گزیده اخبار تولید ملی

جمعی

شماره ،111اردتشهبی 1397

ب لت خل جم
ع
ی
ل
م
ت
ل
] و ن دا ی ت دافع از و ید ی[

ت دافع از تولید ملی

جم
ع
ی
ل
م
ت
ل
ت دافع از و ید ی

جی
مع
ن
ل
خ
مص
ی
ح
ت
ش
م
ا
رت ح رف کاالی د ی هب ی ما ت از ا غال و بارزه با
بی کاری رد جامعه است

نشانی پستی :سعادت آباد – بلوار پاکنژاد – پائین تر از چهارراه سرو – خ استاد مطهری – پالک  – 10طبقه دوم
تلفن22084665 – 22084473 :
پست الکترونیکیinfo@tolidemelli.com :
نشانی الکترونیکیhttp://www.tolidemelli.com :
"اخبار مندرج در این بولتن داخلی ،همگی از خبرگزاری ها ،نش ریات ،روزنامه ها ،مجالت ،و سایت های معتبر و رسمی دارای مجوز از مراجع ذیصالح و با ذکر منابع،
برداشت شده اند و ارائه آنها در این بولتن به معنای تائید ،کامل بودن و صحیح بودن آنها نمی باشد و جمعیت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
این بولتن صرفاً جهت اطالع رسانی داخلی است و استفاده های دیگر از آن جایز نمی باشد".

فهرست مطالب
مقاله 1 .................................... ................................ ................................ ................................ ................................
 ۵چالش تحقق شعار سال؛ حمایت از کاالی ایرانی با فساد نمیشود 1 ................................ ................................ ................................
هفت روندی که همه مدیران توسعه کسبوکار باید دنبال کنند 1 ..................................... ................................ ................................
سرمایه گذاری 2 ........................ ................................ ................................ ................................ ................................
تالش قطر برای جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق نزدیکی با ایران 2 ............................. ................................ ................................
افتتاح نخستین مرکز مشاوره سرمایهگذاری در بورس 3 ............... ................................ ................................ ................................
اذعان رسانههای غربی؛ اروپا قابل اعتماد نیست /سرمایهگذاری  ۲۰۰میلیارد دالری در معرض ریسک 4 .............................. ................................
یک میلیارد دالر در زنجیره فوالد کردستان سرمایه گذاری می شود 4 ................................ ................................ ................................
فعالترین تامین سرمایه کشور افزایش سرمایه داد 5 ................... ................................ ................................ ................................
احتمال بازگشت تحریم ایران سرمایه گذاران آلمانی را نگران کرد 5 ................................... ................................ ................................
شرکت ایتالیایی قرارداد ۱.۵میلیارد یورویی با ایران را متوقف کرد 5 .................................. ................................ ................................
بازرگانی 6 ............................... ................................ ................................ ................................ ................................
«ایرانی بپوش» | کفِ قاچاق پوشاک  ۱میلیارد دالر/مشاور شریعتمداری :این همه قاچاق از کوه و کمر ممکن نیست 6 .............. ................................
قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه صدای تولیدکنندگان را درآورده است 6 ............................. ................................ ................................
صادرات شمش روی به  ۱۲کشور 7 .................................... ................................ ................................ ................................
رشد  ۷درصدی تجارت ایران و آمریکا در  ۲ماهه 7 ............ ................................ ................................ ................................ ۲۰۱۸
سهمیه  ۱34میلیارد تومانی واردات پوشاک از مناطق آزاد در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی +سند 8 ............................ ................................
ایران خواستار ایجاد بازار آزاد با اقلیم کردستان عراق شد 8 ........... ................................ ................................ ................................
دولت فیلیپین از صادرکنندگان این کشور خواست وارد بازار ایران شوند 9 ............................ ................................ ................................
سفر وزیر اقتصاد کرواسی به تهران 10 ................................. ................................ ................................ ................................
دولت بلغارستان بر توسعه همکاریهای تجاری ایران و بلغارستان تاکید دارد 10 ..................... ................................ ................................
تجارت  ۱۰میلیارد دالری ایران و چین در  3ماه 10 .................. ................................ ................................ ................................
موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای اوراسیا امضا شد 11 ................................. ................................ ................................
کشاورزی 12 ............................ ................................ ................................ ................................ ................................
محدودیت های صادراتی مشکل بزرگ کشاورزان شده است 12 ....................................... ................................ ................................
رونق  ۲۵۰۰شرکت اسپانیا با زغفران ایران و ایرانیهایی که بیکارند 12 ............................... ................................ ................................
 4تاثیر مهم تکنولوژی هستهای در کشاورزی و تامین امنیت غذایی 14 .............................. ................................ ................................

ایران  ۱۸۰هزار تن ذرت از برزیل و اوکراین خرید 15 ................. ................................ ................................ ................................
بخشنامه صادراتی معاون اول فاتحه صادرات زعفران را خواند /بازارهای خارجی را دو دستی تقدیم رقبا میکنیم 16 ................ ................................
افتتاح  ۲پروژه مهم کشاورزی در استان تهران 16 ..................... ................................ ................................ ................................
ساالنه  ۱۵۰هزارتن قارچ در کشور تولید میشود 17 .................. ................................ ................................ ................................
صنعت 18 ................................. ................................ ................................ ................................ ................................
سرگذشت کارآفرین البرزی ،از بازاریابی با دوچرخه تا اشتغالزایی برای  ۱۰نفر 18 .................... ................................ ................................
ارتقاء سطح تکنولوژی ،الزمه رقابت پذیری فوالد ایران 19 ............ ................................ ................................ ................................
رشد  3۲درصدی تولید کاغذ در کشور طی سال گذشته 20 .......... ................................ ................................ ................................
کارخانه آهک قلعهگنج با هدف محرومیت زدایی در نیمه دوم سال افتتاح میشود 20 ................ ................................ ................................
نخ نساجی تولید داخل حرف زیادی برای گفتن در بازار جهانی دارد 21 .............................. ................................ ................................
صنعت باید از مونتاژ به نوآوری حرکت کند 21 ........................ ................................ ................................ ................................
«ایرانی بپوش» | ۲۶۰هزار کارگر ایرانی با قاچاق پوشاک بیکار شدند 22 ............................. ................................ ................................
افزایش  4۷درصدی تولید فوالد در ایران 23 .......................... ................................ ................................ ................................
خبر خوش سپاه به مردم /ستاره ایران درخشید؛ خودکفایی بنزین با تجهیزات ایرانی محقق شد 23 ................................. ................................
خودکفایی در تولید انواع مفتولهای صنعتی 24 ...................... ................................ ................................ ................................
ایرانول روغن موتورهایی با تأییدیه رنو و بنز به بازار عرضه میکند 25 ................................ ................................ ................................
استخدام  ۱۰۰۰مشاور برای حل مشکل تولید 25 ..................... ................................ ................................ ................................
سهم ایران از بازار جهانی فرش دستباف به  3۱درصد کاهش یافت 26 ............................... ................................ ................................
۸۰درصد کفشدوزان تعطیل شدند/قاچاق  ۵۰۰میلیون دالری کفش 27 ............................. ................................ ................................
دام 28 .................................... ................................ ................................ ................................ ................................
تعرفه واردات تخممرغ  ۵درصد شد /مهلت ترخیص تا  ۲۶تیرماه خواهد بود 28 ...................... ................................ ................................
مهندس نقشهکشی که گلهدار گوسفند شد 28 ........................ ................................ ................................ ................................
قیمت  3محصول پرمصرف لبنی بعد از یک سال مشخص نشد /کارخانجات لبنی در مرز ورشکستگی 30 ............................ ................................
کارمندی که کارآفرین شد/با ۷۰۰هزار تومان شروع کردم و اآلن  ۱۸استخر ماهی دارم 30 ........... ................................ ................................
تولید میگوی مولد عاری از بیماری در کشور /ایران در شمار  4کشور دنیا در تولید مولد میگوست 33 ............................... ................................
مرغ الین آرین؛ سرمایه ملی که در حال نابودی است 9۰ /درصد خوراک صنعت طیور را وارد میکنیم 34 .......................... ................................
خدمات 40 ............................... ................................ ................................ ................................ ................................
مکان استقرار سرورها ،ظرفیت  IXPداخلی و اینترنت پیامرسانهای داخلی رایگان شد 40 ........... ................................ ................................
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان برای حمایت از تولید ملی 40 .................................. ................................ ................................

تامین مالی برای  ۲۸هزار بنگاه تولیدی /احتمال تعلیق  ۲ساله مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان 41 ............................ ................................
صنعت گردشگری کشور در تنگنای تصمیمات ارزی بانک مرکزی 42 ................................ ................................ ................................
متفرقه 43 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
نظریات بیسابقه اقتصاددان اصالح طلب علیه دولت حسن روحانی با چاشنی توهین 43 ............. ................................ ................................
 ۵چالش تحقق شعار سال؛ حمایت از کاالی ایرانی با فساد نمیشود 45 .............................. ................................ ................................
 ۸شرکت بزرگ اروپایی مصمم به خروج از ایران شدند 46 ............ ................................ ................................ ................................

مقاله
 5چالش تحقق شعار سال؛ حمایت از کاالی ایرانی با فساد
نمیشود
( خبرگزاری تسنیم  ۲اردیبهشت )9۷

داود چراغی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره
به چالشهای حمایت از کاالی ایرانی گفت :در حال حاضر میزان
واردات سالیانه ایران  ۵۰میلیارد دالر است ،اگر  ۲۰میلیارد دالر
واردات سالیانه قاچاق را که عمدتا به شکل کاالی مصرفی است نیز به
این آمار اضافه کنیم مشخصا فضای کسب و کار و اشتغال ایرانی با
چالشهای جدی در تولید و مصرف روبرو خواهد بود.
وی با بیان اینکه ضعف نظام مدیریتی نیز یکی از موانع اساسی در
مسیر حمایت از تولید و اشتغال در کشور است ،تاکید کرد :در
حوزههای سیاستگذاری و اجرای مقررات افرادی به کار گرفته شدهاند
که با اصول اولیه اقتصاد آشنا نمیباشند و متاسفانه بر هم ریختگی
نظامات اقتصادی ناشی از تصمیمگیری بر مبنای دانستههای ذهنی
این افراد بوده و منبعث از مبانی اقتصادی تجربه شده نیست.
عضو پژوهشگاه بازرگانی با اشاره به چالشهای فضای کسب و کار در
حمایت از تولید و اشتغال گفت :در حال حاضر فعال اقتصادی برای
راهاندازی یک کسب و کار مجبور است حداقل یک سال به دنبال
دریافت مجوزهای شروع کسب و کار باشد .این روند در هیچ کشور
توسعه یافته ای دیده نمیشود و متاسفانه در این مسیر دچار نقصان
هستیم.
چراغی با بیان اینکه اصالح نظامات مالیاتی یکی از ضرورتهای اولیه
در حمایت از تولید و اشتغال است گفت :متاسفانه امروز در کشور
فردی که تخلف میکند مالیات کافی نمیدهد و شرکتهایی که تخلف
نمیکنند باید مالیات بپردازند .در پیاده سازی عدالت مالیاتی در کشور
موفق نبوده ایم و این موضوع چالشهای جدی در رونق تولید و ایجاد
اشتغال در کشور ایجاد کرده است.
وی با مقایسه اجرای قوانین و مقررات تحت عنوان حقوق مصرف
کننده در ایران و کشورهای توسعه یافته گفت :در کشور ما قانون
حمایت از حقوق مصرف کننده تنها در شش صفحه تدوین شده در
حالی که در کشور ترکیه این قانون در  9۰آمده است .همین فکت
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ساده نشان میدهد حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما از
جایگاه اصلی خود برخوردار نیست.
چراغی با اشاره به بهینهسازی نظامات کالن اقتصادی از قبیل نظام
تعرفهای ،ارزی ،بانکی ،و مالیاتی گفت :اگر این نظامات مورد بازنگری
اساسی قرار نگیرند مشکالت تولید در کشور همچنان پابرجا خواهد
ماند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :متاسفانه فضای کسب و کار در
جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیست و نتوانستهایم برای این
افراد شغل مناسب ایجاد کنیم و به این ترتیب با برچسبهای کسب و
کارهای غیرمولد این افراد را از چرخه اشتغال خارج کردهایم.
وی با بیان اینکه نظامات کنترل و بازرسی یکی از چالشهای عمده
اقتصادی ایران در حوزه صیانت از حقوق مصرف کننده است گفت:
تولید ،حمل و عرضه کاال از جمله حوزههایی است که عموما نظارت
کامل بر آنها انجام نشده چرا که وظیفه نظارت به جای حاکمیت به
جای دستگاه حاکمیتی به تشکلهای صنفی سپرده شده است.
بازرسیها یک وظایف حاکمیتی است که بهتر است در این موارد دولت
از شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی کمک بگیرد.
چراغی با بیان اینکه نظام عرضه کاالی کشور در شبکههای عمدتا
سنتی انجام میشود و این واحدها توان توزیع محصوالت به صورت
گسترده را ندارند گفت :در این شرایط کاال و محصول نهایی تولید شده
در شبکه با محدودیت توزیع شده و در ثانی باید به این نکته نیز توجه
داشت کاال به صورت اعتباری در اختیار فروشندگان قرار میگیرد.
نقص در فرآیند تخصیص اعتباری و توزیع محصول نظام عرضه را در
کشور با چالش روبرو کرده است.
وی با اشاره به چالشهای حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای
مهم سیاستگذاری برای حمایت از تولید کاالی ایرانی گفت :مقادیر
زیادی از محصوالت بخصوص در حوزههای کشاورزی و معدنی در
مسیر انتقال به محل مصرف از بین رفته و بهرهوری پایین در این حوزه
باعث کاهش ارزش افزوده محصوالت میشود( .بازگشت به فهرست)

هفت روندی که همه مدیران توسعه کسبوکار باید دنبال
کنند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اردیبهشت )9۷
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به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛
در دنیای امروزی روند توسعه کسبوکار دائماً در حال تغییر است و
شاهد این هستیم که شرکتها در رابطه با رشد و موفقیتشان به طرز
قابلتوجهی متحول شدهاند و همیشه راههای جدیدی مییابند تا از
ابزار و فناوریهای موجود بیشترین بهره را ببرند.
در ادامه هفت نفر از انجمن توسعه کسبوکار فوربز)، (Forbes
روندها و رویکردهای مختلفی را بررسی میکنند که همه مدیران
توسعه کسبوکار باید آنها را دنبال کرده تا از موفقیت کار
پرمخاطرهشان مطمئن شوند.
 .۱تعامل با مشتری بهطور متناسب و واقعی

جینکیم از شرکت  CircleCI :در حال حاضر بازارها بهقدری
پرهیاهو هستند که متمایز کردن محصولتان از سایر محصوالت کار
بسیار دشواری است چه برسد به رقابت با دیگران؛ هنوز توسعه
کسبوکار سفارشی و بازاریابی مبتنی بر مشتری کارهایی کلیدی
هستند اما تعامل با مشتریان بالقوه باید متناسب ،بهموقع و واقعی باشد
تا به نتیجه برسد.
 .۲تجربه شخصی

لیزا باکس از شرکت  WP Engine :هر کسبوکاری منحصربهفرد
است و نیازهای ویژه خودش را دارد؛ اولویتها و تجارب شخصی تا حد
زیادی روی نحوه شکلگیری روابط ما در آینده تأثیر میگذارد.
.3

حضور برنامهریزیشده در شبکههای مجازی

کالین مکاینتوش از شرکت Revolar :ممکن است در سال ۲۰۱۷
این مسئله بدیهی به نظر برسد اما هنوز بسیاری از برندها نمیدانند
چه طور باید حضورشان را در شبکههای مجازی مدیریت کنند؛ یکی از
نمونههای بارز این مسئله ،آن است که بیشتر شرکتها بهشدت روی
توییتر تمرکز دارند (تقریباً  ۲۰۰میلیون بازدید روزانه و حدود ۶3۰
میلیون بازدید از صفحات) اما ممکن است اصالً ردیت ) (Redditرا
نشناسند (حدود  ۱9۰میلیون بازدید روزانه و تقریباً دو میلیون بازدید
از صفحات)

کدی جونز از شرکت  Zapier:اگر در صنعت نرمافزار مشغول به کار
هستید ،باید ارزش ادغام را بهعنوان یک استراتژی جذب مشتری
دوباره ارزیابی کنید؛ کسبوکارهای متعددی زمان و انرژی قابل
توجهی را صرف ایجاد همکاری برای ادغام با شرکتهای دیگر میکنند
که نهایتاً با شکست مواجه میشوند.
.۶

افزایش اکتساب یا خرید شرکتهای دیگر

بیجی کیتو از شرکت  Digital Surgeons :آنچه قبالً نتیجه داده
است ،سال آینده ،ماه بعد یا حتی هفته دیگر نتیجه نمیدهد؛ در
بازاری با این شدت تغییر ،اگر شرکتی از وضعیت خود خرسند باشد،
کارش به انتها میرسد؛ توسعه روندهای اکتساب ،به شرکتهایی که
قبالً حیطه محدودی داشتند کمک میکند تا بتوانند طیف
گستردهتری از خدمات را ارائه دهند .در آینده ،اگر بخواهید پشت میز
بنشینید به کاری بیش از گردگیری کاغذهای یادداشت قدیمی
Rolodexنیاز دارید.
.۷

سطح باالتری از بلوغ

اندرو بارنت از شرکت : Verodinعصر طالیی امنیت سایبری رو به
پایان است؛ در حال ورود به دورهای هستیم که به سطح باالتری از
بلوغ نیاز است و افراد بیشتری مجبور میشوند لباسهای
غیررسمیشان را با کتوشلوار عوض کنند؛ توسعهدهندگان کسبوکار
این مسئله را پیش میبرند چون از ما انتظار میرود سرمایهگذاران،
شرکا و مشتریانی را جذب و حفظ کنیم که از نحوه انجام کسبوکار
توقع به خصوصی دارند .وقت آن رسیده که بزرگ شویم( .بازگشت به
فهرست)

سرمایه گذاری
تالش قطر برای جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق
نزدیکی با ایران
(خبرگزاری تسنیم  ۱۱اردیبهشت)9۷

 .4یکپارچهسازی یا ادغام با شرکای استراتژیک

برندون لیتل از شرکت  Leadpages:اگر از زاویه نرمافزار  SaaSبه
این مسئله بپردازیم ،باید گفت اگر هنوز به ادغام فکر نکردهاید باید
بدانید تبدیل کردن ادغام به یکی از اولین اولویتهایتان ،جهت آمادگی
شرکت شما برای سال پیش رو و در آینده یکی از اقدامات ضروری
خواهد بود؛ ادغام با شرکای استراتژیک نهتنها راه شما را برای نوآوری
محصول باز میکند بلکه فرصتهایی برای توسعه بازار ،گسترش و
دسترسی ایجاد کرده و آنها را بهبود میبخشد.
.۵

ادغام بهعنوان استراتژی جذب مشتری
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ،قطب مالی قطر قصد
دارد از تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران ،ترکیه و عراق
برای جذب شرکت های خارجی عالقمند به همکاری با این کشورها
استفاده کند.
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یوسف الجیدا ،مدیر مرکز مالی قطر گفت ،اتحادهای لجستیکی و
سیاسی و موافقتنامه های مالیاتی قطر را به یک «قطب» جذاب برای
ارائه خدمات به این کشورها و همچنین کشورهای عمان ،کویت و
پاکستان تبدیل ساخته است.
وی افزود« :قطر می تواند یک طرح تشویقی بسیار سخاوتمندانه را
برای ورود به این بازارهای جدید ارائه کند».
عربستان ،امارات ،بحرین و مصر در ماه ژوئن با متهم کردن قطر به
تامین مالی گروه های تروریستی و داشتن روابط نزدیک با ایران ،روابط
دیپلماتیک خود با این کشور را قطع کردند .اما قطر این اتهامات را رد
می کند .این تنش دیپلماتیک قطر را ناگزیر ساخته تا مسیرهای
واردات کاالی خود را به کویت و عمان منتقل نماید و از ایران و ترکیه
کاال وارد کند.
قطر شوک ناشی از این تحریم را پشت سر گذاشته و بر اساس
برآوردها ،انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور از  ۲.3درصد در
سال گذشته به  ۲.۸درصد در سال جاری میالدی برسد .مقامات
قطری پس از تحکیم روابط دوستانه با پایتخت های غربی و خرید
میلیاردها دالر تسلیحات ،در شهرهای آمریکا و اروپا به دنبال جذب
سرمایه گذار هستند( .بازگشت به فهرست)

افتتاح نخستین مرکز مشاوره سرمایهگذاری در بورس
(خبرگزاری تسنیم  ۱۶اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،در آغاز این مراسم رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار تهران ضمن اشاره بهضرورت شفافیت همه شرکتها و
کارگزاران بورس گفت :یکی از برنامههای مهم این سازمان در سال
جاری اصالح ساختار هیئت پذیرش بورس است.
شاپور محمدی همچنین با اشاره به اینکه باید پیشنهادهای ارائه شده
به سرمایهگذاران متناسب با سلیقه آنها باشد ،افزود :باید تنوع
پیشنهادهای سرمایهگذاری گسترده باشد و توجه سرمایهگذاران را به
سمت سرمایهگذاری در بورس جلب کرد .وی ضمن اشاره به اینکه
سازمان بورس نمیتواند به سرمایهگذاران خدمات مشاورهای بدهد،
ادامه داد :وجود شرکتهای مشاورهای همچون کارگزاری مفید ،این
ظرفیت را ایجاد میکند که سازمان بورس سرمایهگذاران را به چنین
محلهای معتبری معرفی کند تا با روشهای صحیح سرمایهگذاری
مستقیم و غیرمستقیم انجام شوند.
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رئیس سازمان بورس تهران در بخش دیگری از سخنانش افزود :دفاع از
حقوق سرمایهگذار و کارگزار وظیفه ما است و الزمه این کار شفاف
بودن کارگزاریها در مواردی چون ثبت دفاتر ،گردش حساب و
کارهایی است که در سامانه معامالت انجام میدهند.
وی همچنین با اشاره به ابزارهای مالی اسالمی گفت :کارگزارانی چون
مفید میتوانند با معرفی این ابزارها ،در بخش تولید گام بردارند و
منجر به تحقق شعار سال که استفاده از کاالی ایرانی و رونق تولید در
کشور است ،شوند.
در ادامه این نشست ،مؤسس و رئیس هیئتمدیره کارگزاری مفید با
اشاره به اینکه در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از نسبت ارزش دارایی
صندوقهای سهامی به تولید ناخالص ملی ))GDPتنها نیم درصد
است ،بیان کرد :این در حالی است که این سهم در کشورهای پیشرفته
با اقتصاد پویاتر حتی باالی ۱۰۰درصد است.
حمید آذرخش با اشاره به سهم مردم آمریکا در چنین صندوقهایی
افزود :در حال حاضر 43درصد خانوارهای آمریکایی در صندوقهای
سرمایهگذاری دخیل هستند و بهطور متوسط هر خانواده در چهار
صندوق سرمایهگذاری میکند .این در حالی است که در ایران
بیشترین سرمایهگذاری بهصورت سپرده در بانکها انجام میشود .در
حال حاضر طبق آخرین آمار بانک مرکزی ایران در دیماه سال
گذشته یک هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از دارایی مردم بهصورت سپرده
در بانکها قرار دارد.
وی ادامه داد :با این تفاسیر اگر بخواهیم اقتصاد ایران را از این شرایط
دربیاوریم و در زمره کشورهای پیشرفته قرار بگیریم ،الزم است این
سهم نیم درصدی را افزایش دهیم که مراکز سرمایهگذاری در بورس
همین عمل را برای مردم انجام میدهند.
مدیر توسعه بازار کارگزاری مفید نیز با اشاره به اینکه ما از سال  ۸9با
معرفی معامالت آنالین دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه را فراهم
کردیم ،گفت :قصد داریم تا توسط این مراکز مشاوره سطح آگاهی
عمومی را باال ببریم و نگرشهای اشتباه را هم اصالح کنیم .خیرخواه با
اشاره به این هدف اصلی تصریح کرد :در واقع مراکز مشاوره یک هدف
بزرگتر را دنبال میکنند و آن حفاظت از برند بورس بهعنوان یک
فرصت سرمایهگذاری است.
الزم به ذکر است که این مرکز مشاوره از جانب بخش خصوصی و با
هدف ساماندهی سرمایههای خرد راهاندازی شده است .خدمات
مشاورهای کارگزاری مفید از سوی کارشناسان مجرب بهصورت
حضوری در تمامی دفاتر و بهصورت رایگان انجام میشود .ازاینرو
عالقهمندان میتوانند برای تعیین وقت مشاوره و آشنایی با بیش از ۵۰
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شعبه این کارگزاری به نشانی /http://www.emofid.com
مراجعه کنند( .بازگشت به فهرست)

اذعان رسانههای غربی؛ اروپا قابل اعتماد نیست/

یک میلیارد دالر در زنجیره فوالد کردستان سرمایه گذاری
می شود
(خبرگزاری تسنیم  ۲3اردیبهشت )9۷

سرمایهگذاری  200میلیارد دالری در معرض ریسک
(خبرگزاری تسنیم  ۲۱اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ،به گفته وزیر نفت
ایران ،این میزان سرمایه گذاری ای است که بخش نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران به آن نیاز دارد.
میزان صادرات نفت ایران بعد از لغو تحریم ها به سطح سال  ۲۰۰۸باز
گشته است .ایران همچنین هم اکنون حدود  4میلیون بشکه در روز
نفت تولید می کند.
از زمان لغو تحریم ها در ژانویه  ،۲۰۱۶شرکت توتال فرانسه تنها
شرکت بزرگ غربی بوده که وارد بخش انرژی ایران شده و وعده داده
که یک میلیارد دالر در میدان گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری کند.
پاتریک پویان ،مدیر شرکت توتال گفته ،اگر نتواند از تحریم های
آمریکا معاف شود ،از این پروژه خارج خواهد شد.
استدالل توتال این است که گاز تولیدی از این میدان صرف مصرف
داخلی خواهد شد نه صادرات به خارج .اگر توتال از ایران خارج شود،
شرکت ملی نفت چین که سهامدار خرد این پروژه است سهام شرکت
توتال را خریداری خواهد کرد.
میزان تولید و مصرف گاز ایران حداقل از سال  ۲۰۱۲تاکنون هر سال
افزایش یافته است .ایران بزرگترین ذخایر گازی جهان را در اختیار
دارد .این کشور از گاز تولیدی برای مصرف خانوارها و تزریق مجدد به
میادین گازی جهت افزایش تولید ذخایر قدیمی استفاده می کند.
صادرات محموله های پتروشیمی ایران شامل اتیلن ،متانول و کودهای
شیمیایی نیز از سال  ۲۰۱3به این طرف تقریبا دو برابر شده است .با
این حال ،با توجه به اینکه کل تولید ایران در  ۱۲ماهه منتهی به ۲۱
مارس به  ۵3.۶میلیون تن رسیده ،کل تولید این کشور کمتر از ۷۱.۲
میلیون تن تولید شده توسط شرکت سعودی بیسیک اینداستریز
عربستان است( .بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مهدی کرباسیان در مراسم امضای
موافقنامه بین سه شرکت خصوصی و ایمیدرو برای تکمیل زنجیره
فوالد درکردستان ،اظهارداشت :با امضای این توافقنامه ظرفیت تولید
برای  ۲.۵میلیون تن کنسانتره سنگ آهن ۲.۵ ،میلیون تن گندله۱.۶،
میلیون تن آهن اسفنجی ۱.۵ ،میلیون تن ذوب و یک میلیون تن ورق
فوالدی در کردستان ایجاد می شود.
وی افزود :این سند بین ایمیدرو و سه سهامدار بخش خصوصی شامل
صبا فوالد ،کیمیا معدن سپاهان و شرکت توسعه تجهیز معادن امداد
امضا شد که هدف آن تکمیل زنجیره تولید فوالد و توسعه صنایع
پایین دستی است.
رییس هیات عامل ایمیدرو  ،گفت :شرکت فوالد کردستان که با سهام
مجموعه فوق تشکیل شده ،از حوزه معدن تا شمش فوالد شامل
کنسانتره ،گندله ،آهن اسفنجی و شمش فوالد را در اختیار خواهد
داشت.
وی درباره اقدامات اکتشافی ایمیدرو در استان کردستان گفت :به رغم
اینکه کردستان استانی معدنی است اما تا سال های گذشته کار
اکتشافی وسیعی در آن انجام نشده بود به همین دلیل ایمیدرو برای
جبران آن مساله ،با همکاری بخش خصوصی 3هزار کیلومتر مربع
فعالیت اکتشافی را در استان آغاز کرد که ۲هزار کیلومتر آن نهایی
شده و هزار کیلومتر هم در تابستان انجام می شود.
کرباسیان این برنامه را شروعی برای اکتشافات معدنی در استان
کردستان ذکر کرد و گفت :پیش بینی می شود عالوه بر سنگ آهن،
طال و سایر عناصر معدنی نیز در آن منطقه کشف می شود که این امر
سبب فعال شدن ظرفیت های دیگر اقتصادی استان خواهد شد.
وی تصریح کرد :در شرکت فوالد کردستان پیش بینی می شود تا یک
میلیارد دالر در زنجیره فوالد سرمایه گذاری شود .در این طرح ها بیش
از هزار نفر به طور مستقیم و تا چهار برابر نیز به طور غیر مستقیم
صاحب شغل می شوند.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه این پروژه ها زمینه فعال شدن صنایع
پایین دستی را هم ایجاد خواهد کرد ،اظهار داشت :تا پایان تابستان
جاری عملیات اجرایی طرح ها آغاز شود.
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کرباسیان تاکید کرد :پروژه ها گام به گام راه اندازی می شوند به
طوری که در مرحله اول طی سه سال ،دو تا سه کارخانه به مدار تولید
می پیوندند.
رییس هیات عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد :این زنجیره را تا مرحله
شمش فوالدی پیش بینی کرده ایم اما بخش خصوصی می تواند در
آینده تصمیم های بعدی را برای ادامه فعالیت اتخاذ کند( .بازگشت به
فهرست)

فعالترین تامین سرمایه کشور افزایش سرمایه داد
(خبرگزاری تسنیم  ۲4اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مجمع فوقالعاده
شرکت تامین سرمایه نوین با موضوع تصمیمگیری در خصوص افزایش
سرمایه شرکت برگزار شد که با موافقت مجمع بخشی از سود تقسیمی
سال مالی  9۶در قالب مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه ۱۵۰
میلیارد تومانی این تامین سرمایه اختصاص یافت.
بنابراین با تصویب مجمع فوقالعاده  ،سرمایه ثبتی شرکت تامین
سرمایه نوین از  ۵۵۰میلیارد تومان به  ۷۰۰میلیارد تومان افزایش پیدا
کرد و این شرکت کماکان به عنوان بزرگترین تامین سرمایه کشور از
حیث سرمایه باقی ماند.
گفتنی است ،افزایش حجم سرمایه تامین سرمایهها به موجب قوانین و
دستورالعملها باعث افزایش توانمندی آنان در پذیرش تعهدات از
طریق بهبود نسبت کفایت سرمایه و انجام قدرتمندتر وظایف آن ها
خواهد شد.
در مجمع عموی عادی ساالنه تامین سرمایه نوین که در روز شنبه
گذشته برگزار شد صورت های مالی سال  9۶شرکت به تصویب ۱۰۰
درصدی صاحبان سهام رسید.
تامین سرمایه نوین در نمایشگاه صنعت مالی که آخر فروردین امسال
برگزار شد به لحاظ فعالیت مناسب در پذیره نوسی و بازارگردانی به
عنوان فعال ترین تامین سرمایه کشور شناخته شده بود( .بازگشت به
فهرست)
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احتمال بازگشت تحریم ایران سرمایه گذاران آلمانی را
نگران کرد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۶اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،نتایج یک تحقیق نشان
می دهد ،نگرانی ها از آسیب دیدن بزرگترین اقتصاد اروپا از اختالفات
تجاری با آمریکا موجب شده تا احساس حاکم بر سرمایه گذاران
آلمانی در ماه می همچنان در سطح پایین ترین میزان  ۵سال و نیم
گذشته باقی بماند.
موسسه تحقیقاتی زد دبلیو ای در گزارش ماهیانه خود اعالم کرد،
احساس اقتصادی حاکم بر سرمایه گذاران آلمانی در ماه می بدون
تغییر نسبت به ماه گذشته در سطح منفی  ۸.۲باقی مانده که پایین
ترین رقم از نوامبر  ۲۰۱۲تاکنون است.
نتایج یک تحقیق دیگر در مورد برآورد سرمایه گذاران آلمانی از شرایط
موجود اقتصادی این کشور نیز نشان می دهد برآورد سرمایه گذارن
نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و از  ۸۷.9به  ۸۷.4رسیده است.
آچیم وامباچ ،محقق موسسه زد ای دبلیو گفت« :تصمیم آمریکا به
خروج از برجام و نگرانی ها از شدت گرفتن اختالفات تجاری بین
المللی با آمریکا و همچنین افزایش بیشتر قیمت نفت به طور کلی
تاثیری منفی بر انتظارات اقتصادی در آلمان گذاشته است( ».بازگشت
به فهرست)

شرکت ایتالیایی قرارداد 1.5میلیارد یورویی با ایران را
متوقف کرد
(خبرگزاری تسنیم  ۲۸اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،بهدنبال خروج آمریکا از
برجام ،شرکت فوالدسازی دانیلی ایتالیا ،تالش برای یافتن تأمینکننده
مالی برای سفارشات  ۱.۵میلیارد یورویی ( ۱.۸میلیارد دالری) را که
در ایران برنده شده است متوقف کرد.
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آلساندرو تریویلین ،مدیرعامل شرکت دانیلی در این باره گفت« :با
خروج آمریکا از توافق هستهای ،بانکها بهدلیل نگرانی از تحریمهای
ثانویه دیگر آماده تأمین مالی پروژههای ایرانی نیستند».
در سال  ۲۰۱۶میالدی ،شرکت دانیلی یک توافق تجاری کلی بهارزش
حدود  ۵.۷میلیارد دالر با ایران به امضا رسانده بود( .بازگشت به
فهرست)

بازرگانی

وی افزود :اگر برند های داخلی حمایت شود؛ خود به خود جلوی
قاچاق گرفته می شود.
ملکوتی گفت :برای حمایت از تولید داخلی باید بستر تولید فراهم شود
از جمله این اقدامات ،کاهش مالیات است که می تواند به تولید کمک
کند( .بازگشت به فهرست)

قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه صدای تولیدکنندگان را
درآورده است
(خبرگزاری تسنیم  3اردیبهشت )9۷

«ایرانی بپوش» | کفِ قاچاق پوشاک  1میلیارد دالر/مشاور
شریعتمداری :این همه قاچاق از کوه و کمر ممکن نیست
(خبرگزاری تسنیم  ۲اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،گلناز نصراللهی مشاور وزیر صنعت،
معدن و تجارت درباره آمار قاچاق پوشاک به کشور گفت :یک میلیارد
دالر پوشاک قاچاق در کشور ،کف برآوردهاست و شاید رقم بیشتری
باشد.
نصراللهی با تاکید بر اینکه قاچاق به تولید آسیب جدی می زند افزود:
گسترش قاچاق ،تولید ،سرمایه گذاری ،صادرات و اشتغال صنعت
پوشاک کشور را با خطر جدی مواجه کرده است.
وی گفت :صنعت پوشاک از صنایع با ارزش افزوده باال ،اشتغال آفرین،
ارزآور در مملکت است که باید حمایت شود.
نصراللهی گفت :یک میلیارد دالر پوشاک قاچاق در کشور نمی تواند
تنها از کوه و مبادی پر پیچ و خم وارد کشور شود.
مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :مبارزه جدی با پدیده
مزبور بسیار ضروری به نظر می رسد.
نصراللهی افزود :خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی
در راستای جلوگیری از قاچاق پوشاک در کشور صورت گرفته و این
روند همچنان به قوت خود باقی است .سختگیری های بیشتری در
مناطق آزاد صورت گرفته است.
وی گفت :شناسه کاال برای پوشاک وارداتی اجباری شده است که این
می تواند قاچاق پوشاک را خیلی محدود کند.
اکبر ملکوتی عضو اتحادیه پوشاک هم درباره راه های مقابله با قاچاق
پوشاک گفت :تنها راه چاره حمایت از تولید داخلی است.
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پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم ،اظهار
کرد:هر چند از موافقان اجرای توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه
هستم زیرا این اقدام مقدمه ای برای ورود ایران به سازمان تجارت
جهانی که در حال حاضر چشم اندازی برای آن وجود ندارد محسوب
می شود اما قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه به شکل غیراصولی و
بدون انطباق با شاخص رقابت پذیری تدوین شده است.
وی افزود:در گزارشی که اتاق بازرگانی ایران از حجم روابط تجاری
ایران و ترکیه تهیه شده نشان می دهد که در بازه زمانی  ۱۰ماهه
میزان صادرات ایران به ترکیه بیش از  4۰میلیون دالر است درحالیکه
میزان صادرات ترکیه به ایران در همین بازه زمانی حدود  ۲میلیارد
دالر است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد تیمی که برای
انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ترکیه و ایران مسئولیت بررسی و
تدوین آن را به عهده داشته اند خاطرنشان کرد :انعقاد این قرارداد اما
در حجم سرمایه گذاری ترکیه در ایران اثر منفی نگذاشت زیرا ترکها
خواستار تولید کاال در ایران نبودند و در قالب قرارداد تعرفه ای منعقد
شده مواد اولیه و موثر در تولید را از ایران خریداری می کنند.
این فعال اقتصادی درباره تاثیر قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان
ایران و ترکیه بر کاهش قاچاق به خصوص البسه تصریح کرد :به صورت
تئوریک و نظری می توان گفت که با کاهش تعرفه باید حجم قاچاق
کاهش پیدا کند اما باید مراکز و منابع رسمی اعالم کنند که آیا به
واقع این امر محقق شده است یا خیر.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:با توجه به اینکه ایران هیچ
گاه در سیاست های تعرفه ای خود ثبات نداشته و حتی بعد از انعقاد
قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه شاهد افزایش مکرر تعرفه ها بوده ایم
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بنابراین این قرارداد نتوانسته به کاهش قاچاق کاال از ترکیه به خصوص
در زمینه البسه کمک کند.
سلطانی در پاسخ به این سوال که سالهای اخیر از سوی مقام معظم
رهبری در زمینه حمایت از تولید نامگذاری شده اند آیا انعقاد قرارداد
تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به تحقق شعارهای سال
کمک کرده است یا خیر اذعان کرد:گزارشها و بررسی هایی که در
بخش.تولید انجام شده حکایت از نارضایتی تولیدکنندگان از انعقاد
قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دارد زیرا ما تعرفه واردات کاالهایی را
به کشور کاهش داده ایم که مشابه داخلی دارد و این امر به زیان
تولیدکنندگان است( .بازگشت به فهرست)

صادرات شمش روی به  12کشور
(خبرگزاری فارس  4اردیبهشت )9۷

مدیرعامل یک شرکت معدنی از صادرات شمش روی به بیش از ۱۲
کشور از جمله ترکیه ،امارات ،کره ،ایتالیا ،چین ،هند و افغانستان خبر
داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امیر رحیمی در نشستی
خبری در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر روند تولید تاکید کرد:
بودجه سال  9۷کالسیمین براساس نرخ ارز  4۲۰۰تومان و
 ۲9۰۰LMEدالر بسته شده و سود پیشبینی شده برای امسال
قطعا محقق خواهد شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی در خصوص میزان تولید شرکت کالسیمین گفت :این شرکت سال
قبل  3۷هزار تن شمش روی تولید کرد و برنامه ما صادرات  ۶۵تا ۷۰
درصدی محصول تولیدی است .بیشترین تولید روزانه شمش روی
کالسیمین در سال  9۰معادل  ۱۰4.۵تن بود که توانستیم در 3۰
فروردین امسال این رکورد را شکسته و به  ۱۰9تن برسانیم.
رحیمی با تاکید بر اینکه فروش شرکت کالسیمین در سال قبل ۵9۲۱
تن معادل  ۲۰درصد بیشتر از سال  9۵بود ،گفت :نرخ فروش شمش
روی هم در سال قبل  3میلیون و  3۱۵هزار تومان بود که حدود 3۷
درصد نسبت به سال  9۵افزایش نشان داد .از نظر مبلغ کل فروش
شمش روی هم رشد  ۶۶درصدی را در سال قبل تجربه کردیم.
به گفته وی از کل فروش کالسیمین در سال قبل  3۵۰۱تن مربوط به
فروش داخلی و  ۲4۲۰تن مربوط به فروش صادراتی بود.
مدیرعامل شرکت کالسیمین همچنین گفت :برای نخستین بار یکی از
خطوط در کالسیمین به صورت  SOطراحی شده که بر مبنای
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خاکهای معدنی اکسیده و سولفوره انگوران این خط را بنا نهادیم.
اجرای این پروژه  ۸ماه طول میکشد و امسال هم به بهرهبرداری
میرسد .به این ترتیب یک خط اکسیدی و یک خط اکسیدی و
سولفوری خواهد شد.
وی افزود :یکی از اهداف ما تولید محصوالت جانبی در کالسیمین از
جمله نیکل و کبالت است که به صورت پایلوت انجام شده و باید
یکسری استانداردها را رعایت کنیم.
رحیمی خاطرنشان کرد :اصل وجود شرکت کالسیمین به خاطر معدن
انگوران بوده و در این راستا طبق توافق سهجانبه بین شرکت تهیه و
تولید مواد معدنی ،بانک تجارت و کالسیمین توانستیم  ۷۰هزار تن
خاک کمعیار از معدن انگوران خریداری کنیم که طی سه روز آینده
این خاک وارد کار خانه میشود.
وی ادامه داد :خاکهای فلوردار از کشور ترکیه رسیده تا بتوانیم با
استفاده از آنها تولید کنسانتره را در کارخانه زنجان انجام دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه پروژه  BZSتا پایان اسفند  9۶به تولید ۵۰
تن فلز محتوی رسید ،گفت :پروژه  BZSزنجان را با ظرفیت تولید ۵
تن در روز تا آخر امسال راهاندازی میکنیم.
رحیمی در خصوص مسائل زیست محیطی خاطرنشان کرد :رعایت
مسائل محیط زیستی اولویت کالسیمین است و در همین راستا هم
پروژههای متعددی در این خصوص اجرا شده یا در دست اجرا هستند.
وی در پایان گفت :تصمیم گرفتیم در سال  9۷معدن آساجیک ترکیه
را فعال کنیم که بهرهبرداری از این معدن به زودی آغاز میشود.
(بازگشت به فهرست)

رشد  7درصدی تجارت ایران و آمریکا در  2ماهه 2018
(خبرگزاری تسنیم  ۵اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار منتشر
شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت تجاری این
کشور با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میالدی رشد  ۷درصدی
داشته است.
مبادالت تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۷
بالغ بر  ۲۵.۷میلیون دالر بوده در مدت مشابه سال جاری میالدی به
 ۲۷.۵میلیون دالر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در دو ماهه  ۲۰۱۸با
رشد  ۶۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و
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به  ۲۰.4میلیون دالر رسیده است .آمریکا در ماه های ژانویه و فوریه
سال قبل  ۱۲.۲میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود .
اما واردات آمریکا از ایران در ماه های ژانویه و فوریه امسال افت 4۷
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به  ۷.۱میلیون دالر
رسیده است .واردات آمریکا از ایران در دو ماهه سال قبل ۱3.۵
میلیون دالر گزارش شده بود.
ایران و آمریکا روابط تجاری قابل توجهی ندارند .ایران به لحاظ ارزش
صد و سی و چهارمین مقصد صادرات کاالهای آمریکایی و صد و چهل
و سومین تامین کننده کاالهای مورد نیاز آمریکا در دو ماهه نخست
 ۲۰۱۸شناخته شده است( .بازگشت به فهرست)

سهمیه  134میلیارد تومانی واردات پوشاک از مناطق آزاد
در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی +سند
(خبرگزاری فارس  ۷اردیبهشت )9۷

براساس ابالغیه گمرک واردات پوشاک از مناطق آزاد برای سه ماهه
اول امسال علی الحساب معادل 33میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان تعیین
شده است که جمع آن در یک سال رقمی بالغ بر  ۱34میلیارد و 4۰۰
میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،سهمیه علیالحساب
واردات پوشاک از مناطق آزاد برای سه ماهه اول سال جاری تعیین
شد.
علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک
در بخشنامه ای به گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری ،صنعتی
اعالم کرد سهمیهای علیالحساب معادل  ۱۰میلیون دالر که  ۱۰درصد
آن پوشاک (البسه ،کیف ،کفش ،کمربند) بوده باشد ،برای سهماهه اول
سال جاری برای هریک از مناطق آزاد تعیین میشود.
مقتضی است دستور فرمایند با رعایت مقررات اقدام الزم معمول کنند.

به گزارش فارس در حال حاضر  ۸منطقه آزاد تجاری در کشور داریم
که اگر هر کدام  ۱۰درصد یعنی یک میلیون دالر با ارز  4۲۰۰تومانی
بتوانند واردات پوشاک داشته باشند در مجموع برای سه ماه امکان
ورود 33میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان پوشاک از این مناطق وجود دارد
و در سال رقمی بالغ بر ۱34میلیارد و  4۰۰میلیون تومان می شود.
این در حالی است که با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،سال
حمایت از کاالی ایرانی و تولیدات داخلی و رویکرد اشتغال زایی دولت
برقراری چنین امکانی علی الظاهر همخوانی با سیاستهای یاد شده
ندارد.
نکته دیگر شیوه نظارت و مکانیزمهای کنترلی بر رویههای مسافری در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که همچنان از نواقص و ضعفهایی
برخوردار است که به طور دقیق نمی توان مطمئن شد بیشتر از رقم
یاد شده پوشاک به داخل نیامده است( .بازگشت به فهرست)

ایران خواستار ایجاد بازار آزاد با اقلیم کردستان عراق شد
(خبرگزاری تسنیم  ۱4اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری روداو ،در جریان
یک کنفران س تجاری در اربیل ،که با حضور محمد شریعتمداری ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ایران برگزار شد ،علی سیندی ،وزیر برنامه
ریزی دولتی اقلیم خودمختار کردستان عراق یک طرح متمرکز را برای
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تسهیل فعالیت های تجاری و اقتصادی بین تهران ،اربیل و بغداد ارائه
کرد.
سیندی گفت« :اوال  ،باید تسهیالتی برای واردات و صادرات کاالها و
خدمات و به ویژه کاالهای با کیفیت ایجاد شود...ثانیا ،گذرگاه های
مرزی غیررسمی که از طریق آنها امور تجاری انجام می گیرد ،باید به
رسمیت شناخته شوند تا این گذرگاه ها رسمیت پیدا کنند و تحت
کنترل و نظارت دو طرف قرار گیرند».
سیندی که سرپرستی وزارت تجارت و صنعت اقلیم را نیز بر عهده دارد
تاکید کرد« :این امکان وجود دارد که اقلیم کردستان به عنوان یک
بازار استراتژیک بلندمدت و نه به عنوان یک بازار کوتاه مدت مدنظر
قرار گیرد».
وی در این کنفرانس همچنین از دولت عراق خواست تا گذرگاه صفرا
را تعطیل کند.
سیندی افزود« :من می خواهم از دولت عراق بخواهم که مشکل
گذرگاه صفرا را حل کنند ،زیرا این موضوع به نفع هیچ طرفی نیست.
نه طرف ایران ،نه طرف اقلیم و نه سرمایه گذاران ایرانی».
محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران هم در این
کنفرانس اقلیم کردستان را «یک مرکز سرمایه گذاری قابل استفاده»
توصیف کرد و خواستار تشکیل کمیته مشترک اقتصاد بین ایران و
فعاالن تجاری و مقامات اقلیم کردستان برای کار بر روی مسائل
مربوطه شد.
یکی از مسائل کنونی موجود بین دو کشور  ۵گذرگاه مرزی غیررسمی
و تعرفه های باالست که موجب ترویج بازار سیاه می شود.
شریعتمداری افزود ،ایران می خواهد روابط اقتصادی و تجاری با عراق
و به ویژه اقلیم کردستان را تقویت کند.
وزیر صنعت ایران از بغداد و اربیل خواست تا ایجاد بازارهای آزاد بین
یکدیگر را پیگیری کنند.
در این کنفرانس ،نچیروان بارزانی ،نخست وزیر اقلیم کردستان عراق
ضمن تشویق روابط اقتصادی قوی تر بین اقلیم کردستان و صنایع
ایران ،ایده «مناطق آزاد تجاری» را مطرح ساخت.
وی افزود« :ما امیدواریم این کنفرانس به عاملی برای تقویت روابط
تجاری بین اقلیم ،بغداد و تهران تبدیل شود و به یافتن راه حل هایی
برای مشکالت موجود کمک کند».
بارزانی همچنین این کنفرانس را برای ایران ،اقلیم کردستان و عراق
«بسیار مهم» توصیف کرد.
وی حجم مبادالت تجاری بین ایران و عراق را  ۶.۵میلیارد دالر اعالم
کرد و گفت « :اقلیم کردستان همواره برای توسعه و تنوع بخشی به
روابط اقتصادی خود با ایران تالش کرده است».
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نخست وزیر اقلیم گفت ۶۷ ،درصد از خودروها از طریق ایران به اقلیم
کردستان وارد می شوند .وی همچنین گفت 3۵9 ،شرکت ایرانی و
 ۱3۵کارخانه در اقلیم کردستان فعالیت می کنند« .آنها صدها فرصت
شغلی در اقلیم کردستان ایجاد کرده اند».
بارزانی خاطر نشان کرد ،عالوه بر  3گذرگاه مرزی موجود بین ایران و
اقلیم کردستان (حاج عمران ،باشماخ و پرویزخان)  ۵گذرگاه مرزی
غیررسمی نیز وجود دارد« .ما در تالشیم تا آنها را بین المللی کنیم».
وی افزود ،طرفین برای «ایجاد یک منطقه تجارت آزاد در مرز
پرویزخان» تالش خواهند کرد( .بازگشت به فهرست)

دولت فیلیپین از صادرکنندگان این کشور خواست وارد
بازار ایران شوند
(خبرگزاری تسنیم  ۱۵اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگه خبری بیزنس میرور،
سازمان تجارت و دفتر بازاریابی صنعت و صادرات فیلیپین در تالش
برای تنوع بخشی به بازارهای صادراتی این کشور از صادر کنندگان
خواستند تا به سوی بازار ایران ،دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا روی بیاورند.
مجموع صادرات فیلیپین به ایران با  ۱۵.۵9درصد رشد از4۷.9۲
میلیون دالر در سال  ۲۰۱۶به  ۵۵.39میلیون دالر در سال ۲۰۱۷
رسید .این افزایش عمدتا به دلیل رشد صادرات آناناس ،مواد بوزدا و
مواد ضد عرق بوده است.
موز  ۶۱.۵۶درصد از صادرات فیلیپین به ایران را تشکیل می دهد.
دیگر کاالهای کشاورزی عمده صادراتی فیلیپین به ایران شامل آناناس،
نارگیل و کاراگینان هستند .دیگر محصوالت غیرکشاورزی صادراتی به
ایران را مواد بوزدا ،الکترودهای روکشدار فلزات پایه و انواع شلنگ و
لوله تشکیل می دهند.
میزان واردات فیلیپین از ایران نیز در سال گذشته میالدی با
 ۵۷۶۸.۲۸درصد افزایش به  9۰.۶9میلیون دالر رسید.
محمد تنهایی ،سفیر ایران در فیلیپین گفت ،شرکت های فیلیپینی
بازار بزرگ و دست نخورده ای برای محصوالت خود در ایران دارند .وی
از تجار فیلیپینی خواست تا ایران را نه صرفا به عنوان محلی امن برای
سفر بلکه به عنوان یک بازار جدید برای محصوالت فیلیپینی و یک
بازار بکر برای برقراری روابط تجاری مورد مطالعه قرار دهند( .بازگشت
به فهرست)
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سفر وزیر اقتصاد کرواسی به تهران
(خبرگزاری تسنیم  ۱۶اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگراری تسنیم به نقل از پایگاه خبری توتال کرواتیا نیوز،
وزارت اقتصاد کرواسی اعالم کرد ،مارتینا دالیچ ،معاون نخست وزیر و
وزیر اقتصاد این کشور طی روزهای  ۵تا  9ماه می به دعوت مسعود
کرباسیان ،همتای ایرانی خود سفری رسمی به تهران خواهد داشت.
وی در این سفر در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بین المللی نفت و گاز
«ایران اویل شو  »۲۰۱۸حضور خواهد یافت و در مجمع تجاری ایران و
کرواسی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد شرکت
خواهد کرد.
بر اساس آمارهای اداره ملی آمار کرواسی ،در سال  ،۲۰۱۷حجم
مبادالت تجاری بین ایران و کرواسی به  ۵۸میلیون یورو رسید .میزان
صادرات کرواسی به ایران نسبت به سال  ۲۰۱۶با رشدی 33.۶
درصدی به  ۵.3میلیون یورو رسید ،در حالی که واردات این کشور از
ایران  ۵۲.۸میلیون یورو بود( .بازگشت به فهرست)

دولت بلغارستان بر توسعه همکاریهای تجاری ایران و
بلغارستان تاکید دارد
(خبرگزاری تسنیم  ۲4اردیبهشت )9۷

وزیر اقتصاد بلغارستان با اشاره به تجارت  ۱۱۷میلیون دالری دو کشور
در سال  ۲۰۱۷گفت :دولت بلغارستان در پرتو سیاستهای خارجی
خود بر توسعه همکاریهای دو کشور ایران و بلغارستان متمرکز شده و
از آن حمایت میکند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ،امیل کارا نیکولوف وزیر
اقتصاد بلغارستان امروز در همایش تجاری ایران و بلغارستان که در
اتاق بازرگانی ایران برگزار شد ،گفت :من میخواهم به میزبانان ایرانی
در این جلسه اطمینان بدهم که از اولویتهای بلغارستان همکاری با
فعاالن اقتصادی ایران و کشورهای منطقه است و این فرصت خوبی
جهت عرضه محصوالت،فناوریها و دانش تولیدی دو کشور میباشد.
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وی خطاب به شرکتهای بلغاری بیان داشت :از این فرصت برای
مطرح کردن فعالیتهای مشترک استفاده کنند.
وزیر اقتصاد بلغارستان بیان داشت:بلغارستان همیشه این موضوع را در
نظر دارد که بازار ایران و وضعیت استراتژیک و جمعیت  ۸۰میلیونی
ایران یک فرصت خوبی را برای تجارت فراهم کرده است.
کارانیکولوف گفت:در حال حاضر روابط دوجانبه دو کشور رو به صعود
است و عالقه دائم برای فعالیت و همکاری بین بازرگانان دو کشور
وجود دارد.
وزیر اقتصاد بلغارستان بیان داشت :مطمئنم ظرفیتهای زیادی برای
گسترش روابط دوجانبه تجاری بین دو کشور وجود دارد و مقررات
حقوقی و قراردادی در همه عرصهها به منفعت مشترک در روند دائم
تکمیل و تنظیم قرار دارد.
وی افزود :درسال  ۲۰۱۷تجارت ایران و بلغارستان به  ۱۱۷.4میلیون
دالر رسید که این رقم نسبت به سال  ۲۰۱۶چهارده درصد افزایش
داشته است.
کارانیکولوف گفت :واردات از ایران نیز در این سال بیش از  ۵۸میلیون
دالر بوده و صادرات بلغارستان به ایران هم با بیش از  ۵۸میلیون دالر
بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بلغارستان توسعه دو جانبه تجارت را تشویق
میکند ،گفت :یکی از اولویتهای اقتصادی بلغارستان ثبات سیاسی
مالی است و ثبات اقتصادی کالن است.
وزیر اقتصاد بلغارستان افزود :از سال  ۲۰۱۰تولید ناخالص داخلی
بلغارستان رشد مثبتی داشته و در سال  ۲۰۱۶رشد تولید ناخالص
داخلی بلغارستان بالغ بر  3.9درصد و در سال  ۲۰۱۷بالغ بر 3.۷
درصد بوده است.
کارانیکولوف خطاب به فعالین اقتصادی دو کشور بیان داشت :به شما
اطمینان میدهم که دولت بلغارستان در پرتو سیاستهای خارجی
خود بر توسعه همکاریها متمرکز شده و از این موضوع حمایت
میکند( .بازگشت به فهرست)

تجارت  10میلیارد دالری ایران و چین در  3ماه
(خبرگزاری تسنیم  ۲۵اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،گمرک چین اعالم
کرد مبادالت تجاری ایران و چین در  3ماه نخست سال جاری میالدی
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با افزایش  ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
است.
مبادالت تجاری ایران و چین که در ژانویه تا مارس  ۲۰۱۷بالغ بر
 ۸.99میلیارد دالر اعالم شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به
 9.9۸میلیارد دالر افزایش یافته است.
صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افزایش داشته
است.
صادرات چین به ایران در ژانویه تا مارس  ۲۰۱۸با افزایش 4.۵
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  4.3۲میلیارد
دالر رسیده است .چین در ژانویه تا مارس سال  ۲۰۱۷بالغ بر 4.۱۵
میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
ارزش واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته است که بخش
مهمی از آن به دلیل رشد قیمت نفت است .چین در ژانویه تا مارس
 ۲۰۱۷بالغ بر  4.۸4میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این
رقم با افزایش  ۱۶.۶درصدی در ژانویه تا مارس امسال به  ۵.۶۶میلیارد
دالر رسیده است .نفت کاالی عمده وارداتی چین از ایران است.
(بازگشت به فهرست)

موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای اوراسیا
امضا شد
(خبرگزاری فارس  ۲9اردیبهشت )9۷

موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی
اوراسیا با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
کشورمان در آستانه قزاقستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا ،تیگران سرگسیان رئیس
هیات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این باره گفت :فعال توافقنامه
موقت به امضا رسیده است ،اما در طول سه سال آینده کشورها باید به
یک توافق جامع برسند .در توافق نهایی برای طیف گسترده ای از
کاالهای وارداتی ،کاهش یا حذف عوارض گمرکی در نظر گرفته شده
است.
وی افزود :بالفاصله پس از این موافقتنامه ،طرفین می توانند در
پرداخت های گمرکی وارداتی صرفه جویی کنند .این فهرست برای
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گوشت و محصوالت چربی ،انواع خاصی
از شیرینی و شکالت ،محصوالت آرایشی ،انواع تجهیزات الکترونیکی و
مکانیکی است و ایران مزایای تعرفه ای را برای لیست گسترده ای از
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محصوالت غذایی  -سبزیجات ،میوه ها ،میوه های خشک و مواد
ساختمانی دریافت خواهد کرد.
سرگیسان تصریح کرد :میزان نرخ عوارض واردات ایران برای کاالهای
صنعتی به طور متوسط  ۷درصد کاهش می یابد و برای کشورهای
اتحادیه  3.۵درصد ،برای کاالهای کشاورزی ایران به میزان  ۱9درصد
و برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا  ۵درصد کاهش می یابد.
وزیر اقتصاد قزاقستان «تیمور سلیمانوف» نیز در این خصوص گفت:
ظرفیت بازار ایران برای محصوالت مورد عالقه صادراتی قزاقستان ۸
میلیارد دالر است و در حال حاضر حجم مبادالت تجاری اتحاد
اقتصادی اورآسیا با ایران  ۲.۷میلیارد دالر برآورد می شود.
همچنین معاون اول نخست وزیر بالروس در جریان مراسم امضای
س ند توافقنامه موقت منطقه آزاد تجاری تصریح کرد :این توافقنامه
موقت منطقه آزاد تجاری که امروز در آستانه میان اتحادیه اقتصادی
اوراسیا و ایران امضاء شد ،به تحقق استراتژی صادراتی بالروس کمک
خواهد کرد.
واسیلی ماتیوشفسکی افزود :اولین تجربه ایجاد روابط چندجانبه با
ایران دارای چشم انداز بسیار خوبی است .ما به نتایج متقابل خیلی
خوبی دست یافتیم.
به گفته وی ،تجارت بین بالروس و ایران از سال  ۱993به صورت فعال
در حال توسعه و رشد است .حجم معامالت دوجانبه بین بالروس و
ایران در سال  ۲۰۱۷سه برابر شده است .در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸
نیز پویایی بسیار مثبتی دیده می شود .عالوه بر همکاری تجاری و
اقتصادی  ،همکاری های سرمایه گذاری میان دو کشور در حال توسعه
است .بالروس در صنعت ماشین سازی ایران سرمایه گذاری می کند .و
ایران تعدادی از پروژه های بزرگ در حوزه لجستیک را در بالروس
اجرا می کند.
این توافقنامه توسط محمد شریعتمداری «وزیر صنعت ،معدن و تجارت
کشورمان» ،تیگران سرکیسیان« رییس کمیسیون اقتصادی اوراسیا»،
واسیلی ماتیوشفسکی« معاون اول نخست وزیر بالروس» ،تیگران
آوینیان«معاون نخست وزیر ارمنستان» ،عسکر مامین« معاون اول
نخست وزیر قزاقستان» ،زمیربیک عسکروف«معاون نخست وزیر
قزاقستان» و دیمیتری کوزاک«معاون نخست وزیر روسیه» به امضا
رسید( .بازگشت به فهرست)
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کشاورزی
محدودیت های صادراتی مشکل بزرگ کشاورزان شده
است
(خبرگزاری تسنیم  3اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،عباس کشاورز در مصاحبه با رادیو
گفت :هر ساله در این فصل امکان تولید گوجه فرنگی ،هندوانه ،پیاز و
سیب زمینی در اغلب مناطق کشور وجود دارد و بخش اعظمی از این
محصوالت نیز به امید صادرات در اقصی نقاط مملکت تولید می شود.
وی همچنین اظهارداشت :امسال با ایجاد موانع در مسیر صادرات
تولیدات کشاورزی توسط برخی کشورهای وارد کننده کاال از ایران
بخش عمده ای از تولیدات در این حوزه روی دست کشاورزان مانده
است و بازار کشور هم اکنون با مازاد تولید در برخی از محصوالت
مواجه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت :دولت به ویژه
مسئوالن این وزارتخانه تمام هم و غم خود را به رفع مشکالت روابط
بازرگانی از طریق دیپلماسی و مذاکرات تجاری معطوف تا دسترنج
کشاورزان روی ریل صادرات قرارگیرد.
وی در ادامه افزود :در حال حاضر محدودیت های صادراتی از جمله
مشکالت بزرگ کشاورزان و بخش کشاورزی در کشور است.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت :همه ساله برای
تمامی فصول و مناطق کشور برنامه کشت از سوی این وزارتخانه تهیه،
تدوین و ابالغ می شود منتهای مراتب کشت محصوالت همواره تابع
اقلیم و تکنولوژی است.
و ی همچنین در مورد تولید سبزی و صیفی به خصوص گوجه فرنگی و
پیاز گفت :امسال شرایط تولید این دو محصول در کشور بسیار مناسب
بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود :سطح زیر کشت دو محصول مزبور
طی سال جاری از رشد چندانی برخوردار نبوده بلکه بیشتر تولید
مربوط به افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر گوجه فرنگی در کشور با مازاد
تولید مواجه است ،اذعان داشت :طبق معمول این گیاه در بوشهر و
بندرعباس به دلیل افزایش برودت هوا ،بارندگی شدید ومحدودیت های
دیگر در فصل زمستان بیش از سه چین محصول نمی دهد.
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کشاورز تصریح کرد :خوشبختانه امسال به سبب مساعد بودن وضعیت
آب و هوایی برداشت گوجه فرنگی در مناطق جنوبی کشور حتی به
شش چین هم رسیده است( .بازگشت به فهرست)

رونق  2500شرکت اسپانیا با زغفران ایران و ایرانیهایی که
بیکارند
(خبرگزاری تسنیم  9اردیبهشت)9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ،در حالی که
پنجمین سال ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سپری می شود
اما دولت یازدهم به زعم خودش می پندارد که قدمهای موثری در
تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است ،اما از سویی کارشناسان در
وضعیت شاخصهای اقتصادی و همچنین عموم مردم در وضعیت
معیشتی خود بازخورد مثبتی به شکل ملموس مشاهده نمی کنند.
حال باید برای پرسش از این معمای پیچیده به سراغ فعاالن عرصه
فعاالن اقتصادی در داخل و خارج رفت تا پیرامون گره باز نشده اقتصاد
مقاومتی پرس و جو کرد و دانست باالخره گل آلودی آب اقتصاد
مقاومتی از کدام سرچشمه ها نشات می گیرد  .در همین باره گفت و
گویی داشته ایم با بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی.
*قرار نیست تمام بار اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت باشد
تسنیم :شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد مقاومتی وضعیت کنونی
شاخص های اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خروجی که اقتصاد مقاومتی میبایست برای کشورمان میداشت
آنچنان که باید به آن دست پیدا نکردیم ۶ .عدد از  ۱۲مولفه اقتصاد
مقاومتی مستقیما وظیفه دولت است و  ۶مولفه دیگر متوجه مردم
است .به طور کلی مولفههای مردمی بودن را می توان در تقویت تالش،
مردمی کردن اقتصاد ،خوداتکایی و خودباوری و پرهیز از اسراف
خالصه کرد .االن اکثرا تصور میکنند تمام بار اقتصاد مقاومتی بر دوش
دولت است اما باید گفت مردم هم وظیفه دارند نقشآفرینی کنند و در
همین راستا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نقش
محوری ایفا کند .اقتصاد مقاومتی را باید به عنوان تنها نسخه
عالج خروج از بحرانهای تحریمی موجود بدانیم .بنابراین نیاز به
خودباوری وجود دارد واال مواجهه میشویم با برگزاری جلسات و
کنگرههای بیخاصیت که خروجی مفیدی ندارند.
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*دولت نمره مردودی گرفت
تسنیم :باالخره مسئولیت تخصصی اقتصاد مقاومتی مربوط به کدام
ارگان است؟
من به عنوان کارشناس اقتصادی نمره مردودی به دولت میدهم چون
کار چشمگیری در این زمینه ندیده ام .مفهوم اقتصاد مقاومتی در
شرایط کنونی تحریمی معنا پیدا میکند
 ،تنها راه چاره برای رهایی از فشارهای خارجی دشمن فقط مربوط به
وزارت اقتصاد نیست .بلکه بخش عمدهاش در دستان وزارت امور
خارجه و محقق کردن دیپلماسی اقتصادی است .االن شاهد آن هستیم
که دیپلماسی ما فعال نیست .ظرفیت اقتصادی خیلی از کشورهای
آسیایی و آفریقایی و آمریکای التین مغفول مانده است و اینکه کشور
ما روابط اقتصادیاش فقط با  4یا  ۵کشور اروپایی پررنگ باشد اقتصاد
مقاومتی مشاهده نخواهیم کرد.
*اشتغال زایی زعفران ایران برای بیکاران اسپانیایی و اماراتی
تسنیم :در حوزه کاالهای ارزآور مزیتی کشور ،لطفا بگویید در چه
مواردی کم کاری کردیم و ظرفیت بازار بین الملل را از دست داده ایم؟
بازارهای خوب صادراتی که در گذشته در این زمینه داشتیم اکنون از
دست دادهایم مثل پسته و زعفران و  ....االن از زعفران ایران برای
کشورهایی همچون اسپانیا و امارات اشتغالزایی وسیعی ایجاد شده
است .االن دقیقا اطالع دارم حدود  ۲۵۰۰شرکت اسپانیایی حیات
اقتصادی شان وابسته به زعفران ایران است .خب در این شرایط اگر
فقط دو سال از صادرات زعفران جلوگیری کنیم تمام صنایع وابسته به
زعفران این کشورهای مذکور فلج میشوند .اگر اینگونه بشود می
توانیم آنها را مجبور کنیم تا با قدرت چانهزنی بهتری زعفرانمان را
بفروشیم .ولی شاهد هستیم که این محصول گرانبهای وطنی به شکل
ارزان و فلهای از کشور خارج میشود و حتی دیده شده زعفران خود ما
با بستهبندی متفاوت و شکیل به داخل وارد شده و فروخته میشود .در
دولت دهم طرحی مطرح شد که رایزنهای حوزه کشاورزی در
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کشورهای مختلف حضور پیدا کنند و ایفای نقش برای توسعه و رونق
تجارت کشاورزی بکنند .وزارت کشاورزی قبول کرد هزینهاش را
متقبل بشود اما در آن دوره متاسفانه وزارت خارجه قبول نکرد.
*اکثر کارکنان سفارتخانه های چین ،بازرگان و اقتصاددان هستند
تسنیم :به حلقه مفقوده دیپلماسی اقتصادی در ایران و رویکرد
تخصصی دنیا به این مقوله اشاره کردید .چه راهکاری پیشنهاد می
کنید؟
دیپلماسی اقتصادی نیازمند یک بخش به عنوان معاونت اقتصادی در
وزارت خارجه است اما متاسفانه تامین اواخر این معاونت ایجاد نشده
بود و یک بخش عمده اقتصاد مقاومتی منوط به ایجاد این معاونت
است .در حال حاضر اکثر کارکنان سفارت چین در جهان تخصص و
رویکرد اقتصادی  -بازرگانی دارند .بعد از انقالب دو تفکر در بین
انقالبیون به وجود آمد یکی ایدئولوژی امام(ره) بود که قاطعانه میگفت
ما می توانیم و به تبع این تفکر کارهای بزرگی در کشور انجام شد .به
عنوان مثال پیشرفت در دانش هستهای ،سلولهای بنیادین و صنعت
فضایی از این ایدوئولوژی سرچشمه گرفته بود و در مقابل رویکردی
بود که میگفت ما نمیتوانیم و این تفکر از ابتدا بوده و االن هم هست.
متاسفانه در  ۵سال اخیر نیز به شدت گسترش پیدا کرده و شاهد
بودیم که وزیرانی هم صراحتا این را فریاد زده اند مثال اینکه ما باید
حتی مدیر هم از خارج وارد کنیم.

*چرا در یک وزارتخانه قراردادهای مهم با خانواده و اقوام منعقد شود؟
تسنیم :شما که طرفدار ایدئولوژی "ما می توانیم" هستید ،اگر به طور
ملموس در عرصه فعالیتهای اقتصادی خود تجربه موفق حاصل از این
تفکر را داشته اید ،بیان کنید؟
من در یک دوره در قرارگاه خاتماالنبیاء مشغول بودم و در یک پروژه
نیازمند یک دستگاه و ابزار ویژه کمیاب تحریمی به نام ( )TBMبودیم
و برای دستیابی به آن با مشکل مواجه بودیم اما بعد از مدتی به صورت
جهادی توانستیم آ ن را تولید کنیم و یا اینکه حتی یک قطعه را خاص
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را تحریم بودیم و آن را به وسیله تراشکاریهای معمولی خودمان
توانستیم بسازیم که وقتی افراد خارجی با آن مواجه میشدند فکر
میکردند که ما آن را از ایتالیا وارد کردهایم.
مسئولین باید رک و راست به مردم بگویند که آیا بهبود وضعیت
اقتصادی ممکن است و آنها نمی خو اهند صورت بگیرد یا اینکه آنها
عزم آن را دارند اما اصالح وضع موجود ممکن نیست .بنابراین باید
دقیقا جوابگو باشند تا تکلیف مشخص شود .اگر به لیست اقالم وارداتی
نگاهی بیندازیم کامال متوجه میشویم که خیلی از این اقالم دانش
باالیی ندارند و به اصطالح HIGH TECNOLOGYنیستند و به
راحتی در داخل قابل تولید هستند اما به خاطر منافع افرادی خاص و
مافیای موجود جلوی وارداتش گرفته نمیشود .رد پای مسئولین و
آقازادهها در این مافیاها دیده میشود .شرکتهای خانوادگی متعلق به
خیلی از آقازادهها هست و مدارکش هم اکنون موجود است .چرا
وزارتخانه باید قراردادهای مهم خود را با خانواده و بستگان نزدیک
خودش منعقد کند؟
*چرا در شرایط تحریمی ،فقط از ورود تکنولوژی تراریخته ها
جلوگیری نمی شود؟
تسنیم :شما در موضوع تراریخته ها اطالعات خوبی دارید .درباره این
باره توضیح دهید .تراریخته خوب یا بد؟
بحث دیگر مهم و البته کمتر توجه شده در حوزه اقتصاد مقاومتی
مسئله امنیت غذایی است .تراریخته به عنوان یک دغدغه ملی است که
با بیخیالی و وادادگی هر روزه خطرش بیشتر ازگذشته به گوش
میرسد همچنین در روابط تجاری کشاورزی االن دچار ضعف شدهایم.
آمادگی کامل داریم تا در مورد معضل بزرگ تراریختهها میزگرد با
حضور دانشمندان این حوزه برگزار شود و به گفتوگو بپردازیم و ضرر
تراریختهها را برای سالمت جامعه به اثبات برسانیم.
الحمداهلل خبرگزاری تسنیم روشنگریهای خوبی در این زمینه داشته و
جزو رسانههای پیشرو بوده است .در این مقوله یک سوال مهم مطرح
است و آن این است که چگونه است که در شرایط تحریمی کنونی
گسترده از ورود هرگونه فناوری و تکنولوژی توسط کشورهای غربی
جلوگیری میشود اما در مقابل برای ورود تکنولوژی تراریخته به کشور
خیلی از کشورهای غربی صراحتا اعالم آمادگی میکنند .ما طرفدار
انجام آزمایش و بحث علمی در این باره هستیم .کشورهای پیشرفته به
محکمی با تراریخته مخالفت میکنند و حتی بعضی کشورها آن را
جرم تلقی میکنند( .بازگشت به فهرست)
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 4تاثیر مهم تکنولوژی هستهای در کشاورزی و تامین
امنیت غذایی
(خبرگزاری فارس  9اردیبهشت )9۷

بر اساس تحقیقی که در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام شد ،استفاده از
تکنولوژی هستهای کشاورزی عامل بسیار مهمی در تولید کشاورزی،
کاهش ضایعات ،کاهش مصرف کود و سموم و جلوگیری از بسیاری
بیماریهای انسانی و حیوانی است.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس ،دینپاپالوسکی
دانشجوی دکترای دانشگاهاستنفورد آمریکا تز دکترای خود را درباره
نقش تکنولوژی هستهای در کشاورزی انجام داده است.
وی در این تحقیق نوشته است بسیاری دولتها و کشاورزان از تأثیر
تکنولوژی هستهای در بخش کشاورزی ،افزایش تولید محصول ،کاهش
ضایعات و فساد و بیماریها غافل هستند در حالی که این تکنولوژی
اهمیت بسیار زیادی در این بخش دارد.
در تحقیقی که در زمینه تأثیرات انرژی هستهای در بخش کشاورزی
انجام شد به  4موضوع مهم در این زمینه اشاره شده است)۱.
تکنولوژی هستهای میتواند باعث کاهش آفت و بیماری شود)۲ .
تکنولوژی هستهای در سالمت انسان و دام بسیار مؤثر است؛ )3
تکنولوژی هستهای تولید محصوالت را افزایش میدهد؛  )4تکنولوژی
هستهای فرایند فرآوری را بهتر کرده و از ضایعات و فساد محصول
جلوگیری میکند.
* کنترل آفات ،حشرات و بیماریها
آفات و حشرات از ابتدای تاریخ بشر تاکنون تأثیر زیادی در کاهش
محصوالت کشاورزی داشته و عامل اصلی بیماری در محصوالت
کشاورزی در مزارع و دام بودند.
مسئله زمانی حساس امیشود که این بیماریها و آفات پس از مدتی
بر روی استفاده از سموم مقاومتر میشوند و کشاورزان مجبورند میزان
سموم استفاده در واحد سطح را افزایش دهند،استفاده از سموم بیشتر
یعنی باقیمانده بیشتر سموم در میوهها و غذا که میتواند برای انسان
بسیار خطرناک باشد.
راهکار این مشکل استفاده از تکنولوژی هسته ای است با استفاده از
این تکنولوژی میتوان بیماریها و آفات را از بین برد بدون اینکه سمی
استفاده کنیم بنابراین محصول بدست آمده سالم و عاری از هر گونه
سموم خطرناک خواهد شد وزمانی که این میوهها و غذاها روی سفره
میاید بدون هیچ گونه نگرانی میتوان استفاده کرد.
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با استفاده از تکنولوژی هستهای میتوان حشرات نر را عقیم کرد
بنابراین آنها قادر به تولید مثل نخواهند بود و جمعیت آفت به شدت
کاهش مییابد و نیازی به استفاده از سموم هم نخواهد بود.
استفاده از سموم در بخش کشاورزی میتواند خطرناک باشد چرا که
باقیماندهای که در میوهها و سبزیجات میماند عامل بسیاری
سرطانها و بیماریهای مختلف انسانی است.
* بهبود سالمت دام
تکنیکهای پرتوافشانی هستهای تأثیر مهمی در سالمتی دام دارد از
آنجایی که دامها برای تغذیه انسان استفاده میشود سالمت آنها
میتواند بسیار مهم باشد و ناسالم بودن آنها هم عامل انتقال بیماری
برای انسان خواهد بود.
در این روش رادیوایزوتوپها برای ردیابی غذا در سیستم هاضمه دامها
استفاده میشود .این فرآیند امکان میدهد که ما تشخیص بدهیم که
این غذا به چه سرعتی در بدن ،بافتها یا شیر دام نفوذ میکند.
چنین سازوکاری به ما اجازه میدهد که ارزش غذایی که دامها استفاده
میکنند و یا مغذی بودن و یا نبودن آنها را تشخیص دهیم و در این
صورت نیاز غذایی دامها به خوبی تشخیص داده میشود.
* افزایش تولید محصول
نقش تکنولوژی هستهای در افزایش تولید محصول در چندین سطوح
قابل بررسی است اما نقش این تکنولوژی در کاهش استفاده از کود
شیمیایی بسیار مهمتر است بسیاری از کشاورزان دریافتهاند که اگر
توزیع کود مناسبتر باشد میزان تولید محصول آنها در واحد سطح
افزایش مییابد زیرا آنها قادر خواهند بود برای هر زمین میزان کودی
که نیاز دارد را پخش کنند ،گیاهان به کود حساس هستند و توزیع کم
و یا زیاد هر دو میتواند در تولید محصول تاثیر منفی بگذارد.
بنابراین با تولید مناسب و به اندازه کود تولید کشاورزان افزایش ،قیمت
تمام شده آنها کاهش و سود دریافتی از تولیدشان باال خواهد رفت.
بنابراین میتوان به کودهای شیمیایی برچسب نوع کود ،وزن و
ایزوتوپ به کار رفته را الصاق کرد بنابراین کشاورزخواهد توانست با
استفاده از این ایزوتوپها نیاز گیاه را تشخیص خواهد داد این مسأله از
این نظر مهم است که اگر گیاه نیاز به مواد غذایی داشته باشد با
افزو دن آن محصول بیشتری تولید خواهد کرد و اگر نیاز نداشته باشد
با کاهش آن قیمت تمام شده خود را کاهش خواهد داد.
* بهبود فرآوری محصول و کاهش ضایعات
با استفاده از پرتوافشانی هستهای میتوان چرخه بازتولید باکتریها را
که اغلب عامل فساد و خرابی محصوالت کشاورزی هستند را از بین
برد.
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اگر محصوالت کشاورزی را پس از برداشت در معرض میزان محدودی
پرتوهای هستهای قرار دهیم  DNAهای این نوع باکتریها شکسته
خواهد شد و آنها دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند شد یا حداقل در
آن تعداد جمعیتی که بتوانند باعث ایجاد بیماری شوند نخواهند بود.
به گزارش فارس ،در ایران بر اساس آمارهای معتبر  3۰تا  4۰درصد
محصوالت کشاورزی پس از برداشت از بین میرود .دالیل آن بخشی
ریشه در مزرعه دارد و بخشی به دلیل بستهبندیهای نامناسب ،حمل
نامناسب ،انبارداریهای نامناسب است که طبق نظر متخصصان
کشاورزی ،تکنولوژیهای هستهای و استفاده از پرتوافشانی میتواند
جلوی این فساد و ضایعات مواد غذایی را بگیرد.
برای روشن شدن مطلب باید اشاره کرد که میزان تولید مواد غذایی در
کشور ساالنه حدود  ۱۰۰میلیون تن است و فاصله ما با خودکفایی در
محصوالت کشاورزی همین  3۰الی  4۰درصدی است که ساالنه به
واسطه ضایعات و فساد محصوالت در انبارها از دست میدهیم .در
صورتی که انرژی هستهای در بخش کشاورزی به صورت گسترده
استفاده شود نه تنها میتوان ساالنه از فساد این میزان محصوالت
جلوگیری کرد بلکه تولید محصوالت کشاورزی هم با کاهش
تعداد آفات و بیماریها بسیار افزایش خواهد یافت( .بازگشت به
فهرست)

ایران  180هزار تن ذرت از برزیل و اوکراین خرید
(خبرگزاری تسنیم  ۱۵اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،تجار اروپایی گفتند،
شرکت بازرگانی وابسته به دولت ایران اوایل این هفته  ۱۸۰هزار تن
ذرت دامی خریداری کرده است.
این تجار افزودند ،دو محموله مجموعا  ۱۲۰هزار تنی احتماال از برزیل
تامین خواهد شد و یک محموله حدودا  ۶۰هزار تنی نیز از اوکراین به
ایران ارسال خواهد شد.
این شرکت دولتی ایرانی اخیرا مقررات سختگیرانه قبلی خود برای
تضمین ایفای تعهدات تامین کنندگان غالت را تعدیل کرده و همین
مسئله سبب شده تا بتواند در هفته های اخیر خریدهای بزرگی را
انجام دهد.
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تجار همچنین گفتند ،این شرکت پس از چند ماه حجم پایین خرید،
در  ۲۷آوریل حدود  ۲۰۰هزار تن غالت ۱3۰ ،هزار تن جوی دامی و
حدود  ۱3۰هزار تن سویا خریداری کرده است.
جدیدترین محموله ذرت ،به قیمت حدود  ۲۰3یورو در هر تن
خریداری شده که یک محموله آن در ماه می از اوکراین و دو محموله
آن در ماه اوت از برزیل ارسال خواهد شد.
یک تاجر غالت در این باره گفت« :خریدهای جدید نشان می دهد که
فعالیت های تجاری این شرکت در سطح فنی دارد به حالت عادی بر
می گردد ،اما تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا همچنان ادامه
دارد ...ریسک باال بدان معناست که برخی از تجارتخانه های بزرگ
همچنان تجارت با ایران را بسیار پرریسک ارزیابی می کنند».
(بازگشت به فهرست)

بخشنامه صادراتی معاون اول فاتحه صادرات زعفران را
خواند /بازارهای خارجی را دو دستی تقدیم رقبا میکنیم
(خبرگزاری فارس  ۱9اردیبهشت )9۷

نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از بخشنامه اخیر معاون اول
رئیس جمهور گفت :در حالی که طرف خارجی زعفران را به نرخ تومان
و بر اساس دالر  ۶۵۰۰تومانی از ما میخرد دولت توقع دارد که ارز
صادراتی را به نرخ  4۲۰۰تومان تحویل دهیم.
غالمرضا میری در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در
مورد آخرین وضعیت بازار صادراتی زعفران گفت :از  3یا  4سال پیش
با توجه به تحریمهای ظالمانهای که جلوی مبادالت ارزی را میگرفت،
معامالتمان با کشورهای دنیا بر اساس تومان انجام میشود؛ یعنی
اینکه مشتری قیمت به تومان را از ما میپرسد و آن را بر اساس ارز
آزاد محاسبه و معادل دالری آن را به ما میپردازد .به عنوان مثال
زعفران کیلو  ۵میلیون تومان را با دالر  ۶۵۰۰تومانی محاسبه کرده و
چیزی حدود هر کیلو  ۸۰۰دالر به ما میپردازد.
وی به بخشنامه اخیر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد ارز
صادراتی اشاره کرد و گفت :این بخشنامه تأکید دارد که صادرکننده
باید ارز صادراتی خود را بر اساس نرخ  4۲۰۰تومان تحویل دولت بدهد
وگرنه باید عقوبت آن را هم بپذیرد و من صادرکنندهای که زعفران
خود را بر اساس دالر  ۶۵۰۰تومان میفروشم مگر دیوانه باشم که به
نرخ  4۲۰۰تومان به دولت بدهم.
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وی افزود :با این بخشنامه من صادرکننده یا باید با کارت یکبار مصرف
کاالیم را صادر کنم یا از طریق قاچاق محمولهام را به دست طرف
خارجی برسانم.
نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران
به این نکته اشاره کرد که  ۲۰سال زحمت کشیدهایم تا صادرات
زعفران را از  ۵تن به  ۲۲۰تن رساندهایم و حوزه صادراتی را از  3کشور
به  4۷کشور گسترش دادهایم ،اما اکنون با این سیاستگذاریها باید
به سمتی برویم که بازارمان را دو دستی تقدیم کشورهای رقیب کنیم.
در حالی که زحمتهای بسیاری برای برندسازی،بازاریابی و بازارسازی
کشیدهایم.
میری همچنین قاچاق پیاز زعفران را یکی دیگر از مشکالت پیشروی
کشور دانست و افزود :از  ۲۰روز آینده که پیاز زعفران را میتوانند از
زمین در بیاورند قاچاق پیاز شروع میشود و فقط این پیازها به
افغانستان نمیرود بلکه چین و کشورهای دیگر هم از این محصول
استفاده میکنند و در نتیجه رقیب ما در بازارهای دنیا میشوند جالب
اینجاست که هیچ سازوکار بازدارندهای در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،زعفران به عنوان یکی از سه کاالی مهم
صادراتی در کنار پسته و فرش ساالنه رقمی حدود  ۲۲۰تا ۲۵۰
میلیون دالر برای کشور ارز آوری در پی دارد که نمیتوان به راحتی با
بازار صادراتی آن شوخی کرد .از طرفی طی چند سال گذشته
کشورهایی همچون افغانستان و چین با استفاده از پیاز زعفران ایرانی
از طریق قاچاق روی به تولید این محصول آوردهاند تا بتوانند رقیب ما
در بازار صادراتی باشند( .بازگشت به فهرست)

افتتاح  2پروژه مهم کشاورزی در استان تهران
(خبرگزاری تسنیم  ۲4اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان اقتصادی
کوثر ،آئین افتتاح پروژه های " مزرعه  3هزار رأسی دام سبک مولد
(گوسفند و بُز) پُرتولید و پرورش شتر " و " پروژه تمام مکانیزه باغ
پسته  ۲۲۵هکتاری با سامانه آبیاری قطره ای " با حضور نماینده ولی
فقیه ،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و
همچنین وزیر جهادکشاورزی و مقامات استانی ،سه شنبه ۲۵
اردیبهشت ماه  ۱39۷در شهرستان ورامین برگزار می شود.
پروژه مزرعه  3هزار رأسی دام سبک مولد (گوسفند و بُز) پُرتولید و
پرورش شتر که از حیث وسعت و تکنولوژی بکار رفته ،برترین واحد
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پرورش دام سبک در سطح ایران می باشد ،با سرمایه گذاری بالغ بر
 ۱۱۵میلیارد ریال و اشتغال مستقیم  ۶۰نفر و غیر مستقیم  ۱۵۰نفر و
پیش بینی تولید (بعد از تکمیل ظرفیت) روزانه  ۱۵تن شیز بُز ( ۵هزار
تن در سال) و  ۶هزار رأس بَره و بزغاله مولد اصالح نژادی و  ۵۰نفر
شتر در سال ،افتتاح می شود.
مساحت کل پروژه  ۲۸هکتار می باشد که شامل  ۱3سالن به مساحت
 ۱3هزار متر مربع شامل یک سالن شیردوشی با ظرفیت  ۲*4۲واحد
بز دوش (بزرگترین واحد بزدوشی ایران) ۲ ،سالن پرورش بزغاله9 ،
سالن پرورش دام های مولد و یک سالن پرورش شتر می باشد.
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر متولی زنجیره یکپارچه تولید دام
گوشت گوسفندی ،از سال  ۱39۵اقدام به واردات ،پرورش ،تکثیر و
اصالح نژاد مولدهای پُر تولید دام سبک (گوسفند و بُز) و تولید و توزیع
اسپرم و جنین دام سبک نموده است و این شرکت در حال حاضر
متولی پرورش و تکثیر  ۶نژاد گوسفندی و  ۲نژاد بُزی و  3نژاد شتر
می باشد .تشکیل  ۶۰هزار رأس گله مولد پایه های مادری و پدری
نژادهای فوق الذکر در استان های کرمانشاه ،مازندران و اردبیل جهت
پشتیبانی  ۵۰۰هزار رأس گله های مولد صنعتی به صورت اقماری با
سایر دامداران از برنامه های اصلی شرکت اجداد سپیدان کوثر در افق
 ۱4۰4می باشد که این رقم توان جلوگیری و جایگزینی  3۰درصد از
گوشت قرمز گوسفندی را دارا می باشد.
همچنین پروژه تمام مکانیزه باغ پسته  ۲۲۵هکتاری مجهز به سامانه
آبیاری قطره ای با سرمایه گذاری بالغ بر  ۱۸۵میلیارد ریال و اشتغال
مستقیم  ۷۰نفر و غیر مستقیم  ۷۵نفر و پیشبینی تولید (بعد از
تکمیل ظرفیت)  ۱3۵۰تن پسته تازه و  ۵۰۰تن پسته خشک ،افتتاح
می شود.
الزم به ذکر است پروژههای مذکور متعلق به شرکت تولیـدی اجداد
سپیـدان کوثر و مجتمع کشت و صنعت اشراق از شرکتهای تابعه
گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر
میباشد که در سال حمایت از کاالی ایرانی و در راستای اهداف و
سیاست های اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال در مناطق کمتر توسعه
یافته به بهره برداری میرسد( .بازگشت به فهرست)

ساالنه  150هزارتن قارچ در کشور تولید میشود
(خبرگزاری فارس  ۲9اردیبهشت )9۷
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معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از مردم خواست قارچ
خوراکی مورد نیاز خود را از فروشگاه ها و مراکز معتبر و در قالب بسته
بندی های لیبل دار خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد
کشاورزی ،مدیر کل امور گلخانه ها ،گیاهان دارویی و قارچ معاونت
امور باغبانی ضمن تاکید بر سالم بودن قارچ های خوراکی واحدهای
تولیدی مجوزدار کشور اعالم کرد :مسمومیت های انسانی که اخیرا با
مصرف قارچ در بعضی از استان های کشور رخ داده است ،در نتیجه
مصرف قارچ هایی است که به طور فصلی توسط برخی افراد بومی از
منابع طبیعی و عرصههای جنگلی برداشت میشود.
غالمرضا تقوی افزود :تشخیص سمی یا غیر سمی بودن قارچ های خود
رو در عرصه های منابع طبیعی کار مشکلی است و نیاز به آزمایشگاه
دارد و از این رو توصیه می شود مصرف کنندگان از خرید قارچ های
فله ای بی نام و نشان و از دست فروشان خودداری کنند.
وی با بیان این که  9۰۰واحد تولید قارچ خوراکی دارای مجوز در
کشور فعال و هزاران نفر در این عرصه مشغول کار هستند ،اظهار
داشت:وقتی در کشور چنین ظرفیتی برای تولید سالم این ماده
خوراکی وجود دارد ،مصرف کنندگان نباید ریسک خرید قارچ های
برداشت شده از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی را بپذیرند ،زیرا
احتمال سمی بودن آن باال است.
تقوی تصریح کرد :ساالنه در کشور  ۱۵۰هزار تن تولید قارچ داریم و
سرانه مصرف نیز یک کیلوگرم است و از این رو کمبودی در زمینه
تولید این محصول وجود ندارد.
وی جمع آوری قارچ از عرصه های منابع طبیعی را اساسا نادرست
دانست و گفت :برای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز قارچ از عرصه
های منابع طبیعی -که معموال برای امرار معاش انجام می شود -در
طرح توسعه اشتغال روستایی ،تسهیالتی را برای تولید قارچ خوراکی
در چارچوب تولیدات گلخانه ای و قارچ در نظر گرفته ایم و این افراد
می توانند با رعایت شرایط و یا در قالب تشکل ها از این تسهیالت
استفاده کنند.
مدیر کل دفتر امور گلخانه ،گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور
باغبانی ،شناسایی و آموزش واحد های تولیدی بدون مجوز را از دیگر
اقدامات برای کاهش برداشت قارچ از عرصه های منابع طبیعی عنوان
کرد( .بازگشت به فهرست)
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صنعت
سرگذشت کارآفرین البرزی ،از بازاریابی با دوچرخه تا
اشتغالزایی برای  10نفر
(خبرگزاری تسنیم  ۱اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم« ،بیکاری و اشتغال» به
عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور محسوب میشود؛ به
طوریکه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخهای
توسعه یافتگی جوامع خواهد بود.
درحالی که طی سال های اخیر روند بیکاری رو به رشد بود،برخی
جوانان منتظر اشتغالزایی از سوی دولت نماندند و خود دست به کار
شدند .علی شفقت ،جوان کارآفرین البرزی کارش را از بازاریابی با
دوچرخه شروع کرده است.
وی ادامه داد :برای راهاندازی کارگاه بستهبندی حبوبات و خشکبار به
دنبال کسب اطالعات بودم ،به هر فروشگاهی سر میزد و از اهداف و
کارش با آنها حرف میزد و آنها او را راهنمایی میکردند ۶ .ماه برای
شروع کارش تحقیق کرد تا باالخره با کمک مادر و خواهرش کارگاه
بستهبندی را راهاندازی کرد.
*با دوچرخه بازاریابی می کردم  /محصوالتم را با دوچرخه به مشتری
میرساندم
در شروع کار با انگیزه باال با دوچرخه ای که داشتم مغازهها و
فروشگاهها را سر میزدم و به آنها محصوالتم را معرفی میکردم.
بازاریابی با دوچرخه بسیار به من کمک کرد .سرعت کارم را باال برد.
پول نداشتم موتور بخرم با همان دوچرخه بازاریابی میکردم و در ابتدا
حتی سفارشات کم را با همین دوچرخهام میبردم اما وقتی سفارشها
مقدارش زیاد میشد یک پیکان وانت اجاره میکردم و با خواهر و
مادرم بستهها را بار ماشین می کردیم و من برای فروش راهی بازار
میشدم.
حبوبات را اول خواهر و مادرم پاک میکردند و بستهبندی میکردیم
اما با ادامه کار و گسترش کار توانستم نیروی جدید به مجموعه اضافه
کنم و برای  ۱۰نفر اشتغالزایی کردم .از هر محصولم در ماه نزدیک به
 9۰۰کیلو فروش دارم و تقریباً هر ماه با کسر حقوق کارگرهای کارگاه
برای خودم نزدیک به دو میلیون تومان میماند که این درآمد با
پیشرفت کار انشااهلل بیشتر خواهد شد.
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کمکم با پیشرفت کارم توانستم برای کارگاه یک ماشین وانت خریداری
کنم و یک سواری سمند هم با زحمات خودم و خواهر و مادرم
توانستم بخرم .در هر کاری تالش کنی و صبر داشته باشی مطمئنن
موفق خواهی شد.
«ب» بسم اله تا فروش محصوالت /راه اندازی کارگاه بستهبندی آپولو
هوا کردن نیست
کار بستهبندی بسیار کار راحتی است .منظورم این است که کار
تخصصی نیست و فقط کمی پشت کار و اراده مورد نیاز است.
راهاندازی کارگاه بستهبندی آپولو هوا کردن نیست و فقط جدیت و
پشت کار میخواهد.
در حالت کلی روش کار اساسا به این شکل است که اگر ماشین
نداشته باشید یک بلیط اتوبوس میخرید و راهی شهرستان مورد نظر
خودتان میشوید و شهرستانی را انتخاب میکنید که حبوبات خوبی
داشته باشد با کشاورزان مذاکره میکنید و تمام چانه زنی
خودتان را به کار می گیرد تا بتوانید محصوالت را با قیمت پایین
خریداری کنید  .در صورتی که با قیمت پایین محصولی را خریداری
کنید می توانید با قیمت مناسب هم به مشتری عرضه کنید .خرید که
انجام شد حاال هرچقدر هم که باشد فرقی ندارد تمام بار را میدهید به
اتوبارها و باربریها تا برایتان تا شهر خودتان بیاورند و در زمان مناسب
بسته بندی کنید .بعد از انجام بازاریابی آنها را به فروش میرسانید.
این شد روش راهاندازی یک کارگاه بستهبندی حبوبات از «ب» بسماله
تا فروش محصوالت کارگاه که فقط یک اراده و بازارسنجی نیاز دارد.
* بعد از بازارسنجی حتی با هیچ هم میتوان شروع کرد/با یک دستگاه
و یک ترازو شروع کردم
وی ادامه داد :من با  ۱۰میلیون تومان شروع کردم  ۱۰.میلیون وام
بسیج سازندگی انگیزه من برای راهاندازی کارگاه بستهبندی حبوبات
بود .البته با  ۵میلیون تومان هم میتوان شروع کرد .عالقمندان به این
کار سعی کنند با مطالعه و تحقیق شروع کنند .به نظر من کاری که با
مطالعه و بازار سنجی و تحقیق شروع شود به زمین نمیخورد .من با
یک دستگاه پرس و یک ترازو در حال پخش محصوالتم به استانهای
کشور هستم .حتی کسانی که محلی را برای اختصاص دادن به این کار
دارند اما پول اولیه ندارند و وام از بسیج سازندگی هم نمیخواهند
بگیرند میتوانند با هیچ شروع کنند .یعنی بعد از بازار سنجی و
اطمینان از فروش محصوالت و اطمینان از وجود مشتری با چک
محصوالت خود را بخرند و به فروشگاهها نقدی بفروشند .اینطوری پول
در گردش کار آنها بیشتر خواهد شد و به مرور با پسانداز سود خود
میتوانند یک کارگاهی را خریداری کنند.
*کارخانهها روزی زیرپله بودند /جوانان اعتماد بنفس داشته باشند
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یکی از مشکالت برخی جوانان ایرانی اعتماد به نفس نداشتن در آغاز
هر کاری است .از آنجایی که برخی از جوانان میترسند که شکست
بخورند کاری را شروع نمیکنند .اما اگر قرار بود هر فعال اقتصادی
بترسد که االن ما کارخانههای بزرگ را نداشتیم .این کارخانههای
بزرگ هم روزی از یک مغازه کوچک یا حتی از زیر پلهای آغاز کردند.
مزیت عرصههای اقتصاد مقاومتی این است که فعالیت در کارگاههای
کوچک و زودبازده آغاز میشود .کارگاههایی که خرج آب و برق و
مراقبت و کرایه پایینی دارند از این نظر کارگاههای کوچک در شروع
کار به زعم بسیاری از کارشناسان بسیار مفید فایده است .باید با
مطالعه و تحقیق شروع کرد تا ترسی در دل باقی نماند .هیچوقت هیچ
تالشی بدون نتیجه نخواهد ماند .من در شروع کار اصال فکر نمیکردم
روزی صاحب برند «روژدا» شوم .روژدا به منی سایه مادر است .من کم
کم باید کارم را گسترش دهم و به فکر صادرات باشم.
*سودکم ،فروش زیاد برکت میآورد /این موارد را رعایت کنید
تجربه یکساله من در خدمت عالقمندان است .هر جوانی که مایل
باشد را میتوانم راهنمایی کنم تا به مقصد خودش برسد .اگر کارگاه
راهاندازی کردیم باید خودمان بازاریابی کنیم تا چم و خم بازار دستمان
بیاید .باید چند ویزیتور قوی نیز استخدام کنیم تا در کنار خودمان به
بازاریابی برای محصول کمک کنند .قیمت مناسب ،بستهبندی شکیل و
روابط عمومی خوب با فروشگاهها از عوامل موفقیت در این کار
هستند.یکی از رمزهای موفقیت من سود کم فروش زیاد بود که این
اصل اگر رعایت شود هم کار برکت میگیرد و هم سود خوبی عایدمان
میشود.
*دولت غصه فروش را باید از تولیدکنندهها کم کند
دولت باید به تولیدکنندگان انگیزه بدهد و باید به فروش محصوالت
تولیدکنندگان کمک نماید .همچنین دولت باید اجازه ندهد که تولید
کننده غصه فروش محصوالتش را داشته باشد .بلکه تولیدکننده فقط
باید بر روی تولید تمرکز کند تا موفق باشد .با این روش به خودکفایی
می رسیم نه اینکه تولیدکننده از ترس اینکه محصوالتش بر روی
دستش بماند با احتیاط و ترس بخواهد تولید داشته باشد .دولت باید
محصوالت تولیدکنندگان را یکجا خریداری کند و در فروشگاههای
دولتی عرضه نماید( .بازگشت به فهرست)

ارتقاء سطح تکنولوژی ،الزمه رقابت پذیری فوالد ایران
(خبرگزاری فارس  4اردیبهشت )9۷

شماره  108بهمن 96

تکنولوژی فاینکس  FINEXیکی از تکنولوژی های جدید مورد
استفاده در برخی از کشورها برای تولید فوالد است که کامال منطبق
با شرایط ایران است و باید مورد توجه قرار گیرد.
خبرگزاری فارس؛ امروزه یکی از مهمترین مباحث روز دنیا در حوزه
فوالد ،ارتقاء بهره وری است که ارتباط مستقیم با قیمت تمام شده
دارد .به طور کلی ،پارامترهای زیادی بر قیمت تمام شده فوالد
تاثیرگذار هستند اما قبل از همه اینها در هر کشور می بایست
تکنولوژی متناسب با منابع آن کشور مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند
قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار دهد .ایران به دلیل دارا بودن منابع
عظیم گاز و سنگ آهن ،بیشتر از تکنولوژی احیاء مستقیم و کوره
قوس برای تولید فوالد استفاده می کند .در حالیکه در کشور چین به
دلیل دارا بودن منابع غنی زغال سنگ ،بخش اعظمی از فوالد خود را
از روش کوره بلند تامین میکنند .به صورت کلی ،هر کشوری با در
نظر گرفتن مزیت های موجود در کشور خود به انتخاب تکنولوژی
بهینه جهت تولید فوالد می پردازد.
یکی از تکنولوژی های جدید مورد استفاده در برخی از کشورهای دنیا
که کامال منطبق با شرایط ایران است تکنولوژی فاینکس ()FINEX
می باشد .این روش فوالدسازی اولین بار توسط شرکت  POSCOدر
کره جنوبی طراحی و به مرحله اجرا رسید .این روش که به جای کک
و گندله مستقیما از سنگ آهن هماتیتی کم عیار و پر عیار و زغالسنگ
حرارتی استفاده می کند نظر بسیاری از فوالدسازان دنیا را به خود
جلب کرده است .یکی از بزرگترین مزایای این روش ،حذف کارخانه
گندل ه سازی و کک سازی است .این امر موجب کاهش هزینه حمل
نیز شده که تاثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده فوالد دارد .با
محاسبات انجام شده می توان گفت صرفه جویی در سرمایه گذاری
اولیه یا  CAPEXروش فاینکس نسبت به روش های کوره قوس و
کوره بلند حدود  3۰درصد و در هزینه های جاری یا  OPEXبین ۱۰
درصد تا  ۱۵درصد است.
از طرف دیگر ،نکته ای که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی (ایمیدرو) و همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید مد
نظر قرار دهند این است که بهتر است با تعیین تکلیف مجوزهای
کاغذی متقاضیان به استقبال از طرح هایی که اوال در کنار آب هستند
و ثانیا از تکنولوژی های روز دنیا در تولید فوالد از قبیل فاینکس بهره
می برند ،بروند .باید این حقیقت را پذیرفت که واحدهای فوالدی با
ظرفیت  ۲۰۰الی  3۰۰هزارتنی هیچ توجیهی چه از بعد فنی و چه از
بعد اقتصادی در صنعت فوالد ایران ندارد .فقط با ادغام این واحدها می
توان جلوی زیاندهی و یا تعطیلی آنها را گرفت.
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در مجموع ،پیشنهاد میشود با جذب سرمایه داخلی و خارجی برای
راه اندازی  ۵واحد  ۲میلیون تنی جمعا به ظرفیت  ۱۰میلیون تن با
تکنولوژی نوین (ترجیحا فاینکس) در چابهار و یا سواحل مکران برنامه
ریز ی شود تا هم از احداث واحد های غیر اقتصادی و کوچک  ۲۰۰الی
 3۰۰هزار تنی جلوگیری به عمل آید و هم قطب صادراتی فوالد کشور
از مرکز به جنوب که به دریاهای آزاد متصل است ،منتقل شود .در
عوض واحدی که خواسته یا ناخواسته در مرکز کشور قرار گرفته است
به جای پرداختن هزینه های گزاف حمل و نقل جهت صادرات در
درجه اول به تامین نیاز داخل بپردازد( .بازگشت به فهرست)

کارخانه آهک قلعهگنج با هدف محرومیت زدایی در نیمه

رشد  32درصدی تولید کاغذ در کشور طی سال گذشته

دوم سال افتتاح میشود

(خبرگزاری تسنیم  ۸اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و
سلولزی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بطور کلی مصرف انواع
کاغذ در ایران به دلیل تغییر الگوی مصرف توسعه صنعتی رو به
افزایش است.
محمد علی اسفندیاری افزود :سال گذشته مجموع تولید کاغذ کشور
در یک شرایط بسیار عالی قرارداشت.
وی همچنین اظهارداشت :پارسال تولیدات حوزه کاغذ اعم از روزنامه،
چاپ و تحریر ،تیشو ،بسته بندی و مقوا به  ۷۷۰هزار تن رسید که
نسبت به سال  ۱39۵از رشد  3۲درصدی برخوردار بود.
معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :پارسال بجز ک اهش تولید در حوزه کاغذ چاپ ،تحریر و
روزنامه خوشبختانه سایر حوزه ها از رشدقابل توجهی برخوردار بودند.
وی در ادامه افزود :کاغذ بسته بندی طی  ۱۲ماهه سال گذشته به
تولید بی سابقه  ۵4۰هزار تن رسید که  ۶۰درصد نسبت به سال
 ۱39۵رشد را نشان می دهد.
اسفندیاری تصریح کرد :پارسال  ۱۰۰هزار تن کاغذ بسته بندی روی
ریل صادرات قرار گرفت که در نوع خود بی سابقه بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به توان  3۷درصدی
تولید کاغذ تیشو کشور در سال  ۱39۶گفت :خوشبختانه در سال
گذشته نه تنها مجموع نیاز بازار از تولیدات داخلی تامین شد بلکه ۱۲
هزار تن از این کاغذ روی ریل صادرات قرار گرفت.
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معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه کاغذ تیشو در تولید دستمال کاغذی کاربرد دارد،
افزود :این کاال امروز با مدرنترین ماشین آالت و بهترین کیفیت در
کشور تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه می شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به کاهش تولید کاغذ در حوزه چاپ ،تحریر و
روزنامه اظهارداشت :شرکت های فعال در این حوزه به دلیل مقرون به
صرفه بودن تولید سایر کاغذها کمتر مبادرت به تولید کاغذ چاپ،
تحریر و روزنامه می کنند( .بازگشت به فهرست)

(خبرگزاری فارس  ۸اردیبهشت )9۷

در نیمه دوم سال  9۷کارخانه آهک قلعه گنج با ظرفیت  9۰هزار تن
در سال افتتاح میشود و با بهرهبرداری از این طرح برای  ۵۰نفر به
صورت مستقیم شغل ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی بنیاد مستضعفان ،در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
درخصوص ایجاد پایلوت اقتصاد مقاومتی در یکی از مناطق محروم
کشور ،بنیاد مستضعفان شهرستان قلعه گنج استان کرمان را بهعنوان
شهر الگوی اقتصاد مقاومتی انتخاب کرد.
از زمان انتخاب این شهرستان بهعنوان شهر الگوی اقتصاد مقاومتی
فعالیتهای متعددی در حوزههای مختلف برای توسعه پایدار منطقه
قلعه گنج از سوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در این منطقه انجام
شده است .یکی از این اقدامات راهاندازی کارخانه آهک قلعه گنج است.
طرح احداث کارخانه تولید آهک در زمینی به مساحت  ۱4هکتار آغاز
شده و بر اساس برنامهریزی به عمل آمده پیش بینی میشود در نیمه
دوم سال  9۷به بهرهبرداری برسد.
در حال حاضر  3۰نفر از افراد بومی منطقه قلعه گنج در سایت احداث
مشغول به کار هستند و در صورت راهاندازی کارخانه حدود  ۵۰نفر
اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
کارخانه آهک قلعه گنج با ظرفیت تولید ساالنه  9۰هزار تن آهک در
استان کرمان توسط شرکت معدنی دماوند به بهره برداری خواهد
رسید.
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این خط شامل سه پایه کوره ،سازه پیشگرم کن ،کولر ،نوار نقاله ها و
سرندهای ورودی ،سیلوها و بونکرهای مواد ،ساختمان برق ،تونل های
برق و غیره است.
کلنگ ساخت این کارخانه  ۲9شهریور  9۶با حضور رئیس بنیاد
مستضعفان و با اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیارد ریال به زمین زده شد.
(بازگشت به فهرست)

وی ضمن اشاره به این جمله که قاچاق مشکل بزرگ نساجی باالخص
پوشاک در کشور است ،اظهارداشت :کسی مخالف ورود کاالی بصورت
قانونی در کشور نیست ولی ورود غیر قانونی و قاچاق چرا؟!
حریری یادآورشد :حجم واردات پوشاک بصورت رسمی به کشور ساالنه
 ۶۰میلیون دالر بوده در حالیکه این میزان از مسیر قاچاق به بیش از
دو میلیارد دالر در سال می رسد( .بازگشت به فهرست)

نخ نساجی تولید داخل حرف زیادی برای گفتن در بازار

صنعت باید از مونتاژ به نوآوری حرکت کند

جهانی دارد

(خبرگزاری فارس  9اردیبهشت )9۷

(خبرگزاری تسنیم  9اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،وحید حریری افزود :ظرفیت فعلی تولید
نخ در سیستم منسوجات پنبه ای و الیاف مصنوعی  ۲۰۰تا  ۲۲۰هزار
تن در سال است.
وی همچنین اظهارداشت :بدون شک با راه اندازی واحدهای جدید و
در عین حال فعال سازی ظرفیت های بالستفاده در کارخانجات موجود
کشور توان تولید در این حوزه به  ۲۶۰تا  ۲۷۰هزار تن در سال خواهد
رسید.
این تولیدکننده نخ در صنعت نساجی با بیان اینکه در حال حاضر انواع
مختلف نخ برای استفاده در صنعت نساجی و پوشاک تولید می شود،
گفت :امکان تامین تمامی نیاز داخل به نخ مورد نیاز در رسته
منسوجات پنبه ای و الیاف مصنوعی با بهره برداری از واحد های جدید
تولید نخ در کشور وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه بیش از  9۰درصد واحدهای ریسندگی کشور
خصوصی هستند ،افزود :تولید نخ در ایران نسبت به رقبای خارجی
درجه یک از کیفیت الزم برخوردار است.
حریری تصریح کرد :کارخانجات تولید نخ متعلق به بخش خصوصی
امروز همپای شرایط روز و کیفیت مطلوب به سمت جلو در حال
حرکت هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بهبودی شرایط
تولید در حوزه صنعت نساجی کشور تالش همه جانبه را می طلبد،
گفت :متاسفانه این صنعت امروز با مشکالت زیادی دست به گریبان
است.
تولیدکننده نخ در صنعت نساجی افزود :فرسودگی و قدیمی بودن
ماشین آالت ،بهره وری پائین ،مالیات ،نرخ سود تسهیالت بانکی،
قاچاق ،واردات بی رویه و غیره از جمله این مشکالت است.
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عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به نقد سیاستهای صنعتی
در کشور پرداخت و گفت :یک سیاست این بود که تاجرها را صنعتگر
کنند .در حالی که صنعتگر واقعی کسی است که کارآفرین باشد ،بتواند
سختیهای مختلف را به جان و دل بخرد.
ابراهیم سوزنچی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دکترای
سیاستگذاری علم ،تکنولوژی و نوآوری در گفتار منتشرشده در
ماهنامه مسیر ،وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب
اسالمی به نقد سیاستهای صنعتی در کشور پرداخت.
این استاد دانشگاه معتقد است :دانشبنیان شدن به معنای مدنظر ،این
است که تولید ثروت از دانش صورت گیرد .در بسیاری از کاالها نیز به
دلیل عدم نیاز به دانش باال جهت تولید؛ ارزش افزوده کمی ایجاد
میشود ،اما اگر دارویی تولید شود که فرموالسیون آن را کسی جز شما
نداند ،میتوانید درآمدی بسیار بیشتر از مواد سازندهاش به دست
آورید .در این کاال در واقع هزینه دانش آن ستانده میشود.
وی درباره تاریخ صنعتی ایران بیان داشت :در چارچوب توسعه صنعتی
کشور ،هیچوقت تولید ماشین آالت شکل نگرفت .بیشتر از اینکه
سیاستگذاران به دنبال صنعتی شدن بوده باشند ،به دنبال احداث
کارخانه بودند و احداث کارخانه با صنعتی شدن بسیار متفاوت است.
در کنار تعرفه صفر گمرکی برای ماشین آالت از سال  ۱34۲تا سال
 ۱3۵۷نرخ ارز را خیلی پایین نگه داشته بودند .نرخ ارز در  ۷تومان
ثابت بوده و تنها در دو سال آخر افزایش قیمت یافت .این نشان
میدهد ،واردات ماشین آالت به صرفه بوده است ،چرا که تورم وجود
داشت و این یعنی کمتر شدن هزینه واردات ماشین آالت در طول
زمان ،یعنی هزینه احداث کارخانه بسیار پایین است؛ در نتیجه به
سرعت کارخانه تاسیس میشد و حرکتی هم در زمینه ساخت ماشین
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آالت صورت نمیگرفت .سیاست دیگر این بود که تاجرها را صنعتگر
کنند .در حالی که صنعتگر واقعی کسی است که کارآفرین باشد ،بتواند
سختیهای مختلف را به جان و دل بخرد و کارخانه یا هر پلنتی را که
احداث میکند ،دائما نوآوری کرده و آنرا بهبود بخشد ،اما تاجرها
کارخانه را احداث میکردند ،سالیان سال کارخانه کار میکند تا
آنجایی که همه چیز مستهلک شود ،سپس دوباره تصمیم گیرد که
ماشین آالت جدید بیاورد.
سوزنچی درباره سیاستهای صنعتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی
گفت :اما پس از انقالب نیز در ابتدا ،کشور گرفتار جنگ تحمیلی بود.
سپس نیز ،تفکرات توسعهای که متولی کار شدند ،به این ماجرا فکر
نکردند .در سال  ۸4رهبر معظم انقالب صدر و ذیل اصل  44را تغییر
دادند .مقرر شد بخش خصوصی بتواند فعالیتهای اصلی اقتصاد را در
دست بگیرد و بسیاری از شرکتهای دولتی نیز خصوصی شوند .این
نقطه تحول اول بود ،که ده سال پیش اتفاق افتاد .بنابراین فرموده
رهبر معظم انقالب که طی برنامه ده ساله ،صنعت باید از مونتاژ به
نوآوری حرکت کند ،یکی از صحبتهای کلیدی و اساسی است .یعنی
شاه کلیدی است که ما باید به آن توجه کنیم.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف درباره برنامه عبور از مونتاژکاری
گفت :مشارکت سه گروه ماشینسازان ،استفادهکنندگان ماشینآالت و
دولت و استفاده از تجارب آنها در تدوین برنامه مهم است .یکی دیگر از
الزامات بسیار مهم ،توجه به بازارهای جهانی است .اولویتگذاری اصل
سومی است که وجود داشته و باید به آن توجه کرد .یعنی بدون
اولویت کار کردن و اعطای وام و تسهیالت بدون اولویتبندی به
کارآفرین اشتباه است .راهکار دیگر خرید شرکتهای ورشکسته است .در
قسمتهایی از دنیا که صنایع موجود دنیا دچار بحران میشوند،
کارخانهها و صنایع قوی ورشکست شده ،حاضر به فروش کل
سیستمشان میشوند( .بازگشت به فهرست)

«ایرانی بپوش» | 260هزار کارگر ایرانی با قاچاق پوشاک
بیکار شدند
(خبرگزاری تسنیم  ۱۵اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،برنامه ریزی های
تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کاال مرتبط است.
تاثیرات مخرب قاچاق همچون بی ثباتی اقتصادی و اختالل در برنامه
ریزی های اقتصادی است و قاچاق کاال به کاهش تولیدات صنعتی
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منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال
مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد.
رواج قاچاق کاال و سرمایه گذاری در این بخش ،به دلیل سودآوری
بسیار زیاد آن ،موجب می گردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و
اشتغال زا کاهش یابد ،در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی
برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در
برخی مواقع به زیان دهی ،ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت
آن واحدهای تولیدی منجر می گردد.
برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق کاال سیاست های تجاری را
خنثی می کند .دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست هایی را در
مورد حجم واردات و صادرات وضع می کند ،ولی قاچاق کاال اهداف
دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاست های بازرگانی اتخاذ شده بی
اثر می سازد .قاچاق کاال به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل
می کند و قاچاق کاالهای صادراتی نیز باعث می شود که اهداف
اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.
تشویق صدور کاال از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن
برای واردات کاالی قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز می شود) و
نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر
خواهد شد .از این رو ،قاچاق کاال بطور غیرمستقیم و با ایجاد
نابهنجاری های اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی می شود.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی
اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد
شود و این در حالی است که این رقم در بهترین شرایط حتی به پانصد
هزار هم نرسیده است.
با توجه به آمار و ارقام بین المللی هر  ۱۰هزار دالر کاالی قاچاق که به
کشور وارد شود ،یک فرصت شغلی را از بین خواهد برد .به عبارت بهتر
اگر هر دالر  4۲۰۰هزار تومان در نظر گرفته شود هر  4۲میلیون
تومان کاالی قاچاق یک فرصت شغلی را از بین خوهد برد.
یکی از زمینه های ایجاد اشتغال حجم چشم گیر اشتغال در صنعت
پوشاک است .طبق محاسبه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که
حجم قاچاق پوشاک حدود ۲.۶میلیارد دالر برآورد می شود ،این مبلغ
با دالر  4۲۰۰تومانی رقمی حدود  ۱۰هزار و  9۲۰میلیارد تومان است.
یعنی میزان حجم قاچاق پوشاک حدود  ۱۰هزار و  9۲۰میلیارد تومان
است  .با محاسبه اینکه هر 4۲میلیون تومان یک فرصت شغلی از بین
می رود ،با این احتساب بالغ بر  ۲۶۰هزار فرصت شغلی از بین می رود.
(بازگشت به فهرست)
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افزایش  47درصدی تولید فوالد در ایران
(خبرگزاری فارس  ۱۵اردیبهشت )9۷

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :کشور ما در چند ماهه سال ۲۰۱۸
بیش از  ۱۰برابر متوسط افزایش تولید زنجیره فوالد جهان ،افزایش
تولید در حوزه فوالد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا ،محمد شریعتمداری امروز
در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی که در خراسان رضوی برگزار شد،
گفت :تولید فوالد کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا
کرده است و در چند ماهه اول سال  ۲۰۱۸نسبت به مدت مشابه سال
قبل از آن افزایش بیش از  4۷درصدی داشته است .
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :نرخ متوسط افزایش تولیدات فوالد
در دنیا  4.۱درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به کاالی با کیفیت باید نوسازی
صنعتی انجام دهیم،تصریح کرد :با همت نمایندگان مجلس بالغ بر ۵
هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی واحدهای صنعتی کشور در نظر
گرفته شده است که  3هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان آن در طول سال
اختصاص خواهد یافت.
شریعتمداری با اعالم اینکه میزان تولید کاالی قابل رقابت با نوسازی
صنعتی افزایش خواهد یافت ،گفت :یکی از مهمترین توجهات ما برای
حمایت از کاالی ایران ارتقای کیفیت آن است و ایجاد شرایط اعتباری
مناسب برای خرید مطلوب کاالی ایرانی توسط خریداران نیز باید مورد
توجه واقع شود که در این زمینه باید قدمهایی با همکاری سیستم
بانکی در سال  9۷برداشته شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای استفاده از کاالی ایرانی در
حوزه فرهنگی و رسانه ای نیز باید گام های خوبی برداشته شود.
شریعتمداری در پایان تصریح کرد :کشور ما امروز یک کارگاه بزرگ
صنعتی در رشتههای مختلف است ،تولیدات ما در بسیاری حوزه ها
تولیدات قابل اعتنایی در جهان هستند( .بازگشت به فهرست)

خبر خوش سپاه به مردم /ستاره ایران درخشید؛
خودکفایی بنزین با تجهیزات ایرانی محقق شد
(خبرگزاری تسنیم  ۱۷اردیبهشت )9۷
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سردار سرتیپ پاسدار
عباداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء در حاشیه
نمایشگاه بینالمللی نفت ایران در نشستی خبری اظهار داشت :قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء امروزه توانمندی باالیی از حیث نیروی انسانی،
ماشینآالت و فناوریهای روز دارد و در  ۱۰حوزه بزرگ کشور فعالیت
میکند.
سردار عبداللهی با بیان اینکه ما بر اساس اولویتبندی و نیاز کشور به
پروژهها ورود میکنیم گفت :هر ساله جلسات مختلفی با وزرای دولت
گذاشته میشود که در این جلسات تالش میشود بر اساس
اولویتبندی و نیاز کشور تدابیری اندیشیده و همگرایی موثری با دولت
داشته باشیم.
وی افزود :در سالهای  9۵و  ،9۶عملکرد خوبی داشتیم اما سال ،9۷
سال ویژهای است چرا که در سال جاری  4۰ابرپروژه مهم را به ارزشی
بالغ بر  ۱۱۸هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسانیم که در این
بین  ۱۰پروژه بزرگ نفتی ۱۱ ،پروژه آب ۱۰ ،پروژه راه و راهسازی۲ ،
پروژه صنعت و معدن 3 ،پروژه ساختمان و ابنیه 3 ،پروژه اطالعات و
فناوری و  ...هستند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء ،پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را
یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی کشور عنوان کرد و گفت :در
سال گذشته اولین فاز این پاالیشگاه به بهرهبرداری رسید و تا امروز
بیش از  ۶میلیارد لیتر تولید فرآورده در این پاالیشگاه محقق شده که
از این رقم حدود  3میلیارد لیتر بنزین بوده است.
سردار عبداللهی افزود :خبر خوشی را برای مردم ایران داریم که و آن
این است که فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در روزهای اخیر به
بهرهبرداری رسیده و هم اکنون تولید بنزین این پاالیشگاه به ۲۲
میلیون لیتر رسیده است .به طوریکه روزانه  ۲4۰هزار بشکه از میعانات
گازی در این پاالیشگاه تبدیل به فرآورده میشود و در روزهای آینده با
حضور ریاست محترم جمهوری فاز دوم این پاالیشگاه به بهرهبرداری
رسمی میرسد.
وی تصریح کرد :همچنین در روزهای آتی واحد تقطیر فاز سوم نیز به
بهره برداری خواهد رسید و بهرهبرداری کامل از این پاالیشگاه را با
ظرفیت پاالیش روزانه  3۶۰هزار بشکه میعانات گازی تا پیش از پایان
سال  9۷خواهیم داشت.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء ادامه داد :با بهرهبرداری از فاز
دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به خودکفایی در تولید بنزین
رسیدهایم که این خودکفایی با حمایت و استفاده از کاالی ایرانی رقم
خورده است چرا که بیش از  ۷۰درصد از تجهیزات مورد استفاده در
پاالیشگاه خلیج فارس ،تجهیزاتی است که ساخت ایران است.
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سردار عبداللهی اذعان داشت :ایران با بهرهبرداری از پاالیشگاه خلیج
فارس به جمع کشورهای صادرکننده بنزین میپیوندد که این مهم
پیش از بهرهبرداری کامل از پاالیشگاه نیز با برنامهریزی دولت قابل
تحقق است.
وی طرح سامانه جمعآوری آبهای غرب کشور را بزرگترین پروژه آبی
کشور عنوان کرد و گفت :در مجموع این طرح  ۱۵۵کیلومتر تونل،
 ۶۸۰کیلومتر خط انتقال با قطر  ۲4۰۰و  ۲۶۰۰میلیمتری دیده شده
که عمده کار این طرح به اتمام رسیده و حتی درخصوص ساخت
شبکههای سوم و چهارم که احداث آنها برعهده جهاد کشاورزی بوده
نیز اقدام کردهایم و این شبکهها تکمیل شده است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء افزود :بهرهبرداری از این پروژه
درزمانی که کشور با تنشهای آبی روبرو است میتواند هم در زمینه
تامین مناسب آب شرب و هم در زمینه احیای کشاورزی و احداث
کمربند سبزی در غرب کشور برای مبارزه با ریزگردها بسیار موثر باشد
و دولت باید برای استفاده از این آب در صنایع پاییندستی و تکمیل
ارزش افزوده فکر کند.
سردار عبداللهی از همگرایی و پشتیبانی مناسب دولت و عنایت ویژه
مقام معظم رهبری برای تامین مالی و تکمیل طرح سامانه جمعآوری
آبهای غرب کشور خبر داد و گفت :کارهای پاییندستی در حد رفع
نقصهایی باقی مانده که تا پایان سال این طرح به طور کلی به اتمام
میرسد.
وی با اشاره به اینکه شرکت صدرا یک شرکت ورشکسته بود گفت :این
شرکت ورشکسته با مدیریت قرارگاه به جایی رسید که اکنون میتواند
پروژههای بزرگی را در زمینه پروژههای نفتی و ساخت کشتیهای
بزرگ و  ...انجام دهد که تاکنون عالوه بر فعالیت در زمینه ساخت ۱۰
سکوی نفتی که یکی از آنها در پایان سال  9۶به آباندازی شد و 9
سکوی دیگر بیش از  9۰درصد پیشرفت دارند و تا  ۵ماه آینده تمامی
آنها به آباندازی میشوند ،یک کشتی  ۱۱3هزار تنی ساخته و تحویل
شده و کشتی دوم نیز تا پایان سال انجام میگیرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء افزود :از مجموع  ۱۱۸هزار
میلیارد تومان ارزش پروژههایی که تا پایان امسال به بهرهبرداری
میرسند  ۱۰۰هزار میلیارد تومان در صنعت نفت است که بخشی از
آن سکوهای پارس جنوبی و بخش دیگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
و همچنین پروژه هایی در زمینه احداث خط لوله گاز و  ...است.
سردار عبداللهی با بیان اینکه آمادگی این قرارگاه به زمان جنگ
تحمیلی باز میگردد گفت :از دوران دفاع مقدس تا امروز این قرارگاه
در آمادگی کامل به سر میبرد و میتوانیم بگوییم در طول این سالها
ظرفیتهای قرارداد از حیث کسب دانش و فناوری روز و همچنین در
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اختیار داشتن نیروهای انسانی متخصص چندین برابر شده به طوریکه
در حال حاضر  ۲۰۵هزار نفر به صورت مستقیم و یک میلیون نفر به
صورت غیرمستقیم اشتغالزایی دارد و باید بگوییم  ۲۰۰لشکر سازندگی
در کشور داریم.
وی افزود :از مجموع  4۵میلیارد متر مکعب سدهای ساخته شده در
کشور  ۲۵میلیارد متر مکعب توسط قرارگاه ساخته شده است و در
حوزههای راه ،راهآهن ،آب ،صنعت و  ...نیز به همین گونه حضوری
فعال و پررنگ داشتهایم .
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء با بیان اینکه این قرارگاه خط
هفتم مترو تهران را به طول  ۲۷کیلومتر ،به صورت  EPCو به بهترین
کیفیت انجام داد گفت :برای مسائلی که دامنگیر شهرهای بزرگ مثل
تهران است باید ابتدا و انتهای شهر را مهندسی کرد ،نه تنها فقط میانه
شهر را مورد توجه و اجرای پروژهها قرار داد؛ در حال حاضر بزرگراه
همت کال زیر بار ترافیک است که باید فکر اساسی برای آن کرده و با
ایجاد رینگهایی ترافیکهای آن را کاهش داد.
سردار عبداللهی افزود :قرارگاه در حال حاضر در حال احداث آزادراه
کمربند جنوبی تهران به طول  ۱۶۶کیلومتر است که این آزادراه در
شرایط عادی  ۱۰سال زمان میبرد و شاید در شرایط اضطراری به ۵
سال زمان برای تکمیل آن نیاز باشد اما قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء
این پروژه را در  3سال به اتمام میرساند.
سردار عبداللهی افزود :مترو تهران همچنان نیاز به توسعه دارد و
میتوان مترو تهران را به شهرهای اطراف وصل کرد ،همچنین
کمربندهایی باید در شمال شهر تهران پیشبینی شود که بار ترافیکی
این شهر کاهش یابد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان اثرگذاری تحریمها در
فعالیتهای اجرایی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء گفت :ما نبایدتسلیم
تحریمها شویم بلکه باید برای ایستادگی در مقابل آن ،تدبیر کنیم .
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء افزود :وقتی در شرایط تحریمی،
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان را توسط متخصصان داخلی
میسازیم این خود مهمترین جواب به تحریمها است و ما معتقدیم
ظرفیتهایی در کشور داریم که میتوانیم در زمینههای مختلف به
خودکفایی برسیم( .بازگشت به فهرست)

خودکفایی در تولید انواع مفتولهای صنعتی
(خبرگزاری فارس  ۲۰اردیبهشت )9۷
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رئیس هیات مدیره فوالد نطنز از خودکفایی در تولید انواع مفتولهای
صنعتی و جلوگیری از خروج ارز در این بخش خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،به نقل از روابط عمومی
فوالد نطنز ،جواد توکلی طرقی اظهار داشت :آزمایش ها و تحقیقات
انجام شده در شرکت های فوالد و ذوب آهن نطنز در نهایت منجر به
تولید انبوه انواع مفتول های مصرفی در صنایع الکترود سازی با مارک
های  SG1و  RSD7و  USD7و امثال آن ،مفتول های مصرفی در
صنایع فنرسازی و سیم مصرفی در الستیک خودرو و سیم های پیش
تنیده با مارک های فوالدیSWRH 62B ، C67 ، C62و
 ،SWRH 72Bمفتول های مصرفی تولیدکنندگان در صنایع پیچ و
مهره ،صنایع اتومبیل سازی از گروه فوالدی  ، CHQمفتول های
مصرفی تولیدکنندگان میخ و پرچ و پیچ و مهره های مصارف عمومی و
صنایع کششی با مارک های فوالدی  RST34-2مفتول های مصرفی
تولیدکنندگان مش و توری و خرپا با مارک های فوالدی RST37-2
و  RST34-2شد.
رئیس هیات مدیره فوالد نطنز گفت :به این ترتیب با تولید مفتول های
صنعتی مذکور که مواد اولیه بسیاری از کارخانجات داخلی بوده و تا
امروز عمدتا از خارج از کشور وارد می شده اند ،شاهد خودکفایی در
این عرصه خواهیم بود و نتیجه قطعی آن جلوگیری از خروج قابل
مالحظه ارز از کشور خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در ادامه به برخی از اقدامات انجامشده
در شرکت طی سال گذشته اشاره کرد و گفت :سال  9۶یکی از بهترین
سالهای شرکت نفت ایرانول از اول تأسیس تاکنون بوده است و
توانستیم رکورد تولید ،فروش روغن موتور (با فروش نقدی) و صادرات
را بشکنیم و بیشترین رشد فروش روغن موتور و افزایش سهم بازار را
به خود اختصاص و خامفروشی را  4۰درصد کاهش دهیم.
مهندس اسحاقی در ادامه راجع به پایانه صادراتی با مخازن  ۲۵هزار
تنی ایرانول در بندر امام ،گفت :این مخازن مورد بهرهبرداری قرار
گرفته که با این اقدام ذخیرهسازی محصوالت به سه برابر افزایش
خواهد یافت و انشاءاهلل بهزودی افتتاح رسمی خواهد شد.
در ادامه این مراسم کاظمی مدیر بازاریابی ،فروش و صادرات شرکت
نفت ایرانول نیز توضیحاتی در مورد سیاستهای فروش این شرکت در
سال گذشته و برنامههای آینده بیان کرد.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از عاملین برتر فروش شرکت نفت
ایرانول با اهدای لوح ،تقدیر بهعمل آمد .اسامی عاملین حائز رتبه اول
تا سوم عبارتند از شرکت روانکاران صنعت پهلوانزاده ،شرکت روانکار
صنعت شاهوار و شرکت ریستاب روانکار ایرانیان میباشد( .بازگشت به
فهرست)

استخدام  1000مشاور برای حل مشکل تولید
(خبرگزاری تسنیم  ۲3اردیبهشت )9۷

ایرانول روغن موتورهایی با تأییدیه رنو و بنز به بازار عرضه
میکند
(خبرگزاری تسنیم  ۲۲اردیبهشت)9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت
نفت ایرانول ،مهندس عیسی اسحاقی در مراسم تقدیر از عاملین برتر
فروش شرکت نفت ایرانول ،گفت :شرکت نفت ایرانول در سال حمایت
از کاالی ایرانی و در راستای افزایش کیفیت عالوه بر تأییدیههای
خودروسازان مطرح جهانی ۵ ،محصول جدید طی ماههای آینده با
سطح کیفی باال و تأییدیههای بنز و رنو به بازار عرضه میکند.
مهندس اسحاقی اظهارداشت :در سال گذشته با همکاری پتروناس
برای نخستین بار در کشور روغن دریایی تولید کردیم و بهزودی
روغنهای صنعتی ،موتوری و گریس را تولید و به بازار عرضه خواهیم
کرد.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی در برنامه تیتر امشب در خصوص
مشکالت واحدهای تولیدی گفت :بخشی از مشکالت تولید همچون
مالیات ،بیمه ،تأمین نقدینگی بهصورت عام است که بیشتر واحدهای
تولیدی درگیر آن هستند.
وی ادامه داد :بخشی از مشکالت همچون تأمین تکنولوژی روز ،بهبود
کیفیت ،بازاریابی نیز در هر کدام از واحدهای تولید باید بهصورت
جداگانه بررسی و حلوفصل شود که بدین منظور  ۱۰۰۰مشاور در
سازمان صنایع کوچک استخدام شده تا مشکالت هر واحد را بهطور
جداگانه شناسایی کنند و برای رفع آن راهکارهای مناسب ارائه دهند.
نجفی با بیان اینکه حرکتهای خوبی در راستای تقویت صنایع کوچک
شده گفت :در این راستا بازسازی و نوسازی  ۱۷۰۰واحد صنایع
کوچک در دستور کار قرار دارد.
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وی افزود :همچنین مقرر شده در سال جاری با تأمین سرمایه مناسب
از محل تسهیالت اعطایی  ۱۰درصد از صنایع کوچک صادراتگرا
شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک در خصوص راهکار رفع مشکل تأمین
سرمایه در گردش واحدها تصریح کرد :بانک در این شرایط باید با تمام
توان وارد شوند؛ طی جلساتی که با مدیران بانکها داشتیم قرار شد
شرایطی ایجاد شود تا روند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
تسریع شود و هر درخواست بیش از یک ماه طول نکشد.
وی در خصوص زمان بازپرداخت اقساط تسهیالت گفت :زمان
بازپرداخت با توافق با بانکها انجام میشود البته در مناطق محروم
شرایط خاص و بهتری دارد.
سجاد هاشمی رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد هم با
اشاره به آمار ارائهشده مبنی بر  ۱4۰۰بنگاه مشکلدار گفت :آمار
واقعی شاید بیشتر از اینها باشد.
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد در جواب این سؤال که
مشکالت بنگاههای تولیدی از کجا شروع میشود ،تأکید کرد :تا بازدید
میدانی از بنگاههای تولیدی نباشد ،مشکل حل نخواهد شد.
هاشمی گفت :با بررسیهای میدانی از بنگاههای مشکلدار باید از
نزدیک با مشکالت شناخت داشته باشیم و آنها را حل کنیم.
وی افزود :عمده مشکالت این بنگاهها قوانین ناکارآمد است.
هاشمی با ابراز اینکه فضای کار آلوده است ،گفت :امروز  ۱۸درصد بهره
بانکی میدهیم که این مشکالتی را برای بنگاهها ایجاد کرده است.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی نیز گفت :بنگاههای مشکلدار بیشتر از  ۱4۰۰واحد تولیدی
است.
وی گفت :بخشی از مشکالت درونسازمانی و برونسازمانی بنگاههای
تولیدی ،مربوط به دولت و بخش دیگر مربوط به مجلس است که با
هماهنگی مجلس و دولت باید این مشکالت برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص عملکرد مجلس برای
رفع مشکالت تولید گفت :یکی از مشکالت عمده بخش تولید ،بحث
مالیات بر ارزش افزوده است که  ۵سال بهصورت آزمایشی اجرا و یک
سال دیگر هم تمدید شد؛ در طول این مدت نابسامانیهایی در بخش
تولید بهوجود آورد که مقرر شده این موضوع ظرف یکی دو ماه آینده
در مجلس تعیین تکلیف شود( .بازگشت به فهرست)
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سهم ایران از بازار جهانی فرش دستباف به  31درصد
کاهش یافت
(خبرگزاری تسنیم  ۲۶اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،دفتر مطالعات
زیربنایی پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با عنوان
«بررسی وضعیت فرش دستبافت ایران» آورده است؛ فرش دستباف از
صنایعی به شمار میرود که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تأمین نیاز
اقتصادی خانوادهها و درعین حال ،رشد اقتصادی کشور دارد .با وجود
اینکه قوانین و مقررات متعددی به خصوص پس از انقالب اسالمی به
منظور توسعه فرش دستباف به تصویب رسیده است.
فرش دستباف ،رونق سابق خود را به خصوص در نواحی عشایری و
روستایی ندارد و همانطور که آمارها نشان میدهد ،سهم ایران از
بازارهای جهانی از  4۱درصد در سال  ۲۰۰3به  3۱درصد در سال
 ۲۰۱3کاهش یافته است .عالوه بر این ارزش افزوده واقعی فرش
دستباف ایران (به قیمت ثابت  )۱39۰در دوره( )۱393-۱3۸3کاهش
حدود  ۶۰درصدی را تجربه کرده ۱۲۲.۵3 -میلیارد ریال به 49.۵۱
میلیارد ریال رسیده است .به نظر میرسد مشکالت ساختاری و
مدیریتی فرش دستباف ،مانع از رشد جهشی و حضور رقابتپذیر این
صنعت و نقش آفرینی آن در الگوی پیشرفت و عدالت و اقتصاد
مقاومتی شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که با هدف تحلیل مشکالت و
راهکارهای توسعه فرش دستباف به ویژه در ابعاد حقوقی مدیریتی ،با
تأکید بر فرش دستباف روستایی تهیه شده است ،تصریح میکند که
در حال حاضر حمایت از بافندگان و سیاستها و برنامههای مرتبط با
توانمندسازی آنها کمرنگ شده است و زنجیره تولید و عرضه فرش
دستباف دچار ایرادهای جدی است .به نظر میرسد یکی از دالیل
اساسی فراموشی تدریجی بافندگان به خصوص در نواحی روستایی و
عشایری ،گذار تمرکز حمایتهای دولتی از بافندگان واقعی به سمت
تجار و بازرگانان ،کاستی در بدنه ساختاری مدیریت فرش دستباف و
ناکارآمدی نظام برنامه ریزی و مدیریت فرش دستباف باشد.
این گزارش میافزاید در حال حاضر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
فاقد بدنه و مأموریت مناسب و پررنگ در حوزه توسعه کسبوکارهای
کوچک و متوسط ،توسعه روستایی و فقرزدایی است .تمشیت امور
هنرصنعت فرش دستباف با ابعاد گوناگون و پراکندگی جغرافیایی
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وسیعی که دارد ،در قالب یک مرکز ستادی تحت عنوان مرکز ملی
فرش دستباف در وزارت صنعت ،معدن و تجارتی که عمده وقت و
همت آن مصروف صنایع بزرگی مانند خودرو ،معادن ،فوالد و غیره
است ،نمیتواند سبب توسعه مستمر فرش دستباف شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که ساختار سیاستگذاری
فرش دستباف باید به نحوی تغییر یابد که پیوندهای پسین و پیشین
فرش دستباف با تولیدکنندگان مواد اولیه بهویژه با بخش کشاورزی و
تولید مواد خام اعم از پشم ،ابریشم ،رنگهای گیاهی در روستاها به
شکل بهتری ایجاد شود و تمرکز حمایتهای دولت از تجار ،به سمت
حمایت از توسعه زنجیرههای صادرات محور مردم نهاد گذار نماید .لذا
بهبود نظام مدیریت و برنامهریزی فرش دستباف امری ضروری بهنظر
میرسد .ازسوی دیگر برنامه جامع توسعه فرش دستباف ،مشتمل بر
مؤلفه های سیاستهای تأمین مالی ،توسعه زیرساختها ،بازاریابی
داخلی و خارجی ،حرفه آموزی ،بهبود امنیت شغلی بافندگان ،تأمین
بهینه مواد خام ،بودجهریزی ،بهبود استانداردهای نیروی کار ،بهبود
رقابتپذیری ،تولید اطالعات مدیریتی و بهکارگیری متخصصان
دانشگاهی مجرب باید تدوین و اجرا شود .در این راستا اطالعات طرح
تدوین نظام جامع مدیریت هنرصنعت فرش دستباف ایران باید
بهروزرسانی و استفاده شود.
گزارش حاضر تصریح میکند که از دیگر راهکارهای عملیاتی برای
توسعه این هنرصنعت ،میتوان به مواردی مانند تدوین منابع و
اعتبارات بودجهای مجزا ( تحت عنوان برنامه توسعه فرش دستباف
روستایی) با اهداف روشن و قابل نظارت در قوانین بودجه ،راه اندازی
سامانه احراز هویت فرش ایرانی  ،توسعه «الگوی قراردادی عادالنه با
حفظ حقوق قالیبافان» سنواتی ،به منظور حفظ هویت و اعتبار فرش
ایرانی و جلوگیری از جعل آن توسط کشورهای رقیب و توانمندسازی
اتحادیهها و تعاونیهای روستایی و تعاونیهای فرش دستباف روستایی
برای مدیریت زنجیره تأمین فرشبافی روستایی اشاره کرد( .بازگشت به
فهرست)

80درصد کفشدوزان تعطیل شدند/قاچاق  500میلیون
دالری کفش
(خبرگزاری تسنیم  3۰اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد عرب رئیس هیات مدیره جامعه
صنعت کفش ایران در برنامه تیتر امشب به  3۵میلیون دالر واردات
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کفش اشاره کرد و گفت :تعرفه واردات کفش حدو  ۵3درصد است در
حالی که برای حمایت از تولید کفش ایرانی پیشنهاد می کنیم پایه
صادراتی به بیش از  ۱۰۰دالر برای هر جفت کفش افزایش یابد.
عرب به کم اظهاری وارد کنندگان کفش در مبادی گمرکات و سوء
استفاده از بی اطالعی گمرک از قیمت اولیه در مبدا اشاره کرد و گفت:
برای تامین نیاز کفش کشور به واردات نیاز نداریم.
عرب به مشکالتی از جمله قوانین دست و پاگیر ،سربار بودن ارزش
افزوده بر تولید داخلی ،مالیات بر ارزش افزوده و ترخیص مواد اولیه در
گمرکات اشاره کرد و افزود :برای حل مشکالت صنعت کفش کشور
کمیته ای با قدرت اجرایی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشکیل
شود.
رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت :در حال حاضر
 4۰۰تا  4۵۰میلیون جفت کفش در کشور تولید می شود که اگر
تولیدکنندگان رو به مکانیزه شدن بیاورند این آمار افزایش می یابد.
او گفت :شرایطی که در کشور ما حاکم است در مقابل و در خالف
تولید می باشد و نهاد ها و سازمان هایی مانند شهرداری ها ،بیمه ها
و مالیات بر ارزش افزوده ،سیستم بانکی ،مشکالتی برای تولید
کنندگان بوجود آوردند که واقعا در این شرایط سخت ،تولید کنندگان
جهاد می کنند و متاسفانه هیچ گونه امکاناتی در اختیار تولید
کنندگان قرار نمی دهند.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت :امروز بیش از  ۸۰د رصد از
تولیدکنندگان (بنگاه های کوچک) تعطیل هستند و با توجه به اوضاع
اقتصادی کشور مواد اولیه در اختیار تولید کنندگان قرار نمی گیرد-.
شجری گفت :کارگاه های برای اینکه بتواند مواد اولیه وارد کنند باید
گشایش اعتبار کنند و برای اینکار  3۰درصد قرار تضمین می
خواهند.
او گفت :در تهران بالغ بر  ۵۰هزار نفر در این شغل اشتغال دارند.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت :ما باید این صنعت را
ساماندهی کنیم و امکان انتقال واحدهای صنفی به خارج از تهران
فراهم شود.
او گفت :تالش های زیادی انجام شده تا این واحدها به قرچک ورامین
انتقال گردد که فعال با برخی از مشکالت روبرو هستیم.
شجری با انتقاد از اینکه شرایط تولید در کشور برای تولید کنندگان
فراهم نشده است گفت :خیلی از سیستم ها بر خالف تولید در کشور
می باشد.
شجری افزود :برای تولید  4۰۰جفت کفش از ابتدا تولید تا انتها برای
هزار نفر اشتغال ایجاد می شود و اصال واردات کفش در کشور ضرورت
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ندارد و طبق فرموده رهبری کاالیی که مورد نیاز کشور نیست واردات
آن به کشور حرام شرعی است.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز گفت :اکثر کفش های وارداتی عمدتا
تاریخ گذشته می باشد و قیمت آن بین  ۵۰تا  ۶۰دالر می باشد.
شجری گفت :آمار رسمی واردات کفش به گمرک کشور  34یا 3۵
میلیون دالر است که آمار رسمی سازمان جهانی اقتصاد واردات
کفش قاچاق به ایران را باالی  ۵۲۰میلیون دالر اعالم کرده است
و این به معنی است که باقی آمار قاچاق است که در گمرک ثبت
نشده است( .بازگشت به فهرست)

دام
تعرفه واردات تخممرغ  5درصد شد /مهلت ترخیص تا 26
تیرماه خواهد بود
(خبرگزاری فارس  ۲اردیبهشت )9۷

هیأت وزیران در مصوبه ای ،حقوق ورودی تخممرغ خوراکی را ۵
درصد تعیین و مهلت ترخیص را تا  ۲۶تیرماه تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،هیأت وزیران حقوق
ورودی تخممرغ خوراکی را تا تاریخ  ۲۵خرداد  ۵ ،9۷درصد تعیین
کرد .در مصوبه هیأت وزیران آمده است  )۱ورود تخممرغ خوراکی به
شماره تعرفه  ۰4۰۷۲۱۱۰از تاریخ ابالغ این تصویبنامه تا تاریخ
 ۲۵/3/۱39۷به میزان  ۵درصد تعیین میشود؛  )۲مهلت ثبت سفارش
برای واردات تخممرغ خوراکی با تعرفه  ۵درصد حداکثر تا تاریخ
 ۲۵/3/۱39۷و مهلت ترخیص محمولههای وارداتی تخممرغ خوراکی با
تعرفه  ۵درصد حداکثر تا تاریخ  ۲۶/4/۱39۷میباشد.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانههای صنعت،
اقتصاد ،کشاورزی ،وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و بانک
مرکزی ابالغ شد( .بازگشت به فهرست)

مهندس نقشهکشی که گلهدار گوسفند شد
(خبرگزاری تسنیم  3اردیبهشت )9۷
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،از آنجا که میزان
بیکاری جوانان ،به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی باالست مسئوالن
از گفتن آن اباء دارند و برخی از دالیل این معضل مربوط به افزایش
تصاعدی جمعیت جوان کشور و نیز وارد شدن دختران تحصیلکرده و
زنان سرپرست خانوار به بازار کار است .شاید میتوان گفت ارائه
مجوزهای غلط که همچنان به وفور دیده می شود برای واردات کاال و
همچنین قاچاق بی رویه از مهم ترین دالیل بیکاری جوانان شمرده
میشود .با واردات بی رویه و حمایت نکردن از تولیدات داخلی و
حمایت نکردن بانک ها برای پرداخت تسهیالت با سود کم یا نگرفتن
مالیات از کارگاه های کوچک زمینه فلج شدن اقتصاد کشور فراهم می
شود .همچنین اشتغال به کار ممتد گروهی از افراد بازنشسته ،جلوی
جذب جوانان در سال های اخیر را گرفته است.
از طرفی در حال حاضر ،میان تعداد فرصتهای شغلی تخصصی ایجاد
شده در جامعه و شمار دانشآموختگان تناسبی وجود ندارد و به همین
دلیل تدوین سیاست های مناسب هدایت تحصیلی برای سال های
آینده ضروری به نظر می رسد .آمارها نشان می دهد ،بیشترین آمار
بیکاری در سطح کل کشور مربوط به قشر تحصیلکرده است و در هر
خانواری چند فرزند دارای تحصیالت باالتر از لیسانس بیکارند.
وحید پیشگاهی،کارآفرین اقتصاد مقاومتی به منظور نماندن در صف
بیکاری به دنبال ایجاد اشتغال برای خود و بخشی از جوانان بوده است.
کارآفرین اقتصاد مقاومتی گفت :انگیزه اصلی بنده جهت فعالیت در این
عرصه؛ یافتن شغل مناسب با درآمد باال برای امرارمعاش بهتر زندگی،
ارائه الگویی برای جوانان بیکار منطقه و کمک به تولید در راستای
اقتصاد مقاومتی با حمایت ها و مشاورههای بسیج سازندگی بوده است.
استرالیا بزرگترین پرورشدهنده گوسفند ،چین اولین تولیدکننده برنج
و چای و همچنین آمریکا اولین تولیدکننده شیرخام در جهان است».
استرالیا با تولید ساالنهی  4۷۵هزار تن پشم بزرگترین تولیدکننده
این محصول و همچنین بزرگترین تولیدکننده گوشت گوسفند
محسوب میشود.
در حال حاضر بیش از دویست نوع نژاد مشخص گوسفند در سراسر
دنیا پراکنده است و چنین تنوع نژادی کمتر در سایر حیوانات دیده
میشود .با اینکه از نظر شکل بدن و اختصاصات کمی وکیفی پشم با
یکدیگر اختالف دارند .بهر حال بنظر میرسد که گوسفند اولین
حیوانی است که حدود  ۸تا  ۱۰هزار سال پیش به دست انسان اهلی
شده است بدون شک کوچکی جثه ،قابلیت رام شدن و بهره دهی زیاد
از نقطه نظر تولید شیر و گوشت و پشم و سایر فرآورده ها باعث شده
که نظر انسان به این حیوان جلب گردد .و به اهلی کردن آن اقدام
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نماید نژادهای مختلف از نظر تولید گوشت ،رنگ ،شکل شاخ -طول و
عرض دنبه کامالً از هم تفاوت دارند.
کشاورزی و دامداری مردمیترین بخش اقتصادی است که در اثر
افزایش درآمدهای ارزی ناشی از نفت مورد غفلت قرار گرفته و به
حاشیه رفته است .سرمایهگذاری در این بخشها یکی از موثرترین
استراتژیهای کاهش فقر و گرسنگی و بهبود توسعه پایدار است.
در شهرستان نظرآباد ظرفیتهای پنهان و مغفولی وجود دارد که در
صورت حمایت و شناسایی قابلیتهای بومی می تواند به عنوان
راهکارهایی در اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی شهرستان باشد.
وحید پیشگاهی پور ،بسیجی کارآفرین است که قید زندگی شهری و
مدرک مهندسی نقشهکشی را زده و توانسته است با استفاده از
تسهیالت اقتصاد مقاومتی که از بسیج سازندگی ناحیه نظرآباد دریافت
کرده است و با راهاندازی کارگاه پرورش دام سبک در روستای
مصطفی آباد نظرآباد به شعار سال جامه عمل بپوشاند.
وی یکی از پرورشدهندگان تازهکار دام سبک در روستای مصطفی
آباد نظراباد است است که با پشتکار و قاطعیت تمام مشغول به کار
است.
*بسیج سازندگی امیدوارم کرد
مهندس نقشه کش با بیان اینکه سازمان بسیج سازندگی با ارائه
تسهیالت اقتصاد مقاومتی جوانان را تشویق به اشتغالزایی میکند
گفت :با دریافت وام  3۰میلیون تومانی از بسیج سازندگی و با توجه به
عالقهای که در گذشته داشتم تصمیم به پرورش دام سبک گرفتم و با
تالش فراوان کارگاه پرورش دام سبک را در روستای مصطفیآباد
راهاندازی کردم و توانستم برای  3نفر اشتغالزایی کنم .این  3نفر به
صورت دائم در کارگاه مشغول به کار هستند که ماهانه هرکدام در
حدود یک و نیم میلیون تومان از من دریافت میکنند.بسیج سازندگی
در امر اشتغالزایی در این چند سال اخیر زحمتهای فراوانی کشیده
است و توانسته کارگاههای فراوانی را در عرصههای اقتصاد مقاومتی
راهاندازی نماید.
*پرورش دام برکت خاص خودش را دارد
پیشگاهی اضافه کرد :فعال اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بسیاری از
آشنایان من را از آغاز کار میترساندند گفت :همه میگفتند «ضرر
میکنی و اینکه این کار در شان تو نیست تو مهندس هستی شروع
نکن» اما با توکل بر خدا شروع کردم و با توجه به تحقیقاتی که در این
زمینه داشتم دیدم که سود خوبی دارد به خصوص با توجه به اینکه به
نیت کمک به خودکفایی کشور هم بود کارم برکت بسیار زیادی پیدا
کرد .در کل من اعتقاد دارم که کار پرورش دام سبک برکت خاص
خودش را دارد و با عشق باید این کار را شروع کرد.
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وی با اشاره به اینکه از سود کارگاه پرورش دام رضایت دارد افزود:
درآمد در این کار معموالً در فصل فروش دام یعنی پاییز و بهار است و
غیر از پرورش گوسفند و گوشت آوری دام فروش شیر هم میتواند
منبع درآمد خوبی باشد .من در روز  ۱۰۰کیلو شیر از گوسفندان
میدوشم و از فروش شیر نزدیک به  ۱۰۰هزار تومان فروش دارم.
وقتی بره ها هم بزرگ بشوند در فصل خودش به فروش میرسانم و از
این راه هم سود خوبی عایدم میشود.
*بازار فروش گوسفند همیشه خوب است
وی با بیان اینکه در اولین دوره با  ۶۰گوسفند کار خود را آغاز کردم
گفت :در حال حاضر  ۱۰۰عدد گوسفند دارم و برکت اینکار باعث
ازدیاد گوسفندانم شده است و خوشبختانه بازار فروش گوسفند در هر
شرایط خوب است و هیچ وقت گوشت گوسفند روی دستت باقی نمی
ماند.
فروش گوسفند از  3۰۰هزار تومان آغاز میشود تا حدود  9۰۰هزار
تومان که با توجه به شرایط وزنی و گوشتی گوسفند متفاوت است
گفت :با درامدی که در این عرصه به دست آوردم تصمیم دارم کار
خود را گسترش بدهم و در سال آینده با جدیت بیشتر به کار خود
ادامه دهم تا بلکه سهمی در تقویت اقتصاد کشورم داشته باشم.
*پرورش دام سبک راحت ترین کار است /جوانان نترسند شروع کنند
این جوان فعال اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هیچ وقت فکر نمی کردم
با ایجاد این کارگاه پرورش دام بتوانم به چنین سودآوری دست پیدا
کنم گفت :این موفقیت را مدیون بسیج سازندگی شهرستان نظرآباد
هستم که با سرمایه گذاری در ترویج سیاستهای اقتصاد مقاومتی قدم
خیری در موفقیت جوانان برداشته است .باید این فرهنگ اشتغالزایی
در کشور ادامه پیدا کند .باید جوانان به عرصههای اقتصاد مقاومتی
اعتماد کنند .با یک آشنایی مختصر و صحبت با چند گلهدار به راحتی
در روستا جوانان میتوانند پرورش دام سبک را راهاندازی کنند .خیلی
سخت نیست و براحتی امکانپذیر است .چند گوسفند بخری و به چِرا
بفرستی کار راحتی است .اگر خودشان هم نمیخواهند چوپانی کنند
یک چوپان استخدام کنند.
*روستاها کارگاه خدادادی اقتصاد مقاومتی هستند  /جوانان از این
فرصت استفاده کنند
مخصوصاً جوانانی که از روستا به شهر میآیند بزرگترین اشتباه را
انجام میدهند .روستا خودش بهترین محل برای انجام فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی است .روستا کارگاه خدادادی اقتصاد مقاومتی است.
فقط مرد عمل میخواهد که در این عرصه ها عرق بریزد .من ناراحت
میشوم میبینم برخی از جوانان برای کار به شهر میآیند اما بعد از
مدتی شکست خورده به روستا یا بر میگردند یا دور تسلسل میزنند
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در شهر برای هیچ هیچ .مثال یکی از دوستانم پدرش کشاورز فعال
است و درامد خوبی هم دارد اما تمایل به روستا ماندن و ادامه شغل
پدرش را نداشت به شهر رفت و شغلی پیدا کرد اما هرچه در میاورد
به اجاره مسکن و خورد و خوراکش میگذشت و هیچ پس اندازی
نداشت تا اینکه بعد از مدتی به روستا برگشت و کار پدرش را ادامه داد
و االن بسیار موفق است و دو برابر یک کارمند در میآورد.
پیشگاهی گفت :ازمسئولین انتظار داریم که تسهیالت قرضالحسنه،
بازاریابی مناسب ،خدمات دامپزشکی ،خدمات بیمهای ،تهیه علوفه دام
یارانهای را جهت پرورش بیشتر این نژاد دامی درمنطقه در اختیار
دامداران قرار دهند( .بازگشت به فهرست)

قیمت  3محصول پرمصرف لبنی بعد از یک سال مشخص
نشد /کارخانجات لبنی در مرز ورشکستگی
(خبرگزاری فارس  ۵اردیبهشت )9۷

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت :یک سال و چند ماه است که
میخواهند قیمت محصوالت لبنی را بررسی و تعیین کنند ،اما
همچنان خبری از اعالم قیمت نهایی نیست.
رضا باکری در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس ،در
مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت  3محصول لبنی پرمصرف توسط
سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان گفت :تا این لحظه
هیچگونه افزایش قیمتی از سوی این سازمان اعالم نشده است ،تا
حدی که طاقت کارخانجات لبنی طاق شده است.
وی اضافه کرد :این درحالی است که کارخانهها مجبورند با آغاز سال
جدید افزایش دستمزد کارگران را اعمال کنند و در کنار آن مواد
بستهبندی هم افزایش قیمت داشته است.
دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایش
قیمت نهادهها در بخش دامداری هم سبب شده تا قیمت تمامشده
شیر افزایش یابد و همه هزینههای سربار دست به دست داده تا
کارخانجات لبنی را تحت فشار قرار دهند.
به گفته باکری موضوع بررسی قیمت لبنیات در سازمان حمایت از
بهمنماه سال  9۵تاکنون همچنان ادامه دارد ،اما خبری از تعیین
قیمت نیست.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که فکر میکنید ،افزایش هزینهها
و باال نرفتن قیمت لبنیات سبب کاهش کیفیت یا کمفروشی در
شماره  108بهمن 96

بستهبندی کارخانجات نمیشود که وی با رد این موضوع گفت:
برندهای معتبر لبنی هیچوقت راضی نمیشوند تا با آبروی برندشان
بازی کنند ،اما هیچ راهی با این وضعیت برای کارخانههای لبنی باقی
نمیماند ،مگر اینکه برای جلوگیری از ورشکستگی خود ،قیمتها را
اصالح کنند.
باکری با انتقاد از مدیران دولتی که برای اصالح قیمتها تصمیمگیری
نمیکنند ،گفت :حتماً باید کارخانجات ورشکسته شوند ،تا اتفاقی
بیفتد .از نظر من کارخانههای لبنی حداکثر همکاری را با دستگاههای
دولتی داشتهاند.
به گزارش خبرنگار فارس ،ابتدای فروردین سال  ،9۶دو ،سه برند لبنی
به صورت خودسرانه محصوالتی همچون ماست ،شیر و پنیر خود را
افزایش قیمت دادند که با برخورد سازمان حمایت و جریمههای
میلیاردی مواجه شدند.
در پی این موضوع سازمان حمایت بررسی قیمت را در دستورکار قرار
داد ،اما پس از آنکه قیمت نهایی مشخص شد بهیکباره با اعتراض
دامداران نسبت به خرید شیر خام مصوبه سازمان حمایت از ستاد
تنظیم بازار برگشت خورد تا دوباره قیمتها کارشناسی شود و همین
امر سبب شد تا قیمت سه محصول پرمصرف لبنی همچنان روی میز
مسئوالن دولتی مسکوت بماند(i .بازگشت به فهرست)

کارمندی که کارآفرین شد/با 700هزار تومان شروع کردم و
اآلن  18استخر ماهی دارم
(خبرگزاری تسنیم  9اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی علیجانی،
بازنشسته اداره کشاورزی طالقان و فارغ التحصیل رشته شیالت است.
وی با  ۷۰۰هزار تومان در سال  ۷۸کار پرورش ماهی را آغاز کرد و در
حال حاضر صاحب  ۱۸استخر و یکی از موفقترین پرورشدهندگان
ماهی در کشورمان است و کنار پرورش ماهی ساالنه بیش از سه
میلیون بچهماهی نیز پرورش میدهد.
حدود  ۲۰درصد از مجموع پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان از ماهی
تأمین میشود و تقریباً یکسوم مردم جهان بیشترین پروتئین مصرفی
خود را از ماهی بهدست میآورند .ماهیهای گرمآبی یکی از مهمترین
منابع تأمین پروتئین است .ساالنه حدود  ۱4۰هزار تن ماهی گرمآبی
در ایران تولید میشود .سرانه مصرف ماهی در کشور حدود  ۸کیلوگرم
است که یکسوم متوسط سرانه جهانی آن است.
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ماهی قزلآال از خانواده ماهیان آزاد و از گرانبهاترین ماهیان بهشمار
میرود .مشخصه بارز این ماهیها داشتن باله چربی است و البته بدن
دوکیشکل این ماهی را نیز نباید از یاد برد ،این ماهی با بدن و فیزیک
خاص خود میتواند آبی با فشار و سرعت  ۷۰کیلومتر بر ساعت را
بشکافد و مسیر خود را طی کند.
براساس تحقیقاتی که برای نخستین بار در شیراز روی  3۰نوع ماهی
انجام شد ،ماهی قزلآال بیشترین میزان امگاــ 3را داراست .مصرف این
ماهی اسید چرب ،خستگی ،درد عضالنی ،خشکی و خارش پوست،
سردرد ،بیخوابی ،شکنندگی مو و ناخنها و عدم تمرکز را کاهش
میدهد و برای التیام بیماریهای قلبی ــ عروقی ،رماتیسم مفصلی،
آسم و کاهش التهاب آرتریت روماتوئید مؤثر است .مصرف ماهی
قزلآال برای زنان باردار بسیار توصیه میشود زیرا موجب رشد مغزی و
افزایش ضریب هوشی جنین میشود.
قزلآال بهعنوان منبع غنی پروتئین ،بهآسانی در دستگاه گوارش هضم
و جذب میشود و تقریباً بهطور کامل در بدن بهمصرف میرسد.
«روی» موجود در قزلآال در رشد کودکان و در تنظیم بلوغ جنسی
نوجوانان تأثیر مهمی دارد و مصرف آن در دوران رشد از کوتاهی قد
پیشگیری میکند .بد نیست بدانیم سر و کبد این ماهی بیشترین
میزان امگاــ 3را داراست.
*با حقوق کارمندی زندگی نمیچرخید
پرورشدهنده بچهماهی میگوید :فارغ التحصیل رشته شیالت در سال
 ۱3۵۸از دانشگاه ارومیه هستم .به رشته شیالت بسیار عالقه داشتم و
میخواستم یکی از بزرگترین پرورش دهندگان ماهی شوم .اما تحت
تأثیر جو جامعه و کارمند شدن بهسمت اداره کشاورزی کشیده شدم و
کارمند اداره کشاورزی شدم .کار کارمندی من را اقناع نمیکرد .صبح
میرفتم بعد از ظهر برمیگشتم کار برایم عادی شده بود .دیدم بعد از
ظهرها وقتم بهبطالت میگذرد وقتم هدر میرفت .در اداره کارم را
بهنحو احسن انجام میدادم اما دوست داشتم بروم بهسمت تولید و این
شد که در سال  ۷۸بعد از اینکه در تهران با سرمایه اولیهای که داشتم
منزلی را با  ۲میلیون پیش و ماهی  3۰هزار تومان اجاره کردم با ۷۰۰
هزار تومان باقیمانده از پساندازم پرورش ماهی را آغاز کردم.
وی ادامه داد :در ابتدا ترس داشتم اما با توجه به اطالعات اولیه از این
عرصه و عالقهای که داشتم توانستم بر ترسم پیروز شوم و کار را با
راهاندازی یک استخر شروع کنم ۲ .سال بهدنبال مجوز بودم که
باالخره در سال  ۸۱مجوز را گرفتم .در ابتدا از داللها تخم ماهی
میخریدم و به استخر میریختم و غذا هم از بازار تهیه میکردم به
استخر میریختم تا ماهیها بزرگ شوند .اما بهمرور با پیشرفت کار و
سود حاصله از کارم توانستم استخرها را بیشتر کنم و خودم بهواسطه
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یک شرکتی از فرانسه تخم ماهی وارد کنم .در حال حاضر با ۱۸
استخر در حال فعالیت هستم و کنار پرورش ماهی قزلآال توانستهایم
ساالنه سه میلیون بچهماهی را پرورش دهیم و این بچهماهیها را به
استانهای فارس ،کرمانشاه ،قزوین ،زنجان و آذربایجان شرقی ارسال
میکنیم.
* ۶۰میلیون دالر ماهی تیالپیا وارد شد و کمر تولید را شکست
علیجانی گفت :متأسفانه دولت با واردات ماهی تیالپیا کمر
تولیدکنندگان را شکست .دولت با این کار اقتصاد مقاومتی را بیمعنی
کرد .با واردات تیالپیا در سال  94تولیدات ما نصف شده است تا جایی
که بعضی از پرورشدهندگان ماهی دلسرد شدهاند و با ادامه این کار
دولت احتماالً استخرها را جمعآوری کنند .تولید ماهی قزلآال در
کشور از  ۱۶۰هزار تن در سال  94به  ۷۰تا  ۸۰هزار تن رسیده است.
در دنیا تیالپیا را ماهی فقرا میدانند اما در ایران به ماهی لوکس سر
سفرهها تبدیل شده است .تیالپیا رقیب جدی ماهی قزلآال است در
صورتی که کیفیت این دو ماهی اصالً قابل مقایسه نیستند و در
بسیاری از مقاالت علمی ذکر شده است که ماهی تیالپیا برای سالمتی
افراد ضعیف و مادران باردار ضرر دارد و تا جایی که امکان دارد از این
ماهی استفاده نکنند زیرا ارزش غذایی ندارد ،حتی مضر نیز هست .در
ایران سرانه مصرف ماهی قزلآال  ۸کیلوگرم است در حالی که سرانه
مصرف همین ماهی در کشور ژاپن  ۶۰کیلو است ،این نشان میدهد
که ما به مصرف ماهی و خواص فراوان این ماهی کمتوجه هستیم.
*جوانان بهاشتباه ره صدساله را میخواهند در یک شب طی کنند/
برای  ۵نفر اشتغالزایی ایجاد کردم
مردم ما باید قدر ایران را بدانند با توجه به امکانات و زیرساختهای
خدادادی که در کشورمان وجود دارد نباید بیکار داشته باشیم .جوانان
در هر عرصهای که بخواهند در هر جای کشور میتوانند فعالیت کنند.
جوانی که اهل کار باشد برای خود کار درست میکند .نمیدانم چرا
جوانان فقط بهدنبال کار کارمندی هستند .من خودم از کارمندی
فراری بودم ،چون از کار تکراری بدم میآمد دوست داشتم خودم
کارآفرین و تولیدکننده باشم .از درآمدم بسیار راضیام و برای  ۵نفر
نیز اشتغالزایی کردهام که بسیار برایم لذتبخش است .تمام قسطها را
بهخوبی تسویه کردهام .اما باز باید دولت به کمک تولیدکنندگان بیاید
تا بتوانیم مسیر اقتصاد مقاومتی را بهتر و روانتر طی کنیم و به
خودکفایی برسیم .ما مدیریت صحیح در کشور کم داریم.
از شمال تا جنوب با اختالف دمای  ۵۰درجه ما  ۱۲اقلیم از  ۱4اقلیم
حال حاضر جهان را داریم ،این یعنی برکت ،هر میوهای که بخواهیم
میتوانیم تولید کنیم ،این یعنی اینکه خدا نعمت خود را بر ما تمام
کرده است .ما فقط کمی تالش و اراده و از همه مهمتر مدیریت صحیح
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میخواهیم .وزیران مثالً وزیر کشاورزی باید شخصی آشنا به مسائل
کشاورزی و انسانی دلسوز و جهادی باشد.
*روستاها محور فعالیت اقتصادی هستند /دولت با ارائه وامهای
بلندمدت روستاییان را دریابد
علیجانی با تأکید بر نقش سازنده روستاها در بالندگی اقتصادی
خاطرنشان میکند :متأسفانه روستاییان با وجود پتانسیلهای
اشتغالزایی و ظرفیت کار به شهرها میآیند تا درآمدزایی داشته باشند.
این درست مثل این است که کنار چشمه باشی و باز سراغ آب را
بگیری .این مهاجرت از روستاها ناشی از عدم آگاهی روستاییان از
ظرفیتهای روستاهاست و هم اینکه عدم آگاهی روستاییان از نحوه
پول درآوردن از این ظرفیت دلیل دیگر مهاجرت است ،و هم اینکه
امکانات کافی در اختیار ندارند که در این زمینه دولت باید روستاییان
را دریابد و فکری برای آنها بکند ،یعنی یکسری از زیرساختها را
آماده نماید تا جوانان بتوانند در روستاها مشغول به کار شوند .وامهای
بلندمدت و کمبهره یکی از راههای ایجاد اشتغال است .برگزاری
کالسهای آموزشی از دیگر راههای اشتغالزایی است .اآلن طوری شده
است که روستاییان نان و ماست خود را از شهر خریداری میکنند و به
روستا میبرند ،این یک درد بزرگ است .اگر مشکل بیکاری جوانان ما
حل شود دیگر خبری از آسیبهای اجتماعی و بزهکاری نخواهد بود،
باید این مسئله را ریشهای حل کرد نباید ساده از کنار این قضیه رد
شد .روستاها محور فعالیتهای اقتصادی هستند زیرا سرشار از منابع و
زیرساختهای طبیعی هستند .متأسفانه  ۲۵هزار روستا در حال خالی
شدن هستند.
*غربیها عاشق چشم و ابروی ما نیستند  /غربیها تخم ماهی عقیم به
ما میفروشند
وی میافزاید« :تخمهای چشمزدهای که کشورهای اروپایی و غربی به
ما صادر میکنند عقیم و غیرقابل باروری هستند .ما بعد از پروار کردن
این ماهیها و مصرف آن در کشور دوباره مجبور هستیم از خارج این
تخمها را وارد کنیم .هدف آنها این است که ما همواره در تولید ماهی
قزلآال وابسته به آنها باشیم تا منافعشان تأمین شود ،تعجبی هم
ندارد ،غربیها عاشق چشم و ابروی ما نیستند و فقط به سود خودشان
فکر میکنند .این میزان وابستگی به کشورهای غربی بدون شک در
تناقض با اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی ماست».
بازنشسته فعال اقتصاد مقاومتی درباره خطر واردات تخم چشمزده از
کشورهای غربی ،خاطرنشان میکند« :تخمهای چشمزدهای که از
فرانسه ،ایتالیا و آمریکا وارد میشوند بعضاً دچار بیماریهایی هستند
که برای سالمتی مردم مضر است .خارجیها بهراحتی میتوانند
سالمت مردم ما را بهخطر بیندازند و این جای تأسف دارد ،ضمن اینکه
شماره  108بهمن 96

واردات تخم چشمزده باعث افزایش قیمت تمامشده ماهی قزلآال
میشود و حاشیه سود تولیدکنندگان کشورمان را محدود میکند .اگر
روزی واردات تخم چشمزده متوقف شود ،چیزی از تولید قزلآالی
کشور باقی نمیماند».
*با اقتصاد مقاومتی به خودکفایی میرسیم
بازنشسته اداره کشاورزی خاطرنشان میکند« :تنها فرمول اقتصادی که
در ایران جواب میدهد و راهگشاست ،اقتصاد مقاومتی است .اگر
بخواهیم پیشرفت کنیم باید بهسمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و
فاکتورهایی را که مقام معظم رهبری فرمودهاند رعایت کنیم آنوقت
میتوانیم به خودکفایی برسیم .باید سبک زندگیمان را در جهت
پیشرفت کشور و افزایش تولید تنظیم کنیم».
علیجانی توصیهای هم به خریداران ماهی قزلآال دارد و میگوید:
«ماهی غذایی بسیار سالم است اما بههنگام خرید باید دقت زیادی
بهخرج داد تا ماهی خوبی پیدا کرد  .مردم در هنگام خرید باید دقت
کنند که ماهی زخمخوردگی نداشته باشد و آبششهایش سرخرنگ
باشد .بالفاصله پس از فشار انگشت روی گوشت ،باید بهسرعت گوشت
به حالت اولیه بازگردد و بوی نامطبوع هم نداشته باشد .اینها شروط
خرید مطمئن ماهی است».
*با تجربه و با دانش وارد شوید /سرمایه و دانش الزم و ملزوم
یکدیگرند
نخسین شرط ورود به این کار داشتن تجربه و دانش مناسب است و
اگر کسی حتی سرمایه کافی هم برای این کار داشته باشد تنها زمانی
در سرمایهگذاری در این عرصه موفق خواهد بود که از دانش و تجربه
کافی برخوردار باشد و یا از وجود کارشناسان خبره در این کار بهره
ببرد.
سرانه مصرف آبزیان در ایران هنوز جا نیفتاده و سرانه مصرف ما نسبت
به خیلی از کشورها پایینتر است لذا اگر این فرهنگ جا بیفتد که
مردم از آبزیان در رژیم غذایی خود بیشتر استفاده کنند در نهایت این
بهنفع سالمت کل جامعه خواهد بود.
فارغالتصیالن رشتههایی نظیر شیالت میتوانند بهترین سرمایه گذاران
در این زمینه باشند اما بسیاری از آنها بهدلیل نداشتن سرمایه کافی،
امکان راهاندازی یک کسب و کار را ندارند و بالعکس افرادی که سرمایه
مناسبی در اختیار دارند از دانش علمی بیبهرهاند و بهنظر میرسد
برقراری ارتباط بین این دو گروه در شرایط فعلی بسیار بهسود جامعه
خواهد بود ،بنابراین میتوان گفت که سرمایه و دانش ،الزم و ملزوم
یکدیگرند و باید کنار یکدیگر بهکار گرفته شوند.
*از کجا شروع کنیم؟ /شروع سرمایهگذاری و امکانات الزم
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برای سرمایهگذاری در احداث و راهاندازی یک مزرعه پرورش ماهی
مهمترین مسئله مکانیابی است؛ مکانیابی مناسب هم بهلحاظ
دسترسی به منابع آبی مناسب جهت تولید و هم بهلحاظ موقعیت
مکانی و میزان دسترسی به بازار فروش مهم است ،درواقع مکانیابی
دقیق و اصولی نهتنها در بهبود شرایط فروش و سودآوری به شما
کمک خواهد کرد بلکه بهلحاظ دسترسی به منابع آبی کافی و مناسب
میتواند دوره پرورش و فرآیند تولید را کوتاهتر کند.
بهترین منابع آبی برای پرورش ماهیان سردابی استفاده از آب
چشمههای طبیعی با محدوده دمایی  ۱4تا  ۱۷درجه سانتیگراد است
و دمای زیر  ۱۰و باالی  ۲۰درجه سانتیگراد برای پرورش ماهی
قزلآال نامطلوب است ،چون در این بازههای دمایی میزان رشد ماهی
بسیار پایین میآید و راندمان تولیدی مزرعه از حالت مطلوب خارج
خواهد شد .البته در پرورش ماهی قزلآال از آبهای روان سطحی مانند
رودخانه و نهرهای بزرگ و همچنین آب چاه نیز استفاده میشود.
مسئله بعدی یافتن زمینی بهمساحت حداقل  ۲۰۰۰مترمربع است.
گفتنی است که در صورت داشتن توجهی مناسب و سرمایه الزم برخی
زمینهای بایر و بالاستفاده یا زمینهای سنگالخی و صخرهای توسط
سازمان جنگلها و مراتع به افراد متقاضی واگذار میشود .در رابطه با
دریافت مجوزها باید باارائه طرح توجیهی به اداره شیالت منطقهای که
در آن زندگی میکنید مراجعه کنید .پس از بررسی کارشناسی،
موافقت اصولی طرح شما صادر میشود .در ادامه استعالمهای مورد
نظر از ادارات محیط زیست ،بهداشت ،دامپزشکی ،منابع طبیعی و غیره
گرفته میشود تا در نهایت مجوز کارتان صادر شود.
*باید جوانها را آموزش داد /دولت باید حمایت کند فقط شعار ندهد
این کارآفرین درباره مشکالت متعدد جوانان میگوید :متأسفانه بیشتر
جوانان بعد از دریافت دیپلم ،برای کارگری به شهرهای بزرگتر
مهاجرت میکنند .هیچکس به آنها نمیآموزد که چگونه میتوانند
روی پای خودشان بایستند و با استفاده از نعمتهای خدادادی تولید
ثروت کنند .پرداخت وامهای خوداشتغالی کنار آموزش کارآفرینی
بهصورت بومی میتواند بسیاری از جوانان را از کارگری به کارآفرینی
سوق دهد .بسیج سازندگی در این راستا پیشقدم است .من خودم کار
تولید را با وام  3۰میلیون تومانی بسیج سازندگی شروع کردم اما الزم
است همه دستگاهها بهفکر اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی باشند .من
آمادهام تا بهصورت رایگان پرورش ماهی قزلآال را بهصورت عملی به
جوانان عالقمند استان البرز آموزش دهم .من عاشق جوانان ایران
هستم .جوانانی داریم که در هیچ جای جهان دیده نمیشود( .بازگشت
به فهرست)
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تولید میگوی مولد عاری از بیماری در کشور /ایران در
شمار  4کشور دنیا در تولید مولد میگوست
(خبرگزاری فارس  ۱۷اردیبهشت )9۷

رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور گفت :برای آنکه جلوی ورود
بیماری را در حوزه ماهی قزلآال و میگو بگیریم ،تکثیر مولد میگوی و
تخم چشم زده به روش بهداشتی انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،محمد پورکاظمی امروز
در نشست خبری به تالشهای انجام شده مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور در رابطه با تولید مولدهای میگو و ماهی قزلآال عاری از
بیماریهای خاص اظهار داشت :وقتی یک بیماری ویروسی به مزارع
پرورش ورود میکند ،بسیاری از پرورشدهندگان آسیب میبینند و
صنعت آبزیان را به سمت ورشکستگی هدایت میکنند ،به طوری که
بیماری لکه سفید میگو برای اولین بار در سال  ۸۱مزارع میگوی
چوئبده آبادان را گرفتار کرد ،در سال  ۸4بوشهر را ،در سال ۸۶
سیستان و بلوچستان و در سال  9۵مجددا در استان بوشهر گزارش
شد .
وی به بررسیهای انجام شده در مورد ریشه ورود این بیماری به کشور
اشاره کرد و گفت :میگوی وانامی نوعی غیربومی است که مولد آن باید
از خارج کشور وارد شود که اگر بتوانیم تولید مولد میگوهای عاری از
بیماری را توسعه دهیم و نیازی به واردات مولد نداشته باشیم ،هم از
لحاظ اقتصادی و خروج ارز و هم از لحاظ سالمت محصول،
اطمینانخاطر داریم .
رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور به این نکته اشاره کرد که برای
تولید  ۶۰هزار تن میگو در کشور به  ۶۰هزار جفت مولد نیاز داریم ،که
قیمت هر جفت میگوی مولد وارداتی  ۲۵۰هزار تومان است و
کشورهایی همچون ایاالت متحده آمریکا ،اکوادور و هند بیشترین مولد
میگو را تولید میکنند .
وی به سختگیریهای نظارتی سازمان دامپزشکی برای ورود مولدها
هم اشاره کرد و افزود:در سال  9۵محموله مولدی وارد کشور شد که
در فرودگاه متوجه شدند که این محموله بیمار است و تمام محموله را
معدوم کردند که اگر این مولد وارد کشور میشد ،ممکن بود بسیاری از
مزارع تکثیر میگو را آلوده کند .
تولید میگوی مولد عاری از بیماری یک هفتم قیمت وارداتی
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پورکاظمی از حمایتهای انجام شده این مؤسسه از شرکتهای
دانشبنیان برای تولید مولد میگوی عاری از بیماری گفت و اینکه یکی
از این شرکتها توانسته است  3هزار جفت مولد وانامی عاری از
بیماری را تولید کند که قیمت هر جفت آن  3۰تا  3۵هزار تومان
برآورد شده است که بهرهوری آن هم مشابه نمونه خارجی است .
وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان
بتوانیم به مرور با اصالح نژاد میگو گونههای سریعالرشد و مقاوم به
بیماری را تولید کنیم و افزود :کارهایی همچون آهکپاشی ،ضدعفونی
و مراحل قرنطینه و مراحل آموزشدهندگان و تولیدکنندگان در
سالهای گذشته بسیار در این زمینه مؤثر بوده است.
استاده از پروبیوتیک در مزارع تکثیر میگو
رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور همچنین از تولید پروبیوتیک و
استفاده آن در مزارع تکثیر میگو خبر داد و گفت :سال گذشته ۸9۰
کیلوگرم از این محصول تولید و در مزارع تکثیر میگو استفاده شد که
در نتیجه هیچ بیماری ویروسی گزارش نشده چرا که پروبیوتیک
سیستم ایمنی میگو را تقویت میکند .
عارضه سرقرمزی میگو قیمت صادراتی را کاهش میدهد
پورکاظمی همچنین عارضه سرقرمزی میگو را یکی از عواملی دانست
که در بازارهای صادراتی سبب کاهش قیمت محصول میشود و گفت:
اگر میگویی دارای چنین عارضهای باشد در هر کیلو یک دالر قیمتش
پایینتر است که اگر قیمت صادراتی  ۲۰هزار تن میگو را درنظر
بگیریم یعنی  ۲۰میلیون دالر ضرر !
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت :سرقرمزی میگو یک عارضه
بیوشیمیایی است که برخی معتقدند اکسیژن باالی آب سبب این
مسئله میشود و برخی دیگر میگویند چربی باال در غذای میگو یا
نحوه برداشت سبب سرقرمزی میگو میشود که مؤسسه تحقیقات علوم
شیالت به دنبال تدوین پروتکلی در این راستاست .
رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت کشور همچنین از تولید ماهی قزلآال
به عنوان یک ماهی غیربومی در کشور هم گفت :آماری که سازمان
شیالت اعالم کرده ،ساالنه بیش از  ۱4۰هزار تن ماهی قزلآال در
آبهای شیرین کشور تولید میشود که در این حوزه رتبه اول را داریم،
اما از آنجایی که تخم چشمزده این ماهی به میزان  4۰۰تا 4۵۰
میلیون عدد به کشور وارد میشود ،شاهد بیماریهایی همچون
IHN ،IPN ،VHSطی سالهای اخیر بودهایم و به دنبال راهی
هستیم تا الگویی ارائه کنیم تا تخمهای ماهی چشمزده هم در داخل
کشور تولید شود .
وی از اختصاص  ۶میلیارد تومان اعتبار برای تولید تخم ماهی
چشمزده ماهی قزلآال و مولد میگو عاری از بیماری خبر داد و گفت3:
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میلیارد تومان از این اعتبار توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ،یک
میلیارد تومان توسط استانداری مازندران ،و یک و نیم میلیارد تومان
دیگر توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالت تأمین میشود .
پورکاظمی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد :گونههای
مختلف جمعیتی ماهی قزلآال را با نظارت سازمان دامپزشکی از مزارع
جمع آوری کردهایم تا در آزمایشگاه ویروسشناسی بررسی شود و
تاکنون  ۶جمعیت پالکگذاری و انتقال داده شده است و اولین
گلههای مولد شناسنامهدار ژنتیکی را که در دهها پروژه تحقیقاتی در
دست برسی است ،ثبت کردیم .
اصالح نژاد ماهی قزل آال برای حمایت از تولید داخل
وی همچنین از برنامه اصالح نژاد ماهی قزلآال با هدف خوداتکایی و
حمایت از تولید داخل خبر داد و گفت :یکی دیگر از مسائل پیش رو،
تبدیل ماهی قزلآال به فیله ماهی است که در مراکز فرآوری و مراکز
مصرف انجام شود و حتی با برخی کشورهای خارجی در مورد فرآوری
پسماند ماهی هم وارد مذاکره شدهایم تا آلودگیهای زیستمحیطی
نداشته باشیم .
بابک قائدنیا رئیس پژوهشکده میگوی کشور هم به برنامه های انجام
شده در این حوزه اشاره کرد و گفت :در فروردینماه امسال  3هزار
جفت مولد سالمسازیشده و شناسنامهدار به بخش خصوصی تحویل
داده شد و هدفگذاری ما این است که تا سال آینده  4هزار جفت مولد
دیگر تولید و تحویل شود .
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران جزو چهار کشور دنیاست
که دانش تولید مولد میگو عاری از بیماری را دارد که توسط
بررسیهای محققان بدست آمده است .
به گزارش خبرنگار فارس،ماهی قزلآال و میگو دو محصول آبزی است
که طی چند سال اخیر ،بازار صادراتی خوبی را در کشورهای دنیا
داشته و از این طریق بسیاری از پرورشدهندگان توانستهاند صادرات
ایران در بخش غیرنفتی را افزایش دهند( .بازگشت به فهرست)

مرغ الین آرین؛ سرمایه ملی که در حال نابودی است90 /
درصد خوراک صنعت طیور را وارد میکنیم
(خبرگزاری فارس  3۱اردیبشهت )9۷

امنیت غذایی و زنجیره تامین صنعت مرغ کشور بر خالف سیاست
اقتصاد مقاومتی در دست شرکتهای اروپایی آمریکایی قرار دارد.
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به گزارش خبرگزاری فارس ،برنامه هفته اخیر ثریا با موضوع «ضرورت
خودکفایی در زنجیره تولید مرغ» سهشنبه شب  ۲۵اردیبهشت ماه
سال  ۱39۷با حضور محمدحسین انصاریفرد مدیر سابق مجتمع مرغ
الین ایران ،محمدمهدی خورشیدوند دامپزشک و محمدهادی اینانلو
کارگردان مستند «جوجههای انگلیسی» به روی آنتن شبکه یک سیما
رفت.
در ثریای این هفته به ضرورت احیای مجتمع مرغ الین آرین ،تولید
مرغ الین بومی ایرانی و بررسی مشکالت و ظرفیتهای خودکفایی
صنعت مرغ کشور و چالش جوجههای انگلیسی با امنیت غذایی مردم
پرداخته شد.
مقصودی پیرامون موضوع برنامه خاطرنشان کرد :اگر به این موضوع
توجه شود ،دست دشمن را در تحریم ایران در حوزههای مختلف کوتاه
خواهد کرد که صنعت مرغ یکی از آن عرصههاست .شاید موضوع
برنامه برای اکثر مردم عجیب باشد که وقتی در کشور مرغداری داریم،
منظور از وابستگی در این صنعت چیست.
پیش از شروع گفتگو اینانلو در باره ویژگیهای مرغداری صنعتی و
تفاوتهای آن با مرغداری سنتی و مفهوم مرغ الین توضیحاتی را ارائه
داد.
اصالح نژاد موجب رشد سریعتر مرغها میشود
مردم ایران ساالنه  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار تن گوشت مرغ مصرف
میکنند که دو برابر میانگین مصرف جهانی و چند برابر مصرف
بسیاری از کشورهای دنیاست .هر ایرانی بهطور متوسط در سال ۲۸
کیلوگرم مرغ مصرف میکند .در کشور ما  ۱میلیارد و  ۲۰۰میلیون
قطعه جوجه یک روزه تولید میشود.
این پژوهشگر افزود :با اصالح نژاد مرغها ظرف  3۵الی 4۵روز در حد
عرضه به بازار مصرف رشد میکنند ،در حالی که در مرغداری سنتی
مرغها پس از شش ماه یا یک سال به رشدی میرسند که قابل مصرف
باشند.
مقصودی افزود :اکثراً فکر میکنند با تزریق هورمونها مرغها ظرف این
مدت کوتاه رشد میکنند.
اینانلو گفت :با اصالح نژاد در حال حاضر از جوجه یک روزه به مرغی
رسیدهایم که در  ۵۶روز به  4الی  ۵کیلوگرم میرسد .البته به خاطر
حذف پر ،امعا و احشا ،پا و تاج آنچه به دست مصرفکننده میرسد 3۰
درصد کمتر از وزن گفته شده است.
کارگردان مستند «جوجههای انگلیسی» در مورد مفهوم مرغ الین
توضیح داد :فرآیند اصالح نژاد در چهار نسل اتفاق میافتد .نسل اول و
مهمترین نسلی که اصالح نژاد در آن انجام میشود نسل الین است.
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منظور از نسل الین مرغ یا خروسی است که یک یا چند ویژگی خاص
و برجسته در آن بروز و ظهور یافته است .یکی از مشخصههای
مرغهای گوشتی را ضریب تبدیل باالی آنهاست و منظور از ضریب
تبدیل بازده مرغ در تبدیل غذای مصرفیاش به گوشت است.
مقصودی یادآوری کرد :در واقع ویژگیهای مثبت را در نژادهای
مختلف مرغ پیدا و آنها را با هم تلفیق میکنند تا نسلی را با
مجموعهای از این ویژگیها پرورش دهند.
اینانلو توضیح داد :معموالً چهار الینC ،B ، (Aو ) Dداریم که دو
الین  (Aو ) Bمربوط به صفات پدری هستند ،مثالً گوشتآوری و دو
الین دیگر مثالً تخمگذاری در دسته صفات مادری قرار دارند .سپس از
الین  Aخروس و از الین  Bمرغ گرفته و با هم جفت میشوند و به
همین ترتیب از الین  Cخروس و از الین  Dمرغ گرفته و با هم جفت
میشوند .اینها نسل دوم یا اجداد را تشکیل میدهند.
وی افزود :به ازای هر  ۱۵خروس  ۱۰۰مرغ انتخاب و با هم جفت
میشوند که در نهایت مرغ  CDو خروس  ABبه دست میآید که
نسل سوم یا والدین هستند .از جفت کردن والدین جوجه یک روزه
ABCDبه دست میآید که این جوجه مد نظر ما و دارای ویژگیهای
برجسته چهار الین (نسل اول) است و در بین چهار نسل شرح داده
شده مهمترین نسل الین است.
هلندی ها با وجود گرفتن هزینه های گزاف به مابقی تعهداتشان عمل
نکردند
انصاریفرد در آغاز صحبتش مختصری به تاریخچه ورود مرغ الین به
ایران اشاره کرد و گفت :قبل از انقالب و اوایل دهه  ،۵۰مرغ الین وارد
ایران شد که در حوالی قزوین ده کدخدا نگهداری میشدند .بعد
هلندیها های الین را آوردند و  ۱۱هزار قطعه جوجه از هلند خریداری
و در منطقه وسیع و بکری در بابلکنار با مساحت  ۱۱3۰هکتار و
سرمایهگذاری عظیم با  ۱۵۰هزار مترمربع فضای مرغداری و
ساختمانی کار شروع شد.
وی در ادامه بیان کرد :در دو سال مدیریتم در مجتمع مرغ الین آرین
شاهد بودم که برخالف پیشبینی هلندیها و شکست این پروژه در
هند و جاهای دیگر با همت نسل فداکار آنجا با وجود مشکالت
گوناگون مرغهای الین حفظ شدند و از بین نرفتند.قرار بود  ۱۱هزار
قطعه جوجه دیگر به عنوان پشتیبان به فیروزکوه آورده شود که
هلندیها با وجود اینکه پول خوبی هم گرفته بودند وقتی دیدند
ایرانیها بهخوبی از پس نگهداری مرغها بر آمده و موفق شدهاند بهطور
ناگهانی با همه تجهیزاتشان از ایران رفتند.
مقصودی گفت :در واقع پیشبینیشان این بود که ایرانیها شکست
میخورند و اینها پولشان را میگیرند و میروند.
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ایران جزو شش کشور جهان دارنده مرغ الین است
انصاریفرد گفت :در دو سالی که آنجا بودم از وجود مرغهای الینی که
در جهان اسالم فقط ما آنها را داشتیم احساس غرور میکردم .در
مجموع در دنیا شش کشور هشت الین را دارند که امریکا و فرانسه دو
الین و بقیه مثل آلمان و انگلیس یک الین را دارند .ایران هم یکی از
آن شش کشور است و یک الین دارد.
وی گفت :ده سال پیش طبق قراردادی که هلندیها با ایران بسته
بودند از آنها خواسته شد به ما الین بدهند که هلندیها نپذیرفتند و
قبول کردند به ما(  GGPبین الین و اجداد) بدهند . GGPنمیتواند
مانند الین مثل خودش را تولید کند .هلندیها پذیرفتند به شرطی به
ما  GGPمیدهند که ما الینمان را با نظارت هلندیها از بین ببریم،
کامالً مشابه قضیه هستهای.
 ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای احیای مجتمع الین آرین
انصاریفرد گفت :از سال  ۱39۰تا  ۱39۲مدیر مجتمع مرغ الین آرین
بودم و افسوس میخوردم توجهی به این ثروت بزرگ نمیشود ،اما در
عین حال امام جمعه آن منطقه و امام جمعه بابل با تمام وجود حمایت
کردند تا به آنجا رسیدگی شود.
وی مطرح کرد :مجتمع الین آرین  ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای
بازسازی و نوسازی الزم دارد و اگر حمایت شود تولید آن قابل رقابت با
کشورهای دیگر خواهد بود .االن بحث این نیست که چرا اجداد از
جاهای دیگر و انگلیس میآید ،بلکه بحث به وجود آمدن فضای خالی
در این عرصه است.
شرکتهای خارجی در ایران با بازاریابی و مشترییابی حرفهای بازار را
در دست گرفتند.وی یکی از موانع عدم جذب مشتری را بوروکراسی
خستهکننده مجتمع مرغ الین آرین دانست و توضیح داد :چون آنجا
یک مجموعه دولتی بود نمیتوانست محصولش را نسیه یا قسطی
بفروشد.
انصاری در مورد یکی از دالیل موفقیت شرکت انگلیسی راس در ایران
خاطرنشان کرد :این شرکت در زمینه آموزش گوی سبقت را از ما ربود
و با توزیع سیدیهای آموزشی بین روستاییان آنها را جذب خود کرد.
وی علت دیگر عدم اقبال از مجتمع مرغ الین آرین را توزیع نامناسب
جوجههای مرغوب بین مشتریها مطرح ساخت.
تا سال  ۸۵ ،۱3۸۵درصد بازار ایران در اختیار مرغ الین آرین بود
مقصودی گفت :تا سال  ۸۵ ،۱3۸۵درصد بازار ایران در اختیار مرغ
الین آرین بود .هم اکنون بازار  ۸۵درصدی مرغ الین آرین به زیر ۱
درصد رسیده و سر زنجیره صنعت مرغ کشور در اختیار شرکتهای
اروپایی است.
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وی پرسید :اهمیت داشتن گله مرغ و حتی رسیدن به الین بومی
ایرانی چیست؟
برای خودکفایی و مقرون به صرفه بودن در تولید مرغ وجود گلههای
الین بهروز و سالم ضروری است
خورشیدوند :برای خودکفایی و مقرون به صرفه بودن در تولید مرغ
وجود گلههای الین بهروز و سالم ضروری است.
مجتمع الین آرین یکی از اسناد افتخار ملی است که رها شده است و
در حال حاضر الین آرین با مختصات موجود در صنعت طیور ضامن
امنیت زیستی است .بعد از جنگ تحمیلی الگوی مصرف تغییر کرد و با
جهش چشمگیری مردم به سمت مصرف گوشت سفید و مرغ روی
آوردند.
وی تأکید کرد :برای پاسخ به تقاضای باالی مصرفکننده داخلی الزم
است اولین حلقه زنجیره تولید مرغ یعنی الین را خودمان در دست
بگیریم.
مقصودی در خصوص ظرفیت صادرات در صنعت مرغ افزود :یکی دو
سال قبل در شرایط نوسان قیمت مرغ برای تهیه مستندی از
استانهای مرزی همسایه با عراق به آن مناطق رفتیم .اکثر
مرغداریهای آنجا در حال ورشکستگی بودند .در حالی که در فاصله
دو سه ساعته تا بغداد بازار عالی برای صادرات مرغ ایران وجود داشت
و در آنجا مرغ کیلویی  ۱۸ ،۱۷هزار تومان در حالی به فروش میرسید
که همان موقع در ایران مرغ کیلویی  ۷ ،۶هزار تومان بود و ما
بهراحتی میتوانستیم مرغمان را صادر کنیم و مرغداریهایمان را از
ورشکستگی نجات دهیم.
وی گفت :در کشورهای عراق و عمان قیمت مرغ بیش از دو برابر و
حتی سه برابر ایران بود و فرصت صادراتی بسیار خوبی برای کشور ما
وجود دارد .در این کشورها اندازه مرغهای عرضه شده بین  ۱۱۰۰گرم
تا  ۱۵۰۰گرم بود.
بیش از  9۰درصد مواد غذایی مورد نیاز طیور را وارد میکنیم
انصاریفرد گفت :در استانداردهای بینالمللی وزن مرغ اصطالحاً جوجه
کبابی بین  ۱3۰۰الی  ۱۵۰۰گرم است .مرغهای الینی که برای آرین
آورده شده بود ،از همین نوع جوجه کبابی بود .این نوع بسیار پرخور
است و به سرعت به وزن میرسد.
مدیر سابق مجتمع مرغ الین آرین در مورد تفاوت قیمتهای گوشت
قرمز و سفید گفت :در دنیا این تفاوت دو و حداکثر سه برابر است ،اما
در ایران این تفاوت به نه الی ده برابر میرسد.
انصاریفرد خاطرنشان کرد :این موضوع یکی از معایب ماست و
آسیبپذیری ما را در صادرات نشان میدهد ،زیرا وقتی قیمت گوشت
قرمز خیلی باال میرود گوشت سفید هر چه هزینهاش افزایش یابد
بولتن داخلی تولید ملی |36

توجهی بدان نمیشود ،چون همچنان به خاطر باال بودن قیمت گوشت
قرمز مشتریاش را دارد .در صورتی که در بازار جهانی اینگونه نیست
و در قیمتها باید رقابتپذیر بود و ضریب تبدیل غذایی ) (FCRرا
طوری اصالح کنیم که مقرون به صرفه باشد.
وی افزود :بیش از  9۰درصد مواد غذایی مورد نیاز طیور را وارد
میکنیم که تحت تأثیر دالر است .از طرفی حضور جوجههای راس و
کاب با قیمت پایین بازار جوجههای آرین را در ایران بسیار کاهش داده
است.
انصاریفرد :ایران رتبه ششم جهان را در تولید گوشت مرغ دارد
عضو شورای نظام دامپزشکی کشور با اشاره به فرصت بسیار خوب
صادرات و اشتغالزایی شرح داد :ایران رتبه ششم را در تولید گوشت
مرغ جهان دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا دلیل خاصی هست که وزن
استاندارد مرغ عرضه شده در بازارهای جهانی بین  ۱3۰۰تا ۱۵۰۰
گرم باشد؟» گفت :دو علت عمده وجود دارد که یکی اینکه پس از 3۵
روز بیماری ،خصوصاً بیماریهای تنفسی به سراغ طیور میآید .برای
مقابله با بیماریهای تنفسی طیور آنتیبیوتیکهای قوی مصرف
میشود که آنتیبیوتیکها وارد بدن مصرفکنندگان اینگونه مرغها و
ایجاد مقاومت دارویی در آنها میشود.
همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگین برای سالمتی
مضر است
در ادامه مقصودی گفت :ویژگی مرغ الین آرین این است که در
وزنهای کم عرضه میشود که به صرفه و قابل رقابت با مرغهای
خارجی است .چنانچه ذائقه بازار ایرانی به سمت مرغهایی با وزن
استاندارد جهانی برود مرغهای آرین میتوانند با مرغهای خارجی
رقابت کنند ،اما به هر دلیلی بازار ایران به سمت مرغهای سنگینتر و
 ۱۸۰۰گرم به باال رفته است.
وی تأکید کرد :همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگین
برای سالمتی مناسب نیست .ذائقه ایرانی باید به سمت مرغهای
سبکتر برود که زنجیره تولید این مرغها از ابتدای آن در اختیار خود
ماست و نیاز به واردات مرغ الین از فرانسه ،انگلیس و ...نیست.
مجری ثریا پرسید :با وجود تأکیدات مبنی بر خرید مرغ سبکتر علت
اینکه در بازار مرغ سبک یا وجود ندارد یا خیلی کم هست چیست؟
خورشیدوند توضیح داد :در مورد محصوالت سالمت محور همواره از
طرف سوداگران و سودجویان این حوزه این نگرانی وجود دارد که
اجازه نمیدهند اطالعات دقیق به مردم برسد .خیلی از مسائل و
تصمیمگیریهای کالن کشور در پشت درهای بسته انجام میگیرد و
مردم چندان در جریان امور قرار نمیگیرند ،در عین حال این نگرانی
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هست که مسائلی چون امنیت غذایی به کف جامعه بیاید و آن موقع
مردم مطلع شوند.
وی در خصوص نژاد مرغ آرین مطرح کرد :این نژاد نرمال است و باید
برای مردم رفع ابهام شود که چرا سهم بازار مرغ الین به زیر یک
درصد رسیده است .باید بررسی کرد دارد چه اتفاقی میافتد و
بازاریابها و سوپروایزرهای شرکتهای خارجی چه مسائلی را مطرح
میکنند.
خورشیدوند :شرکتهای خارجی از کانال تغییر ذائقه ایرانی وارد
میشوند
این پژوهشگر تصریح کرد :شرکتهای خارجی از کانال تغییر ذائقه
ایرانی وارد میشوند و مطرح میسازند مرغ الین آرین خوب وزن
نمیگیرد و به وزن باال نمیرسد.
وی اشاره کرد :بر اساس ضریب تبدیل در  4۵روزگی ممکن است
برخی نژادها بالقوه و ژنتیکی توانایی وزن گرفتن باال را داشته باشند.
در کاتالوگهای مرغهای راس یا کاب و ...رسیدن به وزن  ۲۸۰۰گرم
هم قید شده است.
این پژوهشگر اظهار کرد :در ده روز اول پرورش مرغ به علت
احتیاطهایی که در جیره غذایی و نور برای کاهش تلفات میشود
میانگین وزن در این مدت وزن قید شده در کاتالوگ نیست و بین
 ۲۲۰۰تا  ۲4۰۰گرم متغیر است .در سنین  3۵الی  3۷روزگی در
حالی که مرغهای خارجی به وزن  ۱۷۰۰گرم میرسند ،طبق تحقیق
انجام شده در مجموعه بابلکنار مرغهای الین آرین به  ۱9۵۰و ۱9۷۰
گرم میرسند.
وقتی صحبت از ضریب تبدیل میشود وزن تبدیل شده به گوشت مد
نظر است .ضریب تبدیل مرغ الین آرین از مورد مشابه نژادهای خارجی
در زمان کوتاه پرورش پیشی میگیرد.
مقصودی اضافه کرد :نژاد آرین که در  3۵روزگی خود به وزن  ۱4۰۰تا
 ۱۵۰۰گرم میرسد و قابل عرضه به بازار است کامالً توانایی رقابت با
مرغهای خارجی را دارد .بعضی از دوستان میگویند مرغ خوبی نیست
و مرغداران میگویند پرورش آن به صرفه نیست و خوب گوشت
نمیدهد .چه میشود تا سال  ۸۵ ،۱3۸۵درصد بازار دست مرغ الین
آرین بود و حاال این مرغ چه تغییری کرده است که اقبال به آن کم
است .باید به پشت پرده قضیه تأملی شود .در حال حاضر در حق مرغ
الین آرین جفا میشود.
انصاریفرد توضیح داد :در دو سالی که در مرغ الین آرین بودم در
وزنهای پایین مرغهای دارای نقص ژنتیکی را برای اصالح ژنتیکی
حذف میکردیم و چون سالم بودند قابل مصرف بودند و طعم اینها که
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زیر  3۵روزگی کشته میشدند بسیار بهتر از طعم مرغهای غیر از آرین
بود ،زیرا مرغ زیر  3۵روز واکسن کمتری مصرف کرده است.
وی افزود :به ما گفته میشود چرا این ویژگی برجسته مرغ الین آرین
را تبلیغ نمیکنید .ما میگفتیم سالهاست وزارت جهاد کشاورزی و
سازمان دامپزشکی کشور روی مرغهایی با اندازه استاندارد جهانی
تأکید میکند ،اما در عمل اتفاق خاصی نمیافتد .در نتیجه ما هم به
لحاظ اقتصادی و هم سالمتی در این قضیه ضرر میکنیم.
عدم حضور دکتر رضایی معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در
برنامه ثریا
مقصودی گفت :ما از رضایی معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی ـ
که به تازگی منصوب شده است ـ برای شرکت در مستند دعوت کردیم
و نیامد .همچنین برای حضور در برنامه زنده ثریا از ایشان دعوت
کردیم که به بهانه سفر به سیستان و بلوچستان نیامد .به هر حال
جایشان در این برنامه خالی است.
وی خاطرنشان کرد :ضمن اینکه صرفنظر از بحثهای سیاسی و
نقدهایی که به وزارت جهاد کشاورزی میشود عملکرد حجتی وزیر
جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و برخی حوزهها قابل تقدیر
است ،اما در این زمینه میخواستیم برنامه عملیاتی وزارت جهاد
کشاورزی را جویا شویم که چرا مجتمع مرغ الین آرین دارد خاک
میخورد و چنانچه این سرمایه استراتژیک ملی نابود شود ،قطعاً طمع
تحریمهای دشمن بیشتر میشود.
مجری برنامه ثریا از انصاریفرد پرسید :چرا با وجود مراکز متعدد
پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای گوناگون دانشبنیان
بیرون از وزارتخانه به سمت تولید مرغ الین بومی ایرانی با ضریب
تبدیل و مزایای بهتر نرفتیم؟
تولید مرغ الین بومی ایرانی نفوذ بینالمللی ،قابلیتهای جمعآوری
اطالعات و از همه مهمتر فناوری باالیی میخواهد
انصاریفرد پاسخ داد :هیچ کشوری در این زمینه نمیتواند چندان
مدعی باشد ،زیرا برنامهریزی وسیعی میخواهد .مثالً شرکت راس
انگلیسی ،شرکت کاپ فرانسوی و شرکت های آمریکایی ژنها را از
سراسر جهان جمعآوری کردند .یکی از نژادهایی که از ایران جمع
کردند و بردند نژاد گردن لخت بود .تولید مرغ الین بومی ایرانی نفوذ
بینالمللی ،قابلیتهای جمعآوری اطالعات و مهمتر از همه مهمتر
فناوری باالیی میخواهد.در بررسیها در مجتمع مرغ الین آرین متوجه
شدیم مهندسین ،دکترها و دانشمندان ژنتیک بسیار خوبی داریم.
وی گفت :به عنوان کسی که شش سال سخنگوی وزارت جهاد
کشاورزی بودم ،اراده انجام کار هم در زمان حجتی و هم قبل از او
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وجود داشته است ،اما باید از این وزارتخانه مظلوم حمایت شود .بودجه
و امکانات این وزارتخانه محدود و کم و توقعات از آن باالست.
انصاریفرد :باید پروژه تولید مرغ الین بومی ایرانی را یک پروژه ملی
دید
وی اشاره کرد :با وجود تمام محدودیتهای وزارت جهاد کشاورزی این
وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی کارنامه قابل قبولی دارد .باید از این
وزارتخانه دفاع کرد و از سوی دیگر پروژه تولید مرغ الین بومی ایرانی
را یک پروژه ملی دید.
انصاریفرد ابراز کرد :موقعی که مدیر مجتمع مرغ الین آرین بودم با
پشتیبانی وزارتخانه طرحی را ارائه کردیم که بهطور اضطراری ۱۵
میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بدهید یا حداقل گاز بدهید که در
صورت کمبود گازوئیل به مشکل برنخوریم .طرح در کمیسیون تلفیق
مجلس هم تصویب شد ،اما درکی که از ضرورت انجام و پیگیری این
کار در سطوح باالتر باید باشد نیست.
مقصودی هدف از دعوت از معاون وزارت جهاد کشاورزی را ارائه برنامه
عملیاتی و زمانبندی شده برای رفع وابستگی در صنعت مرغ کشور از
انگلیس ،فرانسه و ...مطرح ساخت.
خورشیدوند به ده چالش اساسی در صنعت طیور در زمینههایی نظیر
فصل پرورش ،ضریب تبدیل و ...اشاره و اظهار کرد :یکی از مهمترین
مشکالت پیش روی صنعت طیور مرغهای سنگین است که دوزهای
باالی آنتیبیوتیک و دارو را دریافت میکنند .ضمن اینکه این
آنتیبیوتیکها میتوانند تأثیراتی مشابه هورمون رشد بر طیور بگذارند.
مقصودی مؤکداً گفت :در واقع مستقیماً موادی تحت عنوان هورمون به
طیور داده نمیشود ،اما آنتیبیوتیکهایی که به آنها داده میشود
تأثیرات هورمونی بر آنها میگذارند.
خورشیدوند خاطرنشان کرد :آنتیبیوتیک در گوشت مرغ ماناست و
مصرف آن در افراد مختلف ،بهخصوص کودکان و سالمندان موجب
ایجاد مقاومت دارویی میشود.
مردم سراغ مصرف مرغ های سبک تر بروند
خورشیدوند گفت :کسانی در به دست گرفتن سر زنجیره تولید مرغ
ایران دستاندرکار بودند که با تغییر ذائقه و الگوی مصرف مردم ،مرغ
الین آرین را کنار زدند .مردم باید با آگاهی حاصل از اطالعرسانی
دقیق ذائقهشان را تغییر بدهند و سراغ مصرف مرغهای سبکتر بروند.
این دامپزشک بیان کرد :در سالهای  ۱3۵۵ ،۱3۵4امریکاییها با
هدف تولید مرغ الین در ایران و عرضه به کشورهای منطقه نظیر
ترکیه ،عربستان و ...نژادی را وارد ایران کردند .همزمان با انقالب برای
اینکه یک گله الین فوقالعاده ارزشمند از نظر اقتصادی به دست ما
نیفتد اکثرشان را کشتند و خوردند.
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انصاریفرد افزود :تعداد کمی از آنها را که باقی مانده بود به حیدرآباد
کرج بردند ،اما نتوانستند آنها را نگه دارند و در آن مقطع که
امریکاییها در این حوزه در ایران حضور داشتند در آن مجموعه هیچ
کارشناس ایرانی نداشتیم.
صنعت مرغ؛ به نام تولید به کام واردات
مقصودی خاطرنشان ساخت :مجموعههایی که برای واردات جوجههای
اجداد از کشورهای اروپایی آمدند ابتدا با نیت شکلگیری زنجیره تولید
داخلی وارد این عرصه شدند ،اما واردات جذابیتی دارد که فراموش
میشود ما باید بهطور موقت زنجیره تولید را راه بیندازیم .بعد باید
الیههای باالیی را کامل کنیم و به دست خودمان بگیریم.
وی افزود :البته دوستان پیگیر هستند ،اما هنوز عملیاتی نشده است و
واقعیت رو به نابودی نهادن مرغ الین آرین است در حالی که بیش از
 99درصد بازار در اختیار مرغ الین خارجی است .امیدواریم در سال
حمایت از تولید ایرانی زنجیره تولید مرغ کشور کامالً ایرانی شود .مردم
هم با قدری آگاهی و مشاهده چند مستند مشتاق استفاده از تولید
ایرانی هستند.
کیفیت باالتر مرغ الین در مقایسه با نمونههای خارجی
خورشیدوند به چند شاخصه مرغ الین آرین اشاره کرد و گفت :این
مرغ در برابر بیماری مقاومتر از نمونههای مشابه خارجی است .عرض
سینه و کیفیت گوشت مرغ الین آرین بیشتر و بهتر از مرغ الین
خارجی است.
وی در خصوص عدم پیگیری جدی در تولید مرغ الین بومی ایرانی
شرح داد :باید دقت کنیم ما داریم مرغ الین و سر زنجیره تولید مرغ
کشور را از چه کجا میگیریم .یک زمانی مرغ اجداد را با قیمتی
پایینتر از سایر کشورها به ما میفروختند ،زیرا آن را داشتیم.
مقصودی اضافه کرد :چون آن را داشتیم ما را تحریم نمیکردند ،اما
این خطر وجود دارد که چنانچه گله مرغ الین آرین نابود شود آنها بر
تحریمهایشان علیه ایران مصرتر میشوند.
چیوایی تکمیل کرد :فروش جوجه خارجی هر قطعه  3۰۰ ،۲۰۰تومان
در حالی که تخممرغ هر عدد  ۶۰۰ ،۵۰۰تومان است یک استراتژی
اقتصادی برای گرفتن سهم کمتر از یک درصد مرغ الین آرین است و
میخواهد  ۱۰۰درصد بازار مرغ الین ایران را در اختیار خودش بگیرد.
در این صورت با ایجاد انحصار تحریم و هر فشار و تهدیدی برای او
آسان خواهد بود .الزم است مسئولین خیلی جدی به این قضیه
بپردازند.
مقصودی گفت :اینکه سر زنجیره تولید مرغ دست دشمنانمان باشد،
قطعاً به نفع و صالح ما نیست و دشمنان بارها دشمنیشان را ثابت
کردهاند.
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خورشیدوند تأکید کرد :سود جذاب در واردات تا زمانی است که
خارجیها یقین حاصل کنند مرغ الین آرین در کشور از بین رفته
است و پس از آن باید با قیمتهای بسیار باال مرغ را وارد کنیم.
انصاریفرد در تکمیل گفته خورشیدوند یادآور شد :در این صورت
قیمتهای مشابه مرغ در بازارهای عمان و عراق را در ایران خواهید
دید.
خورشیدوند افزود :البته با قدرت خریدی کمتر از کشورهای عربی
شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود.
مقصودی در خصوص استقبال مرغداران از مستند «جوجههای
انگلیسی» گفت :پس از پخش مستند مرغداران زیادی تماسهای
مکرری گرفتند که چگونه جوجههای یک روزه الین آرین را تهیه
کنیم .چنانچه رسانه ملی همین روند را ادامه دهد امسال میتوان
کارهای جدی برای احیای مرغ الین آرین انجام داد.
در صنعت فضایی رتبه ششم ،هستهای جایگاه پنجم و پزشکی رتبه
چهارم دنیا را داریم چرا در صنعت دام بویژه مرغ الین مشکالتمان حل
نمیشود؟
انصاریفرد اظهار کرد :جاهایی مثل کوثر که اجداد را وارد میکنند نه
فقط از فروش جوجه آرین ناراحت نیستند ،بلکه در این مسیر کمک
میکنند .در مدت مسئولیتم در مجتمع مرغ الین آرین از سوی کوثر
پیشنهاد انجام تحقیقات مشترک با ما داده شد تا مشکالت الین آرین
حل شوند.
وی اذعان کرد :در حال حاضر مشکل اصلی نجات دادن مجتمع مرغ
الین آرین است و باید آن را مرکزی علمی ـ تحقیقاتی جدا از
مرغداری ببینیم و در حوزههای پرورش ،ژنتیک و تغذیه فعالیت کنیم.
در صورت از بین رفتن مرغ الین آرین قیمتهای مشابه مرغ در
بازارهای عمان و عراق را در ایران خواهید دید.
عضو شورای نظام دامپزشکی کشور ابراز تأسف کرد :بهقدری به مجتمع
مرغ الین آرین رسیدگی نشده است که متأسفانه صفات مادری و
پدری دارند با هم مخلوط میشوند .برای مردم همواره این پرسش
وجود دارد که مایی که در صنعت فضایی رتبه ششم ،هستهای جایگاه
پنجم و پزشکی رتبه چهارم دنیا را داریم چرا در صنایع خودرو و مرغ
الین مشکالتمان حل نمیشود.
مدیر سابق مجتمع مرغ الین آرین افزود :در مدت مسئولیتم در
مجتمع بهطور خودمختار ـ البته سرزنش هم شدم ـ  ۶۰نیروی
تحصیلکرده را جذب کردم که در حال حاضر آنها سرمایههای مجتمع
هستند .در صورتی که باید بیشتر از اینها نیروی متخصص در آنجا
فعالیت کنند و ما از نظر نیروی متخصص و کارشناس در کشور کم
نداریم.
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مقصودی مطرح کرد :امیدوارم شرکتهای دانشبنیان وارد این عرصه
شوند و کمک کنند و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر وصل کردن آنها به
مجتمع و سرمایهگذاری در این زمینه شود.
وی در پایان برنامه ابراز امیدواری کرد :بعد از ماه مبارک رمضان با
حضور مسئوالن و ارائه برنامههای عملیاتی توسط آنها در صنعت مرغ و
پیگیریهای برنامه ثریا در این زمینه شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
(بازگشت به فهرست)

این شبکه آمادگی کامل داشته باشیم و شرایط مناسب برای دارندگان
محتوای داخلی را فراهم کنیم( .بازگشت به فهرست)

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان برای حمایت از تولید
ملی
(خبرگزاری تسنیم  ۱۰اردیبهشت )9۷

خدمات
مکان استقرار سرورها ،ظرفیت  IXPداخلی و اینترنت
پیامرسانهای داخلی رایگان شد
(خبرگزاری تسنیم  ۱اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛
صادق عباسی شاهکوه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات
زیرساخت خراسان رضوی با اشاره به اینکه خراسان رضوی یکی از
هشت  SCدر ایران محسوب میشود ،گفت :در حدود یکدهم از خط
انتقال و دیتای کشور متکی به این استان است و امیدواریم پروژه
جدید زیرساخت این استان علیرغم تأثیر نوسانات ارزی موجود تا
پایان اردیبهشت به پایان رسیده و در هفته ارتباطات افتتاح شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه از ابتدای دولت
یازدهم تاکنون فعالیتهای گستردهای در بستر ارتباطی رخ داده است
که این امکانات خصوصاً درباره اپراتورها قابل مقایسه با قبل نیست،
افزود :استراتژی شرکت ارتباطات زیرساخت این است که فعالیتهای
ارتباطی را انحصاری نکند ،بلکه خدمات با کیفیت و قیمت ارزان ارایه
شود تا انتخاب برتر و اول تمامی ذینفعان بخش باشد.
او با ابراز اینکه "این باعث افتخار ماست تا سیاستهای کشور را
بهبهترین نحو اجرا کنیم" ،گفت :در راستای حمایت از کاال و خدمات
داخلی هماکنون امکانات پیامرسانهای داخلی همچون محل استقرار
سرورها ،ظرفیت  IXPداخلی و پهنای باند و اینترنت را شرکت
ارتباطات زیرساخت بهصورت رایگان فراهم میکند.
عباسی شاهکوه با یادآوری اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت ،هسته
اصلی شبکه ملی اطالعات است ،اظهار کرد :الزم است برای پیادهسازی
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،کارگاه های تولیدی در صورت جذب
نیروی جدید زیر  34سال و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر
با لحاظ شرایط قانونی معینی از معافیت حق بیمه سهم کارفرما
برخوردار خواهند بود.
سیدتقی نوربخش در جمع کارگران نمونه کشوری اظهار داشت:
مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی قدردان زحمات و تالش
های کارگران عزیز هستند که چرخ های تولید و سازندگی ایران
اسالمی را به گردش در می آورند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی افتخار دارد که ۱4میلیون
نفر از جمعیت کشور را که عموماً از جامعه شریف کارگران هستند،
تحت پوشش قرار داده است.
وی ادامه داد :با وجود محدودیت های مالی تمام تالش سازمان تأمین
اجتماعی این است که خدمات مناسبی به جامعه کارگری و
بازنشستگان ارائه و تعهدات سازمان در قبال جامعه هدف انجام شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت :در سال  9۶حدود  ۷4هزار
میلیارد تومان برای خدمت رسانی به جامعه تحت پوشش این سازمان
هزینه شده است که ۵۲هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت
مستمری بازنشستگان اختصاص یافته است .مبلغ پرداختی بابت
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال  9۲به حدود ۲۲هزار
میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال جاری نسبت به آن سال رشد
۱۲۰درصدی را نشان می دهد .در این سال ها مستمری بازنشستگان
تأمین اجتماعی  ۱۱۰درصد رشد داشته است و افزایش مستمری ها
در همه سال ها بیشتر از نرخ تورم بوده است.
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وی با بیان اینکه در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز گام های
بزرگی برای ارتقاء خدمات برداشته شده است ،گفت ۷ :بیمارستان
جدید احداث شده و یا درحال احداث است .بیمارستان های تأمین
اجتماعی در کرمان ،آبادان ،دزفول ،بیرجند ،زابل ،عسلویه و ایالم به
بهره برداری رسیده اند .سازمان تأمین اجتماعی خانه کارگران است و
تشکل های کارگری با این سازمان دارای ارتبط نزدیک و مداوم
هستند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از تمامی ظرفیت های قانونی
برای حمایت از اشتغال و رونق فضای اقتصادی استفاده خواهد کرد،
اظهار داشت :در شعب سازمان تأمین اجتماعی برای توسعه خدمات
غیر حضوری و تسهیل خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازنشستگان
اقدامات اساسی در حال انجام است.
*تسهیالت ویژه به کارگران نمونه کشوری ارائه می شود
حسین رحمتی ،عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل بانک رفاه
کارگران نیز در این جلسه از اختصاص تسهیالت مناسب برای کارگران
نمونه کشوری خبر داد و گفت :برای کارگران نمونه اول تا سوم تمامی
استانها تسهیالت  ۲۰میلیون تومانی با نرخ  ۱۰درصد در نظر گرفته
شده است.
وی ادامه داد :در  ۱۰استان بزرگ برای ۲۰کارگر نمونه و در سایر
استان ها برای  ۱۵کارگر نمونه تسهیالت  ۱۰میلیون تومانی با نرخ ۱۰
درصد در نظر گرفته شده است .کارگران نمونه با معرفی ادارات کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می توانند برای دریافت این تسهیالت به
بانک رفاه کارگران مراجعه کنند( .بازگشت به فهرست)

تامین مالی برای  28هزار بنگاه تولیدی /احتمال تعلیق 2
ساله مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان
(خبرگزاری فارس  ۱۰اردیبهشت )9۷

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :بنا بود برای  ۱۰هزار واحد
کوچک تولیدی  ۲۰هزار میلیارد تومان تامین مالی شود که  ۲۸هزار و
 ۵۲9واحد از این تسهیالت استفاده کردهاند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ،رضا رحمانی امروز در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :سال  9۷نامگذاری سال حمایت
از کاالی ایرانی از سوی مقام معظم رهبری را فرصتی برای حمایت از
تولید کشور فراهم آوردهاند.
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معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه امسال یکسری
پروژههای ویژه در راستای تحقق شعار سال تنظیم شده که از جمله
آن طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کاالی تجاری کشور است که
بخش عمده کار در حوزه وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و برنامه
مفصلی برای آن دیده شده است.
وی با اشاره به تولید پوشاک اظهار داشت :در همه استانهای کشور
برای این صنعت برنامهریزی شده و حمایت از تولید پوشاک و کاالی
ایرانی به عنوان یک پروژه تعریف شده است و برنامه ریزی خاصی برای
آن در سال  9۷صورت گرفته است .
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به نوسازی صنایع گفت:
همچنین در این زمینه پروژه ویژهای برنامهریزی شده و در حوزه
معادن هم امسال سال پرباری برای معادن خواهد بود و از پروژههای
مهم آن فعال سازی معادن کوچک است .
رحمانی اظهار داشت :در حوزه صنایع دریایی کارهایی انجام شده و به
خصوص در حوزه فرهنگی برای تولید ملی و خرید کاالی ایرانی هم
پروژه عملیاتی در وزارت صنعت تعریف شده است .
وی به بحث رونق تولید اشاره کرد و گفت :بنا بود برای  ۱۰هزار واحد
کوچک تولیدی  ۲۰هزار میلیارد تومان تامین مالی شود که
خوشبختانه بانکها در این زمینه با ما همراه بودهاند که تا این لحظه
بیش از  ۲۸هزار و  ۵۲9واحد از تسهیالت استفاده کردهاند و حدود ۲۰
هزار میلیارد هدف گذاری شده به این واحدها تخصیص یافته است .
رحمانی گفت :در سال گذشته برای  ۵۸۵۱واحد پروانه بهره برداری با
سرمایه گذاری حدود  3۰هزار میلیارد تومان صادر شد .
معاون وزیر صنعت بیان داشت :در حوزه پروانه اکتشاف در سال
گذشته  9۸پروانه اکتشاف صادر شد .
وی افزود :برق مصرفی مشترکی صنعتی در سال  9۶حدود ۷.9
افزایش یافته و در حوزه گاز مصرفی  4.۵درصد رشد داشتهایم .
رحمانی اظهار داشت :از اقدامات مهم وزارت صنعت در سال  9۶اصالح
ساختارها و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
رحمانی از صدور  99۸فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال گذشته
خبرداد و گفت :در این بخش نسبت به سال  9۵رشد  ۲۵.۵درصدی
داشتیم .
وی افزود :از اقدامات مهم وزارتخانه در سال  9۶به اصالح ساختارها و
بهبود فضای کسب و کار میتوان اشاره کرد .
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بحث اشتغال یکی از
اولویتهای ما در سال  9۷است گفت :مجلس شورای اسالمی در این
زمینه همکاری خوبی داشته است .
*طرح شناسایی ظرفیتهای تولید ملی
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معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به طرح شناسایی
ظرفیتهای تولید ملی در جهت عمل به راهبرد درونزایی گفت :این
طرح از اواخر سال  9۶آغاز شد و همه استانها کشور درگیر این
موضوع هستند و در صدد بروز کردن اطالعات صنعتی کشور هستند .
وی افزود :تا تیرماه سال  9۷آمار و اطالعات بخش صنعت کامال بروز
میشود .
رحمانی در مورد راهاندازی سامانه جامع تجارت گفت :راهاندازی این
سامانه در جهت شفافکردن تجارت و بروز شدن اطالعات این بخش
است و اتفاقات یکی از آثار وجود چنین سامانههایی در کشور کاهش
واردات قاچاق است .
معاون وزیر ،صنعت ،معدن و تجارت در بیان داشت :در حوزه تامین
مالی وزارت صنعت دو برنامه دارد که یکی دستیابی تولیدکنندگان به
تسهیالت با قیمت مناسب و دیگری اصالح مالیات است .
احتمال تعلیق  ۲ساله مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان
وی با اشاره به جلسه مسئولین وزارتخانه ها با رئیس جمهور در دو
هفته گذشته گفت :وی در آنجا تاکید کرد که افزایش مالیات
تولیدکنندگان هدف ما نیست ولی سیاست دولت افزایش پایه مالیاتی
است .
رحمانی بیان داشت :در مجلس هم قانون مالیات بر ارزش افزوده در
دستور کار است و برنامهای هم مبنی بر اینکه تسهیالتی در حوزه
دریافت مالیات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد .
وی افزود :در این خصوص با سازمان امور مالیاتی رایزنی شده است تا
تسهیالتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان داده شود
به عنوان مثال تعلیق یک یا دو ساله مالیات تولیدکنندگان تا ارایه و
تجدید نظر بر روی ارقام مالیات مطرح است اما جزئیات آن فعال
مشخص نشده است .
طرح حمایت از تولید پوشاک ایرانی
معاون وزیر صنعت در خصوص طرح حمایت از تولید پوشاک در وزارت
صنعت اظهار داشت :یکی از اقالم عمده واردات قاچاق به کشور پوشاک
بوده است و براساس برنامه وزارت صنعت شرکتهای پشتیبانی برای
حمایت از تولیدکنندگان ایجاد شده است .
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی این طرح این است که عملیات تامین
مواد اولیه ،طراحی و بازاریابی بر عهده شرکتهای پشتیبانی تولید
پوشاک است ،گفت :این طرح برای مناطق مختلف از جمله واحدهای
روستایی قابل اجرا است .
واردات بیش از  ۲میلیارد دالر پوشاک قاچاق به کشور
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وی در زمینه میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت :براساس
برآوردهای وزارت صنعت بیش از  ۲میلیارد دالر از مبادی مختلف
پوشاک قاچاق به کشور وارد میشود .
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولیدکنندگان کفش چرم تبریز
گفت :پیرو جلسات روزهای اخیر برنامهجامعی هم برای حمایت از
تولیدکنندگان کفش از مرحله تولید مواد اولیه تا مرحله عرضه تدوین
شده است .
وی در ادامه در خصوص ایجاد اشتغال گفت :در مجموع در سال  9۶در
بخش صنعت ،معدن و تجارت  4۵۰شغل پیشبینی شده بود که همه
این تعداد محقق شده در حالی که تعهد ما در این بخش ایجاد ۲۸۰
هزار شغل بود .
رحمانی بیان داشت :برنامه وزارت صنعت برای ایجاد اشتغال در بخش
صنعت ،معدن و تجارت ایجاد  ۵3۰هزار شغل است که امسال با توجه
به طرحها و برنامهها در حوزه پوشاک ،لجستیک و استارتآپها
پیشبینی میشود این تعداد تحقق یابد( .بازگشت به فهرست)

صنعت گردشگری کشور در تنگنای تصمیمات ارزی بانک
مرکزی
(خبرگزاری تسنیم  ۱4اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه ،کورنیلیس
وامورشات ،گردشگر آلمانی که به تازگی به تبریز رسیده ،می خواست
یوروهایش را با ریال تعویض کند ،اما خیلی زود متوجه شد که این کار
راحتی نیست.
این گردشگر آلمانی گفت« :ما می خواستیم در بانک ارز تعویض کنیم،
اما بانک ها نه یورو می پذیرند و نه دالر .ما به یک صرافی رفتیم ،اما
آنها هم هیچ پولی نداشتند».
بانک مرکزی ایران در روز  ۱۵آوریل« ،تا اطالع ثانوی» تمامی صرافی
ها را از مبادله ارز منع کرد و بانک ها را تنها مرجع قانون خرید و
فروش ارز اعالم کرد .اما در عمل بانک ها اغلب از خرید و فروش ارز
خودداری می کنند.
تهدیدات جدید آمریکا مبنی بر خروج از برجام و برقراری مجدد تحریم
ها موجب شده تا ارزش ریال ایران به شدت کاهش یابد .دولت ایران
برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی ،ارزش هر دالر آمریکا را 4۲
هزار ریال اعالم کرده است .بنابراین با توجه به اینکه هر یورو معادل
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 ۱.۲۰دالر است ،نرخ رسمی هر یورو در بازار ایران  ۵۰هزار و 4۰۰
ریال است.
در نهایت این گردشگر آلمانی که به عنوان مدیر پروژه برای شهرداری
روتردام کار می کند ،در یک دفتر گردشگری موفق به مبادله ارز می
شود .او یوروهایش را می دهد و ریال می گیرد .اما به جای  ۵۰دالر و
 4۰۰ریال ،هر یورو را  ۷۱هزار ریال می فروشد.
این رقم نشان دهنده ادامه روند تضعیف ارزش ریال در بازار سیاه به
رغم یکسان سازی دستوری نرخ ارز است.
احمد ضرابی ،مدیر یک آژانس مسافرتی در تبریز گفت ،اگر عدم
دسترسی آسان گردشگران خارجی به ریال «تداوم یابد ،قطعا
مشکالتی را ایجاد خواهد کرد».
حتی قبل از برقراری مقررات ارزی جدید ،خرید و فروش در ایران برای
گردشگران خارجی یک معضل محسوب می شد .تداوم تحریم های
مالی دولت آمریکا علیه ایران موجب شده تا کارت های اعتباری در این
کشور قابل استفاده نباشد و گردشگران ناگزیر به حمل پول نقد باشند.
گردشگران غربی عمدتا از کشورهای آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا و
هلند به ایران سفر می کنند ،اما بر اساس آمارهای رسمی تعداد این
گردشگران در فاصله مارس و اکتبر  ۲۰۱۷از چند ده هزار نفر تجاوز
نمی کند .اما در همین بازه زمانی ۶۵۰ ،هزار گردشگر مذهبی شیعه از
عراق وارد ایران شده اند.
کمبود ارز مختص شهرهای کوچک نیست .در تهران نیز وضعیت به
همین شکل است .گردشگرانی که به مناطقی همچون بازار تهران و
کاخ گلستان می روند می گویند پیدا کردن ریال به کار دشواری
تبدیل شده است.
سیمونا ،یک گردشگر آلمانی گفت« :همه جا بسته است .بانک ها و
صرافی ها تعطیل اند و ما نمی توانیم ارز تبدیل کنیم ...این برای ما
مشکلی کوچک است ،اما من فکر می کنم برای مردمی که چیزی می
فروشند مشکل بزرگتر است .چون امکان اینکه ما چیزی بخریم وجود
ندارد».
در حالی که گردشگران خارجی به دنبال ریال می گردند ،ایرانیان برای
واردات کاال و سفرهای خارجی به ارز نیاز دارند .به گفته سیمونا ،ما در
نهایت موفق شدیم از طریق یک دالل که در کنار خیابان ایستاده بود
مشکلمان را حل کنیم .البته این راه خیلی خوبی نیست( .بازگشت به
فهرست)
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متفرقه
نظریات بیسابقه اقتصاددان اصالح طلب علیه دولت حسن
روحانی با چاشنی توهین
(خبرگزاری تسنیم  ۱اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،فریبرز رئیس دانا
اقتصاددان نزدیک به طیف اصالح طلب در مصاحبه با یک سایت
خبری موارد بی سابقه ای را علی حسن روحانی و سیاست های
اقتصادی وی مطرح کرد.
فریبرز رئیس دانا اقتصاددان اصالح طلب که نظریاتی سوسیالیستی
دارد در مصاحبه با سایت خبری «انتخاب خبر» به موضوعاتی مانند
نوسانات ارزی ،سیاست کالن اقتصادی دولت ،رابطه مردم با دولت و
کارشناسان ،واکنش جامعه به سیاست های اقتصادی دولت ،جایگاه
دالر در اقتصاد جهانی ،اقتصاد سیاسی دولتمردان تاجر؛ پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه ،نوسانان اخیر در بازار ارز غافلگیرکننده نبوده
است ،گفت ،اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دالری
دارد .دالر ،یک پول سلطه گر امپریالیستی است ،برای اینکه مبادالت
جهانی و ذخیره سازی جهانی با این پول صورت می گیرد .بعد از اوت
سال ۱9۷۱این سلطه توسط دولت نیکسون قطعی تر شد و تقاضای
جهانی برای این پول همیشه وجود داشته است .هر وقت پول
جانشینی هم می خواهد ایجاد شود آن بالیی بر سر جانشین ساز می
آید که مثالً در لیبی بر سر قذافی آمد .فرانسه عامل آن کشتار در لیبی
شد ،برای اینکه قذافی به اتفاق کشورهای دیگر قصد داشت با ایجاد
یک پشتوانه مالی ،پول دیگری را برای آفریقا به منظور مبادالت
تجاری-مالی فراهم کند .اکنون البته اتحادیه بریکس درپی ساخت یک
بانک است و قصد دارد تا با ایجاد یک پول استاندارد جهانی مانند ارز
اس بی آر به سلطه دالر پایان دهد .حتی این اتحادیه قصد دارد تا ارز
اس بی آر را تقویت کند تا این ارز جانشین دالر شده و اتحادیه بریکس
از قید فشارهای دالر خارج شود .اما برای سازندگان دالر جایگزین هم
انواع توطئه ها ،تحریم ها و گرفتاری ها را ایجاد نموده اند .کاهش
مصنوعی قیمت نفت با کمک عربستان سعودی ،حتی روسیه را هم
نشان گیری کرده است تا مبادا این کشور قصد ایجاد ارز جایگزین
داشته باشد.
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رئیس دانا با انتقاد از نگاه دولت به واقعیات اقتصاد بین الملل می
گوید ،دولت ایران متوجه سلطه دالر نیست ،عالقه ای هم ندارد بداند،
سطحی کاری می کند ،به مباحث سطحی می پردازد ،برخوردهای
سیاسی مقابله ای را به جای روابط اساسی اقتصاد سیاسی می نشاند و
از طرف دیگر هم گوش شنوا ندارد که حرف های کارشناسان خبره و
دگر اندیش را بشنود .دل دولت به آن  3۰-4۰نفری که اطرافش را
قبضه کرده اند خوش است .همین اطرافیان دولت اصالً به سلطه گری
دالر توجه نکردند و همچنان اقتصاد ایران را وابسته به دالر نگاه داشته
اند .دولت حسن روحانی رکورددار وابستگی اقتصاد کشور به دالر است.
معاون آقای روحانی بارها گفته است که طرفدار بخش خصوصی است.
طرفدار بخش خصوصی بودن هم یعنی طرفدار تجارت آزاد با دالر.
شخص آقای روحانی اینگونه فکر می کند ،اقتصاددانان دولت قبلی و
دولت فعلی و مشاوران آن ها همگی در واقع از مدافعان وابستگی
اقتصادی کشور به دالر هستند؛ منتهی برخی اقتصاددانان اطراف دولت
به دالر باالی  ۶۰۰۰تومان فکر می کنند و برخی دیگر هم به دالر
حدود  4۵۰۰تومان فکر می کنند ،اما همگی این اقتصاد دان ها روش
یکسانی دارند ،و اینکه نمی خواهند از قید سلطه دالر امپریالیستی
بیرون بیایند و از طرفی چون اقتصاد کشور وابسته به دالر نفتی هم
هست تقاضا برای تهیه و تأمین دالر مرتب افزایش پیدا می کند.
وی سپس به اثر برجام و آینده آن پرداخت و گفت ،ترامپ مخالف
برجام و برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران است ،اتحادیه اروپا هم
مخالف برنامه موشکی برنامه موشکی جمهوری اسالمی ایران است،
وضع بازار نفت هم متزلزل است .این شرایط ،آخرین مراحل فشار در
داخل سیستم اقتصادی ایران است .تحت چنین شرایطی آنچه مبرهن
است ،انفجار اقتصادی بازار ارزی کشورمان حتمی است که چنین
اتفاقی هم افتاد.
رئیس دانا با انتقاد از انحصار در اقتصاد ایران گفت ،کارگزاران اصلی
اقتصادی ایران چندین نهاد و سرمایه دار بزرگ هستند .البته چند
شرکت مقاطعه کار که اهل تجارت و متبحر در صادرات و واردات
هستند نیز جزو کارگزاران اصلی اقتصادی ایران محسوب می شوند.
کارگزاران اصلی اقتصادی ایران به عنوان صاحبان انحصار در فعالیت
های تولیدی ،خدماتی و تجاری به شدت دالر خواه هستند .وقتی که
تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ در آمریکا و همچنین تهدیدهای
اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر بازگشت تحریم ها علیه جمهوری
اسالمی ایران مطرح شد ،کارگزاران اصلی اقتصادی کشورمان قبل از
اینکه دالر کمیاب شود پیش دستی کردند و اقدام به خریداری دالر از
بازار نمودند .در خوشبینانه ترین شرایط ،کارگزاران اصلی اقتصادی
ایران برای اینکه کار و بار اقتصادی راه اندازند یا فعالیت های اقتصادی
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آن ها دچار اخالل نگردد ،مقدار زیادی دالر خریداری و وارد خزانه
کردند و برخی آن ها حتی از این طریق جیبشان را پر کردند ،و
اینگونه بازار ارزی کشور را تخلیه کردند .این را نباید فراموش کرد که
همیشه یک عده آدم به اصطالح اقتصادی در جریان بازارهای مالی و
فسادهای مالی و شبه اقتصاد مالی حضور داشته اند و دارند .این پیش
دستی کارگزاران اقتصادی ایران تحت شرایطی به کل جامعه اقتصادی
ایران سرایت کرد و ناگهان این پیش دستی به صورت هجومی سر باز
کرد و به الیه های پایین تر جامعه ایران سرایت کرد .در جامعه ایران
هم بورژوازی شهری متأسفانه به قدری تحت تأثیر پول پیدا کردن و
کاسب کاری و روحیه خرید و فروشی قرار دارد که از وظیفه اصلی
خودش غافل شده است؛ نه مهندس سرجای خودش است ،نه دکتر
سرجای خودش است ،و نه اقتصاددان و همه آن ها نگاهشان به این
است که چه زمانی کاالیی گران یا ارزان می شود ،و چه زمانی مناسب
خرید یا فروش کاال است .پس نگاه و وجدان درونی جامعه ایران شده
خرید و فروش و سود!
وی در پاسخ به این سوال که ،چرا دولت در واکنش به انفجار ارزی در
کشور سرانجام دالر را تک نرخی کرد و در این راستا بازار ارزی کشور
را پلیسی کرد؟ گفت ،دولت همیشه ادعا می کرده به مکانیسم بازار و
روش های متعادل سازی بازار متعهد است .دولت همواره در جهت
مکانیسم های عرضه و تقاضا بخش خصوصی را حمایت کرده است.
دولت در این راستا دست فعالیت های بخش خصوصی را باز گذاشته
است و همیشه در این خط حرکت می کرده است تا در واقع خودش را
از قید خیلی تعهدات دولتی خالص کند؛ نمونه بارز چنین سیاست
هایی تعهدات دولت نسبت به آموزش و بهداشت جامعه بوده است .در
مورد بهداشت اگر منصف باشیم سه سال پیش اقداماتی توسط دولت
انجام گرفت ،اما سیاست گذاری های این بخش به دلیل اینکه از
پشتوانه الزم برخوردار نبود خود به خود متوقف شد .در سایر زمینه ها
دولت به سمت خصوصی سازی و آزاد گذاشتن دست فعاالن اقتصادی
پیش رفته است و مکانیسم بازار برای دولت ،مقدس و بیانگر همه
واقعیت ها بوده است .همین دولت ناگزیر به فشار ،برخورد و روش های
پلیسی متوسل شد .ابتدا دولت در جریان انفجار ارزی اخیر یک عده را
بازداشت کرد و افزایش قیمت ارز را به آن ها نسبت داد ،بعد هم گفته
شد کار این عده نبوده است و افراد دیگری در افزایش نرخ ارز سهم
داشته و مقصر بوده اند .بعد هم دولت و عواملش «بگم نگم» درآوردند
و در نهایت هم «پینه دوزی موقوف» و در حقیقت در بازار ارز را
بستند! اگر دولت قصد داشت چنین اقدامی را انجام دهد چرا موقعی
که کسانی می گفتند ،می گفتید این افراد قدیمی هستند ،شما که
نقطه نظرهای خیلی قدیمی تری را تعقیب می کردید .در نتیجه االن
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بازار ارز را تعطیل کردند اما آن پشت ،فشار واقعیت دارد کار خودش را
می کند.
رئیس دانا سپس به آینده بازار ارز پرداخت و تاکید کرد ،ساختار
اقتصاد ایران ساختار متقاضی برای دالر است .ایران وابستگی دالری به
بازار جهانی دارد و وضعیت نفت هم اکنون متزلزل است .چشم انداز
تیره ای برای ایران در بازار نفت از حیث بازگشت تحریم ها یا افزایش
تحریم ها وجود دارد؛ در نتیجه نمی توان انتظار داشت که این وضعیت
یعنی تثبیت نرخ ارز پابرجا بماند .انفجار دیگری و افزایش قیمت های
دیگری در راه است و البته ممکن است این انفجار توسط دولت به
تعویق انداخته شود .در اقتصاد به چنین عملی «تورم سرکوب شده»
می گویند .در واقع تورم ارزی در آینده وجود خواهد داشت یا حتی
تشدید می شود ،اما دولت می خواهد این تورم ارزی را به صف تبدیل
کند ،یا حتی تورم ارزی را به جیره بندی و نوبت گذاری تبدیل سازد؛
اما غافل از آنکه در یک جایی این سیاست هم سر باز می کند و انفجار
ارزی دیگر قابل کنترل نخواهد بود؛ نمونه آن هم کشور لهستان است
که طی قرن گذشته این تجربه را پشت سر گذاشته است .برای همه
این حرف هایی که بیان کردم هم نمونه های تئوری وجود دارد و هم
نمونه های تجربی در دسترس است.
رئیس دانا با اشاره به اقتصاد سیاسی رابطه دولت و مردم افزود ،در
واقع دولت روحانی و جناح های اصالح طلب و محافظه کار این دولت
گمان می کنند که مردم هیچ حقی ندارند و اگر اعتراض مردم از حد
بگذارد مقصر خود مردم هستند و نه سیاست هایی که دولت وضع
کرده است ،و این داستان سال ها است که ادامه دارد ،سال ها است که
این دولت خودی و غیر خودی می کند و دیگران را کنار گذاشته است،
مخالفین خودش را سرکوب و از صحنه بیرون می کند و نمونه آن هم
خود من و بسیاری افراد دیگر .بنابراین من راه حلی برای این دولت
ندارم ،برای اینکه این دولت ما را از خودش نمی داند و ما هم این
دولت را دولت خودمان نمی دانیم .من شوخی و رودربایستی ندارم.
رئیس جمهوری که انتخاب می شود ولی حق انتخاب شدن برای
دیگران قائل نیست معیوب است و اشکال دارد و نمی تواند نماینده
واقعی مردمی باشد که در فراغ بال و با خاطری آسوده ،بدون لکنت
زبان و بدون ترس و لرز می آیند نماینده انتخاب می کنند.
این اقتصاددانان در پایان به نگاه خود به وضعیت دولت پرداخت و
تاکید کرد ،بنابراین من راه حلی برای این دولت ندارم و راه حلی هم
که می گویم می دانم این دولت نمی پذیرد ،برای اینکه افق سیاست
های دولت حسن روحانی در ته خط بر راه حل سرکوب استوار گشته
است و بر همین اساس ،مردم را آشوبگر قلمداد می کند و آن ها را از
صحنه بیرون خواهد کرد .اگر در آینده تورم افزایش پیدا کند و نرخ ارز
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دوباره شیب صعودی داشته باشد ،این نرخ ارز بر روی قیمت ارزاق،
قیمت مسکن ،و در کل روی زندگی مردم تأثیر می گذارد .همچنین
اگر حداقل دستمزد به لطایف الحیل کنترل شود و دستمزدها به گونه
ای افزایش پیدا کند که هیچ کفافی به نیازهای طبقه کارگر نداشته
باشد ،چنین شرایطی خود به خود آشوب زا است ،مگر اینکه دولت با
یک جامعه گورستانی روبه رو باشد .این شرایط خود به خود نارضایتی
ساز است .بارها گفته ایم که راه حل ،توزیع عادالنه تر درآمد و ثروت
است .راه رشد ایران از راه دخالت در امور بازتوزیع می گذرد .این
موضوع را این دولت و حتی دولت احمدی نژاد ،و حتی دولت خاتمی و
دولت هاشمی رفسنجانی به هیچ عنوان قبول نداشته اند برای اینکه به
سیاست های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم اعتقاد دارند( .بازگشت
به فهرست)

 5چالش تحقق شعار سال؛ حمایت از کاالی ایرانی با فساد
نمیشود
(خبرگزاری تسنیم  ۲اردیبهشت )9۷

داود چراغی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره
به چالشهای حمایت از کاالی ایرانی گفت :در حال حاضر میزان
واردات سالیانه ایران  ۵۰میلیارد دالر است ،اگر  ۲۰میلیارد دالر
واردات سالیانه قاچاق را که عمدتا به شکل کاالی مصرفی است نیز به
این آمار اضافه کنیم مشخصا فضای کسب و کار و اشتغال ایرانی با
چالشهای جدی در تولید و مصرف روبرو خواهد بود.
وی با بیان اینکه ضعف نظام مدیریتی نیز یکی از موانع اساسی در
مسیر حمایت از تولید و اشتغال در کشور است ،تاکید کرد :در
حوزههای سیاستگذاری و اجرای مقررات افرادی به کار گرفته شدهاند
که با اصول اولیه اقتصاد آشنا نمیباشند و متاسفانه بر هم ریختگی
نظامات اقتصادی ناشی از تصمیمگیری بر مبنای دانستههای ذهنی
این افراد بوده و منبعث از مبانی اقتصادی تجربه شده نیست.
عضو پژوهشگاه بازرگانی با اشاره به چالشهای فضای کسب و کار در
حمایت از تولید و اشتغال گفت :در حال حاضر فعال اقتصادی برای
راهاندازی یک کسب و کار مجبور است حداقل یک سال به دنبال
دریافت مجوزهای شروع کسب و کار باشد .این روند در هیچ کشور
توسعه یافته ای دیده نمیشود و متاسفانه در این مسیر دچار نقصان
هستیم.
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چراغی با بیان اینکه اصالح نظامات مالیاتی یکی از ضرورتهای اولیه
در حمایت از تولید و اشتغال است گفت :متاسفانه امروز در کشور
فردی که تخلف میکند مالیات کافی نمیدهد و شرکتهایی که تخلف
نمیکنند باید مالیات بپردازند .در پیاده سازی عدالت مالیاتی در کشور
موفق نبوده ایم و این موضوع چالشهای جدی در رونق تولید و ایجاد
اشتغال در کشور ایجاد کرده است.
وی با مقایسه اجرای قوانین و مقررات تحت عنوان حقوق مصرف
کننده در ایران و کشورهای توسعه یافته گفت :در کشور ما قانون
حمایت از حقوق مصرف کننده تنها در شش صفحه تدوین شده در
حالی که در کشور ترکیه این قانون در  9۰آمده است .همین فکت
ساده نشان میدهد حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما از
جایگاه اصلی خود برخوردار نیست.
چراغی با اشاره به بهینهسازی نظامات کالن اقتصادی از قبیل نظام
تعرفهای ،ارزی ،بانکی ،و مالیاتی گفت :اگر این نظامات مورد بازنگری
اساسی قرار نگیرند مشکالت تولید در کشور همچنان پابرجا خواهد
ماند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :متاسفانه فضای کسب و کار در
جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیست و نتوانستهایم برای این
افراد شغل مناسب ایجاد کنیم و به این ترتیب با برچسبهای کسب و
کارهای غیرمولد این افراد را از چرخه اشتغال خارج کردهایم.
وی با بیان اینکه نظامات کنترل و بازرسی یکی از چالشهای عمده
اقتصادی ایران در حوزه صیانت از حقوق مصرف کننده است گفت:
تولید ،حمل و عرضه کاال از جمله حوزههایی است که عموما نظارت
کامل بر آنها انجام نشده چرا که وظیفه نظارت به جای حاکمیت به
جای دستگاه حاکمیتی به تشکلهای صنفی سپرده شده است.
بازرسیها یک وظایف حاکمیتی است که بهتر است در این موارد دولت
از شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی کمک بگیرد.
چراغی با بیان اینکه نظام عرضه کاالی کشور در شبکههای عمدتا
سنتی انجام میشود و این واحدها توان توزیع محصوالت به صورت
گسترده را ندارند گفت :در این شرایط کاال و محصول نهایی تولید شده
در شبکه با محدودیت توزیع شده و در ثانی باید به این نکته نیز توجه
داشت کاال به صورت اعتباری در اختیار فروشندگان قرار میگیرد.
نقص در فرآیند تخصیص اعتباری و توزیع محصول نظام عرضه را در
کشور با چالش روبرو کرده است.
وی با اشاره به چالشهای حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای
مهم سیاستگذاری برای حمایت از تولید کاالی ایرانی گفت :مقادیر
زیادی از محصوالت بخصوص در حوزههای کشاورزی و معدنی در
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مسیر انتقال به محل مصرف از بین رفته و بهرهوری پایین در این حوزه
باعث کاهش ارزش افزوده محصوالت میشود( .بازگشت به فهرست)

 8شرکت بزرگ اروپایی مصمم به خروج از ایران شدند
(خبرگزاری تسنیم  ۲9اردیبهشت )9۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالعرسانی اتاق بازرگانی
ایران ۱۰ ،روز پس از اعالم تصمیم رئیسجمهوری آمریکا درباره خروج
از برجام ،رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد این اتحادیه برای
محافظت از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران
قرار است مقررات بازدارنده را بهاجرا درآورد .اما خبرهایی مبنی بر
خروج برخی از شرکتهای بزرگ و چندملیتی اروپایی از ایران به
گوش میرسد .خروج شرکتهای بزرگی چون توتال ،انی ،زیمنس،
ایرباس ،دنیلی ،مرسک ،ساگا ،آلیانتس و ...از ایران خبرهایی نومیدانه
است که قدرت آمریکا را در خنثیکردن تالشهای سیاسی اروپا بهرخ
میکشد.
به گزارش روزنامه «گاردین»« ،ژان کلود یونکر» ،رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا ،اعالم کرده که این اتحادیه قصد دارد مقرراتی مشابه
قانون  ۱99۶را اجرایی کند که مانع از همکاری شرکتهای اروپایی با
تحریمهایی که آمریکا قرار است علیه ایران وضع کند ،شود .یونکر
گفت« :ما بهعنوان کمیسیون اروپا وظیفه داریم از شرکتهای اروپایی
محافظت کنیم .اکنون الزم است که دست به اقدام بزنیم و به همین
دلیل است که فرآیند فعالسازی "مقررات بازدارنده  "۱99۶را آغاز
میکنیم» .او که در جریان نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در
صوفیه پایتخت بلغارستان سخن میگفت ،در ادامه تأکید کرد که این
قانون صبح روز جمعه  ۲۸اردیبهشت ــ  ۱۸مه اجرا خواهد شد.
بنا بر آنچه ژان کلود یونکر گفته اعضای این اتحادیه در حال وضع
قانونی هستند که تحریمهای ثانویه آمریکا علیه شرکتهای اروپایی را
بهدلیل همکاری با ایران بهرسمیت نشناسد .این قانون هیچ دادگاهی را
در جهت اعمال جریمه که ممکن است از سوی کاخ سفید علیه
شرکتهای اروپایی بهمنظور انجام تجارت در جمهوری اسالمی ایران
وضع کند ،بهرسمیت نمیشناسد .سخنان او نوید میدهد که بانک
سرمایهگذاری اروپا ،سرمایهگذاری شرکتهای اروپایی در ایران را
تسهیل بخشد یا شرکتهای کوچک و متوسط تشویق به
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سرمایهگذاری در ایران شوند .بااینحال ،امانوئل مکرون ،رئیسجمهور
فرانسه در سخنانی شرکتهای فراملیتی را از همکاری در این زمینه
بهتعبیری مستثنا کرد و گفت« :من مدیرعامل شرکت توتال نیستم».
از سوی دیگر وزارت خزانهداری آمریکا  ۱۸۰روز به بنگاههای اقتصادی
مهلت داده تا ایران را ترک کنند ،صرفاً با اعالم این خبر ،خط
کشتیرانی مرسک ،بزرگترین سرویس کانتینری جهانCMA ،
 ،Evergreen ،CGMصدوهفتاد روز مانده به مهلت ترامپ ایران را
ترک کردند.
توتال
شرکت نفت و گاز فرانسوی؛ شرکت توتال با صدور بیانیهای اعالم کرده
با توجه به خروج ایاالت متحده از برجام و بازگشت تحریمهای ایاالت
متحده علیه ایران ،در صورتی که مورد معافیت قرار نگیرد ،مجبور است
از پروژه اکتشاف گاز پارس جنوبی خارج شود 3۵ .درصد سهامداران
آمریکایی در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند؛ همچنین این شرکت
 ۱۰میلیارد دالر دارایی در آمریکا دارد که ترس از بلوکه شدن این
اموال از طرف آمریکا وجود دارد .وزیر نفت از امکان جایگزینی توتال
فرانسه در فاز  ۱۱پارس جنوبی با شرکت چینی  CNPCخبر داد و
گفت« :برای خروج توتال از قرارداد جریمهای وجود ندارد؛ اما مبلغی
که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار،
بازپرداخت نمیشود» .بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه امضای
موافقتنامه بین المللی توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین
المللی پرگس گفته است« :توتال اعالم کرده است اگر آمریکا مجوز
معافیت توتال از تحریمها را صادر نکند بر اساس قرارداد ،فرآیند خروج
از قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی را آغاز میکند.
طبق قرارداد ،در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز ۱۱
پارس جنوبی کنار برود شرکت سی.ان.پی.سی .چین جایگزین آن
میشود» .زنگنه با بیان اینکه «سی.ان.پی.سی .چین در صورت
جایگزینی ،سهام توتال را در اختیار میگیرد» ،گفت« :در صورت
خروج طرف چینی از قرارداد نیز شرکت پتروپارس ایران باقی
میماند».
دنیلی
شرکت فوالد ایتالیایی ،تولیدکننده فوالد ایتالیایی بهدنبال خروج
آمریکا از برجام ،کار برای یافتن پوشش مالی سفارشهای ایران
بهارزش  ۱.۵میلیارد یورو ( ۱.۸میلیارد دالر) را متوقف کرد .الساندرو
تریویلین ،مدیر ارشد اجرایی این شرکت گفته است« :با توجه به خروج
آمریکا از این توافق ،بانکها از ترس مواجه شدن با تحریمهای ثانویه،
دیگر آماده تأمین سرمایه پروژههای ایران نیستند» .شرکت دنیلی در
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سال  ،۲۰۱۶یک توافقنامه چهارچوب تجاری با ایران بهارزش حدود
 ۵.۷میلیارد دالر امضا کرد.
ساگا
شرکتی نروژی که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و در اکتبر
 ۲۰۱۷قراردادی بهارزش  ۲.۵میلیارد یورو برای ارائه خدمات انرژی
خورشیدی بهمدت پنج سال با شرکت «توسعهدهندگان انرژی امین»
امضاء کرده است .اما بعد از اعالم تصمیم ترامپ برای خروج از برجام،
«گائوت استینکوپف» مدیر توسعه شرکت «ساگا» از خروج این شرکت
از ایران خبر داده است.
ایرباس
شرکت اروپایی ایرباس در دسامبر  ۲۰۱۶اعالم کرد که برای تحویل
 ۱۰۰جت به ایران ،قرارداد امضاء کرده است و تا کنون تنها  3فروند
جت مسافربری را به این کشور تحویل داده است.
انی
شرکت ایتالیایی انی در ژوئن  ۲۰۱۷برای مطالعه میدانهای نفتی و
گازی با ایران توافقنامه امضاء کردند .این شرکت تصمیم گرفته توافق
خود را با ایران لغو کند« .کلودیو دسکالزی» ،مدیر شرکت انی ایتالیا،
در نشست ساالنه خود به سهامدارانش گفته که تمام طلب معوق خود
از ایران بابت سرمایهگذاریهای سال گذشته در این کشور را از تهران
گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد.
مرسک
شرکت دانمارکی مرسک ) (Maerskبزرگترین شرکت کشتیرانی
جهان روز پنجشنبه  ۲۷اردیبهشت اعالم کرد که کلیه فعالیتهای
تجاری خود با ایران را متوقف خواهد کرد .بهگفته محمدحسین
داجمر ،مدیرعامل اسبق کشتیرانی شرکتهای بزرگی مانند مرسک و
مرسی بهسبب اینکه بازار بزرگی در آمریکا دارند ،نگران هستند که
مشمول تحریمهای آمریکا شوند.
آلیانتس
 Allianzشرکت چندملیتی خدمات مالی است ،که دفتر مرکزی آن،
در شهر مونیخ ،آلمان قرار دارد .تمرکز اصلی این شرکت بر ارائه
خدمات بیمه است .در سال  ۲۰۱۰شرکت آلیانتس ،دوازدهمین
شرکت بزرگ خدمات مالی در جهان بوده و در فهرست سال ۲۰۱۰
مجله فوربس ،در رتبه  ۲3از بزرگترین شرکتهای جهان ،قرار داشت.
سهام شرکت بیمه آلیانتس در بازار بورس نیویورک و بورس فرانکفورت
معامله میشود .این شرکت هماکنون بهعنوان سومین شرکت خدمات
مالی و بانکداری جهان شناخته میشود .حاال با اعالم خروج آمریکا از
برجام آلیانتس تصمیم گرفته از ایران خارج شود( .بازگشت به فهرست)
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