداخت وام به ا دی( تهدیررسمیغ

خط  کیاحداث  یبرا یدالر ونیلیم ۵۰۰وام  کیتهران  ه،یماه ژانو در

 ونیلیم ۵۰۰ جانیآذربا یشت و آستارار نیب یلومتریک ۲۰۵ یلیر

 ران،یخارجه ا یگرفت. سپس در ماه مارس وزرا جانیدالر وام از آذربا

 جانبه شرکت کردند. ۴نشست  کیدر  جانیگرجستان و آذربا ه،یترک

 )بازگشت به فهرست(

 کشاورزی
بازار در » استیس یبا اجرا بیصادرات س دیرکورد جد

 ونیلیم 1.2 یو گلخانه ا یمحصوالت باغ دیتول«/بازار یازا

 افتی شیتن افزا
 (۹۷فروردین  ۲فارس )خبرگزاری  

 
 بیاعالم کرد: صادرات س یوزارت جهاد کشاورز یمعاون امور باغبان

 نیهزار تن گذشت که ا ۵۳۵از مرز  یاسفندماه سال جار ۲۰کشور تا 

 .شود یحسوب مم سابقه یب یکشور رقم خیدر تار زانیم

وزارت جهاد  یاطالع رسان گاهیفارس به نقل از پا یگزارش خبرگزار به

کشور به  بیافزود: عمده صادرات س یطهماسب یمحمدعل  ،یکشاورز

 شیاست و پ هیچون هند، پاکستان، عراق، افغانستان و روس ییکشورها

 بیهزارتن س ۷۰۰از  شیب یشود که با ادامه روند کنون یم ینیب

 .ودکشور صادر ش یدیتول

بازار در برابر  استیاتخاذ س هیدر سا رینظ یب تیموفق نیافزود: ا یو

و تالش  یساز نهیزم ژهیو به و یوزارت جهاد کشاورز یبازار از سو

وزارتخانه  نیا الملل نیو دفتر امور ب یمعاونت بازرگان یالزم از سو یها

 .حاصل شده است

افزون بر  ۹۶افزود: در سال  یشاورزوزارت جهاد ک یامور باغبان معاون

در کشور  یو گلخانه ا یهزارتن انواع محصوالت باغ ۴۵و  ونیلیم ۲۲

 ۲۵۰و  ونیلیم کی، ۹۵نسبت به سال  دیتول زانیم نیشده که ا دیتول

 .هزار تن رشد داشته است

 یم ینیب شیکرد: با رصد صورت گرفته از باغات کشور، پ حیتصر یو

 یاز رشد مناسب زین ۹۷در سال  یصوالت باغمح دیتول زانیشود م

 .برخوردار باشد

 وهیم عیو توز نیتام یبرا یگونه مشکل و نگران چیگفت: ه یطهماسب

و پس  دیع امیدر ا یویپرتقال و ک ب،یس لیمردم از قب ازیمورد ن یها

 .میمواجه هست زین دیبا مازاد تول یاز آن وجود نداشته و ما حت

توسعه  بدار،یش یها، احداث باغات در اراض هگفت:توسعه گلخان یو

استاندارد که  یها دار کردن نهال و شناسنامه ییدارو اهانیکشت گ

 یها تیانجام خواهد شد از اولو یبخش خصوص یآن از سو یتمام

شود و دولت  یمحسوب م یوزارت جهاد کشاورز یمعاونت باغبان یکار

 نیسامانه کارا از ا قیدرصد از طر ۶ رمزدبا کا التیبا اختصاص تسه

 .الزم را به عمل خواهد آورد تیحما یدیتول یها تیفعال

که سطح  نیا انیبا ب یوزارت جهاد کشاورز یامور باغبان معاون

هکتار  ۵۰۰هزار و  ۱۲به  ۹۶سال  انیمدرن کشور تا پا یها گلخانه

 ۵۰۰هزار و  ۱۸است، خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه  دهیرس

مدرن  یهزار هکتار به گلخانه ها ۴۸بالغ بر  ۱۴۰۴در افق  هکتار و

 .دکشور افزوده خواهد ش

 ازین نیکشور با هدف تام یها شد: توسعه گلخانه ادآوری یطهماسب

درحال اجرا  یمناسب بیبا ش دیتول یها رهیمرتبط و زنج عیبازار،صنا

 )بازگشت به فهرست( است.

جهاد  قاتیمشمول مجوز سازمان تحق ختهیترارواردات 

 شد یکشاورز
 (۹۷فروردین  ۹تسنیم  )خبرگزاری 

 
 ژهیمرکز واردات و امور مناطق آزاد و و م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

اعالم کرد : صدور مجوز واردات  یگمرک در بخشنامه ا یاقتصاد

 جیرو، ت قاتیمشمول مجوز سازمان تحق یکشاورز ختهیمحصوالت ترار

 . شده است یو آموزش وزارت جهاد کشاورز

 نیگمرک در ا یاقتصاد ژهیواردات و امور مناطق آزاد و و مرکز

بخشنامه به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد :  دفتر مقررات صادرات 

واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به نامه دفتر مقررات و   و

در خصوص صدور مجوز  یهاد کشاورزوزارت ج یبازرگان یاستانداردها

را مشمول  یکشاورز ختهی، واردات محصوالت ترار یمحصوالت کشاورز

 . کرده است یوزارت جهاد کشاورز قاتیمجوز سازمان تحق
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بودن عالوه  ختهیدر صورت ترار یکشاورز یاساس، محصوالت نیهم بر

و  ثبت سفارش یمجوزها ریو اخذ سا یضوابط جار مقررات و تیبر رعا

و  جی، ترو قاتیملزم به اخذ مجوز از سازمان تحق یجهاد کشاورز

 .شد یآموزش وزارت جهاد کشاورز

،  ۵،  ۳، ۱مندرج در فصول  یبخشنامه مشمول محصوالت کشاورز نیا

کتاب  ۵۰و  ۲۳،  ۲۱،  ۲۰،  ۱۷،  ۱۴،  ۱۳، ۱۲، ۱۱،  ۱۰، ۸، ۷، ۶

 )بازگشت به فهرست( شود . یمقررات صادرات و واردات م

را  دیگندم آغاز شد؛ دولت هنوز نرخ خر ینیتضم دیخر

 نکرده است نییتع
 (۹۷فروردین  ۱۳تسنیم )خبرگزاری  

 

 یکاال ینیتضم دیخر م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار کشاورز

و بلوچستان آغاز شد،  ستانیدر استان س نیفرورد ۶گندم، از  یاساس

اقتصاد  یمهلت شورا نیاز شش ماه از آخر شیوجود گذشت باما با 

نرخ هنوز  نیا ،یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیاعالم نرخ خر یبرا

 .اعالم نشده است

و در مهر ماه، نرخ  دیجد یزمان با آغاز سال زراع موظف بود هم دولت

کرد تا کشاورزان و  یرا اعالم م یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیخر

داشته باشند اما با  یریگ میانند درباره نوع کشت خود تصمزارعان بتو

 یو شورا یوزارت جهاد کشاورز انیکه م یتوجه با اختالف نظر

)گندم( وجود  یمحصوالت کشاورز ینیتضم متیاقتصاد بر سر ق

 .محصوالت اعالم نشد نیداشت نرخ ا

گندم را بر  ینیتضم دینرخ خر شیافزا شنهادیپ یجهاد کشاورز وزارت

شورا با توجه به   نیاتقصاد داده بود اما ا یاساس نرخ تورم به شورا

 شیافزا نیبپردازد با ا دیگندم با ینیتضم دیخر یکه برا یا ارانهی

اقتصاد  یشورا زیگذشته ن یموافقت نکرده است. در سال زراع متیق

 نیگندم را با فروش اوراق تام دیکشاورزان بابت خر ولاز  پ یبخش

 .کرد

محصوالت  ینیتضم دیعدم اعالم نرخ خر نیگزارش با وجود ا نیابنابر

طور  نیگندم با نرخ سال قبل آغاز شده و ا ینیتضم دیخر ،یکشاورز

مابهالتفات آن به زارعان  متیق رییاعالم شده است که در صورت تغ

 .شود یپرداخت م

 یشده و حت گندم درکشور حاصل ییگذشته،  خودکفا یسال زراع در

انجام شده  یها ینیب شیصادر شد؛ بر اساس پ زین دیمازاد تول از یبخش

گندم    نیتأم  یبرا یمشکل زین یکه در سال جار رسد یبه نظر نم

و  ونیلیم ۱۰ دیخر ینیب شیو پ میدر داخل نداشته باش ازیمورد ن

 .شده است ینین محصول به شکل تضمیهزار تن از ا ۵۰۰

 گریهفته د کیگندم تا  ینیتضم دی: اعالم نرخ خرریوز معاون

سال گذشته به صورت  متیارتباط گفت: گندم با ق نیدر ا فیس زدانی

 دیخر یها متیو از کشاورزان با ابالغ ق یداریالحساب خر یعل

التفاوت آن به کشاورزان پرداخت  ،مابهیجار یسال زراع ینیتضم

 .شودیم

 یمتیق هادشنیسال قبل پ وریدر شهر یافزود: وزارت جهاد کشاورز یو

اقتصاد ارائه  یگندم به شورا ینیتضم دیخر متیق نییتع یخود را برا

 ادیز یکارشناس یصورت گرفت و با وجود بحث ها یها یداد و بررس

 دیخر ینشد و ما کمامکان منتظر ابالغ نرخ خا دهیرس یینها متیبه ق

 .میاقتصاد هست یوراتوسط ش ینیتضم

بودجه و مشخص  صیداد: با تخ ادامهه  یجهاد کشاورز ریوز معاون

 یدولت سازمان برنامه و بودجه و شورا یا انهیشدن اعتبارات را

 عیرا در سر ینیتضم متیتوانند ق یم یشتریبا سهولت ب یاقتصاد

 .ابالغ کند ندهیزمان ممکن و حدکثر ظرف هفته آ نیتر

هزارتن ۲۰۰و  ونیلیم۱۰شود امسال  یم ینیب شیکرد: پ حیتصر یو

از کشاورزان  ینیهزارتن گندم به صورت تضم ۵۰۰و  ونیلیم ۱۰تا 

 )بازگشت به فهرست(  شود. یداریخر

تمام  رانیبه نفع پسته ا نیو چ کایآمر یجنگ تجار

 شود یم
 (۹۷فروردین  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
اعالم کرده که  نیچ ترز،یبه نقل از رو میتسن یبه گزارش خبرگزار

دالر از  اردیلیم ۲.۷۵را بر  یدرصد ۲۵تا  ۱۵ انهیجو یتالف یتعرفه ها

اعمال  لیاز جمله گوشت خوک و انواع آج کایآمر یمحصوالت واردات

بر واردات  نیسنگ یاقدام در واکنش به وضع تعرفه ها نیکند. ا یم

 .دولت ترامپ وضع شده است یاز سو کایبه آمر والدو ف ومیآلومن

از  دنید بیکارند نگران آس یکه پسته و بادام م ییایفرنیکال کشاورزان

تعرفه ها محصوالت آنها را در بازار  نیا رایهستند ز دیجد یتعرفه ها

از جمله  گرید یمحصوالت کشورها یکند و راه را برا یگرانتر م نیچ

 .سازد یهموار م رانیپسته ا

است.  نیبه چ ایفرنیکال یصادرات یمحصول کشاورز نیبزرگتر پسته

. به دیخر ایفرنیدالر پسته از کال ونیلیم ۵۳۱، ۲۰۱۶در سال  نیچ
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قبل از وضع  ،ییکایپسته کاران آمر هیاتحاد ریمد ان،یمتوئ چاردیگفته ر

 ۱۰بر پسته خام و تعرفه  یدرصد ۵تعرفه  نیچ د،یجد یتعرفه ها

 .کرد یاعمال م کایاز آمر یواردات وربر پسته ش یدرصد

 یما برا ییبر توانا» یدرصد ۱۵ یضع تعرفه اضافافزود، و انیمتوئ

و  رانیافزود، ا یو« گذارد. یم ریمان تاث یرانیا یرقابت با رقبا

سال هاست که در حال دست به دست کردن عنوان  ایفرنیکال

  )بازگشت به فهرست( کننده پسته جهان هستند. دیتول نیبزرگتر

/ یتن گندم در سال جار ونیلیم 13.5 دیتول ینیب شیپ

 شود یدو برابر م یروغن یها دانه دیتول
 (۹۷فروردین  ۲۰فارس )خبرگزاری  

 
ما  یها ینیب شیطبق پ  گفت: یمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورز

 .شود یم دیهزار تن گندم در کشور تول ۵۰۰و  ونیلیم ۱۳امسال 

 گاهیه نقل از پافارس ب یخبرگزار یگزارش خبرنگار کشاورز به

از مزارع  دیعباس کشاورز در بازد ،یوزارت جهاد کشاورز یرسان اطالع

و  ونیلیم ۱۳طبق برآوردها، امسال   گندم و کلزا در دشت مغان گفت:

هزار تن گندم  ۴۰۰و  ونیلیم ۱۰و  دیهزار تن گندم در کشور تول۵۰۰

 .میکن یم یداریرا خر کشاورزان ازیمازاد بر ن

 یها از دانه یکیکلزا به عنوان  رکشتیدر مورد سطح ز نیهمچن یو

کلزا در سال  رکشتیهزار هکتار سطح ز ۲۲۰در کشور گفت:  یروغن

که  شود یاز آن برداشت م یهزار تن دانه روغن ۳۵۰است که  یجار

 .سال گذشته است دیدو برابر تول زانیم نیا

روغن  هیرو یواردات ب لیبه دل ریسال اخ ۱۰ یگزارش فارس، ط به

که تنها  ییبود تا جا دهیبه حداقل رس یروغن یها دانه رکشتیسطح ز

از محل  یاساس یاز کاالها یکیروغن به عنوان  نیدرصد تأم ۷تا  ۶

با توسعه  یساله وزارت جهاد کشاورز ۵بود، اما طبق برنامه  یداخل

از جمله کلزا که محصول مکمل گندم  یروغن یها دانه رکشتیسطح ز

 .افتیخواهد  شیرقم به مرور افزا نیا شود، یسوب مدر کشت مح

 )بازگشت به فهرست(

 

 

 

 

هکتار  419آب با اصالح  یهزار متر مکعب 420 ییصرفه جو

 گلخانه در کشور
 (۹۷فروردین  ۲۷فارس )خبرگزاری  

 
گفت: با اصالح،  یمعاونت امور باغبان یها کل دفتر امور گلخانه ریمد

حدود  ۹۶کشور در سال  یهکتار از گلخانه ها ۴۱۹ یو نوساز یازسازب

 .حوزه محقق شد نیدر ا یمعاونت امور باغبان یدرصد برنامه ها ۱۱۲

وزارت جهاد  یاطالع رسان گاهیفارس به نقل از پا یگزارش خبرگزار به

و قارچ معاونت  ییدارو اهانیها، گ کل دفتر امور گلخانه ریمد ،یکشاورز

اصالح،  یما برا یافزود: در سال گذشته برنامه ابالغ یاغبانامور ب

 .هکتار بود ۳۷۳کشور  یها گلخانه یو نوساز یبازساز

و  یطرح اصالح، نوساز یاجرا یاظهار داشت:برا یتقو غالمرضا

 ۶۰صورت گرفته که  یگذار هیسرما الیر اردیلیم ۶۴۰گلخانه  یبازساز

با کارمزد  یبانک التیرصد تسهد ۴۰کنندگان و  دیدرصد آن آورده تول

 .درصد بوده است ۱۴

به  یچوب یهکتار از گلخانه ها ۸۱،  یهکتار ۴۱۹گفت: در طرح  یو

 ریغ یهکتار از گلخانه ها ۱۵و  لیمدرن تبد مهیمدرن و ن یگلخانه ها

هکتار از گلخانه ها  ۵۰استاندارد شده اند و در  زیاستاندارد ن

 .رفته استبه گاز صورت گ عیما رسوختییتغ

 یو نوساز یحاصل از اصالح، بازساز جیبا اشاره به اثرات و نتا یتقو

هکتار از گلخانه  ۴۱۹پروژه در  نیا یکرد: با اجرا حیگلخانه ها تصر

 نیانگیو م ییهزار متر مکعب در سال آب صرفه جو ۴۲۰کشور 

 .رسد یتن در هکتار م ۲۵۰تن در هکتار به  ۱۸۰از  دیعملکرد تول

 الیر ونیلیم ۸۸۰سوخت و کاهش  تریل ونیلیم ۱۱ ییه جوصرف یو

 تینفر و تثب ۴۱۹۰ میو اشتغال مستق تیها، تثب نهیدر کاهش هز

 زانیبه م دیارزش تول شینفر، افزا ۵۷۰هزار و  ۱۲ میمستق ریاشتغال غ

درصد مصرف  ۷۰تا  ۵۰هر هکتار، کاهش  یبه ازا الیر ونیلیم ۴۲۰

 یدرصد ۴۰تا  ۳۵ل آن کاهش دنبا هسموم و قارچ کش ها و ب

 یآثار اجرا گریدر گلخانه ها را از د دیتمام شده تول متیق نیانگیم

هکتار گلخانه عنوان  ۴۱۹در سطح  یو نوساز یطرح اصالح، بازساز

 .کرد

و قارچ معاونت امور  ییدارو اهانیکل دفتر امور گلخانه ها، گ ریمد

 نیحصول سالم در ام دیتول یدرصد ۲۵ شیحال افزا نیدر ع یباغبان

 یریو رقابت پذ تیفیک شیافزا ،یسنت یگلخانه ها نسبت به گلخانه ها
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طرح  یو اثرات اجرا ها تیمز گریصادرات را از د شیمحصول و افزا نیا

 .ها دانست گلخانه یو نوساز یسازاصالح، باز

 یو سنت یچوب یهکتار از سطح گلخانه ها ۳۷۰۰که  نیا انیبا ب یو

دارند، گفت: در طول برنامه ششم  یو نوساز ی، بازسازبه اصالح ازین

و  یچوب یهکتار از سطح گلخانه ها ۲۷۰۰ یتوسعه اصالح و بازساز

 نیهکتار از ا ۴۵۲حدود  یبرا ۹۷شده که در سال  یگذار هدف یسنت

 .است هشد یزیسطح برنامه ر

گلخانه  لیتبد یما بر رو یتمرکز اصل یادامه داد: در سال جار یتقو

استاندارد  ایمدرن  مهیمدرن و ن یها به گلخانه یو سنت یچوب یها

 نهیزم نیدر ا یمنابع مال نیو تام التیپرداخت تسه یاست و برا

 .وجود ندارد یتیمحدود

بار، پروژه اصالح،  نینخست یحال اظهار داشت: برا نیدر هم یو

 یکشور در سال گذشته مستندساز یگلخانه ها یو نوساز یبازساز

 .افتیپروژه ادامه خواهد  نیا یمستندساز زین یدر سال جار شده و

و قارچ معاونت امور  ییدارو اهانیکل دفتر امور گلخانه ها، گ ریمد

گلخانه ها  یو نوساز یدرباره سهم استان ها در اصالح، بازساز یباغبان

گلخانه ها در استان تهران  یسطح اصالح و بازساز نیشتریاعالم کرد: ب

 ۱۳.۶هکتار و  ۵۲درصد سهم، خوزستان با  ۲۳.۶هکتار و  ۹۰با سطح 

درصد سهم، صورت گرفته  ۱۱.۷هکتار و  ۴۵و اصفهان با  سهمدرصد 

 )بازگشت به فهرست( است.

 صادر کرد 96دالر غذا در سال  اردیلیم 6 رانیا
 (۹۷فروردین  ۲۸تسنیم )خبرگزاری  

 
کاوه زرگران سهم صادرات محصوالت  م،یسنت یبه گزارش خبرگزار

 ۱۳را   ۹۶کشور در سال  یرنفتیاز کل صادرات غ ییو غذا یکشاورز

درصد اعالم کرد و گفت: با توجه به آمار منتشر شده گمرک از تجارت 

و  یصادرات کل محصوالت کشاورز ،ییو غذا یمحصوالت کشاورز

 ۵ن به ارزش  هزار ت ۱۳۰و  ونیلیم ۶در سال گذشته حدود  ییغذا

دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال  ونیلیم ۹۳۰و  اردیلیم

داشته  شیافزا یدرصد به لحاظ ارزش ۴و  یدرصد به لحاظ وزن ۵قبل 

 .است

کشور در سال گذشته  ییو غذا یکشاورز یزرگران اقالم مهم صادرات 

وجه خرما و رب گ ب،یو شکالت، زعفران، س ینیریش ات،یرا پسته، لبن

 ۳حدود  یاقالم با ارزش صادرات نیبرشمرد و خاطرنشان کرد: ا یفرنگ

درصد از ارزشصادرات  ۵۹از  شیب یدالر ونیلیم ۵۰۰و  اردیلیم

 .را به خود اختصاص داده اند ۹۶سال  ییو غذا یمحصوالت کشاورز

تهران  یاتاق بازرگان ییغذا عیآب و صنا ،یکشاورز ونیسیکم سیرئ

 شیهزار تن به ارزش ب ۱۳۰ه در سال گذشته را صادرات محصول پست

 نیدالر عنوان کرد و گفت: صادرات ا ونیلیم ۱۷۵و  اردیلیم ۱از 

 ۹۶از  شیو ب یهزار تن به لحاظ وزن ۷، ۹۵محصول نسبت به سال 

تواند زنگ  یاست که م افتهیکاهش  یشدالر به لحاظ ارز ونیلیم

کاهش  زانیم نید امحصول مهم  که با وجو نیصادرات ا یبرا یخطر

محصوالت  انیدر م یقلم صادرات نیدر صادرات، همچنان عمده تر

 .شود، باشد یمحسوب م ییو غذا یکشاورز

 

از  شیب ۹۶صادرات محصول زعفران در سال  نکهیا انیدر ادامه با ب یو

 ۵۵دالر بوده است، رشد صادرات  ونیلیم ۳۲۵تن به ارزش  ۲۳۶

محصول نسبت به مدت  نیا یارزش یدرصد ۵۶و  یوزن یدرصد

 ۱۰صادرات در  زانیم نیدانست: ا ریچشمگ اریمشابه سال قبل را بس

محصول خرما  یسابقه بوده است. زرگران روند صادرات یسال گذشته ب

اعالم کرد و  یشیافزا زینسبت مدت مشابه سال قبل را ن ۹۶در سال 

 شیبهزار تن به ارزش  ۲۵۳دوره حدود  نیا یگفت: صادرات خرما ط

 .دالر بوده است ونیلیم ۲۵۰از 

 بیصادرات محصول س رانیا ییغذا عیصنا یکانون انجمن ها رکلیدب

دالر عنوان و  ونیلیم ۲۵۶هزار تن به ارزش  ۶۰۴در سال گذشته را 

 ۱۳۲و  یبه لحاظ وزن یدرصد ۷۱صادرات رشد  زانیم نیکرد: ا دیتاک

 یه است به گونه امحصول رقم زد نیا یرا برا یبه لحاظ ارزش یدرصد

سابقه بوده  یسال گذشته ب ۱۰ یمحصول ط نیصادرات ا زانیکه م

 .است

کشور در  ییو غذا یمحصوالت کشاورز یمقاصد عمده صادرات زرگران

را سه کشور عراق، افغانستان و امارات برشمرد و اظهار داشت:  ۹۶سال 

شور سه ک نیگروه به ا نیاز ارزش صادرات محصوالت ا یمیاز ن شیب

محصوالت  یبازار صادرات نیتعلق داشته است. بازار عراق بزرگتر

که با  یبوده است به طور ۹۶در سال  شورمانک ییو غذا یکشاورز

 ونیلیم ۱۰۶و  اردیلیم ۲هزار تن به ارزش  ۴۱و  ونیلیم ۳صادرات 

از  یبه لحاظ ارزش یدرصد ۳۵و  یبه لحاظ وزن یدرصد ۴۹دالر سهم 

 .داشته است محصوالت نیصادرات ا

به عراق به  ییو غذا یدر ادامه روند صادرات محصوالت کشاورز یو 

نسبت به دوره  ۹۶کشور در سال  یمقصد صادرات نیعنوان بزرگتر

 یوزن یدرصد ۹اعالم کرد و گفت: کاهش  یمشابه سال قبل را کاهش

به عراق در  ییو غذا یصادرات محصوالت کشاورز یارزش یدرصد ۵و 

صادرات  یکشور برا نیا یها تیمحدود لبه اعما توانیرا م ۹۶سال 
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 نروینسبت داد، از ا رانیا ییو غذا یاز محصوالت کشاورز یبرخ

 یاسیبا توجه به روابط مثبت س ستیبا یحوزه م نیا نیمسوول

کشور  نیبه ا یبر رفع موانع صادرات یشتریکشورمان با عراق توجه ب

 .داشته باشند

تهران در ادامه افزود: صادرات  یتاق بازرگانا یکشاورز ونیسیکم سیرئ

چون  ییبه کشورها یدر حال ۹۶در سال  یو کشاورز ییمحصوالت غذا

بوده است  یکاهش لندیو تا ایترکمنستان، اسپان تنام،یعراق، امارات، و

دوره به  نیا یط یرنفتیگروه از محصوالت غ نیکه صادرات ا

 ه،ینگ، آلمان، ترکپاکستان، هنگ ک انستان،چون افغ ییکشورها

 .است افتهی شیو هند افزا هیروس

هزار  ۹۴۱و  ونیلیم ۱را  ۹۶کشور در سال  ییغذا عیصادرات صنا یو

دالر اعالم کرد که  ونیلیم ۸۲۴و  اردیلیم ۲از  شیتن به ارزش ب

 یدرصد به لحاظ وزن ۱۷از  شینسبت به مدت مشابه سال قبل ب

 .است افتهیکاهش  یشدرصد به لحاظ ارز ۱.۷و حدود  شیافزا

با  اتیادامه داد: لبن رانیا ییغذا عیصنا یکانون انجمن ها رکلیدب

دالر  ونیلیم ۷۰۶از  شیهزار تن به ارزش ب ۳۸۱صادرات حدود 

 ۹۶کشور در سال  ییغذا عیاز صادرات صنا یدرصد ۲۵حدود  یسهم

 بوده است، با ییغذا عیصنا یگروه ها انیصادرات در م شتازیداشته  وپ

نسبت به دوره مشابه قبل  ۹۶محصول در سال  نیوجود صادرات ا نیا

کاهش  یدرصد به لحاظ ارزش ۹و  یدرصد به لحاظ وزن ۱۲از  شیب

محصول  نیصادرات ا یشیمتوقف شدن روند افزا یایاست که گو افتهی

 .گذشته است یدر سال ها

 ۵۹۰از  شیو شکالت با صادرات ب ینیریش یدر ادامه گروه ها زرگران

و کنستانتره  وهیدالر، آبم ونیلیم ۱۹۲ یدالر، رب گوجه فرنگ ونیلیم

دالر و آرد  ونیلیم ۱۲۳ ینیزم بیس یلیتبد عیدالر، صنا ونیلیم ۱۳۸

 عیصنا انیصادرات در م نیشتریبا ب یدالر،  را گروه ها ونیلیم ۹۲

 .اعالم کرد ۹۶در سال  رکشو ییغذا

و  یردات محصوالت کشاورزاتاق تهران وا یکشاورز ونیسیکم سیرئ

دالر  اردیلیم ۹.۸تن به ارزش  ونیلیم ۱۸را حدود  ۹۶در سال  ییغذا

درصد به لحاظ  ۸عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

است: عمده اقالم  افتهی شیافزا یدرصد به لحاظ ارزش ۱۴و  یوزن

 یت دامذر بیرا به ترت ۹۶دوره  یکشور ط ییاو غذ یکشاورز یواردات

 ۲۰۰و  اردیلیم ۱دالر، برنج ونیلیم ۶۰۰و  اردیلیم ۱به ارزش یبا واردات

دالر،  ونیلیم ۵۴۴دالر، موز  ونیلیم ۹۴۳ ایسو یایدالر، لوب ونیلیم

 یدالر، جو به استثنا ونیلیم ۵۲۴ یاستخوان منجمد گاو یقطعات ب

ه خام ب یدالر و روغن ها ونیلیم ۵۰۳ هدالر، کنجال ونیلیم ۵۱۸بذر 

 یمیاز ن شیکه ب یدهند به طور یم لیدالر، تشک ونیلیم ۴۲۴ارزش 

به پنج قلم  ۹۶سال  ییو غذا یاز ارزش واردات محصوالت کشاورز

 .گوشت قرمز و کنجاله اختصاص دارد ا،یذرت، برنج، سو

در  ییاقالم غذا یبرخ ریچشمگ شیدر ادامه با اشاره به افزا زرگران

ال قبل اشاره کرد و گفت: واردات نسبت به مدت مشابه س ۹۶سال 

 شیافزا شتازیپ یبه لحاظ ارزش یدرصد ۹۶محصول جو با رشد حدود 

دوره بوده است. محصوالت برنج با  نیدرا ییواردات محصوالت غذا

درصد و  ۵۳درصد، گوشت قرمز  ۶۸خام  وغندرصد، ر ۷۶رشد واردات 

که در  شوندیمحسوب م ییاز جمله اقالم غذا زیدرصد ن ۴۷حبوبات 

)بازگشت به  روبرو بوده اند. یدوره با رشد واردات قابل مالحظه ا نیا

 فهرست(

 صنعت
را از خود شروع کند/  یرانیا یکاال دیاز تول تیدولت حما

 مینده دیاجازه تول تیفیک یب یبه کاال
 (۹۷فروردین  ۲فارس  )خبرگزاری 

 
از  تیمعادن مجلس گام نخست حما و عیصنا ونیسیدوم کم ریدب

داخل عنوان کرد و  دیو ارج نهادن به تول یساز را فرهنگ یرانیا دیتول

 یاز خود شروع کرده و مصرف کاالها دیرابطه دولت با نیگفت: در ا

 یها درصد دارند را در دستگاه ۵۰از  شیب دیتول تیکه قابل یداخل

 .ممنوع کند یدولت

 یخبرگزار یو گو با خبرنگار اقتصاد تدر گف ایک ینیجواد حس دیس

 یمقام معظم رهبر شاتیفارس اظهار داشت: همانگونه که در فرما

 .ردیشکل بگ دیدر چند راستا با یرانیا یاز کاال تیاشاره شد حما

 نینکته ا نیشد: اول ادآوریدانست و  یساز نکته را فرهنگ نیاول یو

که جنس  میئم بگوئو دا میداخل نزن دیاست که خودمان بر سر تول

و بهبود آن گام  تیندارد، بلکه در جهت تقو تیداخل مرغوب دیتول

 .میبردار

که  یمشابه یاست که واردات کاالها نیافزود: نکته دوم ا ایک ینیحس

 ونیسیدر داخل دارند، ممنوع شود، ما در کم یدرصد ۵۰ یباال دیتول

ت، معدن و صنع ریباره با وز نیدر ا یمجلس جلسات متعدد عیصنا

 .میقرار داد دیخواسته را مورد تاک نیو ا میا تجارت داشته

را کنترل قاچاق  گریمجلس اصل مهم د عیصنا ونیسیدوم کم ریدب

 میقاچاق را مهار کن میکاال به کشور دانست و اظهار داشت: اگر نتوان

 .خواهد رفت نیاز ب دیجان تول مهیرمق ن
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کرد و افزود: منابع  دیتاک یمنابع بانک یبر جهت ده نیهمچن یو

 یبرا یداخل برود، نرخ سود بانک دیتول تیبه سمت تقو دیبا یبانک

 یو اعتبار یفن یها و کمک ابدیشده و کاهش  تیریمد دیبا دیتول

 .شود نهیهز یصنعت یها دولت در شهرک

در جهت  گر مهیب یها اضافه کرد: الزم است شرکت ایک ینیحس

 یرا برا ها نهیمعنا که هز نید ، بدحرکت کنن دیاز تول تیحما

آنها را استمهال   یکاهش داده و در صورت لزوم بده دیتول یواحدها

 .کنند

و به  ردیصورت گ یرانیا یکاال دیبر تول ینظارت جد دیگفت: با یو

اجازه  کند یرا خدشه دار م یرانیبوده و برند ا تیفیک یکه ب ییکاال

شود  تیو حما دیدر کشور تول ییه کاالو ادامه کار داده نشود،بلک دیتول

 .داشته باشد یریکه رقابت پذ

افزود: دولت در  انیو معادن مجلس در پا عیصنا ونیسیکم عضو

 یآقا نکهیاز خودش شروع کند، کما ا دیداخل با دیاز تول تیحما

را در  یخارج یمصرف کاالها یا امروز در بخشنامه زین یریجهانگ

 .ع اعالم کردندممنو یدولت یها  گاهتدس

مشابه ساخت داخل را بر  یخارج یمصرف کاال دیگفت: دولت با یو

 یبه سمت استفاده از کاال زیقطعا مردم را ن هیرو نیخود حرام بداند، ا

افتخار و  یرانیا یو سبب خواهد شد آنها به کاال کند یم قیتشو یداخل

  ازگشت به فهرست()ب کنند. یمعرف گریکدیآن را به 

 برد؟ یچرا صنعت هنوز هم در رکود به سر م
 (۹۷فروردین  ۸تسنیم )خبرگزاری  

 
است که  یبخش صنعت کشور چند سال م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

که متاثر از عوامل  یرکود تیاست و وضع بایبا رکود دست به گر

که نسخه رسد  یم انیبه پا یاست، در صورت یو فرامل یکالن، خرد، مل

 .بخش ها را شامل شود نیهمه ا کپارچهیرکودزدا به صورت  یها

 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یمعاون اقتصاد ،ییرزایاهلل م حجت

چند  کردیدارند رو ازین استگذارانیگفته بود که س ۹۶سال  یدر ابتدا

 .کالن، خرد و صنعت اتخاذ کنند ،ینهاد نهیدر زم یوجه

 یتوان به موارد یکود در بخش صنعت، هر چند مخصوص علل ر در

است، اما  یصنعت یاشاره کرد که مرتبط با مسائل درون بنگاه ها

عوامل برجسته مرتبط است با مشکالت صنعت و نگاه دولت به صنعت؛ 

 رانیا هیها ظالمانه غرب عل میو تحر یخارج یهر چند رفتار کشورها

توان از نظر دور  یا نمصنعت ر یرکود طیشدن شرا دهیچیدر پ زین

 .نگاه داشت

توان به باالبودن  یم یصنعت یدیتول یمشکالت مشترک شرکت ها از

بودن  دهیچیموضوع پ نیاشاره کرد. در کنار ا یبانک التیتسه نهیهز

 رانیمد یمعموال از سو زین یبودن بهره ور نییو پا یادار یبوروکراس

 یصنعت یدیتول یواحدها یشود. بعض یمطرح م یبخش خصوص

 یابیخود ارز تیآفت فعال نیتر یاصل انمشکل قاچاق کاال را به عنو

توان به چند  ینگاه م کیرا از  یصنعت یکنند. مشکالت بنگاه ها یم

 ،یو خارج یداخل یکرد. نداشتن شناخت از بازارها یدسته طبقه بند

مازاد  ،ینوساز یآالت و فراهم نبودن امکان برا نیماش یفرسودگ

 تیو سربار، تثب یعاجتما یها نهیرکود، هز ریار تحت تاثک یروین

مولد  ریغ یینشدن دارا لیمحصوالت توسط دولت، تبد متیق یدستور

در  یاسیس رانیدخالت مد ،یبه مولد، بازپرداخت نشدن مطالبات دولت

البته  ؛یبنگاه صنعت کی رانینداشتن مد یامور بنگاه ها و تخصص کاف

 واندت یبنگاه ها م یمشکالت داخل یکه برخنکته الزم است  نیتذکر ا

 .داشته باشند یخاستگاه خارج

مشکالت کالن  یسر کیخود با  یکشور عالوه بر مسائل درون عیصنا

آن به عهده وزارت  تیمواجه هستند که اغلب مسئول زیتر صنعت ن

 عیمرتبط با صنا یدولت یخانه صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها

توسعه  یهمچون فقدان استراتژ یتوان عوامل یمبخش  نیاست. در ا

 یمقرون به صرفه، صدور ب دیتول یبرا یانشدن برنامه  نیتدو ،یصنعت

 یصدور مجوز راه انداز ،یصنعت -یدیتول یواحدها یبرنامه راه انداز

 ازیمورد ن هیگران مواد اول نیدر نقاط نامناسب، تام یصنعت یکارگاه ها

به  یتوجه یو ب عیتا توز دیتول رهیدر زنج نامناسب سود عیتوز ع،یصنا

عوامل که  نیرا نام برد. در کنار ا عیصناخوراک  نیو تام دیتول رهیزنج

و فقدان  دیعوامل تول نییپا یاست بهره ور لیدر آن دخ یبخش دولت

 یآن به کوتاه لیمتخصص هم هستند که دل یصنف یتشکل ها

 .شود یمربوط م عیصنا رانیو مد یدولت یها تیریمد

را در  یکارشناسان مختلف عوامل گوناگون یرکود در بخش صنعت یبرا

کل  یآن وابستگ نیشمارند، که مهم تر یبر م یو فرامل یسطح مل

 طیحال همواره مطابق با شرا نیها هستند. با ا میاقتصاد به نفت و تحر

 یتواند اثرات وابستگ یشود که م یارائه م یشنهاداتیپ رانیا یاقتصاد

امر  نیها را کاهش داد. ا میاثر تحر ایرا کاهش داد و  نفتصاد به اقت

از  تیدولت و چرخش نگاه دولت به سمت حما یهم مستلزم همراه

 .است یصنعت یواحدها

وزارت  یکه از سو یاقتصاد یاز بنگاه ها یدانیپژوهش م کی جینتا

ت موضوع اس نیاز ا یانجام شده است حاک یتعاون، کار و رفاه اجتماع

 یصنعت -یدیتول یاقتصاد یدر رابطه با بنگاه ها رانیکه اقتصاد ا
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 یم عیاست که در صورت برطرف شدن آنها صنا ییضعف ها یدارا

بودن  فیموارد شامل ضع نیاز ا ی. برخوندتوانند از رکود خارج ش

در جذب  یناتوان مانکاران،یو پ انیکارفرما انیم یو ساختارها نیقوان

 د،یبدون منطق تول یگمرک یتعرفه ها رییتغ ،یگذار خارج هیسرما

 ،یگذار هیسرما سکیاز خارج، باالبودن ر دیجنگ بر سر خر

 یمشکالت بانک ولت،د یعمران یرکود در پروژه ها ده،یچیپ یبوروکراس

 .بنگاه هاست ازیمورد ن ینگیو کمبود نقد

دولت  یها یکوتاه یشده است که برخ دیتاک ادشدهی قیتحق در

ناقص،  یها یساز یباز، خصوص یدروازه ها استیس یراهمچون اج

نامناسب  ،یدولت یدر ادغام ها یدولت فیوظا یگرفته شدن برخ دهیناد

 نهیهز شیافزا ،یانرژ یحامل ها نهیهز شیها، افزا ارانهی عیبودن توز

گزاف بدون در نظر  یها اتیاخذ مال ،یعتصن یبنگاه ها یارز یها

از  یاجتماع نیو تام یاتیمال میاعمال جرا بنگاه ها، یگرفتن توان مال

سلب  یصنعت یهستند که قدرت تحرک را از بنگاه ها یجمله عوامل

 .کرده اند

نفت و صادرات  دیتول تیظرف شیبا اتکا به افزا ریاخ یسال ها یط

 یرا برا نهیباال زم یدولت تالش کرد وانمود کند رشد اقتصاد ینفت

به  یآمارها نگاه نیرغم ا ی. اما علخروج از رکود فراهم ساخته است

 نیدهد که ا یکوچک و متوسط نشان م یصنعت یبنگاه ها تیوضع

 .هستند ریراگف یرکود ریبخش ها درگ

خانه صنعت که معتقد است رکود  سیرئ ،یسهل آباد دعبدالوهابیس

که صادرات  دیگو یبخش صنعت را گرفته است، م بانیگر یریفراگ

 یمطلوب نظام جمهور یکل یها استیمطابق س یمحصوالت صنعت

 .شود یانجام نم یو مقام معظم رهبر رانیا یاسالم

از معضالت  یکیکه بهره مرکب بانک ها  دیافزا یخانه صنعت م سیرئ

 یم عیصنا رانیبه دست مد یبه سخت التیبخش صنعت است و تسه

کنند که در عمل  یم افتیرا در التیتسه یکه هنگام یرسد، به طور

 لیبه دل انیکارفرما نیکند. همچن یدوا نم یاز بنگاه صنعت یدرد

کارگران ناتوان  یاجتماع نیحق تام ختکه دارند در پردا یمشکالت

باعث شده است کارگران از حق درمان خود  تیوضع نیهستند که ا

 .محروم بمانند

کسب  یمرتبط با بهبود فضا نیقوان یمعتقد است که اجرا یآباد سهل

خواسته  نیکند و ا یم لیتسه یصنعت انیکارفرما یرا برا طیو کار شرا

 .است عیصنا رانیانتظار همه مد

 یم رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا یزاده، معاون معدن یپناه ژنیب

در سامانه وزارت صنعت، معدن و  التیپرداخت تسه یکه آمارها دیگو

ده است. سامانه ثبت ش نیاست که در ا ییتجارت کمتر از نام واحدها

 التیاست که سبب شده اند تسه یبانک یها یآن هم بوروکراس لیدل

 افتیاست که در یدر حال نینرسد. ا احدهاو رانیبه دست مد

 نیا یها یسخت است و بوروکراس زین یاز صندوق توسعه مل التیتسه

 .دارد یها فراوان یدگیچیبخش پ

 یبنگاه ها گریو د عیصنا رانیکشور و مد یمسئوالن دولت نیب در

 ایرکود  ریدرگ رانیاقتصاد ا نکهیاختالف نظر بر سر ا کی یاقتصاد

دارد  یفیرکود تعر یکه از نظر اقتصاد یرونق است، وجود دارد. در حال

ثبت شود.  یمنف یسه ماهه رشد اقتصاد یاپیدو فصل پ نکهیبر ا یمبن

د کن یخود همواره اعالم م یبا استناد به آمارها دولتاساس  نیبر ا

رسانه ها و  نهیزم نیمختلف وجود ندارد. در ا یدر بخش ها یرکود

کنند که  یهمواره تالش م زیبه دولت ن کیصاحب نظر نزد یچهره ها

 .کنند فیاقتصاد را در فاز رونق تعر طیشرا

هم با  یاتاق بازرگان ندگانینما اتیارض اقدس، عضو ه یبهرام محسن

بدان  نی. اما امیندار یرکود طیاکه شر دیگو یرکود م فیاستناد به تعر

 .خود کار نکنند تیکمتر از ظرف یدیتول یکه واحدها ستین یمعن

از رکود،  عیبازار دولت درباره خروج صنا میستاد تنظ رینگاه دب از

 دیواردات است که تول لیتسه یدیتول -یصنعت یمشکل بنگاه ها

 یقاچاق کاالها موضوع نیرا با تورم مواجه کرده است. در کنار ا یداخل

را فراهم کرده است که بنگاه ها توان  یا نهیزم یداخل دیمشابه تول

 .خود را از دست بدهند دیتول

که دولت هم  یکه کاهش نرخ سود بانک دیافزا یارض اقدس م یبهرام

است که اگر با  دیاز تول تیقدم در جهت حما کیبه دنبال آن است، 

 دیاز تول تیحما یبرا یبزرگ شدن نرخ ارز همراه شود، قدم یواقع

 )بازگشت به فهرست( برداشته شود.

 خودروساز جهان شد + جدول نیشانزدهم رانیا
 (۹۷فروردین  ۹تسنیم  خبرگزاری) 

 
 یالملل نیسازمان ب م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

جهان در  یخودرو دیتولبا انتشار آمار  یموتور هینقل لیسازندگان وسا

 ۱.۵از  شیسال به ب نیدر ا رانیخودرو ا دیاعالم کرد تول ۲۰۱۷سال 

 .است دهیدستگاه رس ونیلیم

 ۱۸.۱۹سال با رشد  نیدر ا رانیخودرو ا دیگزارش تول نیاساس ا بر

هزار و  ۵۱۵و  ونیلیم ۱نسبت به سال قبل مواجه شده و به  یدرصد

 .است دهیدستگاه رس ۳۹۶
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 ۴۱۸و  ونیلیم ۱بالغ بر  ۲۰۱۷در سال  رانیا یخودرو سوار دیتول

هزار و   ۹۶نیسال همچن نیدر ا رانیدستگاه بوده است. ا ۵۵۰هزار و 

 .کرده است دیتول یدستگاه خودرو تجار ۸۴۶

 ۲۰۱۷را در سال  ۱۶رتبه  رانیخودروساز جهان، ا یکشورها انیم در

 یجمهور ا،یتالیمثل ا ییبه خود اختصاص داده و باالتر از کشورها

قرار گرفته  شیو اتر ایسوئد، پرتغال، استرال ک،یبلژ ،یچک، اندونز

 .است

هزار دستگاه  ۱۶۴و  ونیلیم ۱ دیاز آن با تول شیدر سال پ رانیا

 ۲۰۱۷نظر قرار گرفته بود اما در سال  نیجهان از ا ۱۸خودرو در رتبه 

 .کرده است دایتقا پار ۱۶چک به رتبه  یو جمهور یبا کنار زدن اندونز

و از  ۱۲ زین ۲۰۱۷در سال  یسوار یخودروها دیاز نظر تول رانیا رتبه

 .اعالم شده است ۱۹ یتجار یخودروها دینظر تول

خودروساز  نیهزار دستگاه بزرگتر ۱۵و  ونیلیم ۲۹ دیبا تول نیچ

هزار  ۱۸۹و  ونیلیم ۱۱با  کایبوده است و آمر ۲۰۱۷جهان در سال 

هزار دستگاه در رتبه  ۶۹۲و  ونیلیم ۹به دوم و ژاپن با دستگاه در رت

 .اند سوم قرار گرفته

در رتبه نهم قرار  دیرشد تول زانیاز نظر م رانیگزارش ا نیاساس ا بر

خودرو خود در سال  دیتول یدرصد ۹۰گرفته است. فنالند با رشد 

 .نظر به خود اختصاص داده است نیرتبه نخست را از ا ۲۰۱۷

و  ونیلیم ۹۷بالغ بر  ۲۰۱۷سال  یشده در جهان ط دیتول خودرو کل

 ۱.۵۵رقم  نیاز ا رانیهزار دستگاه اعالم شده است که سهم ا ۳۰۲

 ۲.۳۶سال با رشد  نیخودرو جهان در ا دیدرصد بوده است. تول

نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. یدرصد

 
 )بازگشت به فهرست(

 چگونه خواهد بود؟ 97در سال  یصنعت یواحدها تیوضع
 (۹۷فروردین  ۱۱تسنیم )خبرگزاری  

 
که  ریاخ یدر سال ها  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

از  یاریمنجر شد، بس یدر کشور تورم باال رفت و به رکودتورم

کوچک، متوسط و بزرگ قدرت  یاعم از بنگاه ها یدیتول یواحدها

 .خود را به مرور از دست دادند تیفعال

با تمرکز بر مهار تورم و فراموش کردن  زیو دوازدهم ن ازدهمی دولت

نکرد.  یدیو تول یمعدن ،یصنعت یبه واحدها یرکود، کمک چندان

مربوط به  یازهایبخش ها ن نیدر هر کدام از ا یاقتصاد یبنگاه ها

نظر  نیرت بر اخود را دارند. اما مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجا

 یاریبه بس ۹۷توانند در سال  یدارند که م یریتدابکنند که  یم هیتک

را در  یهزار نفر ۵۰۰از  شیاشتغال ب نهیاز بنگاه ها کمک کنند و زم

 .بخش ها فراهم کنند نیا

به  بیقر ۹۷بودجه سال  حهیاعالم قائم مقام وزارت صمت در ال بنابر

ها  ارانهی یو هدفمند ییصرفه جو تومان از محل اردیلیهجده هزار م

و اشتغال شود. هر چند در  دیحاصل شده است که قرار است صرف تول

شد که قرار  یدولت اعالم م یاز سو یسنوات گذشته هم ارقام مشابه

کنندگان و  دیپرداخت شود. اما همواره تول دیتول یاست به واحدها

 یا ارانهی نیهستند که چن یموضوع شاک نیاز ا یصنعت یواحدها

از آنها  یبوده است که درد زیناچ یبه اندازه ا اینکرده اند و  افتیدر

 .دوا نکرده است

است که در  نیدارد ا دیکه دولت دوازدهم بر آن تاک ییاز محورها یکی

کرده  یا ژهیو اشتغال توجه و دیبه موضوع تول ۹۷بودجه سال  حهیال

بخش  یدیتول و یمعدن ،یصنعت یکه بخش ها ییاست، از آنجا

بخش  نیدولت در ا یشود هدفگذار یاز اقتصاد را شامل م یگسترده ا

دولت لزوما به  یاست. البته هدفگذار رخوردارب ییباال تیها از اهم

منتظر  دیهدف ها با نیشدن ا ییاجرا یو برا ستیتحقق آن ن یمعنا

حاصل کرده  تیموفق زانیدولت تا چه م ۹۷سال  انیدر پا دیماند و د

 .تاس

بخش  یخود برا یاعالم یها تیصنعت، معدن و تجارت در اولو وزارت

 یدیتول یمرتبط با خودش اعالم کرده است که واحدها یاقتصاد یها

مورد  ۹۷هستند در سال  ینسب تیمز یکه دارا ییکوچک و واحدها

پوشاک با  دیتول یطرح توسعه ا یاجرا ییتوجه خواهند بود. از سو
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 یمدنظر است. در برنامه ها ستاهاو روکوچک  یشهرها تیاولو

واحد  جادیو ا یکوچک خانگ یوزارت خانه کارگاه ها نیا یتیحما

وزارت خانه در  نیا نیشده است. همچن دهید ینیسنگ تزئ یفراور

مدرن  یبسته بند یواحدها یقصد دارد از راه انداز یبخش صادرات

 .کند تیحما

 یصنعت رانیدر آن مدشکل گرفت که  ییگردهما ۹۶اواخر سال  در

 یها استیوزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دور هم جمع شوند و س

 .اعالم شود ۹۷سال  یوزارت خانه برا نیا

 ینشست م نیصنعت، معدن و تجارت در ا ریوز ،یعتمداریشر محمد

 یبرا یاصل یها تیاز اولو یکیاکتشاف معدن  ۹۷که در سال  دیگو

)سازمان توسعه و  درویمیسازمان ا ییوزارت خانه است. از سو نیا

به  یمختلف معدن یدر پروژه ها ی( نقش فعالیمعدن عیصنا ینوساز

 .عهده خواهد داشت

مختلف وزارت خانه اش  یصمت به بخش ها ریکه وز یحال در

در سال  یمعدن یتحقق برنامه ها یداد تا امکانات خود را برا تیمامور

 ینظر هستند که برا نیبر ا ی. فعاالن بخش معدنرندیبه کار گ ۹۷

 انیاست که تا پا نیها اصالح قوان تیاز اولو یکی یتوسعه بخش معدن

 .گذاشت ۹۷افراد را چشم به راه سال  نیرقم نخورد و ا ۹۶سال 

 عیصنا ی)سازمان گسترش و نوساز درویکه ا دیگو یم یعتمداریشر

پروژه درصد در  ۴۹کند تا سقف  یم دایاجازه پ ۹۷( در سال رانیا

صنعت، معدن  ریوز یمختلف مشارکت کند. بر اساس صحبت ها یها

در حوزه  یا ژهیبا نگاه و عیصنا یطرح نوساز ۹۷و تجارت در سال 

 .دنبال خواهد شد یصنعت نساج

 ۹بابت  درویمیو ا درویاست که دو سازمان ا نیصمت به دنبال ا ریوز

 .ندخود، ضمانت نامه صادر کن یبده الیر اردیلیهزار م

با تمرکز بر فوالد  یمعدن عیخودرو، صنا یحوزه ها یعتمدارینگاه شر از

در  ازشانیمورد ن نیقوان ۹۶در سال  نکهیا لیبه دل یدیتول عیو صنا

خواهند  یچشم انداز مثبت ۹۷شده است در سال  بیمجلس تصو

 .داشت

ناوگان حمل و  ینوساز ۹۷سال  یاز اهداف دولت دوازدهم برا یکی

است که به طور حتم بخش صنعت را تحت شعاع قرار  یمنقل عمو

که قرار است در  دیگو یخصوص م نیدر ا یعتمداریخواهد داد. شر

مختلف وارد  یهزار دستگاه خودرو در بخش ها ۷۰به  بیقر ۹۷سال 

 یخودروها یکنار آن نوساز رناوگان حمل و نقل کشور شوند. د

شود در سه سال  یمشده است. گفته  یهدفگذار زیمعادن ن نیسنگ

دستگاه خودرو وارد چرخه ناوگان  ۵۰۰هزار و  ۲۰۲طرح  نیا یاجرا

دالر برآورد  اردیلیم ۷طرح  نیا یحمل و نقل بشود، منابع دولت برا

 .است اردیلیم ۶۰۰هزار و  ۲۱۲ یبانک التیشود و سهم تسه یم

صنعت، معدن و تجارت معتقد است که سازمان توسعه تجارت  ریوز

خود در صادرات  یواقع گاهیساختار بدهد و جا رییتغ ندهیر سال آد دیبا

کشور هر  یکه استان ها دیگو یم یعتمداریشر نیکند. همچن دایرا پ

کنند و صادرات هر استان  دایدر صادرات پ یینقش مجزا دیکدام با

 .مشخص شود

نظر است که سازمان توسعه تجارت به  نیبر ا نیهمچن یعتمداریشر

داشته باشند و محصوالت  یا ژهیمحور توجه و یدیاف تولاصن تیظرف

صادرات در نظر گرفته  یبرا زیکوچک و متوسط ن یواحدها یدیتول

 .شود

کند  یم هیمجموعه اش توص ریز رانیبه مد ۹۷سال  یصمت برا ریوز

 یدر خارج از کشور، راه انداز یمراکز تجار جادیا ستیبا یکه م

 انیدانش بن یها تیفعال نیو همچن یا رهیبزرگ و زنج یفروشگاه ها

 .ردیقرار بگ یشتریصادرات گرا مورد توجه ب یو واحدها

 ۹۷سال  یکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برا ییها تیاز مامور یکی

هزار و  ۳۱و فعال کردن  ایاح جاد،یخود واگذار کرده است ا رانیبه مد

سالمت  ،یتو واردا یصادرات کینیکل جادیاست. ا یواحد صنعت ۵۰۰

مطابق با  یمعدن ،یتوسعه صنعت یو مبارزه با فساد، استراتژ یادار

و  دیتول یبه واحد ها التینظارت بر پرداخت تسه ،ینیسرزم شیآما

است که  ییبرنامه ها گریمشکل دار؛ از د یدیتول یواحدها ییشناسا

 .دنبال خواهد کرد ۹۷وزارت صمت اعالم کرده است که در سال 

 یاز مسائل یکی ۹۷در قالب بودجه سال  عیصنا یهسازو ب ینوساز

بخش صنعت بر  یمتول یدولت رانیو مد یاست که فعاالن بخش صنعت

کار در  نیا یبرا ازیمورد ن یمنابع مال نیآن اشتراک نظر دارند. اما تام

 ا،ین یبود. از نگاه محسن صالح یمختلف یمحل بحث ها ۹۶سال 

منابع که در  نیمعدن و تجارت اگر اصنعت،  ارتوز عیمعاون امور صنا

 قیبه بخش صنعت تزر ۹۷سال  یمشخص شده است در ط ۹۷بودجه 

 یبرا یریخواهد شد و امکان رقابت پذ عیصنا یشود، منجر به نوساز

 .را فراهم خواهد کرد عیصنا

 یم ۹۷در سال  عیتحرک در صنا جادیا یبرا دیگو یم این یصالح

همچون حقوق و  یگریمسائل د ،عیصنا یعالوه بر نوساز ستیبا

 یدیتول یواحدها زین یو موضوعات بانک یاجتماع نیدستمزد، تام

 .ردیمورد توجه قرار بگ

به اهداف  دنیو رس دیتول شیپا نکهیا انیبا ب یمسئول دولت نیا

وزارت خانه صنعت،  یها یهدف گذار نیاز مهم تر یو صادرات یدیتول

 ییخودرو عیکشور در صنا داتیلکه تو دیگو یمعدن و تجارت است، م

 یکه اهداف صادرات میهست نیدارد و به دنبال ا یشیروند افزا ییو غذا

خودشان را به برنامه  دیتول یتا واحدها میدنبال کن دیمتناسب با تول

 .برسانند یصادرات



 

 31  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 یصنعت، معدن و تجارت هم م ریمعاون طرح و برنامه وز ،یرحمان رضا

منطبق بر  یو معدن یتوسعه صنعت یراتژاست ۹۷که در سال  دیگو

مورد توجه وزارت صمت  یمنطقه ا یها تیو مز ینیسرزم شیآما

 .مدنظر است سیصدور جواز تاس یراستا سامانده نیخواهد بود و در ا

هزار  ۵۳۰ جادیا ۹۷در سال  دیگو یصمت م ریطرح و برنامه وز معاون

هدف  یتجارو  یمعدن ،یصنعت یمختلف واحدها یشغل در بخش ها

 یدیتول یطرح مل ۵۰ لیموضوع با تکم نیشده است که ا یگذار

 .محقق خواهد شد

 یصنعت یکوچک و شهرک ها عیعامل سازمان صنا ریمد ،ینجف صداق

 ۵۰۰هزار و  ۳۱ میبتوان ۹۷در سال  نکهیا یکه برا دیگو یم رانیا

 یهاکه بازار و واحد یواسط یحلقه ها دیبا م،یکن ایرا اح یواحد صنعت

 .میکن دایزند، پ یرا به هم گره م دیتول

صنعت، معدن و تجارت  ریبرهان، معاون وز یشجاع نیاءالدیض دیس

هم در خصوص مبارزه با مفاسد در بدنه وزارت خانه صمت پرداخته 

مبارزه  یسالمت ادار تهیکه در قالب کم دیگو یطور م نیاست و ا

 .با فساد انجام خواهد داد ۹۷در سال  یجد

کند که  یم هیتابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت توص رانیبه مد یو

مجوزها را  یبه عمل آورند و واگذار یشتریخود دقت ب یدر انتصاب ها

 .کامل قانون و عدالت دنبال کنند تیبا رعا

مسئوالن وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت در  نکهیرغم ا یعل

بنگاه  یبرا طیرو شرا شیکنند که سال پ یم دیخود تاک یصحبت ها

 یمناسب التیاست و تسه یسال خوب یو معدن یصنعت ،یدیتول یها

از داخل  دهیرس یشده است. خبرها دهیواحدها د نیا تیفعال یبرا

 .تاس یاز موضوع متفاوت یمجلس حاک

از  یکیو معادن مجلس  عیصنا ونیسیکم یسخنگو ،یباستان دیسع

داند. او با  یرا فقر احکام م یدیو تول یمعدن ،یمشکالت حوزه صنعت

در سال  دیگو یم قیتلف ونیسیدر کم ۹۷بودجه سال  یاشاره به بررس

 نیکنند و با ا یسه گانه فوق نم یبه بخش ها یاحکام بودجه کمک ۹۷

 .کرد یدیو تول یمعدن ،یصنعت یبه واحدها یتوان کمک یبودجه نم

 ندهیه در سال آکرده است ک ینیب شیسخنان در واقع پ نیبا ا یباستان

شوند.  ینم یدچار تحول خاص یدیو تول یمعدن ،یصنعت یبخش ها

بخش ها  نیا ازیداند که احکام مورد ن یدولت م یعلت را هم در کوتاه

 یکه از نگاه سخنگو یقرار نداده است. در حال ۹۷بودجه  حهیرا در ال

 یاز مجلس شورا شیع و معادن مجلس، دولت بیصنا ونیسیکم

 واقف است. یو تجار یمعدن ،یصنعت یمشکالت بخش ها به یاسالم

 )بازگشت به فهرست(

 

 

 خزر افتتاح شد یکارخانه خودروساز
 (۹۷فروردین  ۱۳فارس  )خبرگزاری 

 
)خزر( در  جانیآذربا یو جمهور رانیمشترک خودروا دیکارخانه تول

پنج  دیتول یگاه براهزار دست ۱۰ساالنه  تیمنطقه نفت چاال با ظرف

 .افتتاح شد یسوار یمدل خودرو

مشترک  دیفارس به نقل از شاتا، کارخانه تول یگزارش خبرگزار به

 نی)خزر( در منطقه نفت چاال ا جانیآذربا یو جمهور رانیخودروا

پنج مدل  دیتول یهزار دستگاه برا ۱۰ساالنه  تیبا ظرف یجمهور

 یروز پنجشنبه در مراسم آستارا-و خط آهن آستارا یسوار یخودرو

 یالهام عل» و«یحسن روحان»حضور  با ،یتجار یاقتصاد شیدر هما

 .افتتاح شد« اف

مرحله نخست قرار است محصوالت خانواده دنا شامل دنا و دناپالس  در

خودرو  رانیمحصوالت ا دیشود.  خط تول دیتول جانیآذربا یدر جمهور

 ۱۰ساالنه  دیتول تیباظرف ییدر فاز ابتدا جانیآذربا یجمهور تیدر سا

هزار  ۱۵آن به  تیکه با توسعه ، ظرف کند یهزار دستگاه آغاز به کار م

 .رسد یدر سال م اهدستگ

مشترک  یبه کشورها جانیآذربا یجمهور تیدر سا یدیتول محصوالت

 .شود ، صادر خواهدشد یآنها اجرام انیم یحیالمنافع که قرارداد ترج

آالت  نیو ماش زاتیمدرن ، تجه یها یفناور یدیتول گاهیپا نیا در

است ساخت کارخانه مشترک  یبه کار گرفته شده است. گفتن شرفتهیپ

نفت چاال واقع  یصنعت یدر کو 'خودرو  رانیا -آذرماش  ' یخودروساز

آغاز شده است.  یالدیم ۲۰۱۶جنوب باکو در سال  یلومتریک ۱۶۸در 

 تیاست و ظرف یصنعت یکو نیا یدیواحد تول نیترکارخانه بزرگ نیا

مختلف است و  یدر مدل ها یسوار یهزار خودرو ۱۰آن  دیتول

 .درصد سهم دارد ۲۵ یدیواحد تول نیخودرو در ا رانیشرکت ا

و  زاتیمدرن ، تجه یها یکارخانه که در آن فناور نیدر ا نیچن هم

،  'رانا ' یبه کار گرفته شده است ، خودروها شرفتهیآالت پ نیماش

 دیتول 'رنو تندر'و  ' کاپیرنو پ '،  ' ۲۰۷و  ۲۰۶پژو  '،  'دنا'،   'دسمن'

 رانیا یدر کارخانه مشترک خودروساز یگذار هیسرما زانیشود . م یم

 ۲۹۰۰منات )هر منات معادل  ونیلیم ۲۴ جانیآذربا یمهورو ج

نفر در آن مشغول  ۳۰۰ یدیواحد تول نیا تیتومان( است و با آغاز فعال

 .دان کار شده
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کارخانه قرار است در مرحله نخست شش هزار دستگاه و در  نیا در

)بازگشت به  شود. دیهزار دستگاه خودرو تول ۱۰ زین یمرحله بعد

 فهرست(

  ست؟یچ دیمشکل تول
 (۹۷فروردین  ۱۴تسنیم  )خبرگزاری 

 
با  م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یباستان دیسع

 کی یداخل دیتول یاز کاال تیشعار امسال در حما نکهیاشاره به ا

کشور است، اظهار  یدیتول یکمک به واحدها یبرا یراهبرد جد

و  یبا توجه به کمبود منابع مال دکنندگانیداشت: در حال حاضر تول

مشکل  نیرفع ا یخود را ندارند برا یها تیفعال عهامکان توس هیمواد اول

 .به آنها فراهم شود یارائه منابع مال یالزم برا طیراش دیبا

 طیشرا دیبا نکهیا انیو معادن مجلس با ب عیصنا ونیسیکم یسخنگو

شود، افزود: اگر نگاه  جادیدر کشور ا یرانیا تیفیبا ک یکاال دیتول

را  یبه طور حتم فروش خوب میمحصوالت داشته باش دیبه تول یصادرات

 .داشت میکشورها خواه ریو هم در سا یداخل یهم در بازارها

 التیو نرخ تسه یکاهش سود بانک یبا ابزارها نکهیبا اعالم ا یباستان

 نیکرد: البته هر ساله ا حیکمک کرد، تصر دکنندگانیتوان به تول یم

صورت  یکاف ییشود اما در عمل اقدامات اجرا ینکات مطرح م

دست و پنجه  یعددبا مشکالت مت دکنندگانیو همچنان تول ردیگ ینم

 .کنند ینرم م

اشاره کرد و  دیتوسعه بخش تول یمؤثر برا یاستراتژ کیبه نبود  یو

بلند مدت  یاستراتژ کیرا در قالب  یبرنامه روشن دیگفت: دولت با

آن اهداف محقق شود.  یکند تا در طول اجرا نیتدو دیبخش تول یبرا

دوا  دیاز تول یدرد یکوتاه مدت و مقطع یتجربه ثبات کرده برنامه ها

 .نکرده است

تواند  یبخش معدن که م یاضافه کرد: دردآور است برا یباستان

حوزه به شدت  نینشده و در ا هیته یاستراتژ چینفت شود ه نیگزیجا

  )بازگشت به فهرست( .میعقب هست

 

 

 

 یصنعت یدرصد واحدها 65صنعت: فقط  ریمعاون وز

 ندکوچک فعال هست
 (۹۷فروردین  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
با برنامه  یدر ارتباط تلفن یصادق نجف م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یکار تیدر اولو دیشعار امسال با نکهیا انیبا ب یخبر ژهیو یگفتگو

ما کوچک است  عیاز صنا یبخش بزرگ نکهیافزود: به علت ا رد،یقرار گ

و  ییکوچک روستا عیو صنا استارت آپ ها ،یبازساز ،ینوساز دیبا

 عیدر حوزه صادرات صنا ییمشوق ها جادیو ا یصنعت یشهرک ها

 .میخود قرار ده یکوچک را در برنامه کار

و  شتیمشکل مع میتالش کن دیبا نکهیبر ا دیبا تاک ینجف صادق

 هیو بق نانیادامه داد: مسئوالن، کارآفر م،یاشتغال مردم را حل کن

 میریدر مقابل هم قرار بگ دینبا یدیو تول یدست اندرکاران اقتصاد

 .میو از توان هم استفاده کن ییهم افزا دیبلکه با

کشورمان درست بود  ی، بازار و بانک ها یاگر فناور نکهیا انیبا ب یو

 نیحل ا یدر راستا ییها کینیشد، گفت: کل یگونه نم نیما ا طیشرا

 یما مستقر م یهادر همه استان  ندهیشده که از ماه آ جادیمشکل ا

 .عمل خواهند کرد بیشوند و مانند طب

کشور اضافه  یصنعت یکوچک و شهرک ها عیسازمان صنا رعاملیمد

از  یاریبس میرا حل کن نیو تام دیتول یها رهیزنج میکرد: اگر بتوان

 .مشکالت ما در حوزه صادرات، حل خواهد شد

گفت:  م،یآغاز کرد یرفناو ینوساز یرا برا یاقدامات نکهیا انیبا ب ینجف

آغاز  یجمهور استیر یو فناور یرا با معاونت علم یبرنامه منسجم

 عیو از امکانات صنا ییصندوق شکوفا التیاز تسه میتا بتوان میکرد

 .میکوچک استفاده کن

فناورانه و استارت آپ ها در  یطرح ها یدر اجرا یافزود: هر کس یو

 نیا شتر،یماهه و ب ۴۸ط بخواهد در اقسا نیزم ،یصنعت یشهرک ها

نه فقط در حوزه  میده یدرصد مشوق م ۳۰داد و  میکار را انجام خواه

 .کیبلکه در حوزه خدمات و الکترون دیتول

 میخواه ییاجرا بهشت،یارد یطرح ها را از ابتدا نیاضافه کرد: ا ینجف

 .کرد

مهارت و  نکهیصنعت، معدن و تجارت با اشاره به ا ریوز معاون

 یمفقوده ماست، گفت: پول، مشکل اصل یاز حلقه ها یکی ،یزکارآمو

 ،یبهره ور ت،یریما مد یبلکه موضوع اصل ستیما ن عیو نخست صنا

 .و بازار است یاستراتژ
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مناسب هستند،  یفناور یدارا یکم اریبس عیصنا نکهیا انیبا ب یو

 .شود نیو تام ییشناسا ع،یصنا ازیمورد ن یها یفناور دیافزود: با

 عیمتعلق به صنا یبانک یدرصد از معوقه ها ۷ نکهیبا اشاره به ا یجفن

ما بتواند  دیکه تول میرا آماده کن طیشرا دیکوچک است، گفت: با

 .در شان مردم و کشورمان باشد یرقابت

 اریبس یمشوق ها نهیزم نیدر ا ۹۷افزود: وزارتخانه در بوجه سال  یو

و صادرات در نظر گرفته  دیتول یها نهیآوردن هز نییپا یرا برا یخوب

 .است

کشور گفت:  یصنعت یکوچک و شهرک ها عیسازمان صنا رعاملیمد

مشوق  یبرا ۹۷تومان دربودجه سال  اردیلیم ۱۳۰۰بار  نینخست یبرا

 .در نظر گرفته شده است یصادرات یها

مانند صندوق ضمانت  یتیو حما یضمانت یادامه داد: صندوق ها ینجف

 یم تیکوچک را حما یها یگذار هیق ضمانت سرماصادرات و صندو

 .میو صادرکنندگان را کاهش ده دکنندگانیتول سکیتا ر میکن

 ییرونما یکه به زود میرا آماده کرد یخوب یافزود: پورتال اطالعات یو

 نانیکارآفر اریدر اخت دکنندگانیپورتال اطالعات تول نیشود و در ا یم

 .ردیگ یقرار م انیو بازار

دعوت  انیدرباره ارتباط دانشگاه و صنعت هم گفت: از دانشگاه ینجف

دولت،  انیارتباط م یکه نوع یاقتصاد یها کینیکنم در طرح کل یم

آن استفاده  یها یصنعت و دانشگاه است شرکت کنند تا از توانمند

 .میکن

برنامه با  نیهم با حضور در ا فیشر یاقتصاد دانشگاه صنعت اریاستاد

کند،  یکمک م یداخل دیکسب و کار به تول یبهبود فضا نکهیا انیب

 دیتجارت، تول لیو نبود رانت و تسه ییگفت: توسعه رقابت، مقررات زدا

 یبهبود فضا یمناسب و توسعه صادرات از جمله راهکارها اسیدر مق

 .میابیدست  یالملل نیب یبه بازارها میبتوان دیو با ستکسب و کار ا

به کمک ما  یاقتصاد یپلماسید دیه داد: باادام یفرشاد فاطم دیس

 .ما باز کند یرا برا یالملل نیب یو بازارها دیایب

مراقب بود  دیدارد اما با یگذار هیبه سرما ازین یفناور یگفت: ارتقا یو

ارزان  التیتسه افتیدر ینباشد و بنگاه ها فقط در پ یرانت خوار

استفاده کنند و  یبه درست التیکنند از تسه ینباشند و سع متیق

 .را ارتقا دهند یبهره ور

کشور  یاقتصاد یباشد که فضا ینرخ ارز به گونه ا دیافزود: با یفاطم

 .را مرتب دچار شوک نکند

 النیبه فارغ التحص دیاز سخنان خود گفت: با یگریدر بخش د یو

خود را  یها یتا توانمند میو به آنها فرصت ده میاعتماد کن یدانشگاه

  )بازگشت به فهرست( ند.نشان ده

 

 مانده اند یآوار زلزله اقتصاد ریز دکنندگانیتول
 (۹۷فروردین  ۱۷تسنیم )خبرگزاری  

 
 یخبرگزار یدر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد یعبدالوهاب سهل آباد

 دیاز تول تیتحقق شعار امسال در حما یبرا نکهیبا اشاره به ا م،یتسن

آنها را به مسئوالن  میو در صدد هیرا ته یمختلف شنهاداتیپ یمل

 یابزارها دیاظهارداشت: با م،یمربوطه از جمله وزارت صنعت ارسال کن

به  میفراهم باشد تا بتوان یداخل دیاز تول تیماح یالزم برا

 .میکشور کمک کن نندگانکدیتول

 نهیکشور نهاد در دیبا یرانیا یفرهنگ استفاده از کاال نکهیا انیبا ب یو

کنندگان و  عیمصرف کنندگان، توز دکنندگان،یتول دیشود، افزود: با

 .انجام دهند یداخل دیاز تول تیحما یالزم را برا یدولت همکار

امروز  نکهیبر ا دیبا تأک رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ

 جیبس کیمانده اند، گفت: با  یآوار زلزله اقتصاد ریز دکنندگانیتول

 .آوار نشان داد نیکنندگان را از ا دیتول دیبا یعموم

با  دیبا یداخل دکنندهیاز تول تیحما یاضافه کرد: برا یآباد سهل

 .کرد جادیرا در کشور ا ینیموج کارآفر یزیبرنامه ر

چشم  یبه منابعدولت دینبا دکنندگانیامروز تول نکهیبا اشاره به ا یو

 یدولت فقط مساعدت الزم برا میگفتها شهیداشته باشند، افزود: هم

بتواند  دکنندهیداشته باشد تا تول دکنندگانیمعوق تول ونیبازپرداخت د

 )بازگشت به فهرست( نفس بکشد.

 40پوشاک/  یخارج یبرندها ضابطه یو ب یورود قانون

 شدند لیپوشاک تعط دیتول  یدرصد کارگاهها
 (۹۷ن فروردی ۱۸فارس  )خبرگزاری 

 
 چیدولت ه نکهیا انیپوشاک تهران با ب هیاتحاد  مرکز پژوهش سیرئ

پوشاک برنداشته است،  یداخل دیاز تول تیحما یبرا یادیگام موثر و بن

با مجوز  یخارج نییسطح پا یاست که برندها یدر حال نیگفت: ا

 .شوند یو کتاب وارد کشور م حساب یو ب یقانون

فارس در  یخبرگزار یخبرنگار بازرگان وگو با در گفت رگریت منصور

است  ادیز اریو عرضه پوشاک، گفت: مشکالت بس دیمورد مشکالت تول

  .مشکالت در حال گسترش است نیو ا
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از ابتدا  نکهیا انیپوشاک تهران با ب هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

 چیصنعت نشده است، گفت: دولت ه نیحل مشکالت ا یبرا یفکر

که  داند یحل مشکالت بخش پوشاک ندارد و نم  یبرا یزمیمکان

 .دارند یپوشاک چه مشکالت دیتول یواحدها

متفاوت و راهکار حل  گریکدیمختلف با  عیافزود: مشکالت صنا یو

  .ها هم متفاوت است آن

 به کشور یپوشاک خارج یبرندها ضابطه یورود ب *

و  حساب یب یپوشاک خارج نییسطح پا یبرندها نکهیا انیبا ب رگریت

در  یقانون تیبرندها مجوز فعال نیاند، گفت: ا کتاب وارد کشور شده

واردات   یبراساس دستورالعمل سامانده نکهیا رغمیکشور را دارند و عل

 دیتول رانیدرصد از وارداتشان را در ا ۲۰پس از دو سال  دیپوشاک با

ه نظر است، بلکه ب فتادهین یاتفاق به درست نینه تنها ا کردند، یم

     .رابطه وجود ندارد نیهم در ا یهمت رسد یم

 اند را قبضه کرده یبازار پوشاک داخل یپوشاک خارج یبرندها *

 یبرندها نکهیا انیپوشاک تهران با ب هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

 ۱۵اند گفت:  کوچک را گرفته یها بازار فروشگاه ،یواردات نییسطح پا

وشاک در سطح استان تهران وجود دارد که پ یهزار واحد خرده فروش

 جادیبودند و اشتغال ا یداخل داتیفروش تول یها بازو فروشگاه نیا

 داتیبازار فروش تول یپوشاک واردات یبا ورود برندها ماا کردند، یم

  .رفته است نیاز ب یداخل

 را هدف قرار داده است یداخل دیدشمن تول *

را مورد هدف قرار داده که باعث  یا دشمن نقطه نکهیا انیبا ب یو

عرضه ندارد و  یسکو کننده دیگفت: تول شود، یداخل م دیتول یفروپاش

 نیا یوقت نیخرد است، بنابرا یصنف یواحدها داتشیمحل عرضه تول

 نیاز ب دیقطعا تول رد،یگ یقرار م یخارج یبرندها اریواحدها در اخت

  .رود یم

 شوند لیتبد یائمبه قانون د دیها نبا دستورالعمل *

واردات  یدستورالعمل سامانده ایسوال که آ نیدر پاسخ به ا رگریت

و ابالغ شد، بازار پوشاک را  نیتدو ۹۵پوشاک که در اواسط سال 

به کار  ازین یگفت: هر دستورالعمل ر؟یخ ایکرده است  یسامانده

 زمیفعاالن و کارشناسان بازار مربوطه مکان دیدارد و با یکارشناس

 یبازار خطاها تیتورالعمل را ارائه دهند و دائما با رصد وضعدس

قانون  کیدستورالعمل به  کی دیشود و نبا حیدستورالعمل تصح

 .شود لیالعمر تبد مادام

از  یداشت: ما در بخش انیپوشاک ب هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

و  یشرتیت یها پارچه ور،یپول ن،یپوشاک از جمله شلوار ج داتیتول

  . ما مازاد بر مصرف است دیو تول میوراب خودکفا هستج

است،  یازداخلیدر کشورها  مازاد بر ن ییکاال دیتول یافزود: وقت یو

از  یهدف صادرات یبا کشورها یزنیو با را شوند یها وارد عمل م دولت

مختلف  یو انعقاد قراردادها یگمرک یها آوردن تعرفه نییجمله پا

 .آورند یرها را به دست ماز بازار آن کشو یبخش

 دولت است فهیوظ یبازارساز *

پوشاک تهران اظهار داشت: دولت  هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

روانه شود  گرید یبه بازارها داتیاست، تا اضافه تول یلف به بازارسازکم

  .راستا وضع کند نیدر ا ینیقوان دیو با

 فتادهیاتفاق ن نیتنها ا ما نه یداشت: در بخش پوشاک برا انیب رگریت

واردات پوشاک  نهیزم هیترک یبرا یحیاست، بلکه با وضع تعرفه ترج

  .فراهم شده است رانیترک به ا

 گرید یو در برخ دیپوشاک مازاد تول یها از رسته یافزود: در بعض یو

رسته مازاد  لیتعد یبرا یزمیکه مکان یدر حال میستیبازار ن یجوابگو

  .رفتن است نیاساس منابع در حال از ب نیو برا میا نداشته

ما  نکهیبر ا دیپوشاک تهران با تاک هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

آنها در داخل کشور  دیو تول نییپوشاک سطح پا یاصال به روند برندها

کار را انجام داد و به  نیا یا در دوره نیگفت: کشور چ میندار یاجیاحت

در کشورش را داد،  دیاردات به شرط تولپوشاک اجازه و یبرندها یبرخ

 ۵مطرح و لوکس داد که تنها  یاجازه را به برندها نیکشور ا نیااما 

 .کردند یدرصد از بازار را اشغال م

 سال انیپوشاک تا پا یدیتول یدرصد از واحدها ۷۰ یلیتعط *

پوشاک  یدیتول یدرصد از واحدها ۴۰تاکنون  نکهیا انیبا ب یو

حدود  شود  یم ینیب شیپ تیوضع نید، گفت: با ادامه اان شده لیتعط

 لیامسال تعط انیپوشاک هم تا پا یدیتول یاز واحدها گریدرصد د ۳۰

  .شوند

 انیب یدیتول یبر ارزش افزوده از واحدها اتیبا اشاره به اخذ مال رگریت

شده  یدیتول یاز واحدها یاریبس یلیموضوع باعث تعط نیداشت: ا

بر ارزش افزوده از  اتیمال گرید یه در کشورهاک یاست، در حال

  .شود یگرفته م ییکننده نها مصرف

بخش پوشاک  کنندگان دیبا مشاهده مشکالت تول نکهیا انیبا ب یو

گفت:  ست،یبخش ن نیدر ا یگذار هیحاضر به سرما یگذار هیسرما چیه

 یصنعت یها از کشورها و انقالب یاریاست که توسعه بس یدر حال نیا

 یبا توسعه صنعت نساج هیکشور ترک یبوده و حت یز بخش نساجا

  .آغاز کرد اصنعت ر شرفتیپ ریخود مس

 دیتول هیسرما نهیگفت: هز ست،ین ریپذ ما رقابت دیتول نکهیا انیبا ب یو

به علت نبود بازار فروش در  یکه گردش مال یباال است، در حال

  .کند است یدیتول یواحدها
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  یاز سو ریدست و پا گ نیبا وضع قوان نیهمچن داشت: انیب رگریت

نه  ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یاجتماع نیوزارت کار، سازمان تام

مانع ادامه  نیقوان نیبلکه ا شود، یبرداشته نم دیتول یبرا یتنها گام

  .شود یم کنندگان دیتول ریمس

چاق کاال پوشاک تهران با اشاره به قا هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

داخل  دیتول تیو کم تیفیو ارز گفت: راه مبارزه با قاچاق، باال بردن ک

مخاطرات  دیمبارزه با قاچاق کاال با یبرا رایکردن آن است، ز یو رقابت

به صرفه  گریداد، تا واردات قاچاق د شیآن را آن قدر افزا نهیو هز

  .نباشد

 دیاز تول تیحما یبرا یجابیا یها از روش دیبا نکهیبر ا دیبا تاک یو

 یمال نیفقط تام یتیحما یها استفاده کرد، گفت: روش یرانیا یکاال

  .باشد ریدست و پا گ  نیاصالح قوان تواند یبلکه م ست،ین

از صنعت  تیحما یبرا هیافزود: به عنوان مثال کشور ترک رگریت

را در  ها شگاهینما یبرگزار نهیدرصد از هز ۵۰و پوشاک خود  ینساج

اتفاق اصال در  نیکه ا یدر حال رد،یگ یمختلف بر عهده م یورهاکش

 .افتد یکشور ما نم

صنعت  نیا یبرا یکه دولت بستر مناسب یتا زمان نکهیا انیبا ب یو

گفت: دولت موظف  شود، یصنعت مقرون به صرفه نم نینکند، ا جادیا

را بازار را  ازیو ن دیتول تیاست که بازار پوشاک را رصد کند و وضع

  .کند نییواردات را تع یها واردات و تعرفه زانیبسنجد و براساس آن م

 دیپوشاک تهران اظهار داشت: با هیاتحاد یها مرکز پژوهش سیرئ

و بنگالدش در  نیچ ه،یمانند ترک یموفق یکرد  که کشورها قیتحق

 ست،یسخت ن یکار نیاند که ا انجام داده یصنعت پوشاک چه اقدامات

  .است یهمت و عزم جد ازمندیبلکه ن

 داخل برداشته نشده است دیاز تول تیحما یبرا یادیگام موثر و بن *

  یبرا یباشد که بستر مناسب یدر  جهت دیدولت با نیافزود: قوان یو

مقام  نیتر یفراهم شود و اگر چه عال یدیتول یواحدها تیادامه فعال

شاره دارند، اما موارد ا نیکشور به صراحت به ا ریگ میو تصم ییاجرا

برداشته نشده  نهیزم نیدر ا یادیبه صورت بن یدیگام موثر و مف چیه

  .است

 یبلکه انحصار ست،ین یما رقابت یرسانه مل نکهیبا اشاره به ا رگریت

 یرانیا یکاالها یرسالت خود را در مورد معرف یاست، گفت: رسانه مل

  .انجام نداده است یرانیا یمصرف کاال یساز و فرهنگ

 یخود با نشان دادن و معرف یها الیدر سر هیافزود: کشور ترک یو

خود را در ذهن مخاطب  دیتول یخود کاالها یدیتول یکردن کاالها

آن  دیکار به صورت ناخودآگاه مخاطب رسانه به خر نیو با ا نهینهاد

  .شود یم بیکاالها ترغ

مختلف  یرهادر کشو ها الیسر نیا شیبا نما یاظهار داشت: حت رگریت

 یمصرف کاالها نهیفارس، زم جیخل هیحاش یاز جمله کشورها

. شود یم هیهم در ذهن مخاطب نهاد گرید یدر کشورها یا هیترک

 )بازگشت به فهرست(

 کنند یم جادیمشترک ا یصنعت یها شهرک هیو ترک رانیا
 (۹۷فروردین  ۱۸تسنیم )خبرگزاری  

 
دراز مدت  یها یتفاهمنامه همکار م،یتسن یگزاربه گزارش خبر

در  هیترک یها یتعاون هیو اتحاد رانیا ییغذا عیصنا یانجمن ها

 .امضا شد رانیا یدر اتاق بازرگان یمراسم

در  هیترک یکشاورز یاعتبار یها یکل تعاون ریمد رازیفو نیفاحرت

 یبرا یتفاهمنامه مقدمه ا نیا نکهیا انیمراسم با ب نیا هیحاش

دو کشور است  انیم ییغذا عیو صنا یبلند مدت کشاورز یها یهمکار

را با  یرانیا یطرفها اجاتیتفاهمنامه مواد و احت نیگفت: بر اساس ا

 . میکن یم نی، راحت و بدون واسطه تام یعال تیفیک

که  زین هیترک اجاتیاحت میتفاهمنامه انتظار دار نیافزود: بر اساس ا یو

 . ردیما قرار گ اریاست در اخت نیل تامقاب رانیا قیاز طر

 نیهمچن ییغذا عیصنا یکانون انجمن ها سیرئ یمرتضو محمدرضا

با  میتوان یاست که م هیو ترک رانیا اریگفت: دو بازار بزرگ در اخت

 .میکن لیو تکم نیرا تام گریهمد یازهاین یهمکار

 مید آورمتقابل بوجو یازهایاز ن یفهم درست دیبا نکهیا انیبا ب یو

داخل کشور  دیخود هم به تول یازهاین نیتام یبرا یگفت : هر کشور

خود را با استفاده از  یخال یها تیتواند ظرف یدارد و هم م ازین

 . کند جادیو ارزش افزوده ا لیکشورها تکم گریامکانات د

 شرفتیپ نیو زراعت نو یاری، آب یدر حوزه فناور هیافزود: ترک یمرتضو

ما هم  ردیمورد استفاده قرار گ رانیتواند در ا یشته که مدا یخوب یها

 یمانند کودها یکشاورز یبرا ازیمواد مورد ن نیدر تام میتوان یم

 ینم دیتول هیمانند زعفران و پسته که در ترک ییو کاالها ییایمیش

 . میکشور باش نیا یکننده برا نیشود در نقش تام

 یو دوستانه به رو یت منطقخود را به صور یگفت: اگر بازارها  یو

 . میباش گریکدی یازهایکننده ن لیتکم میتوان یم میباز کن گریکدی

 یخال رانیدر ا ییغذا یلیتبد عیصنا تیدرصد ظرف ۵۰افزود:  یمرتضو

دست و پنجه نرم  هیو مواد اول ینگیبا مشکالت نقد عیصنا نیاست و ا

ها را  تیظرف نیا هیبا استفاده از امکانات ترک میتوان یکنند که م یم

 . میفعال کن
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 هیو روس هیگفت: عراق ، سور ییغذا عیصنا یکانون انجمن ها سیرئ

در  میتوان یاست که م هیو ترک رانیدو کشور ا یبرا یجذاب یبازارها

منطقه  یبازارها نیا یبر رو یخوب ریتاث گریکدیمشترک با  یهمکار

  . میداشته باش یا

 هیو ترک رانیشترک در دستور کار ام یصنعت یشهرکها جادیا  

 یصنعت یشهرکها جادی: ارانیا یاتاق بازرگان سهیرئ ئتیه عضو

 یبازرگان یو اتاق ها رانیا یتوافق اتاق بازرگان نیمشترک مهمتر

 .شود یم ییاجرا یاستانبول و آنکاراست که بزود

 یتفاهم نامه کانون انجمن ها یموذن در مراسم امضا ریپ نیحس

افزود : در ساخت  هیترک یها یتعاون هیو اتحاد رانیا ییغذا عیصنا

 یگذار هیدو کشور سرما یبازرگان یمشترک ، اتاقها یصنعت یشهرکها

 یمشترک در استانها یصنعت یشهرکها جادیباره ا نیکنند که در ا یم

 .است یو قم در دست بررس نیزو، ق یشرق جانیآذربا

مشترک در حوزه  یصنعت یرکهاتمرکز شه نیمهمتر نکهیا انیبا ب یو

مشترک اتاق  یگذار هیکرد: با سرما یدواریاست ابراز ام ییغذا عیصنا

 عیو صنا ییغذا عیصنا ییدو کشور شاهد رشد و شکوفا یبازرگان یها

 .میوابسته باش

دو  یبازرگان یاتاق ها تیگفت: با استفاده از ظرف نیهمچن رموذنیپ

و  یگمرک یعات مربوط به تعرفه هاتا موضو میاتخاذ کرد یبیکشور ترت

 یاطالع رسان گاهیپا قیدو کشور از طر یتجار یها تیشناخت ظرف

دو کشور  یفعاالن اقتصاد یقابل دسترس برا هیو ترک رانیا یاتاقها

 )بازگشت به فهرست(باشد. 

 یمل لینشدن ر دیعلت تول نیتر آهن مهم ذوب یکوتاه
 (۹۷فروردین  ۱۹ارس ف)خبرگزاری  

 
بر  دیضمن تاک یلیتحل یبا انتشار گزارش رانیتفکر ا یها شبکه کانون

قطع واردات آن،  یدالر اردیلیم ۲و منفعت  یمل لیر دیضرورت تول

قرارداد  یامضا رغم یعل یمل لیر دیعلت عدم تول نیتر اعالم کرد مهم

 .آهن است ذوب یآهن، کوتاه آهن و ذوب راه

تفکر  یفارس، شبکه کانون ها یخبرگزار یرنگار اقتصادگزارش خب به

 دیبر ضرورت تول دیضمن تاک یلیتحل ی( با انتشار گزارشتانی)ا رانیا

روند  یقطع واردات آن، به بررس یدالر اردیلیم ۲و منفعت  یمل لیر

 لیر یدر داخل کشور و بخصوص قرارداد چهل هزار تن یمل لیر دیتول

 ۹۵آهن اصفهان در اواخر مهرماه  ذوب و شرکت آهن شرکت راه نیب

 .پرداخت

قرارداد آمده  نیا یگزارش درباره روند اجرا نیا یبخش جمع بند در

 یدر اجرا ریتأخ تیمسئول دهد ینشان م یکارشناس یها یبررس»است: 

آهن  بر عهده شرکت ذوب U33 لیچهل هزار تن ر دیموثر قرارداد تول

آهن از  توسط شرکت راه یاتر با بدهصورت ته به دیخر نهیهز رایاست؛ ز

 لیانبوه ر دیتول که یتا وقت گریاست. از طرف د شده پرداخت شیپ

U33 لیر دینرسد، تول ازیصورت انبوه به استاندارد موردن به UIC60 

و ذکر  ستین ریپذ برخوردار است، امکان یباالتر تیکه از ظرافت و اهم

عنوان علت  به UIC60 دیعقد قرارداد تول یبرا داریخر یزگیانگ یب

 حال، نی. بااشود یمحسوب نم یمنطق ل،یر دیخط تول شرفتیپ یکند

 لینوع ر نیا دیالزم است قرارداد خر یوزارت راه و شهرساز

(UIC60) نیتضم دکنندهیتول یتا برا دیآهن منعقد نما با ذوب زیرا ن 

 یمال نیدر گام نخست در مورد نحوه تأم عتاًیمحسوب شود و طب دیخر

 یراه و شهرساز ریزشرکت به توافق برسد. هرچند و نیقرارداد با ا

 نیآهن را داد، اما ا ذوب ندهیپنج سال آ تیتمام ظرف دیوعده خر

 نیدر ا یاظهارنظر تاکنون بالفعل نشده و الزم است قرارداد مشخص

 .«دو طرف منعقد شود نیخصوص ب

 یلیشبکه ر مقدمه، ضرورت توسعه یاز بخش ها یلیگزارش تحل نیا

 ،یمل لیر دیتول خچهیتار ل،یر نیبه تام یلیتوسعه شبکه ر ازیکشور، ن

 دیتول یرو شیمالحظات پ ،یفعل طیدر شرا لیر دیامکان تول یبررس

شده است. متن کامل گزارش شبکه  لیتشک یو جمع بند یمل لیر

در داخل کشور و  لیر دیضرورت تول»عنوان  اب رانیتفکر ا یکانون ها

 .قابل مشاهده است نجایاز ا« تحقق آن یبرا یداتشنهایپ

باوجود عمر صدساله »است:  ریگزارش به شرح ز نیا یتیریمد خالصه

مانند ساخت  رساختیدر مراحل توسعه ز ییو خودکفا رانیآهن در ا راه

عنوان  به لیر نیهنوز تأم ،یلیخطوط ر یپل و تونل و همه اجزا

کامالً به واردات وابسته است.  یلیر رساختیجزء توسعه ز نیتر یاصل

 یدر موارد لیباعث شد واردات ر ها میتحر دیتشد ریاخ یها در سال

داشته باشد، در  نهیهز شیدرصد افزا ۵۰تا  گریو در موارد د رممکنیغ

کشور کاهش  یلیها سرعت توسعه خطوط ر سال نیا یط جهینت

 یلیشبکه ر یکرد. در حال حاضر طول خطوط اصل دایپ یریچشمگ

راه و  زارتاست. طبق محاسبات و لومتریهزار ک ۱۱کشور حدود 

، طول شبکه ۱۴۰۴انداز  به اهداف سند چشم یابیدست یبرا یشهرساز

 نیبه ا یابی. دستابدی شیافزا لومتریهزار ک ۲۵الزم است به  یلیر

دالر بابت  اردیلیم ۲بر  بالغ یا نهیهز ازمندین دیجد تیاز ظرف زانیم

 .رج استاز خا لیر دیخر

 یشرکت سهام نیب یا نامه تفاهم ل،یر یداخل دیباهدف تول ۹۳سال  در

محصول و شرکت  نیبالقوه ا دکنندهیعنوان تول آهن اصفهان به ذوب

 نیدر ا یاصل یاز دو مشتر یکیکه  رانیا یاسالم یآهن جمهور راه
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آهن تعهد داد که خط  نامه ذوب تفاهم نیا یاست، منعقد شد. ط نهیزم

متعهد شد  زیآهن ن کند و در مقابل راه یانداز را راه لمحصو نیا دیتول

 ام،ی. در همان ادینما هیشرکت ته نیخود را از ا ازیموردن لیکه ر

از شرکت کوتنر آلمان  شرفتهیخط نورد پ کیآهن  شرکت ذوب

 دکنندگانیاز تول لیشمش ر دینمود تا بتواند پس از خر یداریخر

 نیمحصول را بردارد. ا نیا یداخل دیدر تولگام اول  ،یخارج ای یداخل

در  رو نیو ازا دیطور کامل وارد و نصب گرد به ۹۴در سال  دیخط تول

 .شرکت منعقد شد نیآهن توسط ا راه لیر نیقرارداد تأم ۹۵مهرماه 

 ازیموردن یها لیانواع ر دیتول ییاز توانا ادشدهی دیخط تول ،ینظر فن از

خط و  نیا یانداز با راه نیردار است. بنابراصورت کامل برخو آهن به راه

 دیتول زین یبه واردات مرتفع خواهد شد. ازلحاظ اقتصاد ازین ل،یر دیتول

داشته باشد  یادیز تیجذاب دکننده،یتول یبرا تواند یمحصول م نیا

 یها لیپروف ریبا سا سهیدر مقا لیچراکه ارزش افزوده حاصل از نورد ر

 شتریدرصد در هر تن ب از پنجاه شیب لگردیو م رآهنیمانند ت یفوالد

نورد  ندیفرا باًیتقر ادشدهیاست که محصوالت  یدر حال نیاست. ا

 لیر یمسئله در کنار حجم باال نیدارند. ا لیبا نورد ر یمشابه

 دیتول یشده برا انجام یگذار هیکشور به صورت ساالنه، سرما ازیموردن

 .کند یم ریپذ هیرا کامالً توج لیر

،  لیکامل چهل هزار تن ر لی، مهلت تحو۹۵مهر  ۲۷قرارداد مورخ  در

قرارداد،  نیماه از مهلت ا ۱۱است. اما باگذشت حدود  ۹۵سال  انیپا

نکرده و محصول  دیبا استاندارد مقررشده را تول لیآهن ر هنوز ذوب

آهن واقع نشده است. هرچند  راه دییشرکت مورد تأ نیا یشیآزما

مکرر و  یها قیعلت تعو ،یبا فرافکن یواردآهن در م شرکت ذوب

 دیخر نهیپرداخت هز یطرف مقابل برا یمال نیرا معضالت تأم یطوالن

کل قرارداد به روش  نهیهز یعنوان کرده است، اما در قرارداد فعل لیر

پرداخت شده است.   ش،یآهن از پ شرکت به راه نیا یها یتهاتر با بده

 لیهزار تن ر ۴۰آهن  شرکت ذوب ل،الزم است در گام او نیبنابرا

U33 خود  دیو خط تول لی( معهود خود را تحوی)مناسب خطوط فرع

کشور،  ازیمورد ن لیر نیتر ی)اصل UIC60 لیانبوه ر دیتول یایرا مه

 ،یبعد تیعنوان اولو . در طرف مقابل و بهدی( نمایمناسب خطوط اصل

مدت قابل  یونقل کشور، برا حمل یربناهایتوسعه ز و شرکت ساخت

 قیخود را از طر ازیموردن لیر نیسال(، قرارداد تأم ۵)مثالً  یقبول

 )بازگشت به فهرست(  .«دیآهن اصفهان منعقد نما شرکت ذوب

 

 

 

 دیضدتول ماتیاز بازار ارز و تصم دکنندگانیدرددل تول

 دولت
 (۹۷فروردین  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
رهبر معظم انقالب  م،یتسن یخبرگزار یقتصادبه گزارش خبرنگار ا

 دیخود تأک ینوروز امیگذشته در پ یها امسال هم همانند سال یاسالم

 دکنندهیاز تول تیو حما یمقاومت یاقتصاد یها استیس یبر اجرا

 "یرانیا یاز کاال تیحما"را به نام  ۹۷را مطرح و سال  یرانیا

کنندگان  دیمختلف، تول یها دستگاه یکردند تا با همکار یگذار نام

شده و حضور  تیندارند تقو یرمق ریکشور که در طول چند سال اخ

 .داشته باشند یو خارج یداخل یدر بازارها یپررنگ

 یداخل دیاز تول تیبارها بر ضرورت حما زین نیاز ا شیپ شانیا البته

 دیالزم از تول یها تیاند، اما متأسفانه در عمل حما کرده دیتأک

با  یسخت خود به یبر توانمند هیانجام نشد و آنها با تک کنندگان

 .کنند یرقابت م یواردات یکاالها

و در  گذرد یم یگذار نام نیماه از اعالم ا کیحال حاضر کمتر از  در

و  یکننده داخل دیاز تول تیها بر لزوم حما مدت وزارتخانه نیطول ا

 نجاستیند. جالب اشعار پرداخت نیتحقق ا یخود برا یها اعالم برنامه

شدن آنها را با  یدلگرم نبوده و عمل برنامه ها نیبه ا دکنندگانیتول

 .دانند یم دیبع ریاخ یها توجه به تجربه سال

تنها شاهد  نه دکنندگانیروز از ابالغ شعار امسال گذشته و تول ۲۱

رو  ارز هم روبه متیق شیاند بلکه با شوک بزرگ افزا نبوده ییها تیحما

از  دکنندگانیتول هیاز مواد اول یادیحجم ز نکهید. با توجه به اان شده

شده تا آنها  یدالر عامل متیق شیافزا شود یم نیمحل واردات تأم

و  دیمجبور به کاهش تول تینداشته و در نها هیمواد اول دیامکان خر

 .شوند یدیتول یواحدها یلیتعط یحت

امکان  دکنندگانیتولها که  از حوزه یقابل توجه آنکه در برخ نکته

 نییمنتظر تع دیمحصوالت خود را ندارند با عدم تول متیق شیافزا

 طیشرا نیاند. در ا خود را خاموش کرده دیبازار بوده و خط تول فیتکل

از  یتیحما چه طیشرا نیسؤال مطرح است که؛ دولت در ا نیا

با بازار پرنوسان ارز امکان رقابت  نیبا ا ایو آ کند یم دکنندهیتول

 !ر؟یخ ایوجود دارد  یواردات یکاالها

در  هیسرما" نکهیقطعات خودرو با ابراز ا دکنندگانیاز تول یکی یمحمد

 میبه خبرنگار تسن "میتوسعه محصوالت خود را ندار یبرا یگردش کاف
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 یاست اما ما حت یکاف یگفت: الزمه توسعه محصول داشتن منابع مال

معوقات  لیدل به م،یکن یم افتیدر از خودروسازان یسخت پول خود را به

 .میرا هم ندار دیجد التیتسه افتیدر مکانا یبانک

ما  یگران و بازپرداخت آن برا اریبس یبانک یها وام" نکهیا انیبا ب یو

دولت با  یهمکار یرانیا دیاز تول تی، افزود: الزمه حما"سخت است

اقل ال میخواه یاست البته ما پول ارزان هم نم دکنندگانیتول

 .انجام دهد اتیو مال مهیب یها نهیرا در هز ییها مساعدت

دولت  دیضدتول ماتیامسال تصم نکهیبا اعالم ا دکنندهیتول نیا

 یروزها نینوسانات ارز ا لیکرد: دال حیتصر رسد، یاز راه م کی به کی

بازار  میدان یعالمت سؤال دارد، واقعاً نم دکنندگانیهمه تول یبرا ریاخ

 یگذار هیسرما چیاوضاع ه نیخواهد رفت، با ا یسمت چه امسال به

 .ستیدر بازار ن تیالحاضر به فع

از باال بودن  طیشرا نیدر ا زیتهران ن یاتاق بازرگان سیرئ یخوانسار

 نهیهز یدرصد ۱۵تا  ۱۰متوسط  شیانبارها، افزا رهیمدت زمان ذخ

 هیسرما ینانیاطم یو ب یادار یبوروکراس ها، میمبادله متأثر از تحر

دولت، بودجه و  یها یتورم، بده رینظ یاقتصاد یها گذاران از شاخص

 .کرده است دیتأک یداخل دیبر تول رگذاریعوامل تأث ریسا وانعن به رهیغ

 یداخل دیضربه به تول ی: نوسانات نرخ ارز عامل اصلکند یم دیتأک یو

 .میمشکل را حل کن نیا یگفتمان مل کیبا  میبتوان دیاست و با

 شکند یم طیشرا نیبا ا دکنندهیکمر تول*

 رانیاتاق ا عیصنا ونیسیکم سیعنوان رئ به یگانیگلپا یروغن ابوالفضل

به  دکنندگانیگفته است: امروز تول میارتباط به خبرنگار تسن نیدر هم

نفع  موضوع اصالً به نیکه ا ستندین هیمواد اول دیعنوان قادر به خر چیه

 .اهد بودکشور نخو دیصنعت و تول

گرفته شود، افزود:  یفور میرابطه تصم نیدر ا دیبا نکهیا انیبا ب یو

کنند تا امکان  تیفعال یباثبات اقتصاد طیدر شرا دیبا دکنندگانیتول

 کیتوسعه و فروش محصوالت را در کشور داشته باشند، اما متأسفانه 

 .استنفع واردکنندگان  شده که فقط به جادیرقابت نابرابر در کشور ا

از  تیحما یبرا یا ژهیو یها کرد: قرار بود امسال برنامه حیتصر یو

نخست سال  یشود اما متأسفانه از همان روزها ییاجرا دیتول

 یهم پاسخگو یرو شده است که کس روبه یارز جاناتیبا ه دکنندهیتول

 یا هزار و خرده ۵کاال را با دالر  کیامروز  دکنندهی. تولستیآن ن لیدال

روز دالر پرداخت  متیتعهدات خود را با ق دیبا ندهیماه آ هاما س دهیخر

 .شکند یم طیشرا نیبا ا دکنندهیاست؟ کمر تول یمنطق نیا ایکند، آ

 کند یچرا دولت با مردم صادقانه صحبت نم*

 طیمتأسفانه در شرا نکهیا انیهم با ب یکارشناس اقتصاد کی یلیجم

گفت: در حال  میه خبرنگار تسنب کنند، ینرخ ارز همه ضرر م شیافزا

نکرده و منتظر  تیو صادر کنندگان احساس امن دکنندگانیحاضر تول

 .اوضاع هستند فیتکل نییتع

تمام  دهد یبازار ارز نشان م ریاتفاقات اخ نکهیبا اعالم ا یلیجم

 نیاز ب ندهیآ یها ماه یدر کنترل نرخ تورم ط ازدهمیدستاورد دولت 

از رونق  یشدت متورم شده و خبر ت: بازار بهخواهد رفت، اظهار داش

 .کس نخواهد بود چیسود ه اوضاع به نیکه ا ستین

با مردم صادقانه  دییایگفت: ب یخطاب به مسئوالن دولت یلیجم

دالل سکه  دیچرا مردم با ست؛یموضوع چ نیا لیکه دال دیصحبت کن

 یمنف دی. تولستیکسب و کار خوب ن یاصالً برا طیو ارز باشند؟ شرا

را به آنها  یکار یها ضربه میما دار دیاز تول تیحما یجا شده و به

 .میزن یم

 دندیدست از فروش کش دکنندگانیتول* 

از  یدیتول یواحدها ازیعمده ن نکهیبا اشاره به ا زین یباستان دیسع

ارز  متیق یناگهان شی: افزادیگو یم میبه تسن شود یم نیمحل ارز تأم

 دانند یاست. آنها نم ختهیرا برانگ یدیتول یدهااز واح یاریتعجب بس

 .ریخ ایکنند  دیتول دیبا نوسانات دالر با ایآ

و فروش نشده و  دیخر یجنس چیدر بازار ه باًیتقر نکهیبا ابراز ا یو

را وارد بازار نکنند، اضافه کرد:  ییکاال دهند یم حیترج دکنندگانیتول

مدت  اقدامات کوتاه یسر کی دیاوضاع با یسامانده یاعتقاد من برا به

 دتبلندم یها یزیر فکر برنامه شدن آنها به ییانجام شود تا بعد از اجرا

 .میباش دیتول یبرا

به ضعف بانک  یاسالم یمجلس شورا عیصنا ونیسیکم یسخنگو

 یمنابع مال دیبا نکهیبازار ارز اشاره کرد و با اعالم ا تیریدر مد یمرکز

 یکرد: سودها حیتصر ردیقرار گ دهدکننیتول اریارزان در اخت

را کم  دکنندگانیتنها مشکل تول نه یدرصد۱۸ یو حت یدرصد۲۷

 .اندازد یم یبانک یپرداخت سودها اببلکه آنها را در گرد کند ینم

 نفس بکشد یداخل دکنندهیتول دیبگذار*

 نکهیبر ا دیبا تأک رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ یآباد سهل

 کیاند، گفت: با  مانده یآوار زلزله اقتصاد ریز دکنندگانیامروز تول

 .آوار نجات داد نیکنندگان را از ا دیتول دیبا یعموم جیبس

 یزیر با برنامه دیبا یداخل دکنندهیاز تول تیحما یاضافه کرد: برا یو

 .کرد جادیرا در کشور ا ینیموج کارآفر

امروز  نکهیبه ابا اشاره  رانیخانه صنعت، معدن و تجارت ا سیرئ

 شهیچشم داشته باشند، افزود: هم یبه منابع دولت دینبا دکنندگانیتول

معوق  ونیبازپرداخت د یدولت فقط مساعدت الزم برا میا گفته

 .بتواند نفس بکشد دکنندهیداشته باشد تا تول دکنندگانیتول

  )بازگشت به فهرست(
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 550 یکاریرمز شد / خطر بق یصنعت قطعه ساز تیوضع 

 هزار نفر
 (۹۷فروردین  ۲۶)خبرگزاری تسنیم  

 
با  م،یتسن یخبرگزار ینژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصاد یآرش محب

اشاره به عدم تناسب واردات خودرو و قطعه در کشور، اظهار داشت: 

 شیبه افزا میسال گذشته تصم یانیپا یخوشبختانه دولت در ماه ها

از  تیحما یاقدام موثر برا کیموضوع  نیرو گرفت که اتعرفه خود

تعرفه قطعات خودرو نسبت  نجاستیاما نکته ا ستا یداخل دکنندهیتول

تا واردات  شود یموضوع باعث م نیو ا ستیبه واردات خودرو متناسب ن

 .قطعات همچنان سودده باشد

 ۱۸تعرفه قطعات خودرو  نیانگیدر حال حاضرم نکهیا انیبا ب یو

 ۳۲ دیرقم نسبت به تعرفه واردات خودرو با نیرصد است افزود: اد

 .درصد باشد

عدم تناسب  نکهیهمگن قطعه سازان با اعالم ا عیانجمن صنا ریدب

درصد  ۱۴ یداخل دکنندگانیشده تا تول یواردات خودرو و قطعه عامل

کرد: سال گذشته  حیداشته باشند، تصر یرینسبت به واردات ضربه پذ

اندک و استفاده از ارز  یگان توانستند با پرداخت تعرفه هاواردکنند

 نیاز قطعات را وارد کشور کنند. در کنار ا یادیحجم ز یا مبادله

در سال گذشته به ثبت  زیدالر قاچاق قطعه را ن اردیلیم ۱.۵موضوع ما 

 .ستین یداخل دکنندهیموضوع اصالً به نفع تول نیکه ا میا رسانده

دهد حجم واردات قطعه  یمحاسبات نشان م نکهیم انژاد با اعال یمحب

 نیبرابر شده است گفت: عالوه بر ا باًیبا قاچاق آنها تقر یرسم یاز مباد

و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه  یبانک یسهم مهلک بهره ها

دولت  یتیحما یاستهایدر س دکنندگانیتول یفیسازان به همراه بالتکل

شاهد  یقرمز قرار گرفته و به زود تیوضع صنعت در نیتا ا هباعث شد

 .بود میهزار نفر خواه ۵۵۰ یکاریاز واحدها  و ب یاریبس یلیتعط

واعمال  یپسابرجام یحضور خودروها نکهیبرا دیبا تأک یو

تا ساخت داخل محصوالت کاهش  شود یباعث م دیجد یاستانداردها

 یبرا یاستیس کرده و واردات قطعه به صرفه باشد اضافه کرد: اگر دایپ

درصد از  ۵۰ یاعمال نشود به زود یاز قطعه ساز داخل تیحما

 )بازگشت به فهرست( شد. اهندخو لیبخش تعط نیا یدیتول یواحدها

 

 

 یرانیا "ریق" یبرا دیجد یگرفتار
 (۹۷فروردین  ۳۰)خبرگزاری تسنیم  

 
از مشکالت  یکیگفت:  یخیش دیوح م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

 یها شگاهیپاال تیفیک ی، واردات ته مانده ب رانیا ریق دکنندگانیتول

 ری.آر( به داخل کشور و صادرات مجدد آن با نام قیعراق به نام )و

 بیآس یجهان یدر بازارها رانیا ریموضوع به نام ق نیاست که ا یرانیا

 .استواردکرده  یجد

 یب اریعراق بس ریاسفانه قمسئله افزود: مت نیا لیدر خصوص دال یو

،  یجهان یدر بازارها رانیا ریو ارزان است و عرضه آن به نام ق تیفیک

 .بدنام ساخته است زیما را ن ریمحصول ق

با  یمیصادرکنندگان نفت، گاز و پتروش هیاتحاد ریق ونیسیکم سیرئ

شود گفت: با  یانجام م یعراق بصورت قانون ریواردات ق نکهیا انیب

 دیباتوم تول ومیالزم وک زانیکشور به م یها شگاهیپاال نکهیا توجه به

درخواست ما از مسئوالن  یرانیا یاز کاال تیکنند و درسال حما یم

به کشور را ممنوع  یعراق ریق ایآر  یاست که هرگونه واردات و نیا

 .مانده خود را حفظ کند یهدف باق یبازارها یرانیا ریکنند تا ق

که  زیکشور ن یها شگاهیافزود: البته جا دارد پاال ریفعال صنعت ق نیا

 نیجذاب بود توجه داشته باشند که ا شانیباتوم برا ومینرخ وک شیافزا

گردد  یم هیهمسا یباعث واردات محصوالت مشابه از کشورها طیشرا

 .دیو در بلند مدت صدمه خواهند د

ا کشور ر ریصنعت ق یرو شیپ یاز چالش ها گرید یکی یخیش دیوح

از عملکرد ناعادالنه بورس کاال دانست و افزود: متاسفانه  یمشکالت ناش

 مینظرات جهت تنظ یجمع بند یبورس کاال بعنوان متول شیماه پ ۶

صنعت  نیاز ا نفعانشیشرکت و ذ نیشد و ازآنجاکه ا نییتع ریبازار ق

 فیطرفانه عمل کنند و وظا یتوانند ب ی، نم رنددا یادیمنفعت ز

در بازار  یمسئله موجب نابسامان نیداشته باشد و ا یتیاکمو ح ینظارت

 نیپرسنل ا یکار یو ب یو صادرات یدیتول یواحدها یلیو تعط ریق

 . صنعت شده است

نفت ، گاز و  یصادرکنندگان فرآورده ها ریق ونیسیکم سیرئ

مختلف  یها هیازجانب اتحاد یارتباط طومار نیافزود: در ا یمیپتروش

به  یدگیتا رس میرقابت خواسته ا یز مسئوالن شوراامضاء شده و ا

 ردیها از بورس صورت گ هیاتحاد گریو د ریاعتراضات صنعت ق

رقابت هرچه  یمل یو شورا زاربا میجلسه کارگروه تنظ نیهمچن

 ینهاد ب کیموضوعات به  یجمع بند تیو مسئول لیتشک عتریسر
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،  یز هرگونه رانتسپرده شود تا بتواند خارج ا هیطرف ، همانند اتحاد

 .کند جادیا یبرابر رقابت طیشرا

 یو پخش اعالم نموده که آمادگ شیشرکت پاال نکهیا انیبا ب یخیش

، در « باتوم ومیوک»با نام  ریق هیتن ماده اول ونیلیم ۸دارد بطور ساالنه 

 شیمقدار همچنان قابل افزا نیقرار دهد و ا رسازیق یشرکتها اریاخت

باتوم کشور  ومیتن از وک ونیلیم ۵/۵حال حاضر  کرد: در حیاست تصر

 .شود ینفت کوره م دیآن صرف تول یشود و باق یم لیتبد ریبه ق

% ۳.۵دارا بودن  لیبه دل رانیا یدینفت کوره تول نکهیا انیبا ب یو

 نیا یو مصرف نفت کوره حاو ستین یگوگرد، محصول ارزشمند

اهد شد افزود: اگر چه در جهان ممنوع خو ۲۰۲۰گوگرد تا سال  زانیم

 ر،یماده در ق نیاست اما وجود ا یمنف ازیامت کیگوگرد در نفت کوره 

تا  نکهیبا توجه به ا نیشود. بنابرا یآن م تیفیباعث باالتر رفتن ک

و مصرف  مینفت کوره ها را صادرات کن نیا میتوان ینم گریدوسال د

امروز  نیزهما دیبه صفر خواهد شد با کینزد زینفت کوره در داخل ن

باتوم  ومیوک ندهیآ یتا درسال ها میباش دیجد یبازارها افتنیبه فکر 

کرده و با ارزش افزوده  لیتبد ریبه ق راکشور  یها شگاهیپاال یدیتول

 .میعرضه کن یجهان یباالتر به بازارها

با  یمیصادرکنندگان نفت، گاز و پتروش هیاتحاد رهیمد ئتیه عضو

 یم ینهاد رگوالتور جادیگفت: ا ینهاد رگوالتور جادیا تیبر اهم دیتاک

ارزش  جادیعادالنه و هماهنگ بمنظور ا طیتواند باعث فراهم آمدن شرا

 .شود ییکشور و اشتغالزا یدیمواد خام تول یافزوده بر رو

تحوالت بازار ارز هم گفت: ماهم با ارز تک  نیدرخصوص آخر یو

که نرخ ارز  یدر صورت اریز میکن یو ازآن استقبال م میموافق ینرخ

خواهد رفت اما  نیناسالم و رانت از ب یها شود، رقابت ینرخ  تک

از  یریو جلوگ یمیباشد که باعث خود تحر یمصوبات دولت به نحو

 .صادرات نگردد

 نیافتاده ا ریکنندگان ق دیتول یکه برا یافزود: اتفاق یحال و نیباا

آنها با نرخ دالر  هیاده اولم یماه گذشته نرخ ارز را برا ۶ یاست که ط

باتوم را  ومیوک ینرخ دالر برا زین یآزاد محاسبه شده و در ماه جار

تومان محاسبه کرده اند و حاال ناچارند؛ محصول خود را با  ۴۷۶۰مبلغ 

 .کنند یم انیدرصد ز ۱۵تومان بفروشند که حدود  ۴۲۰۰نرخ 

 یداتیدولت تمهکرد،  یدواریابراز ام انیفعال صنعت کشور در پا نیا

و صادرکنندگان خسته از  دکنندگانیکه بتوان منافع تول شدیاندیب

 یها و انجمن ها هیبا اتحاد یها در آن لحاظ گردد و با همفکر میتحر

 .میبرس داریپا طیبه شرا میگردد تا بتوان میتنظ یمصوبات یصنف

 )بازگشت به فهرست(

 

 دام
 دیهزارتن تخم مرغ امسال تول 900و  ریتن ش ونیلیم 10.5

 گوشت دیدر تول ییخوداتکا یها شود/ برنامه یم
 (۹۷فروردین  ۳فارس )خبرگزاری  

 
کشور  ییاز خوداتکا یوزارت جهاد کشاورز یدام داتیمعاون امور تول

مرغ و تخم مرغ  ر،گوشتیش ینیپروتئ یسه محصول اساس دیدر تول

 .خبر داد

حسن  ،یارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزف یگزارش خبرگزار به

و  ونیلیم ۱۰به  رکشوریش دیتول زانیم ۹۶اظهار داشت: در سال  یرکن

هزارتن در هشت  ۸۵۰ زانیم نیکه از ا دیهزارتن در سطح رس ۲۰۰

 گرید یبه کشورها ینوع فرآورده لبن ۳۰در قالب  یماهه اول سال جار

 .صادر شده است

تن  ونیلیم ۱۰.۵به  ۱۳۹۷در سال  ریش دیکرد: تول ینیب شیپ یو

 .ابدی شیافزا

 ریاز محصول ارزشمند ش زانیم نیا دیکرد با تول یدواریاظهار ام یرکن

توسعه  نیو سالمت مردم و همچن هیبهبود تغذ یدر راستا میبتوان

 .میبردار یموثر یخانواده ها گام ها یمصرف آن در سبد غذا گاهیجا

و  ونیلیم ۲ دیگوشت مرغ با تول دیتول نهیکه در زم نیا انیبا ب یو

 دهیرس ۹۶در سال  لوگرمیک ۲۷سرانه مصرف  شیهزارتن به افزا ۲۰۰

 یکه سازمان دامپزشک یکرد: با توجه به اقدامات خوب م،خاطرنشانیا

 شیفوق حاد پرندگان انجام داده است، پ یآنفلوانزا یماریمهار ب یبرا

شود که  دیمرغ در کشور تولهزارتن تخم  ۹۰۰امسال  دشو یم ینیپ

خود  یصادرات گاهیبه جا میاز محصول بتوان زانیم نیا دیان شااهلل با تول

 .میدر منطقه بازگرد

توسعه پرورش دام  ،یوزارت جهاد کشاورز یدام داتیامور تول معاون

سبک چندقلوزا و پربازده را از  یو دو منظوره و دام ها نیسنگ یها

گوشت قرمز  نهیدر زم ییو خوداتکا نیتام یبرامعاونت  نیا یبرنامه ها

 )بازگشت به فهرست(عنوان کرد.
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 داد ارانهیواردات تخم مرغ  یتومان برا اردیلیم 20دولت 
 (۹۷فروردین  ۱۴تسنیم )خبرگزاری  

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

از  یبا جمع ینوروز داریامروز سه شنبه در د یود حجتمحم ،یکشاورز

با اشاره به  یوزارت،تشکل ها و فعاالن بخش کشاورز نیا رانیمد

دانش  شیبر لزوم افزا ،یبهره بردار در بخش کشاورز ونیلیم ۴ تیفعال

 قیبخش از طر نیدر ا یعلم نینو یها وهیش یریو بکارگ انبهره بردار

حضور آنان در مزارع کشاورزان  نیهمچن و یمهارت یارائه آموزش ها

 .کرد دیتاک شرویپ

را  یکارکنان وزارت جهاد کشاورز یارائه آموزش ضمن خدمت برا یو

 یو فناور یعلم یها شرفتیبرشمرد و افزود: با توجه به پ یضرور

 .الزم است به روز شود زیاطالعات کارکنان ن ،یبخش کشاورز

بر لزوم  دیبا تاک دارید نیاز ا یگریدر بخش د یجهاد کشاورز ریوز

 حیتصر یعیمنابع طب یطرح ها یاز مشارکت مردم در اجرا یریبهره گ

 زگردها،مالچیبا ر ،مقابلهیزداریهمچون آبخ ییطرح ها یکرد:در اجرا

 .میها استفاده کن NGO و جیاز مشارکت مردم،بس دیو ... با یپاش

 یارکت مردم در اجرامش یفرهنگ نهیبا اشاره به آماده بوده زم یحجت

 نیریخ»داشت:در هرمزگان  ،اظهاریعیمنابع طب یطرح ها

 نیدر ا یزداریآبخ یطرح ها یاجرا یتومان برا اردهایلیم «یزداریآبخ

 .استان مشارکت داشته اند

 یها تیامروز به حما داریاز د یگریدر بخش د یجهاد کشاورز ریوز

 دیو ام ری:در دولت تدباشاره و خاطرنشان کرد یدولت از صنعت مرغدار

 ایذرت و کنجاله سو ینهاده ها نیتام یبرا یارائه ارز مبادله ا قیاز طر

 نیو ا تیحما یوضع تعرفه صفر درصد از صنعت مرغدار نیو همچن

 .شده است دیتول یداریپااقدام موجب 

تومان بود در  ۱۲۵۷، ۹۲ذرت در سال  لوگرمیهر ک متیافزود:ق یو

هر  متیارز هم اکنون ذرت با ق متیق شیاافز رغمیکه عل یحال

 .شود یتومان معامله م ۱۱۶۰تا  ۱۱۴۰ لوگرمیک

 یها تیحما گریبازار را از د ازیگوشت مرغ مازاد بر ن دی،خریحجت

 انیاز ز یریصنعت عنوان کرد و افزود:با هدف جلوگ نیدولت از ا

بازار را از  ازیمازاد بر ن ،مرغیدر مقاطع دکنندگان،دولتیتول

به منظور  دیشب ع ریپرمصرف نظ امیو در ا یداریخر دکنندگانیتول

محصول را  نیمصرف کنندگان،ا انیها و ز متیق شیاز افزا یریجلوگ

 .کند یبازار عرضه م میتنظ متیبا ق

تا مصرف  دیتول رهیزنج لیبر ضرورت تشک یجهاد کشاورز ریوز

تمام  متیو اضافه کرد:به منظور کاهش ق دیتاک یمحصوالت کشاورز

از ارزش افزوده  دکنندگانیتول یشده،حذف واسطه ها و بهره مند

توسط  دینهاده تا بازار با نیاز مرحله تام دیتول رهیخود،زنج تیفعال

 .شود لیتشک یدیلتو یها و تشکل ها یتعاون

از  تیو حما یمحصوالت کشاورز یداخل دیتول تیبا اشاره به اهم یو

 یهزار تومان برا ۹ یشانه ا متیق ،یا که عده یکرد:در حال حیآن تصر

آنفلوانزا  یماریبه خاطر ب یدانستند،وقت یرا گران م یتخم مرغ داخل

هزارتن تخم مرغ از خارج  ۱۰حدود  نیمجبور به تام

 ۶۰۰هزار  ۱۲هر شانه  یبازار میتنظ متیاز ق م،واردکنندگانیشد

 ۲۰اچار استقبال نکردند و دولت به ن یتخم مرغ واردات یتومان برا

)بازگشت به  منظور اختصاص داد. نیا یبرا زین ارانهیتومان  اردیلیم

 فهرست(

 رانیو مازندران/ ا النیهلند با گ یامکانات کشاورز سهیمقا

 هیمرغ در حاش یتن ونیلیم 3از واردات  یسهم

 ندارد فارس جیخل
 (۹۷فروردین  ۱۵فارس )خبرگزاری  

 
 یفارس، سال جیخل هیگفت: هفت کشور حاش یکشاورزاسبق  ریوز

از  لویک کی یکنند که حت یتن مرغ وارد م ونیلیم ۳از  شیحدود ب

 .تعلق ندارد رانیآن به ا

کوثر،  یسازمان اقتصاد یگزارش فارس به نقل از روابط عموم به

کشور چهار فصل است  کی ران،یکه ا نیا انیبا ب یمحمدرضا اسکندر

کرد: هفت  حیکرد، تصر دیتوان تول یرا م یاورزو هر محصول کش

تن مرغ وارد  ونیلیم ۳از  شیحدود ب یفارس، سال جیخل هیکشور حاش

 .تعلق ندارد رانیآن به ا زا لویک کی یکنند که حت یم

کشور، عوامل  یاقتصاد یزیافزود: متأسفانه ما در نظام برنامه ر یو

شود،  یکنند و هر بار نم یم ینقش خود را باز یکه به خوب مینفوذ دار

 !کنند یرا بهانه م میتوان یو نم میندار

که ما  آورند یبهانه م یکوثر ادامه داد: بعض یسازمان اقتصاد رعاملیمد

گفت که  دیاما با م،یهست یکشاورز یبرا یکشور خشک و کم آب
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 طیشرا نیمتر است و ما در هم یلیم ۵۰ساالنه مصر  یمتوسط بارندگ

 .میمتر هست یلیم ۲۳۰ یسط بارندگمتو یخشک دارا

 یعنیمربع وسعت دارد،  لومتریهزار ک ۴۳اضافه کرد: کشور هلند  یو

 یو مازندران ما کوچک تر است؛ متوسط بارندگ النیاز دو استان گ

 ۹۰۰ یدو استان، باال نیا یمتر و متوسط بارندگ یلیم ۸۵۰ساالنه آن 

دو استان  نیما در او  تیجمع ونیلیم ۱۷متراست؛ هلند حدود  یلیم

دالر صادرات  اردیلیم ۹۰هلند  م،یدار تینفر جمع ونیلیم ۷حدود 

 ۵۵تا  ۵۰با  یکشور نفت کیدارد و ما بعنوان  یمحصوالت کشاورز

دالر صادرات  اردیلیم ۹۰اما آن کشور فقط  ؛یدالر صادرات نفت اردیلیم

را در  یما اگر بهره ور دیداشته باش نیقیدارد.  یمحصوالت کشاورز

بخش  نیکشور در ا یعنی م،یبرسان نددرصد کشور هل ۵۰به  یکشاورز

 .نخواهد داشت یمشکل

کشور در عرصه اقتصاد  یها تیاز ظرف یکیکه  نیا انیبا ب یاسکندر

درآمد مردم، بخش  شیاشتغال و افزا جادیو موضوع ا یمقاومت

 لومتریهزار ک ۳ م،یاست، گفت: ما تمام امکانات را دارا هست یکشاورز

از آن  یا استفاده چیاست که ه یدر حال نیو ا میدار ایساحل در

 )بازگشت به فهرست(i.شود ینم

 واردات گاو و گوساله اعالم شد + سند طیشرا
 (۹۷فروردین  ۲۲تسنیم  زاری)خبرگ 

 
وزارت صنعت، معدن و  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بازرگان

کشور نوشت: ثبت  یها صنعت استان یها به سازمان یا در نامه تجارت

به اخذ مجوز وزارت جهاد  یازیسفارش واردات گاو و گوساله زنده ن

در زمان ثبت سفارش ندارد و واردات اقالم مذکور صرفاً با  یکشاورز

 سریکشور( م یسازمان دامپزشک هیدیی)تا یا نهیقرنطضوابط  تیرعا

است.

 

 )بازگشت به فهرست(

 شد یارز ارانهیمشمول  وریواردات خوراک دام و ط 
 (۹۷فروردین  ۲۶تسنیم )خبرگزاری  

 
گوشت قرمز و  متیق م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار کشاورز

از  یا بخش عده رایگوشت مرغ از نوسانات نرخ ارز مؤثر است ز ژهیبه و

 شود یم  نیواردات  تأم قیاز طر از خارج کشور و وریخوراک ط

را صنعت  وریصنعت ط یاسبق کشاورز یورز یکه کالنتر  یطور به

 .نامد یمونتاژ م

 یتومان نرخ ارز  واردات ۴۲۰۰ متیشدن نرخ ارز به ق ینرخ بعد از تک 

 شیدرصد افزا ۱۰حداقل  وریمانند خوراک دام و ط یاساس یکاالها

 .گذار است ریکننده مرغ تأث نرخ مصرف یکه به شدت بر رو افتی

جمهور بعد از تک  سیمعاون اول رئ یریگزارش اسحاق جهانگ نیبنابرا

 متیق شیکه بابت افزا ییها یشدن ارز و در واکنش به نگران ینرخ

 جادیشدن ارز ا یاز تک نرخ یمردم ناش یو مصرف یاساس یکاالها

 ۳۸۰۰ یمبادله ا ها با ارز که واردات آن ییشده بود، اظهار کرد: کاالها

 شیوارد شود، افزا یتومان ۴۲۰۰با ارز  دیبا نکهیا لیدل بهبود،  یتومان

 یمقرر شد تا برا یدارد که در جلسه ا یدرصد ۱۰حدود  متیق

مستقل  فیرد کیتومان در  اردیلیهزار م ۳مثل دارو،  یاساس یکاالها

ا کااله نیهر دالر به ا یتومان به ازا ۴۰۰در نظر گرفته شده و 

 .پرداخت شود

 ینگران چگونهیرا به مردم داد تا ه نانیاطم نیا یجمهور سییر معاون

مثل دارو نداشته باشند اما دولت  یاساس یکاالها متیق شیاز افزا

واردات هستند را ارائه نکرده  ارانهیکه مشمول  ییاز کاالها یستیهنوز ل

 .است

در گفتگو با امور دام  یبانیشرکت پشت رعاملیمد یورناصر دیحم

دام و  یها نهاده نکهیا دییضمن تأ میتسن یخبرگزار یخبرنگار کشاورز

 ۴۰۰التفاوت  واردات آنها مابه یاست که دولت برا یمحصوالت ورجزءیط

شدن  ینرخ ارز را در نظر گرفته است، اظهار کرد: تک نرخ یتومان

از  رایز کند یاز آن استقبال م یفعاالن اقتصاد همهاست که  یاستیس

آورد و مشکالت پرداخت را بر  یبه عمل م یرینوسانات بازار جلوگ

 .کند یطرف م

 یرانیا ییاز کاال تیسال حما زیامسال ن نکهیافزود:  با توجه با ا یو

رهبر معظم انقالب و  شینمودن فرما یاجرا یاست دولت در راستا

نظر را در  یداخل دیاز تول تیبرنامه حما دیتحقق شعار سال، دولت با
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 یالتفاوت برا منظور است که موضوع پرداخت مابه نیبه هم گرفت یم

را در نظر گرفته است که شامل  یاساس یکاالها داتنرخ ارز وار

 .شود یم زی( نای)ذرت و سو وریخوراک دام و ط ینهادها

امور دام ادامه داد: با در نظر گرفتن  یبانیشرکت پشت رعاملیمد

خوراک دام  و  متیق یدام یها دات    نهادهالتفاوت به وار پرداختمابه

  .را تجربه نخواهند کرد یمتیق شیافزا وریط

مصوب و  متیبا ق امیا نیدر طول ا یدام یکرد: نهادها حیتصر یو

اعضاء  انیشده تا م قرار داده یدیتول  یها تشکل  اریدر اخت رییبدون تغ

 .کنند عیخود توز

در  متیق شیبدون افزا زین یبخش خصوص نکهیا انیبا ب یورناصر

کنند  یم عیرا توز ایشدن ارز، ذرت و سو یبا قبل ازتک نرخ سهیمقا

تومان و  ۲۱۰۰تومان تا  ۲۰۰۰ ایکنجاله سو لوگرمیهر ک متیگفت: ق

 .تومان در بازار است ۱۱۰۰تومان تا  ۹۷۰ذرت 

 متیق شیدر ارتباط با افزا یراتیتأث ها متیق نیشد: ا ادآوری یو

مسئول و  یها خواهد داشت که دستگاه زین دکنندگانیتولشده تمام

 .کند یبه آن توجه م زیبازار ن میستاد تنظ

 ینرخ بعد از تک نکهیا انیامور دام  با ب یبانیشرکت پشت رعاملیمد

در  یتومان ۴۰۰)ارانهی یداخل دیاز تول تیحما یشدن ارز، دولت برا

  کند یدات پرداخت  موار یالتفاوت نرخ ارز(  برا قالب پرداختمابه

 یها متیخود را با ق یها متیق اند زموظفیکرد: واردکنندگان ن دیتأک

داشته  متیق شیافزا دیشدن مطابقت دهند و نبا ینرخ کقبل از ت

 .باشند

 شیمشکل و افزا که یکرد که درصورت هیتوص دکنندگانیبه تول یو

 یکشاورز مشاهده کرده آن را به وزارت جهاد ارتباط نیرادرا متیق

بازار  میو ستاد تنظ یبانک مرکز قیاطالع دهند تا مشکالت را از طر

  .شود یریگیپ

  )بازگشت به فهرست( یعینژاد رف می* ابراه

کشور از واردات  یازین یو ب یدالر ونیلیم 5 ییجو صرفه

 یتخم چشم زده ماه
 (۹۷فروردنی  ۲۹فارس )خبرگزاری  

 
کمان  نیرنگ یقزل آال دیتول یح کسب و انتقال دانش فنطر یمجر

 یدالر ونیلیم ۵ یارز ییخاص از صرفه جو یزا یماریاز عوامل ب یعار

 یانبوه قزل آال دیکشور از واردات تخم چشم زده با تول یازین یو ب

 .خبرداد SPF کمان نیرنگ

هاد وزارت ج یاطالع رسان گاهیفارس به نقل از پا یگزارش خبرگزار به

 یطرح کسب و انتقال دانش فن یمجر ،یابوالفضل سپهدار ،یکشاورز

خاص گفت: با  یزایماریاز عوامل ب یکمان عار نیرنگ یقزل آال دیتول

از  ندهیطرح نه تنها کشور تا چند سال آ نیا یشدن دستاوردها ییاجرا

 نیصادرات ا ییشود، بلکه توانا یم ازین یواردات تخم چشم زده ب

 .وجود خواهد داشت زین گرید یشورهامحصول به ک

به نام  یتوسط مقام معظم رهبر ۹۷سال  نکهیبا اشاره به ا یسپهدار

 ۴۵۰شده است، افزود: ساالنه حدود  یمعرف یرانیا یاز کاال تیحما

 یکمان وارد کشور م نیرنگ یعدد تخم چشم زده قزل آال ونیلیم

کند. طرح  یج مدالر ارز از کشور خار ونیلیم ۵به  کیشود که نزد

در خروج ارز صرفه  یبه دانش و امکانات مل کامذکور قادر است با ات

  .برهاند یبه محصوالت خارج یکرده و کشور را از وابستگ ییجو

که هر ساله پرورش دهندگان  ییها نهیمعتقد است، عالوه بر هز یو

از محموله  یپردازند، آلوده بودن برخ یواردات تخم چشم زده م یبرا

قزل  یماه دیبه صنعت تول ینیسنگ یخسارات اقتصاد ،یواردات یاه

خسارت ساالنه به  زانیموارد م یآال در کشور وارد کرده که در بعض

 .است دهیتومان رس اردیلیم ۲۰۰از  شیب

مذکور با  یفناور یاساس، طرح کالن مل نیادامه داد: بر ا یسپهدار

سازمان  یهماهنگ ،یجمهور استیر یو فناور یسفارش معاونت علم

مازندران و  یاستاندار یبانیپشت ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

 یابیکشور و با هدف دست یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق یگر یمجر

 یزا یماریاز عوامل ب یکمان عار نیرنگ یآال لقز دیتول یبه دانش فن

 شیو افزا داریبه توسعه پا دنیخاص، به مرحله اجرا درآمد تا رس

 ییخودکفا یدر صنعت مذکور در راستا یگذار هیسرما تیامن هیحاش

 .باشد یافتنیدست  یمل

که  نیا انیبا ب SPF کمان نیرنگ یانبوه قزل آال دیطرح تول یمجر

 تیطرح ابراز رضا نیا یاز اجرا یو خصوص یمختلف دولت یها بخش

ر کنند، عنوان کرد: تالش د یم تیکرده و با تمام توان از آن حما

 انیو رشد در ماه یسالمت ،یکیژنت تیهو نییو تع ییجهت شناسا

در کشور، مراقبت و  یماریاز ب یموجود در مناطق عار یقزل آال

نسل  نیمولد ینیانتخاب شده به منظور بهگز یاز نمونه ها یغربالگر

شبکه  جادیخاص، ا یزا یماریاز عوامل ب یعار انیماه دیتول یبرا هیپا

سالم و خوش رشد و  یتخم چشم زده و بچه ماه عیو توز دیتول یها

از خروج ارز و واردات  یریو جلوگ ییبه خودکفا دنیمهمتر از همه رس

 .رود یطرح به شمار م نیا یاز اهداف اصل یمحصوالت خارج

کشور در ادامه  یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق یعلم اتیعضو ه نیا

فاز اول طرح  یاجرا انیدر ارتباط با دستاوردها و محصوالت دانش بن

مانند  یبار در کشور محقق شده است، به موارد نینخست یکه برا
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بر  یکمان مبتن نیرنگ یو پرورش قزل آال ریتکث ییالگو ستمیس جادیا

شناسنامه دار قزل  نیگله مولد دیتول ،یستیز یمنیا ستمیاستقرار س

ه مجموعه تخم چشم زد دیتول ،یماریاز ب یکمان عار نیرنگ یآال

 تیجمع دیتول ،یماریاز ب یکمان عار نیرنگ یشناسنامه دار قزل آال

 دیتول ،یکیشناسنامه ژنت یو دارا یماریاز ب یعار انیبچه ماه یها

 جادیا ،یماریاز ب یعار یقزل آال یبوم یها تیبانک ژن از جمع

اصالح نژاد قزل آال و  یبرا یبهره بردار تیقابل یدارا یها تیجمع

و  یداخل یبخش خصوص یگذار هیارکت و سرمامش نهیزم جادیا

 .اشاره کرد یخارج

هزار تخم چشم  ۵۰۰طرح، تعداد  نیفاز اول ا یدر اجرا ،یگفته و به

 اریدر اخت یبا هدف مولدساز یماریاز ب یزده شناسنامه دار و عار

مذکور  انیدانش بن داتیاز تول یا همکار طرح و مجموعه ریمراکز تکث

قزل  یطرح کالن اصالح نژاد ماه اریدر اخت یح نژادبا اهداف اصال زین

 .کشور قرارداده خواهد شد یآال

کمان  نیرنگ یانبوه قزل آال دیعنوان کرد: طرح تول انیدر پا یسپهدار

 جادیتواند با ا ی( در کشور مSPFخاص ) یزا یماریاز عوامل ب یعار

 یا ندهیرا در آ رانیمسئوالنه تخم چشم زده، ا عیو توز دیشبکه تول

  )بازگشت به فهرست( کند. ازین یبه واردات ب یاز وابستگ کینزد

 خدمات
 یرانیا یاز کاال تیدر جهت حما دیکه دولت با یگام 16

 بردارد
 (۹۷فروردین  ۹تسنیم  خبرگزاری) 

 
 اهلل تیحضرت آ ا،یباشگاه خبرنگاران پو یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

را  ۹۷سال  یراهبرد اقتصاد یرهبر معظم انقالب اسالم یا خامنه

 استیراهبرد استمرار س نیاند. ا مطرح کرده«  یرانیا یاز کاال تیحما»

بوده است. در تحقق شعار سال  زیدهه گذشته ن کیدر  رانیا یاقتصاد

با  ییوگو رابطه گفت نیدارند که در ا یفیها وظا هر کدام از دستگاه

برنامه و بودجه و محاسبات  ونیسیعضو کم ؛یانگیدل یحاج ینعلیحس

 م؛یا راهبرد داشته نیا شتریب یواکاو یبرا یاسالم یمجلس شورا

بس  نیهم یرانیا یاز کاال تیموضوع حما تیدر اهم نکهیا انیبا ب یو

کردند گفت:  یعنوان نامگذار نیرا به ا ۹۷که رهبر معظم سال 

 .است یمختلف یها نبهو ج ایزوا یدارا یرانیا یاز کاال تیحما

فعال  یرانیا یاز کاال تیحما یایاز زوا یکی نکهیبا ابراز ا یگانیدل یحاج

 نیبخش تأم نیصادرات کاال است گفت: اما مهمتر از ا نهیکردن زم

است  یونیلیم۸۰بازار  کیکشور خود  رایداخل است ز یازهایکردن ن

 .در منطقه است یبزرگ اریبازار بس کیکه 

 یسو در کشور اقبال مردم به یکاریاشتغال و رفع ب جادیالزمه ا *

 یرانیا یکاال

در تحقق شعار  نکهیبه ا دیبا تأک یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

دولتمردان و همه اقشار نقش دارند گفت:  ندگان،یسال همه اعم از نما

رهبر  نکهیاست کما ا رگذاریتأث نهیزم نیدر ا زینقش مردم ن یحت

 .الب ابتدا مردم را مخاطب قرار دادندمعظم انق

اقتصاد و اشتغال کشور  نکهیبدانند الزمه ا دیمردم با نکهیبا اظهار ا یو

 تیاست گفت: حما یرانیا یاز کاال تیبرسد حما یسرانجام کیبه 

در بازار  تیفیباک یرانیا یکاال یاست که وقت نیا یرانیا یمردم از کاال

را  یونیلیم۸۰بازار بزرگ  نینروند و ا یخارج یوجود دارد سراغ کاال

 .کره، هند و... نگذارند ن،یچون چ ییکشورها اریاخت رد

 ن،یهمانند مردم چ دیبا رانیمردم ا نکهیبا تذکر ا یگانیدل یحاج

عرصه وارد شوند گفت: اگر  نیکشورها در ا ریژاپن، کره و سا کا،یآمر

و حس  یاعتقاد جهت ابعاد عرصه وارد شوند به نیدر ا رانیمردم ا

بدون  نهیزم نیوجود دارد در ا رانیمردم ا نیکه ب یخاص یدوست وطن

 .جلوتر گام بر خواهند داشت ورهاکش ریشک از سا

کنند تا موضوع  یداریعرصه پا نیدر ا دیمردم با نکهیبا تذکر ا یو

 ۴از  شیب یاشتغال کشور حل شود گفت: در حال حاضر در آمار رسم

مردم  نیب یرانیا یکاال دیدارد که اگر فرهنگ خر وجود کاریب ونیلیم

 .افراد باشد نیاز ا یاریاشتغال بس نهیزم تواند یرسوخ کند م

اشتغال  ونیلیم ۴ نکهیا انیبا ب یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

قرار دادن،  رینفر را تحت تأث ونیلیم ۱۶ یال ۱۲بالغ بر  یتیجمع یعنی

ثروت،  دیکند باعث تول دایپ شیافزاگفت: هرچقدر اشتغال در کشور 

 .شود یم یاجتماع یبهایرفع فقر، کاهش آمار طالق و آس

 ستیبخر ن بنجل یرانیا ؛یداخل دکنندگانیهشدار به تول*

طرف است،  کیمردم از  یهمکار نکهیا یادآوریبا  یگانیدل یحاج

جنس  یرانیبدانند ا دیکنندگان هستند که با دیتول گریگفت: طرف د

خود تالش کنند  یکاال یبا استانداردساز نیبنابرا د؛یل نخواهد خربنج

 .بدهند رانیمردم خوب ا لیتحو تیفیباک یکه کاال

 یرو به ایبدانند که اکنون مردم دن دیافزود: مردم کشورمان با یو

 یتیبازار جمع نیکه بزرگتر نیساخت خود تعصب دارند مثالً چ یکاال
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کشور  ایخودشان باشد  ارید که در اختکردن یجهان را دارد ابتدا سع

 یریبه داخل کشورشان جلوگ یکیمکز یاز کاال نکهیا یبرا کایآمر

 .کشد یم واریکنند د

 یاز کاال تیکرد؛ حما کایآمر جمهور سیکه ترامپ را رئ یشعار *

 ییکایآمر

ترامپ  یشعار اصل نکهیبا ابراز ا یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

بود گفت:  یداخل دیاز تول تیحما یجمهور استیرانتخابات  یبرا

را  کایتوانست نظر مردم آمر ییکایآمر یاز کاال تیترامپ با شعار حما

 .جلب کند

حق  شود یم یهرکس  وارد کره جنوب نکهیبا اظهار ا یگانیدل یحاج

 یبرا یرا داشته باشد گفت: مثالً حت ییهمراه خود کاال ندارد به

در  دیرا ندارد و با نیدورب کیهمراه داشتن  به با خود حق یبردار عکس

 .و از آن استفاده کند یداریخر نیدورب یکشور کره جنوب

واردات  نیبر سر هم نیو چ کایآمر نیاکنون نزاع ب نکهیا انیبا ب یو

است که همانند  نیدولت ا فهیوظ یطیشرا نیکاال است گفت: در چن

 .داشته باشد تیاهم شیبرا یمل دیجهان تول یکشورها ریسا

دولت در  فیوظا نکهیبا اشاره به ا یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 ۱۶آن را به  توان یم یبند جمع کیاست گفت: در  اریبس نهیزم نیا

 ییاست که دولتمردان به توانا نیآن ا نیکرد که مهمتر میمحور تقس

 .و اعتقاد داشته باشند مانیکاال ا دیکشورمان در تول

باور داشته باشند  ستیدولتمردان با نکهیبه ا دیبا تأک یگانیدل یحاج

گفت:  ستین یمل دیاز تول تیاقتصاد کشور جز حما یبرا یکه راه

و انتخاب  آورد یوجود م راستا را به نیاست که عمل در ا یباور نیچن

 .دهد یتفکر شکل م نیبر اساس ا زیرا ن رانیمد

 یدر گرو رانیمنافع مد یتوق یمل دیاز تول تیحما معنابودن یب *

 است یخارج یواردات کاال

 یواردات کاال یدر گرو رانیمنافع مد یتا وقت نکهیبه ا حیبا تصر یو

 یا معنا ندارد گفت: مشکل عده یمل  دیاز تول تیاست حما یخارج

سمت خارج است و  است که چشمشان به نیا رانیاز مد گرید

 .ندکشورمان را درک کن ییتوانا توانند ینم

 یرا کنترل واردات یمحور بعد یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 یو اضافه کرد: محور بعد شود یدانست که به کشور منتقل م

 شود یاکنون مشاهده م یعنیاز تقلب در واردات کاال است  یریجلوگ

که در تعرفه نوشته شده است  وارد  یگرید یبه اسم کاال ییکه کاال

 .شود یکشور م

در  یو ارز یپول یاستهایمحور چهارم را اتخاذ س یگانیلد یحاج

از  استیس نیشمرد و ادامه داد: نحوه اتخاذ ا یداخل یاز کاال تیحما

 یکاال دیصرفه به خر داریخر یباشد که برا یا گونه به دیطرف دولت با

 .باشد یداخل

و مؤثر با  یاست که مبارزه جد نیمحور پنجم ا نکهیبا اظهار ا یو

 یعمل تیگفت: محور ششم ممنوع ردیصورت بگ دیکاال با قاچاق

صورت  دیاست که با یدولت یها در دستگاه یاستفاده محصوالت خارج

 .ردیبگ

استفاده از  دیبا نکهیا انیبا ب یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

که از  یکار یروین نیمحدود شود گفت: ا متیق ارزان یکارگران خارج

 یرانیا یکاال دیتول رغم یکه عل شود یباعث م ودش یخارج وارد کشور م

 .فعال کشور نباشد یروین یاشتغال برا اش جهینت

 یداخل دیاز تول تیدر حما یمحور بعد نکهیبا اعالم ا یگانیدل یحاج

در نظر  یکنندگان داخل دیتول یبرا یاتیمال ژهیو یها فیتخف ای تیمعاف

از وارد  اتیگرفتن مال زیرابطه ن نیدر ا یگرفته شود گفت: محور بعد

که وارد  یاتیکه اگر محاسبه شود مقدار مال یا گونه کنندگان باشد به

و  پردازد یکننده م دیباشد که تول یاز مقدار شتریب پردازد یم ندهکن

 .است یاست که اکنون جار یا هیخالف رو به نیا

پرداخت  عدم طیدر شرا دکنندگانیتول اتیمال یدرصد۳۰پرداخت  *

 توسط واردکنندگان اتیمال

 ۳۰کننده  دیاست که تول یا گونه به طیاکنون شرا نکهیا یادآوریبا  یو

 یراحت که وارد کنندگان به یطیگفت: در شرا دهد یم اتیدرصد مال

 .ندهند اتیکنند و اصالً مال یاتیفرار مال توانند یم

محور را اصالح سازمان استاندارد دانست و  نیدهم یگانیدل یحاج

در  نندیب یبه کاله سازمان استاندارد نم یفزود: اکنون مردم پشما

مردم  کرد یعمل م یقو یکه اگر سازمان استاندارد کم یصورت

همه کاالها استاندارد شد تقلبها  یبه آن اعتماد کنند. وقت توانستند یم

 .شود یاز آن منقطع م

 دکنندهیتول التیدرصد و نرخ تسه۸واردکننده  التینرخ تسه *

 درصد۱۸

که  یگرید طیشرا نکهیبا ابراز ا یاسالم یمجلس شورا ندهینما نیا

 دیوام تول یکننده است مقدار سود بانک دیتول هیسود وارد کننده و عل به

کنندگان از دولت دارند  دیکه تول یکننده است گفت: حداقل انتظار

 التیکنندگان برابر نرخ تسه دیوام تول یالیاست که نرخ سود ر نیا

پرداخت  یکه به وارد کنندگان از صندوق توسعه مل دبشو یارز

 .شود یم

بخواهد  یکه اگر کس شود یاکنون مالحظه م نکهیبه ا حیبا تصر یو

 افتیدر یاز صندوق توسعه مل یوارد کشور کند و وام یا هیسرما یکاال

در  یا کننده دیتول یکه وقت یدرصد است در حال ۸کند نرخ سودش 

 نیدرصد است، در چن ۱۸نرخ سودش  کند یم افتیا درر یداخل وام
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خواهد بود چرا  دیاز تول شتریبه واردات ب لیاست که م یعیطب یطیشرا

واردات به دست  قیکه فرد از طر یا ارزش افزوده یطیشرا نیکه در چن

 .خواهد بود دیاز تول شتریب آورد یم

نفع وارد  به گریآشکار د ضیتبع کی نکهیبا اظهار ا یگانیدل یحاج

وام  یکنندگان وجود دارد گفت: اگر شخص دیکننندگان نسبت به تول

 یاعطا یاما برا رندیپذ یم قهیعنوان وث محل پروژه را به ردیبگ یارز

 یداخل یبانکها قهیعنوان وث محل پروژه را به دکنندگانیتول یالیر

 یهمچون اعطا یالیر یوامها یدر اعطا دیبا بانکها. رندیپذ ینم

 .رندیبپذ قهیعنوان وث به وارد کنندگان محل پروژه را به یارز التیتسه

 یدر واردات کاال یارز صندوق توسعه مل عینحوه توز نکهیا انیبا ب یو

پرداخت شود نه  یرانیارز به طرف ا دیاشتباه است گفت: با زین یصنعت

 یرانیکند و طرف ا رانیکه قرار است آن کاال را وارد ا یبه طرف خارج

 .داشته باشد یشتریکند تا قدرت مانور ب تیریارز را مد دیبا

و مشخص  تیافزود: عدم شفاف یاسالم یمجلس شورا ندهیمان نیا

منابع  نی)تأم «ییها نانسیفا» نیدر چن یرانیطرف ا ینبودن شرکتها

محل اشکال  زیها( ن سود بانک وام کم لهیوس به یدیتول یها طرح یمال

 )بازگشت به فهرست( است.

کاهش فشار بر  یدر مجلس برا دیتول اتیاصالح قانون مال

 دکنندگانیتول
 (۹۷فروردین  ۱۰تسنیم فارسخبرگزاری ) 
 

 
در مصاحبه با  یمیمحمدرضا پور ابراه م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

و نقش آن  یموضوعات اقتصاد تیاظهار داشت: با توجه به اهم ویراد

 یشعارها یکشور سالهاست که مقام معظم رهبر یکنون طیدر شرا

بر انجام امور  دیو تاک یرا با موضوع اقتصاد دیمرتبط با آغاز سال جد

مسئوالن و مردم مطرح  یکشور برا یاصل تیاولوبه عنوان  یاقتصاد

 .کنند یم

 گاهیو جا تیبه واسطه اهم زیمطلب افزود: امسال ن نیا انیبا ب یو

داخل به عنوان شعار سال  دیبر تول یرهبر دیور تاککش یداخل دیتول

 .مطرح شده است

کرد: مردم و همه مسئوالن از جمله دولت،  دیمقام مسئول تاک نیا

راستا انجام و شعار  نیخود را در ا فیوظا دیبا هیمجلس و قوه قضائ

 .خود قرار دهند یکار تیسال را در اولو

 زیکرد: مردم ن انیب یماسال یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

در  یمهم اریکردند نقش بس دیبر آن تاک یهمانگونه مقام معظم رهبر

 یرانیا ینسبت به کاال دیهمه مردم کشور با یعنیدارند.  نهیزم نیا

 .آن اهتمام کنند دیتعصب داشته باشند و به خر

رود مردم به توسعه و گسترش  یخاطرنشان کرد: انتظار م یمیپورابراه

کشور  یبه رونق اقتصاد یرانیا یاز کاال تیحما قیاز طر ییال زااشتغ

 .کمک کنند

 یداخل داتیقدرت رقابت در تول جادیا ت،یفیک شیعنوان کرد: افزا یو

 زیکنندگان ن دیتول یمناسب کاال از سو متیو ق یخارج یبا کاالها

 .موثر خواهد بود اریبس

سال گذشته در  شد: تمام تالش ما در ادآوریمقام مسئول  نیا

از  یاز مشکالت ناش یبود که بخش نیمعطوف به ا یاقتصاد ونیسیکم

 یا هیقاچاق کاال بود. ما اصالح لیبه دل یداخل داتیعدم توجه به تول

 ندهیماه آ کیکه ظرف  میرساند بیدولت به تصو حهیرا مربوط به ال

 داخل کمک داتیاز تول تیتواند به حما ید و میبه اتمام خواهد رس

 .کند

 یبرا اتیمجلس اظهار داشت: قانون مال یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

 یرا برا یناقص مشکالت متعدد یاجرا لیبه دل زیکنندگان ن دیتول

 میکه ارائه کرده ا یا هیکرده بود که با اصالح جادیا یفعاالن اقتصاد

 یو م دیخواهد رس انیماه به پا بهشتیدر ارد زیقانون ن نیا ییکار نها

بر عملکرد با  اتیداد که مال دکنندگانیخوب را به تول رخب نیا توان

 .روبرو باشد یکاهش جد

 نیا یاسالم یدر خاتمه ابراز داشت: تمام تالش ما در مجلس شورا یو

استفاده  یرانیا یاز کاالها تیحما یکشور برا تیاست که از ظرف

  )بازگشت به فهرست( .میکن

سال از  1در  هیترک یهتلدار یدالر اردیلیم 10ع انتفا

 یرانیگردشگران ا
 (۹۷فروردین  ۱۵تسنیم  برگزاری)خ 

 
 یخبرگزار یدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد یشاهیمعصومه آقاپور عل

مجلس  یاقتصاد ونیسیسال گذشته در کم نکهیا انیبا ب م،یتسن

انجام  ورویه از دالر ب یارز یمبنا رییتغ یبرا یا ژهیو یتالشها

کل بانک  سیرئ ۹۶اواخر سال  هیتالش در ابالغ نیا جهیشد،گفت: نت
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 یدر قراردادها ورویقرارگرفتن  امالتمع یدر خصوص مبنا یمرکز

 .کرد داینمود پ یواردات

با  رانیا یبانک تیوضع دیبا شهیهم یبرا کباری نکهیبا اشاره به ا یو

 با رانیا فیتکل یستیکرد، با دیشود، تاک فیتکل نییتع ایدن

FATFاز باب  یادیز یها نهیمشخص شود چراکه در حال حاضر هز

 .شود یوارد م رانیبه ا ییپولشو

دالر، ارز در  اردیلیم ۲۰گفت: در حال حاضر  یاقتصاد ونیسیکم عضو

اختالف  قیآمار از طر نیکه ا شود یمردم نگه داشته م یها خانه

 نیو همچن ینفت ریو غ یکشور از محل صادرات نفت یورود یارزها

 .واردات  بدست  آمده است

 سال کی یط هیترک یبه سمت هتلها یدالر اردیلیم ۱۰ خروج

گفت: بر  هیبه سمت ترک رانیخروج ارز از ا یبا اشاره به آمار باال یو

 ۱۰تنها   ۲۰۱۷بنده قرار گرفت در سال  اریکه در اخت یاساس آمار

 هیترک یوارد صنعت هتلدار یرانیگردشگران ا قیدالر از طر اردیلیم

 .شده است

درصد اصناف  ۷۰مجلس ادامه داد، با توجه به آنکه در  ندهینما نیا

آمار نگران کننده از  نیفروش مستقر شده  ا زهیصندوق مکان هیترک

از طرف  یا نهیبدست آمده است. در واقع هر هز رانیگردشگران ا

مشخص شد  بیترت نیبه ا  .شود یثبت م یمسافر  با شماره گذرنامه و

استفاده کرده و به طور متوسط هر  هیترک یهتلها زا یرانیا ونیلیم ۵

 .کرده است نهیدالر هز ۲۰۰۰نفر 

 دیبا سمیبا توجه به استقبال مردم از صنعت تور نکهیا انیبا ب یشاهیعل

معامالت  یشود، گفت: متاسفانه مبنا شدهیخصوص اند نیدر ا یریتدب

 ریتعداد مسافر قرار باشد از ل نیو اگر ا ستین ریهنوز ل هیو ترک رانیا

 .وجود ندارد هایدر صراف یتیظرف نیاستفاده کنند چن

از  یاریبا بس رانیکرد، هنوز معامالت ا دیتاک یاقتصاد ونیسیکم عضو

 یمانهایدر خصوص پ یمثبت یاما قدمها شود یکشورها با دالر انجام م

اروپا قرار  هیموارد اتحاد نیدر راس ابرداشته شده و  یدو جانبه پول

 نیدالر در معامالت  ا یبه جا ورویشدن  نیگزیبا جا میدواریدارد. ام

 .کشور مرتفع شود یمشکالت ارز یتا حدود هحوز

انجام معامالت با  یبرا یمشخص یافزود، در حال حاضر تالشها یو

 .انجام شده است وانیبراساس  نیکشور چ

 یبر سر مراودات مال هاینیت با چمذاکرا تیوضع نیآخر

مذاکرات مقامات  تیوضع نیمجلس در خصوص اخر ندهینما نیا

سابق  ریوز این بیط یگفت: بنده در سفر آقا نیو چ رانیا یاقتصاد

سفر مقرر شد  نیحضور داشتم، خوشبختانه در ا نیاقتصاد به کشور چ

 .ابدی شیگشا رانیا یبرا ینیدو بانک چ قیاز طر یدو خط اعتبار

و کلدون بانک دو خط   میدوبانک اگز قیادامه داد، از طر یشاهیعل

موارد  نیکه ا افتی شیدالر گشا اردیلیم ۲۰ یبا مقدار حدود یاعتبار

)بازگشت به  سابق اقتصاد محقق شده است. ریوز میبا حضور مستق

 فهرست(

 شود یفعال م هیدر روس یرانیا یبانک یکارتها
 (۹۷فروردین  ۲۰برگزاری تسنیم )خ 

 
 یعمتداریمحمد شر م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار بازرگان

و  رانیا یاجالس مشترک اقتصاد نیدوازدهم هیامروز در مراسم افتتاح

توسعه  یرو شیکه همه موانع پ میازبکستان اظهار کرد: ما مصمم هست

 .برداشته شود و ازبکستان رانیا انیروابط دو جانبه م

در طول  دیدو کشور با طیاز شرا قیو عم قیافزود: شناخت دق یو

 .میبه روز نگه داشته شود و از حال هم مطلع باش ها یهمکار

ازبکستان ادامه  یاعزام ئتیصنعت، معدن و تجارت خطاب به ه ریوز

 اریمشترک را در اخت یهمکار یها لیاز پتانس یستیل رانیا  داد:

به ازبکستان  رانیاز ا یئتیه میبتوان میدواریام دهد؛ یرار مازبکستان ق

الزم را  داتیتا تمه میکشور اعزام کن نیجمهور به ا سیاز سفر رئ شیپ

 .نندفراهم ک

 رانیدو کشور ا انیتجارت آزاد م یسند جامع همکار نکهیا انیبا ب یو

 یرکرد: تجارت آزاد روابط تجا حیو ازبکستان مورد توجه ما است تصر

از کاالها  یکردن برخ یکه مستثن کند یم لیدو کشور را تسه انیم

 .امر ندارد نیبا ا یتداخل

دو کشور  انیموافقتنامه تجارت آزاد م یگفت با امضا یعتمداریشر

 شود؛ یدو جانبه فعال م یهایدر همکار یاز لحاظ اقتصاد یجهش بزرگ

فتن حضور مقامات با در نظر گر میخواه یمذاکره زمانبر است اما م نیا

 میسفر به امضا برسان نیرا در ا یتوافق کل رانیازبکستان در ا هیبلندپا

 .شود جادیتجارت آزاد ا نهیتا زم

 شود یفعال م هیدر روس یرانیا یبانک یکارتها *

روابط  یبرقرار نکهیبر ا دیصنعت، معدن و تجارت کشورمان با تاک ریوز

و  یاقتصاد یهایر توسعه همکارد یرساختیامر ز کیبه عنوان  یبانک

سطح  نیدر باالتر یروابط بانک جادیاست، گفت: ا تیمورد اهم یتجار

تجارت با  یرو شیاز موانع پ یکیامر  نیا رایمورد توجه ما است ز

 .دازبکستان بو
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که  میدیرس یبند جمع نیبه ا هیاظهار داشت: با کشور روس یو

و  ردیمورد  استفاده قرار گ هیدر روس یبه راحت یرانیا یبانک یکارتها

امر  نیا رایشود ز جادیروسها ا یبرا رانیدر ا زیاتفاق ن نیبالعکس ا

 .کند یرا فعال م یدو جانبه تجار یهایهمکار

در حال اتفاق  دادیرو نیهم زین هیافزود: با کشور ترک یعمتداریشر

و دوست از  هیهمسا یبا تمام کشورها میکن یافتادن است و ما فکر م

 یکه برا مینوع ارتباط را داشته باش نیا میتوان یجمله ازبکستان م

 یبا کارتها توانند یگردشگران م رایالزم است. ز یتوسعه گردشگر

 .انجام دهند دیو خر رندیهتل بگ یراحتخود به  یبانک

 یبرا نکهیا انیبا ب رانیصنعت، معدن و تجارت ا ریگزارش وز نیبنابرا

 یضرور یامر کیازبکستان توسعه حمل و نقل با  یتوسعه روابط تجار

 لیتسه نهیدر زم دیاست گفت: عالوه بر توسعه حمل و نقل با

 .میداشته باش یشتریب یتهایفعال زایو صدور و یگمرک یهایهمکار

سال  ۲۰و ازبکستان  رانیا یاتاق مشترک بازرگان سییافزود: تاس یو

اتاق باالخره  نیا مدت نیبعد از ا میدواریمذاکره شده بود ام شیپ

 .شود جادیا

 نهیزم زین التیو ش یکشاورز نهیدر زم رانیگفت: ا یعتمداریشر

قائم  یمنظور به زود نیبا ازبکستان دارد به هم یهمکار یبرا یمناسب

 .کند یبه ازبکستان سفر م رانیا یجهاد کشاورز ریمقام وز

دارد تا  کامل یآمادگ رانیصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ا ریوز

 .ازبکستان قرار دهد اریدر اخت کیزیژئوف نهیخود را در زم یدستاوردها

ازبکستان اشاره کرد و  یتجار میت ینفت ئتیبه ورود ه نیهمچن یو

 .دهد جهینت زینفت ن نهیمذاکرات دو کشور در زم دوارمیام گفت:

 یوزارتخانه برا نیا یها صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه ریوز

به دنبال باال  یگفت: در سالجار ۹۷در سال  یرانیا یاز کاال تیاحم

و در  ابدی شیافزا یمل دیتول کیتا ک میهست یرانیا یکاال تیفیبردن ک

 .ابدیبهبود  زیآن ن تیفیحال ک نیع

 یرانیا یاز کاال تیحما یبرا یصنعت ینوساز ارانهیپرداخت  *

 یبرا یفیبا مجلس رد افزود: براساس توافق صورت گرفته یعتمداریشر

به  ارانهی. و با دادن میکن یپرداخت م یصنعت ینوساز التیارائه تسه

 .میهست یرقابت دیتول جادیبه دنبال ا دیتول

کشو رانجام شده است  یبا نظام بانک زین یادامه داد: مذاکرات خوب یو

 جادیا یبا کمک نظام بانک یرانیا یکاال دیخر یبرا یمطلوب ستمیتا س

 .شود

 یبرا یمطمئن یکار تقاضا نیصنعت، معدن و تجارت افزود: با ا ریوز

 .شود یفراهم م یرانیا داتیتول

بر ارزش افزوده  اتیبا اشاره به اصالح قانون مال نیهمچن یعتمداریشر

بر ارزش افزوده را ارائه  اتیقانون مال هیاصالح یگفت: مجلس به زود

 .دهد یم

تجارت آزاد با  یدرباره برقرار نینصنعت، معدن و تجارت همچ ریوز

کشورها منافع  ریبا سا یحیتعرفه ترج یکشورها گفت: برقرار ریسا

نوع  نیتوجه داشت که ا دیهرچند با میکن یم نیرا تام رانیملت ا

 )بازگشت به فهرست( است. هیدوسو یتجارت امر

 متفرقه
 مردم ید اقتصاداز وضع ب یمشاور ارشد روحان تیحکا

 (۹۷فروردین  ۲تسنیم خبرگزاری ) 

 
مسعود  ادداشتیمتن  م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 :دیآ یدر ادامه م یلین

 نیها از دل زم ها و شکوفه زدن سبزه و جوانه عتینو شدن طب امسال»

پاک  یهوا دنیو وز یبهار میخشک درختان، ترنم نس یها و شاخه

هم موج  انینشستن لبخند بر لبان مردم، آنگاه که در م ن،یفرورد

و بر دل  کردند یم ینوروز دیو متناسب با وسعشان خر زدند یم

در دل  یدیافتادن شورِ گرفتن ع نشاندند، یم یشاد کانشانینزد

 ییها و همه و همه، گو ها در جاده نیکودکان، راه افتادن کاروان ماش

که همه ذهنش را  یکس یبرا . آمدند یبه نظرم م یگریجور د

را در دورها  ییکورسو تواند یم یمشکالت بزرگ اشغال کرده و به سخت

 .است یگرید زینوروز واقعا چ ند،یبب

متفاوتند و  یها از جنس ها دهیپد نیاست.  هرچند ا یتکان ذهن کی

آمدن از  رونیمشترکند و آن، ب زیچ کیدارند، اما در  یتنوع ماهو

  .دیمو... ا ها یسخت

جوانه سبز  یقطره آب بر چهره دلربا یبایز ریتصو ست،یخودم ن دست

 یکم آب ادیکه تازه از خاک سربرآورده، من را ناخودآگاه به  یفیو لط

 دهد، یرا شستشو م میها هیر یوقت یبهار می. نساندازد یمفرطمان م

و زمستان که کودکان و سالمندانمان را  زییپا یهوا یخفگ اریاخت یب

 یکه موجود یدلهره زن دنی. دشود یم یتداع میبرا آزارد، یم

تا  شمرد یبا دقت م یفروش را در گوشت فشیکهنه ک یها اسکناس

 میاش تصم خانواده دیشب ع یپلو یسبز یبرا یماه دنیراجع به خر
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 نیشد ا یکاش م یتا از ته دل آرزو کنم، ا دارد یمن را بر آن م رد،یبگ

 .شندداشته با یگریمردم وضع د

 .باشد یگریکه جور د شد یواقعا م 

  شد؟ ینم

لبخندها که مردم به هر  نیا میبگذار دینبا م،یتوان یکه م یقیهر طر از

 یآن دلخوش میبگذار دیخشک شود. نبا نشانند، یبر لبانشان م یا بهانه

بلکه فقط به  نده،یآ یها به ماه ینه حت نده،یآ یساده نه به سال ها

 برود. پس،  نیز بساعت و روز بعد، ا

و  نندیب یها را نم لطافت نیو ا اهندیرا که س ییها مقلّب، قلب یا

 .که نگذارند، منقلب کن توانند یم

 گذارند، یو نم ستندیباشند و ن نیآفر تحول دیرا که با یمحوّل، آنان یا

 .متحول کن

 نی. بر زممیازمندیتو ن ریبرسان. ما به باران تدب ریمدبّر، به ما تدب یا

 .میترس ینم ریتدب لیبباران. ما از س ریخشک ما تدب

احسن حالند؛ پس حالشان را خوب  ستهیکشور و مردم آن شا نیا

 )بازگشت به فهرست( «کن!

ساخت  یبا شرکت ها یهمکار یبرا یرانیتجار ا یعالقمند

 و ساز روس
 (۹۷فروردین  ۲۲)خبرگزاری تسنیم  

 
راشن  ینترنتیا گاهیبه نقل از پا میتسن یخبرگزاربه گزارش 

 هیروس عیو صنا یپادالکو معاون اتاق بازرگان یتریمیکانستراکشن، د

در  هیروس یعمران یبا شرکت ها ینسبت به همکار یرانیگفت، تجار ا

کرده  لیدر کشورشان ابراز تما یشهر یها رساختیاحداث ز نهیزم

 اند.

ضمن سفر به تهران در حال مذاکره  یروس ئتیه کیحال حاضر  در

 رساختیدر ز یگذار هیو گفت وگو در خصوص سرما یرانیبا تجار ا

 یامکان اجرا یها به خصوص عالقمند به بررس یرانیاست. ا رانیا یها

احداث جاده،  یبرا یروس یعمران یمشترک با شرکت ها یپروژه ها

 .تندهس دیپل، خانه و مراکز خر

را به  هیروس یرانیخصوص تجار ا نیرد که در اخاطر نشان ک پادالکو

 ینیچ یبا شرکت ها یهمکار یدهند. به گفته و یم حیترج نیچ

 یها از مصالح ساختمان ینیچ رایدارد ز یکمتر تیها جذاب یرانیا یبرا

 جهیکنند. در نت یاستفاده م یعمران یو کارگران خودشان در کارها

از خود  یشتریروس ها انعطاف ب رود. اما یاتمام پروژه باالتر م نهیهز

عمل  یآزاد یرانیبا تجار ا یهمکار نهیدهند و در زم ینشان م

 )بازگشت به فهرست( دارند. یشتریب
                                                 
 


