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 مقاله
با فساد  یرانیا یاز کاال تیچالش تحقق شعار سال؛ حما 5

   شود ینم
 (9۷اردیبهشت  ۲تسنیم خبرگزاری )  

 
با اشاره  م،یتسن یخبرگزار یدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد یداود چراغ

 زانیگفت:  در حال حاضر م یرانیا یاز کاال تیحما یبه چالشها

دالر  اردیلیم ۲۰دالر است، اگر  اردیلیم ۵۰ رانیا انهیواردات سال

به  زیاست ن یمصرف یقاچاق را که عمدتا به شکل کاال انهیواردات سال

با  یرانیکسب و کار و  اشتغال ا یمشخصا فضا میکن ضافهآمار ا نیا

 .و مصرف روبرو خواهد بود دیدر تول یجد یها چالش

در  یاز موانع اساس یکی زین یتیریضعف نظام مد  نکهیا انیبا ب یو

کرد: در  دیو اشتغال در کشور است، تاک دیاز تول تیحما ریمس

اند  به کار گرفته شده یمقررات افراد یو اجرا یاستگذاریس یها حوزه

 یختگیو متاسفانه بر هم ر باشند یاقتصاد آشنا نم هیکه با اصول اول

 یذهن یها دانسته یبر مبنا یریگ میاز تصم یناش یادنظامات اقتص

 .ستیتجربه شده ن یاقتصاد یافراد بوده و منبعث از مبان نیا

کسب و کار در  یفضا یها با اشاره به چالش یپژوهشگاه بازرگان عضو

 یبرا یو اشتغال گفت: در حال حاضر فعال اقتصاد دیاز تول تیحما

سال به دنبال  کیت حداقل کسب و کار مجبور اس کی یانداز راه

کشور  چیروند در ه نیشروع کسب و کار باشد. ا یمجوزها افتیدر

دچار نقصان  ریمس نیشود و متاسفانه در ا ینم دهید یا افتهیتوسعه 

 .میهست

 هیاول یها از ضرورت یکی یاتیاصالح نظامات مال نکهیا انیبا ب یچراغ

نه امروز در کشور و اشتغال است گفت: متاسفا دیاز تول تیدر حما

که تخلف  ییو شرکتها دهد ینم یکاف اتیمال کند یکه تخلف م یفرد

در کشور  یاتیعدالت مال یساز ادهیبپردازند. در پ اتیمال دیبا کنند ینم

 جادیو ا دیدر رونق تول یجد یموضوع چالشها نیو ا میا ودهموفق نب

 کرده است. جادیاشتغال در کشور ا

و مقررات تحت عنوان حقوق مصرف  نیوانق یاجرا  سهیبا مقا یو

گفت: در کشور ما قانون  افتهیتوسعه  یو کشورها رانیکننده در ا

شده در  نیاز حقوق مصرف کننده تنها در شش صفحه تدو تیحما

فکت  نیآمده است. هم 9۰قانون در  نیا هیکه در کشور ترک یحال

ا از از حقوق مصرف کننده در کشور م تیحما دهد یساده نشان م

 .ستیخود برخوردار ن یاصل گاهیجا

نظام  لیاز قب ینظامات کالن اقتصاد یساز نهیبا اشاره به به یچراغ

 ینظامات مورد بازنگر نیگفت: اگر ا یاتیو مال ،یبانک ،یارز ،یا تعرفه

در کشور همچنان پابرجا خواهد  دیمشکالت تول رندیقرار نگ یاساس

 ماند.

کسب و کار در  یرد: متاسفانه فضاک دیتاک یکارشناس اقتصاد نیا

 نیا یبرا میا و نتوانسته ستیجامعه ن فیاز اقشار ضع تیجهت حما

کسب و  یها با برچسب بیترت نیو به ا میکن جادیافراد شغل مناسب ا

 .میا افراد را از چرخه اشتغال خارج کرده نیا رمولدیغ یکارها

عمده  یها چالشاز  یکی ینظامات کنترل و بازرس نکهیا انیبا ب  یو

از حقوق مصرف کننده است گفت:  انتیدر حوزه ص رانیا یاقتصاد

است که عموما نظارت  ییها حمل و عرضه کاال از جمله حوزه د،یتول

به  تیحاکم ینظارت به جا فهیکامل بر آنها انجام نشده چرا که وظ

سپرده شده است.  یصنف یها تشکل به یتیدستگاه حاکم یجا

موارد دولت  نیاست که بهتر است در ا یتیحاکم فیاوظ کی ها یبازرس

 .ردیکمک بگ ینهاد عموم کیبه عنوان  ها یاز شهردار

عمدتا  یها کشور در شبکه ینظام عرضه کاال نکهیا انیبا ب یچراغ

محصوالت به صورت  عیواحدها توان توز نیو ا شود یانجام م یسنت

شده  دیتول ییول نهاکاال و محص طیشرا نیگسترده را ندارند گفت: در ا

توجه  زینکته ن نیبه ا دیبا یشده و در ثان عیتوز تیبا محدود  در شبکه

. ردیگ یفروشندگان قرار م اریدر اخت یداشت کاال به صورت اعتبار

محصول نظام عرضه را در  عیو توز یاعتبار صیتخص ندینقص در فرآ

 کشور با چالش روبرو کرده است.

 یاز اجزا یکیحوزه حمل و نقل به عنوان  یها با اشاره به چالش یو

 ریگفت: مقاد یرانیا یکاال دیاز تول تیحما یبرا یگذار استیمهم س

در  یو معدن یکشاورز یها از محصوالت بخصوص در حوزه یادیز

حوزه  نیدر ا نییپا یور رفته و بهره نیانتقال به محل مصرف از ب ریمس

 )بازگشت به فهرست( .شود یمحصوالت م افزودهباعث کاهش ارزش 

دنبال  دیوکار با کسب  توسعه رانیکه همه مد یهفت روند

 کنند
 (9۷اردیبهشت  ۲۲خبرگزاری تسنیم ) 
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 ا؛یاطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پو یبه گزارش خبرنگار فناور

ست و ا رییوکار دائماً در حال تغ کسب  روند توسعه یامروز یایدر دن

به طرز  شان تیها در رابطه با رشد و موفق که شرکت میهست نیشاهد ا

تا از  ابندی یم یدیجد یها راه شهیاند و هم متحول شده یتوجه قابل

 .بهره را ببرند نیشتریموجود ب یها یو فناور ارابز

، (Forbes) وکار فوربز کسب  ادامه هفت نفر از انجمن توسعه در

 رانیمد  که همه کنند یم یرا بررس یتلفمخ یکردهایروندها و رو

کار  تیآنها را دنبال کرده تا از موفق دیوکار با کسب  توسعه

 .شان مطمئن شوند پرمخاطره
 یطور متناسب و واقع به یتعامل با مشتر .۱

 یقدر در حال حاضر بازارها به : CircleCI از شرکت میک نیج

محصوالت کار  ریتان از سا کردن محصول زیهستند که متما اهویپره

  هنوز توسعه گران؛یاست چه برسد به رقابت با د  یدشوار اریبس

 یدیکل ییکارها یبر مشتر یمبتن یابیو بازار یوکار سفارش کسب

باشد  یموقع و واقع متناسب، به دیبا بالقوه انیهستند اما تعامل با مشتر

 .برسد جهیتا به نت
 یتجربه شخص .۲

فرد  منحصربه یوکار هر کسب : WP Engine باکس از شرکت زایل

تا حد  یو تجارب شخص ها تیخودش را دارد؛ اولو  ژهیو یازهایاست و ن

 .گذارد یم ریتأث ندهیروابط ما در آ یریگ شکل  نحوه یرو یادیز
 یمجاز یها در شبکه شده یزیر حضور برنامه .3

 ۲۰۱۷ممکن است در سال  : Revolarاز شرکت نتوشیا مک نیکال

 دانند یاز برندها نم یاریبه نظر برسد اما هنوز بس یهیمسئله بد نیا

از  یکیکنند؛  تیریمد یمجاز یها حضورشان را در شبکه دیچه طور با

 یشدت رو ها به شرکت شتریمسئله، آن است که ب نیبارز ا یها نمونه

 ۶3۰روزانه و حدود  دیبازد ونیلیم ۲۰۰ باًی)تقر ندتمرکز دار ترییتو

را  (Reddit) تی( اما ممکن است اصالً رداز صفحات دیبازد ونیلیم

 دیبازد ونیلیدو م باًیروزانه و تقر دیبازد ونیلیم ۱9۰نشناسند )حدود 

 (از صفحات
 کیاستراتژ یادغام با شرکا ای یساز کپارچهی .4

به  SaaS افزار نرم هیاگر از زاو :Leadpages از شرکت تلیل برندون

 دیبا دیا ه ادغام فکر نکردهگفت اگر هنوز ب دیبا م،یمسئله بپرداز نیا

 یجهت آمادگ تان،یها تیاولو نیاز اول یکیکردن ادغام به  لیتبد دیبدان

 یاز اقدامات ضرور یکی ندهیرو و در آ شیسال پ یشرکت شما برا

 ینوآور یتنها راه شما را برا نه کیاستراتژ یخواهد بود؛ ادغام با شرکا

بازار، گسترش و   سعهتو یبرا ییها بلکه فرصت کند یمحصول باز م

 .بخشد یکرده و آنها را بهبود م جادیا یدسترس
 یجذب مشتر یعنوان استراتژ ادغام به .۵

افزار مشغول به کار  اگر در صنعت نرم :Zapier جونز از شرکت یکد

 یجذب مشتر یاستراتژ کیعنوان  ارزش ادغام را به دیبا د،یهست

قابل  یان و انرژزم یمتعدد یوکارها کسب د؛یکن یابیدوباره ارز

 کنند یم گرید یها ادغام با شرکت یبرا یهمکار جادیرا صرف ا یتوجه

 .شوند یم مواجهبا شکست  تاًیکه نها
 گرید یها شرکت دیخر ایاکتساب  شیافزا  .۶

داده  جهیآنچه قبالً نت : Digital Surgeons از شرکت تویک یج یب

در  دهد؛ ینم جهینت گرید  هفته یحت ایماه بعد  نده،یاست، سال آ

خود خرسند باشد،  تیاز وضع یاگر شرکت ر،ییشدت تغ نیبا ا یبازار

که  ییها اکتساب، به شرکت یروندها  توسعه رسد؛ یکارش به انتها م

 فیتا بتوانند ط کند یداشتند کمک م یودمحد  طهیقبالً ح

 زیپشت م دیاگر بخواه نده،یاز خدمات را ارائه دهند. در آ یتر گسترده

 یمیقد ادداشتی یکاغذها یریاز گردگ شیب یبه کار دینیبنش

Rolodex دیدار ازین. 
 از بلوغ یسطح باالتر .۷

رو به  یبریسا تیامن یی:عصر طال Verodinبارنت از شرکت  اندرو

از  یکه به سطح باالتر میهست یا است؛ در حال ورود به دوره انیپا

 یاه لباس شوند یمجبور م یشتریاست و افراد ب ازیبلوغ ن

وکار  دهندگان کسب وشلوار عوض کنند؛ توسعه را با کت شان یررسمیغ

 گذاران، هیسرما رود یچون از ما انتظار م برند یم شیمسئله را پ نیا

وکار  انجام کسب  که از نحوه میرا جذب و حفظ کن یانیشرکا و مشتر

)بازگشت به   .میکه بزرگ شو دهیدارند. وقت آن رس یتوقع به خصوص

 فهرست(

 سرمایه گذاری
 قیاز طر یخارج یگذار هیجذب سرما یتالش قطر برا

 رانیبا ا یکینزد
 (9۷اردیبهشت ۱۱تسنیم )خبرگزاری  

 
قطر قصد  یبه نقل از بلومبرگ، قطب مال میتسن یخبرگزاربه گزارش 

و عراق  هیترک ران،یخود با ا یو اقتصاد یاسیروابط س قیدارد از تعم

کشورها  نیبا ا یعالقمند به همکار یخارج یجذب شرکت ها یبرا

 .استفاده کند



 

 3  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

و  یکیلجست یقطر گفت، اتحادها یمرکز مال ریمد دا،یالج وسفی

 یجذاب برا« قطب» کیقطر را به  یاتیمال یو موافقتنامه ها یاسیس

و  تیعمان، کو یکشورها نیکشورها و همچن نیارائه خدمات به ا

 .اخته استس لیپاکستان تبد

سخاوتمندانه را  اریبس یقیطرح تشو کیتواند  یقطر م»افزود:  یو

 «.ارائه کند دیجد یبازارها نیورود به ا یبرا

و مصر در ماه ژوئن با متهم کردن قطر به  نیامارات، بحر عربستان،

روابط  ران،یبا ا کیو داشتن روابط نزد یستیترور یگروه ها یمال نیتام

اتهامات را رد  نیکشور را قطع کردند. اما قطر ا نیخود با ا کیپلماتید

 یرهایساخته تا مس ریقطر را ناگز کیپلماتیتنش د نیکند. ا یم

 هیو ترک رانیو از ا دیو عمان منتقل نما تیخود را به کو یکاالواردات 

 .کاال وارد کند

را پشت سر گذاشته و بر اساس  میتحر نیاز ا یشوک ناش قطر

درصد در  ۲.3کشور از  نیا یرود رشد اقتصاد یمبرآوردها، انتظار 

برسد. مقامات  یالدیم یدرصد در سال جار ۲.۸سال گذشته به 

 دیو خر یغرب یها تختیروابط دوستانه با پا میپس از تحک یقطر

و اروپا به دنبال جذب  کایآمر یدر شهرها حات،یدالر تسل اردهایلیم

 )بازگشت به فهرست( هستند. گذار هیسرما

 در بورس یگذار هیمرکز مشاوره سرما نیافتتاح نخست
 (9۷ اردیبهشت ۱۶تسنیم )خبرگزاری  

 
سازمان بورس  سیمراسم رئ نیدر آغاز ا م،یتسن یگزارش خبرگزاربه 

ها و  همه شرکت تیضرورت شفاف و اوراق بهادار تهران ضمن اشاره به

سازمان در سال  نیمهم ا یها مهاز برنا یکیکارگزاران بورس گفت: 

 .بورس است رشیپذ ئتیاصالح ساختار ه یجار

ارائه شده  یشنهادهایپ دیبا نکهیبا اشاره به ا نیهمچن یمحمد شاپور

تنوع  دیها باشد، افزود: با آن قهیمتناسب با سل گذاران هیبه سرما

را به  گذاران هیگسترده باشد و توجه سرما یگذار هیسرما یشنهادهایپ

 نکهیضمن اشاره به ا یدر بورس جلب کرد. و یگذار هیسمت سرما

بدهد،  یا خدمات مشاوره گذاران هیبه سرما تواند ینمسازمان بورس 

 نیا د،یمف یهمچون کارگزار یا مشاوره یها ادامه داد: وجود شرکت

 نیرا به چن گذاران هیکه سازمان بورس سرما کند یم جادیرا ا تیظرف

 یگذار هیسرما حیصح یها کند تا با روش یرفمع یمعتبر یها محل

 .دانجام شون میرمستقیو غ میمستق

از سخنانش افزود: دفاع از  یگریسازمان بورس تهران در بخش د سیرئ

کار شفاف  نیما است و الزمه ا فهیو کارگزار وظ گذار هیحقوق سرما

چون ثبت دفاتر، گردش حساب و  یدر موارد ها یبودن کارگزار

 .دهند یست که در سامانه معامالت انجام ما ییکارها

چون  یگفت: کارگزاران یاسالم یمال یبا اشاره به ابزارها نیهمچن یو

گام بردارند و  دیابزارها، در بخش تول نیا یبا معرف توانند یم دیمف

در  دیو رونق تول یرانیا یمنجر به تحقق شعار سال که استفاده از کاال

 .کشور است، شوند

با  دیمف یکارگزار رهیمد ئتیه سینشست، مؤسس و رئ نیاادامه  در

  ییاز نسبت ارزش دارا رانیدر حال حاضر سهم اقتصاد ا نکهیاشاره به ا

درصد  میتنها ن ((GDPیناخالص مل دیبه تول یسهام یها صندوق

 شرفتهیپ یسهم در کشورها نیاست که ا یدر حال نیکرد: ا انیاست، ب

 .درصد است۱۰۰ یباال یحت اتریبا اقتصاد پو

 ییها صندوق نیدر چن کایآذرخش با اشاره به سهم مردم آمر دیحم

 یها در صندوق ییکایآمر یدرصد خانوارها43افزود: در حال حاضر 

طور متوسط هر خانواده در  چهار  هستند و به لیدخ یگذار هیسرما

 رانیاست که در ا یدر حال نی. اکند یم یگذار هیصندوق سرما

. در شود یها انجام م سپرده در بانک رتصو به یگذار هیاسرم نیشتریب

سال  ماه یدر د رانیا یآمار بانک مرکز نیحال حاضر طبق آخر

صورت سپرده  مردم به ییتومان از دارا اردیلیم ۵۰۰هزار و  کیگذشته 

 .ها قرار دارد در بانک

 طیراش نیرا از ا رانیاقتصاد ا میاگر بخواه ریتفاس نیادامه داد: با ا یو

 نیالزم است ا م،یریقرار بگ شرفتهیپ یو در زمره کشورها میاوریدرب

در بورس  یگذار هیکه مراکز سرما میده شیرا افزا یدرصد میسهم ن

 .دهند یمردم انجام م یعمل را برا نیهم

با  ۸9ما از سال  نکهیبا اشاره به ا زین دیمف یتوسعه بازار کارگزار ریمد

را فراهم  هیعموم مردم به بازار سرما یرسدست نیمعامالت آنال یمعرف

 یمراکز مشاوره سطح آگاه نیتا توسط ا میگفت: قصد دار م،یکرد

با  رخواهی. خمیاشتباه را هم اصالح کن یها و نگرش میرا باال ببر یعموم

هدف  کیکرد: در واقع مراکز مشاوره  حیتصر یهدف اصل نیبه ا اشاره

 کیعنوان  اظت از برند بورس بهو آن حف کنند یتر را دنبال م بزرگ

 .است یگذار هیفرصت سرما

و با  یمرکز مشاوره از جانب بخش خصوص نیبه ذکر است که ا الزم

شده است. خدمات  یانداز خرد راه یها هیسرما یده هدف سامان

صورت  کارشناسان مجرب به یاز سو دیمف یکارگزار یا مشاوره

 رو نی. ازاشود یانجام م گانیصورت را دفاتر و به یدر تمام یحضور

 ۵۰از  شیبا ب ییوقت مشاوره و آشنا نییعت یبرا توانند یمندان م عالقه
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 /http://www.emofid.com یبه نشان یکارگزار نیشعبه ا

 )بازگشت به فهرست( کنند. مراجعه

/ ستیاروپا قابل اعتماد ن ؛یبغر یها اذعان رسانه

 سکیدر معرض ر یدالر اردیلیم 200 یگذار هیسرما
 (9۷ اردیبهشت ۲۱تسنیم  )خبرگزاری 

 

نفت  ریبه نقل از بلومبرگ، به گفته وز میتسن یگزارش خبرگزاربه 

است که بخش نفت، گاز و  یا یگذار هیسرما زانیم نیا ران،یا

 .دارد ازیبه آن ن رانیا یمیپتروش

باز  ۲۰۰۸ها به سطح سال  میبعد از لغو تحر رانیصادرات نفت ا زانیم

بشکه در روز  ونیلیم 4هم اکنون حدود  نیهمچن رانیگشته است. ا

 .کند یم دینفت تول

، شرکت توتال فرانسه تنها ۲۰۱۶ هیها در ژانو میزمان لغو تحر از

 شده و وعده داده رانیا یبوده که وارد بخش انرژ یشرکت بزرگ غرب

کند.  یگذار هیسرما یپارس جنوب یگاز دانیدالر در م اردیلیم کیکه 

 یها میشرکت توتال گفته، اگر نتواند از تحر ریمد ان،یپو کیپاتر

 .پروژه خارج خواهد شد نیاز ا د،معاف شو کایآمر

صرف مصرف  دانیم نیاز ا یدیاست که گاز تول نیتوتال ا استدالل

خارج شود،  رانیرج. اگر توتال از اخواهد شد نه صادرات به خا یداخل

پروژه است سهام شرکت  نیکه سهامدار خرد ا نینفت چ یشرکت مل

 .خواهد کرد یداریتوتال را خر

تاکنون هر سال  ۲۰۱۲حداقل از سال  رانیو مصرف گاز ا دیتول زانیم

 اریجهان را در اخت یگاز ریذخا نیبزرگتر رانیاست. ا افتهی شیافزا

مجدد به  قیمصرف خانوارها و تزر یبرا یدیز گاز تولکشور ا نیدارد. ا

 .کند یاستفاده م یمیقد ریذخا دیتول شیجهت افزا یگاز نیادیم

 یمتانول و کودها لن،یشامل ات رانیا یمیپتروش یمحموله ها صادرات

دو برابر شده است. با  بایطرف تقر نیبه ا ۲۰۱3از سال  زین ییایمیش

 ۲۱به  یماهه منته ۱۲در  رانیا دیل تولک نکهیحال، با توجه به ا نیا

 ۷۱.۲کشور کمتر از  نیا دیکل تول ده،یتن رس ونیلیم ۵3.۶مارس به 

 زینداستریا کیسیب یشده توسط شرکت سعود دیتول تن ونیلیم

 )بازگشت به فهرست(  ست.عربستان ا

 

 

 یگذار هیفوالد کردستان سرما رهیدالر در زنج اردیلیم کی

 شود یم
 (9۷اردیبهشت  ۲3تسنیم )خبرگزاری  

 

 یدر مراسم امضا انیکرباس یمهد م،یتسن یگزارش خبرگزاربه 

 رهیزنج لیتکم یبرا درویمیو ا یسه شرکت خصوص نیموافقنامه ب

 دیتول تیتوافقنامه ظرف نیا یفوالد درکردستان، اظهارداشت: با امضا

 ۱.۶ تن گندله، ونیلیم ۲.۵  هن،تن کنسانتره سنگ آ ونیلیم ۲.۵ یبرا

تن ورق  ونیلیم کیتن ذوب و  ونیلیم ۱.۵، یتن آهن اسفنج ونیلیم

 .شود یم جادیدر کردستان ا یفوالد

شامل  یو سه سهامدار بخش خصوص درویمیا نیسند ب نیافزود: ا یو

معادن امداد  زیمعدن سپاهان و شرکت توسعه تجه ایمیک  صبا فوالد،

 عیفوالد و توسعه صنا دیتول رهیزنج لین تکمامضا شد که هدف آ

 .است یدست نییپا

، گفت: شرکت فوالد کردستان که با سهام  درویمیعامل ا اتیه سییر

شده، از حوزه معدن تا شمش فوالد شامل  لیمجموعه فوق تشک

خواهد  اریو شمش فوالد را در اخت یآهن اسفنج کنسانتره، گندله، 

 .داشت

در استان کردستان گفت: به رغم  درویمیا یتشافدرباره اقدامات اک یو

گذشته کار  یاست اما تا سال ها یمعدن یکردستان استان نکهیا

 یبرا درویمیا لیدل نیدر آن انجام نشده بود به هم یعیوس یاکتشاف

مربع  لومتریهزار ک3 یبخش خصوص یجبران آن مساله، با همکار

 ییآن نها لومتریزار که۲آغاز کرد که  استانرا در  یاکتشاف تیفعال

 .شود یهم در تابستان انجام م لومتریشده و هزار ک

در استان  یاکتشافات معدن یبرا یبرنامه را شروع نیا انیکرباس

شود عالوه بر سنگ آهن،  یم ینیب شیکردستان ذکر کرد و گفت: پ

امر  نیشود که ا یدر آن منطقه کشف م زین یعناصر معدن ریطال و سا

 .استان خواهد شد یاقتصاد گرید یها تیظرف سبب فعال شدن

 کیشود تا  یم ینیب شیکرد: در شرکت فوالد کردستان پ حیتصر یو

 شیطرح ها ب نیشود. در ا یگذار هیفوالد سرما رهیدالر در زنج اردیلیم

 میمستق ریبه طور غ زیو تا چهار برابر ن میاز هزار نفر به طور مستق

 .شوند یصاحب شغل م

 عیفعال شدن صنا نهیپروژه ها زم نیا نکهیا انیصنعت با ب ریوز معاون

تابستان  انیخواهد کرد، اظهار داشت: تا پا جادیرا هم ا یدست نییپا

 .طرح ها آغاز شود ییاجرا اتیعمل یجار

http://www.emofid.com/
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شوند به  یم یکرد: پروژه ها گام به گام راه انداز دیتاک انیکرباس

 دیارخانه به مدار تولسه سال، دو تا سه ک یکه در مرحله اول ط یطور

 .وندندیپ یم

را تا مرحله  رهیزنج نیخاطر نشان کرد: ا درویمیعامل ا اتیه سییر

تواند در  یم یاما بخش خصوص میکرده ا ینیب شیپ یشمش فوالد

 )بازگشت به  کند. اتخاذ تیادامه فعال یرا برا یبعد یها میتصم ندهیآ

 فهرست(

 داد هیسرما شیکشور افزا هیسرما نیتام نیتر فعال
 (9۷ اردیبهشت ۲4تسنیم  )خبرگزاری 

 

العاده  مجمع فوق م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

 شیدر خصوص افزا یریگ میبا موضوع تصم نینو هیسرما نیشرکت تام

 یمیاز سود تقس یشرکت برگزار شد که با موافقت مجمع بخش هیسرما

 ۱۵۰ هیسرما شیدر قالب مطالبات سهامداران به افزا 9۶ یسال مال

 .افتیاختصاص  هین سرمایتام نیا یتومان اردیلیم

 نیشرکت تام یثبت هیالعاده ، سرما مجمع فوق بیبا تصو نیبنابرا

 دایپ شیتومان افزا اردیلیم ۷۰۰تومان به  اردیلیم ۵۵۰از  نینو هیسرما

کشور از  هیسرما نیتام نیشرکت کماکان به عنوان بزرگتر نیکرد و ا

 .ماند یباق هیسرما ثیح

و  نیبه موجب قوان ها هیسرما نیتام هیحجم سرما شیاست، افزا یگفتن

تعهدات از  رشیآنان در پذ یتوانمند شیها باعث افزا دستورالعمل

آن ها  فیو انجام قدرتمندتر وظا هیسرما تیبهبود نسبت کفا قیطر

 .خواهد شد

که در روز شنبه  نینو هیسرما نینه تامساال یعاد یمجمع عمو در

 ۱۰۰ بیشرکت به تصو 9۶سال  یمال یگذشته برگزار شد صورت ها

 .دیصاحبان سهام رس یدرصد

امسال  نیکه آخر فرورد یصنعت مال شگاهیدر نما نینو هیسرما نیتام

به  یو بازارگردان ینوس رهیمناسب در پذ تیبرگزار شد به لحاظ فعال

)بازگشت به  شناخته شده بود.کشور  هیسرما نیامت نیعنوان فعال تر

 فهرست(

 

 

 

را  یگذاران آلمان هیسرما رانیا میاحتمال بازگشت تحر

 نگران کرد
 (9۷اردیبهشت  ۲۶تسنیم )خبرگزاری  

 
نشان  قیتحق کی جینتا ترز،یبه نقل از رو میتسن یخبرگزاربه گزارش 

اقتصاد اروپا از اختالفات  نیبزرگتر دنید بیز آسها ا یدهد، نگران یم

گذاران  هیموجب شده تا احساس حاکم بر سرما کایبا آمر یتجار

 میسال و ن ۵ زانیم نیتر نییهمچنان در سطح پا یدر ماه م یآلمان

 .اندبم یگذشته باق

خود اعالم کرد،  انهیدر گزارش ماه یا ویزد دبل یقاتیتحق موسسه

بدون  یدر ماه م یگذاران آلمان هیم بر سرماحاک یاحساس اقتصاد

 نییمانده که پا یباق ۸.۲ ینسبت به ماه گذشته در سطح منف رییتغ

 .تاکنون است ۲۰۱۲رقم از نوامبر  نیتر

 طیاز شرا یگذاران آلمان هیدر مورد برآورد سرما گرید قیتحق کی جینتا

ذارن گ هیدهد برآورد سرما ینشان م زیکشور ن نیا یموجود اقتصاد

 .است دهیرس ۸۷.4به  ۸۷.9و از  افتهینسبت به ماه گذشته کاهش 

به  کایآمر میتصم»گفت:  ویدبل یوامباچ، محقق موسسه زد ا میآچ

 نیب یها از شدت گرفتن اختالفات تجار یخروج از برجام و نگران

 ینفت به طور کل متیق شتریب شیافزا نیو همچن کایبا آمر یالملل

)بازگشت  «گذاشته است. در آلمان یظارات اقتصادبر انت یمنف یریتاث

 به فهرست(

را  رانیبا ا ییوروی اردیلیم1.5قرارداد  ییایتالیشرکت ا

 متوقف کرد
 (9۷اردیبهشت  ۲۸)خبرگزاری تسنیم  

 
از  کایدنبال خروج آمر به ترز،یبه نقل از رو میتسن یخبرگزاربه گزارش 

 کننده نیتأم افتنی یتالش برا ا،یتالیا یلیدان یفوالدسازبرجام، شرکت 

( را که یدالر اردیلیم ۱.۸) ییوروی اردیلیم ۱.۵سفارشات  یبرا یمال

 برنده شده است متوقف کرد. رانیدر ا
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با »باره گفت:  نیدر ا یلیشرکت دان رعاملیمد ن،یلیویتر آلساندرو

 یها میاز تحر ینگران لیدل ها به بانک ،یا از توافق هسته کایخروج آمر

 .«ستندین یرانیا یها پروژه یمال نیآماده تأم گرید هیثانو

ارزش  به یکل یتوافق تجار کی یلیشرکت دان ،یالدیم ۲۰۱۶سال  در

)بازگشت به  به امضا رسانده بود. رانیبا ا دالر اردیلیم ۵.۷حدود 

 فهرست(

 بازرگانی
دالر/مشاور  اردیلیم 1کفِ قاچاق پوشاک  |« بپوش یرانیا»

 ستیهمه قاچاق از کوه و کمر ممکن ن نی: ایعتمداریشر
 (9۷ اردیبهشت ۲تسنیم )خبرگزاری  

 

 صنعت، وزیر مشاور ، گلناز نصراللهیخبرگزاری تسنیم گزارشبه 

 میلیارد یک: گفت کشور به پوشاک قاچاق ارآم درباره تجارت و معدن

 بیشتری رقم شاید و برآوردهاست کف کشور، در قاچاق پوشاک دالر

 .باشد

نصراللهی با تاکید بر اینکه قاچاق به تولید آسیب جدی می زند افزود: 

گسترش قاچاق، تولید، سرمایه گذاری، صادرات و اشتغال صنعت 

 .ده استپوشاک کشور را با خطر جدی مواجه کر

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

رزه جدی با پدیده مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبا 

 .رسد می نظر به ضروری بسیار  مزبور

بسیار خوبی  اقدامات اخیر سال چند در  نصراللهی افزود: خوشبختانه 

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

گفت: شناسه کاال برای پوشاک وارداتی اجباری شده است که این  وی

 .می تواند قاچاق پوشاک را خیلی محدود کند

 قاچاق با مقابله های راه درباره هم پوشاک اتحادیه عضو  اکبر ملکوتی

 .است داخلی تولید از حمایت چاره راه تنها: گفت پوشاک

د به خود جلوی وی افزود: اگر برند های داخلی حمایت شود؛ خو

 .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 

 )بازگشت به فهرست( .کند

را  دکنندگانیتول یصدا هیبا ترک یحیجقرارداد تجارت تر

   درآورده است
 (9۷اردیبهشت  3تسنیم )خبرگزاری  

 

، اظهار خبرگزاری تسنیم سلطانی در گفتگو با خبرنگار بازرگانیپدرام 

چندجانبه  کرد:هر چند از موافقان اجرای توافقنامه های تجاری دو یا

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

ی که اتاق بازرگانی ایران از حجم روابط تجاری وی افزود:در گزارش

ماهه  ۱۰ایران و ترکیه تهیه شده نشان می دهد که در بازه زمانی 

میلیون دالر است درحالیکه  4۰میزان صادرات ایران به ترکیه بیش از 

میلیارد  ۲میزان صادرات ترکیه به ایران در همین بازه زمانی حدود 

 .دالر است

زرگانی ایران با انتقاد از عملکرد تیمی که برای نایب رئیس اتاق با

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 

 در ایران نبودند و در قالب قرارداد تعرفه ای منعقد خواستار تولید کاال

 .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 

گفت که با کاهش تعرفه باید حجم قاچاق تئوریک و نظری می توان 

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 

نعقاد گاه در سیاست های تعرفه ای خود ثبات نداشته و حتی بعد از ا

قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه شاهد افزایش مکرر تعرفه ها بوده ایم 

https://www.tasnimnews.com/
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https://www.tasnimnews.com/
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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 

ری شده اند آیا انعقاد قرارداد رهبری در زمینه حمایت از تولید نامگذا

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 

اردات کاالهایی را قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دارد زیرا ما تعرفه و

به کشور کاهش داده ایم که مشابه داخلی دارد و این امر به زیان 

 )بازگشت به فهرست( .تولیدکنندگان است

 کشور 12به  یصادرات شمش رو
 (9۷ اردیبهشت 4فارس خبرگزاری ) 

 
 ۱۲مدیرعامل یک شرکت معدنی از صادرات شمش روی به بیش از 

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: 

تومان و  4۲۰۰کالسیمین براساس نرخ ارز  9۷بودجه سال 

LME  ۲9۰۰ بینی شده برای امسال  دالر بسته شده و سود پیش

 قطعا محقق خواهد شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی در خصوص میزان تولید شرکت کالسیمین گفت: این شرکت سال 

 ۷۰تا  ۶۵هزار تن شمش روی تولید کرد و برنامه ما صادرات  3۷قبل 

شمش روی  است. بیشترین تولید روزانه  درصدی محصول تولیدی

 3۰تن بود که توانستیم در  ۱۰4.۵معادل  9۰کالسیمین در سال 

 تن برسانیم. ۱۰9فروردین امسال این رکورد را شکسته و به 

 ۵9۲۱رحیمی با تاکید بر اینکه فروش شرکت کالسیمین در سال قبل 

بود، گفت: نرخ فروش شمش  9۵درصد بیشتر از سال  ۲۰تن معادل 

 3۷هزار تومان بود که حدود  3۱۵لیون و می 3روی هم در سال قبل 

. از نظر مبلغ کل فروش  افزایش نشان داد 9۵درصد نسبت به سال 

 درصدی را در سال قبل تجربه کردیم. ۶۶شمش روی هم رشد 

تن مربوط به  3۵۰۱به گفته وی از کل فروش کالسیمین در سال قبل 

 . تن مربوط به فروش صادراتی بود ۲4۲۰فروش داخلی و 

یرعامل شرکت کالسیمین همچنین گفت: برای نخستین بار یکی از مد

طراحی شده که بر مبنای  SOخطوط در کالسیمین به صورت 

های معدنی اکسیده و سولفوره انگوران این خط را بنا نهادیم.  خاک

برداری  کشد و امسال هم به بهره ماه طول می ۸اجرای این پروژه 

یدی و یک خط اکسیدی و رسد. به این ترتیب یک خط اکس می

 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 

جانبه بین شرکت تهیه و  ده و در این راستا طبق توافق سهانگوران بو

هزار تن  ۷۰تولید مواد معدنی، بانک تجارت و کالسیمین توانستیم 

عیار از معدن انگوران خریداری کنیم که طی سه روز آینده  خاک کم

 شود. این خاک وارد کار خانه می

بتوانیم با های فلوردار از کشور ترکیه رسیده تا  وی ادامه داد: خاک

 استفاده از آنها تولید کنسانتره را در کارخانه زنجان انجام دهیم.

 ۵۰به تولید  9۶تا پایان اسفند  BZSوی در ادامه با بیان اینکه پروژه 

 ۵زنجان را با ظرفیت تولید  BZSتن فلز محتوی رسید، گفت: پروژه 

 کنیم. اندازی می تن در روز تا آخر امسال راه

مسائل زیست محیطی خاطرنشان کرد: رعایت  رحیمی در خصوص

مسائل محیط زیستی اولویت کالسیمین است و در همین راستا هم 

 های متعددی در این خصوص اجرا شده یا در دست اجرا هستند. پروژه

معدن آساجیک ترکیه  9۷وی در پایان گفت: تصمیم گرفتیم در سال 

 شود. آغاز می ودیبرداری از این معدن به ز را فعال کنیم که بهره

   )بازگشت به فهرست(

 2018ماهه  2در  کایو آمر رانیتجارت ا یدرصد 7رشد 
 (9۷ اردیبهشت ۵تسنیم )خبرگزاری  

 
ار منتشر ، جدیدترین آمخبرگزاری تسنیم گزارش خبرنگار اقتصادیبه 

شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت تجاری این 

درصدی  ۷کشور با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میالدی رشد 

 .داشته است

 ۲۰۱۷مبادالت تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه و فوریه سال 

به میلیون دالر بوده در مدت مشابه سال جاری میالدی  ۲۵.۷بالغ بر 

 .میلیون دالر افزایش یافته است ۲۷.۵

با  ۲۰۱۸بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در دو ماهه 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و  ۶۷رشد 

https://www.tasnimnews.com/
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میلیون دالر رسیده است. آمریکا در ماه های ژانویه و فوریه  ۲۰.4به 

  .ن صادر کرده بودمیلیون دالر کاال به ایرا ۱۲.۲سال قبل 

 4۷اما واردات آمریکا از ایران در ماه های ژانویه و فوریه امسال افت 

میلیون دالر  ۷.۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 

 ۱3.۵رسیده است. واردات آمریکا از ایران در دو ماهه سال قبل 

 .میلیون دالر گزارش شده بود

ابل توجهی ندارند. ایران به لحاظ ارزش ایران و آمریکا روابط تجاری ق

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 

 )بازگشت به فهرست( .شناخته شده است ۲۰۱۸

پوشاک از مناطق آزاد واردات  یتومان اردیلیم 134 هیسهم

 + سندیرانیا یکاال دیاز تول تیدر سال حما
 (9۷ اردیبهشت ۷فارس  )خبرگزاری 

 
ابالغیه گمرک واردات پوشاک از مناطق آزاد برای سه ماهه براساس 

میلیون تومان تعیین  ۶۰۰میلیارد و  33اول امسال علی الحساب معادل

 4۰۰میلیارد و  ۱34شده است که جمع آن در یک سال رقمی بالغ بر 

 میلیون تومان خواهد بود.

الحساب  ، سهمیه علیخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

واردات پوشاک از مناطق آزاد برای سه ماهه اول سال جاری تعیین 

 شد.

ژه گمرک علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و وی

ای به گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری، صنعتی  در بخشنامه

درصد  ۱۰میلیون دالر که  ۱۰الحساب معادل  ای علی اعالم کرد سهمیه

ماهه اول  آن پوشاک )البسه، کیف، کفش، کمربند( بوده باشد، برای سه

 .شود می تعیین آزاد مناطق از هریک سال جاری برای

 مایند با رعایت مقررات اقدام الزم معمول کنند.مقتضی است دستور فر

 
منطقه آزاد تجاری در کشور داریم  ۸به گزارش فارس در حال حاضر 

تومانی  4۲۰۰درصد یعنی یک میلیون دالر با ارز  ۱۰که اگر هر کدام 

در مجموع برای سه ماه امکان  بتوانند واردات پوشاک داشته باشند

تومان پوشاک از این مناطق وجود دارد میلیون  ۶۰۰میلیارد و  33ورود

 .میلیون تومان می شود 4۰۰میلیارد و ۱34و در سال رقمی بالغ بر 

های اقتصاد مقاومتی، سال  این در حالی است که با توجه به سیاست

حمایت از کاالی ایرانی و تولیدات داخلی و رویکرد اشتغال زایی دولت 

های یاد شده  ی با سیاستبرقراری چنین امکانی علی الظاهر همخوان

 .ندارد

های مسافری در  های کنترلی بر رویه نکته دیگر شیوه نظارت و مکانیزم

هایی  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که همچنان از نواقص و ضعف

برخوردار است که به طور دقیق نمی توان مطمئن شد بیشتر از رقم 

 )بازگشت به فهرست(  .است یاد شده پوشاک به داخل نیامده

 کردستان عراق شد میبازار آزاد با اقل جادیخواستار ا رانیا
 (9۷ اردیبهشت ۱4تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از پایگاه خبری روداو، در جریان  خبرگزاری تسنیم به گزارش

س تجاری در اربیل، که با حضور محمد شریعتمداری، وزیر یک کنفران

صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد، علی سیندی، وزیر برنامه 

ریزی دولتی اقلیم خودمختار کردستان عراق یک طرح متمرکز را برای 

http://www.farsnews.com/
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تسهیل فعالیت های تجاری و اقتصادی بین تهران، اربیل و بغداد ارائه 

 .کرد

، باید تسهیالتی برای واردات و صادرات کاالها و اوال»سیندی گفت: 

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 

 «.یرندکنترل و نظارت دو طرف قرار گ

سیندی که سرپرستی وزارت تجارت و صنعت اقلیم را نیز بر عهده دارد 

این امکان وجود دارد که اقلیم کردستان به عنوان یک »تاکید کرد: 

بازار استراتژیک بلندمدت و نه به عنوان یک بازار کوتاه مدت مدنظر 

 «.قرار گیرد

اه صفرا وی در این کنفرانس همچنین از دولت عراق خواست تا گذرگ

 .را تعطیل کند

من می خواهم از دولت عراق بخواهم که مشکل »سیندی افزود: 

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 

« یک مرکز سرمایه گذاری قابل استفاده»اقلیم کردستان را  کنفرانس

توصیف کرد و خواستار تشکیل کمیته مشترک اقتصاد بین ایران و 

فعاالن تجاری و مقامات اقلیم کردستان برای کار بر روی مسائل 

 .مربوطه شد

گذرگاه مرزی غیررسمی  ۵یکی از مسائل کنونی موجود بین دو کشور 

 .ت که موجب ترویج بازار سیاه می شودو تعرفه های باالس

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

، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در این کنفرانس، نچیروان بارزانی

ضمن تشویق روابط اقتصادی قوی تر بین اقلیم کردستان و صنایع 

 .را مطرح ساخت« مناطق آزاد تجاری»ایران، ایده 

ما امیدواریم این کنفرانس به عاملی برای تقویت روابط »وی افزود: 

یی تجاری بین اقلیم، بغداد و تهران تبدیل شود و به یافتن راه حل ها

 «.برای مشکالت موجود کمک کند

بارزانی همچنین این کنفرانس را برای ایران، اقلیم کردستان و عراق 

 .توصیف کرد« بسیار مهم»

میلیارد دالر اعالم  ۶.۵وی حجم مبادالت تجاری بین ایران و عراق را 

اقلیم کردستان همواره برای توسعه و تنوع بخشی به »کرد و گفت: 

 «.د با ایران تالش کرده استروابط اقتصادی خو

درصد از خودروها از طریق ایران به اقلیم  ۶۷نخست وزیر اقلیم گفت، 

شرکت ایرانی و  3۵9کردستان وارد می شوند. وی همچنین گفت، 

آنها صدها فرصت »کارخانه در اقلیم کردستان فعالیت می کنند.  ۱3۵

 «.شغلی در اقلیم کردستان ایجاد کرده اند

گذرگاه مرزی موجود بین ایران و  3ر نشان کرد، عالوه بر بارزانی خاط

گذرگاه مرزی  ۵اقلیم کردستان )حاج عمران، باشماخ و پرویزخان( 

« ما در تالشیم تا آنها را بین المللی کنیم.»غیررسمی نیز وجود دارد. 

ایجاد یک منطقه تجارت آزاد در مرز »وی افزود، طرفین برای 

 )بازگشت به فهرست( .ردک تالش خواهند« پرویزخان

کشور خواست وارد  نیاز صادرکنندگان ا نیپیلیدولت ف

 شوند رانیبازار ا
 (9۷اردیبهشت  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
میرور،  به نقل از پایگه خبری بیزنس خبرگزاری تسنیم به گزارش

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

 4۷.9۲درصد رشد از ۱۵.۵9مجموع صادرات فیلیپین به ایران با 

 ۲۰۱۷میلیون دالر در سال  ۵۵.39به  ۲۰۱۶میلیون دالر در سال 

رسید. این افزایش عمدتا به دلیل رشد صادرات آناناس، مواد بوزدا و 

 .مواد ضد عرق بوده است

درصد از صادرات فیلیپین به ایران را تشکیل می دهد.  ۶۱.۵۶موز 

یلیپین به ایران شامل آناناس، دیگر کاالهای کشاورزی عمده صادراتی ف

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 

 .میلیون دالر رسید 9۰.۶9درصد افزایش به  ۵۷۶۸.۲۸

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 

فیلیپینی و یک سفر بلکه به عنوان یک بازار جدید برای محصوالت 

)بازگشت  .دهندبازار بکر برای برقراری روابط تجاری مورد مطالعه قرار 

 به فهرست(
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 به تهران یاقتصاد کرواس ریسفر وز
 (9۷ اردیبهشت ۱۶تسنیم )خبرگزاری  

 
گزارش خبرگراری تسنیم به نقل از پایگاه خبری توتال کرواتیا نیوز، به 

ت اقتصاد کرواسی اعالم کرد، مارتینا دالیچ، معاون نخست وزیر و وزار

ماه می به دعوت مسعود  9تا  ۵وزیر اقتصاد این کشور طی روزهای 

 .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 

حضور خواهد یافت و در مجمع تجاری ایران و « ۲۰۱۸ ایران اویل شو»

کرواسی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد شرکت 

 .خواهد کرد

، حجم ۲۰۱۷بر اساس آمارهای اداره ملی آمار کرواسی، در سال 

میلیون یورو رسید. میزان  ۵۸مبادالت تجاری بین ایران و کرواسی به 

 33.۶با رشدی  ۲۰۱۶ن نسبت به سال صادرات کرواسی به ایرا

میلیون یورو رسید، در حالی که واردات این کشور از  ۵.3درصدی به 

 )بازگشت به فهرست( .بود میلیون یورو ۵۲.۸ایران 

و  رانیا یتجار یها یدولت بلغارستان بر توسعه همکار

 دارد دیبلغارستان تاک
 (9۷ اردیبهشت ۲4تسنیم )خبرگزاری  

 
میلیون دالری دو کشور  ۱۱۷اقتصاد بلغارستان با اشاره به تجارت وزیر 

های خارجی  گفت: دولت بلغارستان در پرتو سیاست ۲۰۱۷در سال 

های دو کشور ایران و بلغارستان متمرکز شده و  خود بر توسعه همکاری

 کند. از آن حمایت می

 وزیر نیکولوف کارا  فارس، امیلبه گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری 

 در که بلغارستان و ایران تجاری همایش در امروز بلغارستان اقتصاد

 ایرانی میزبانان به خواهم می من: گفت شد، برگزار ایران بازرگانی اتاق

 با همکاری بلغارستان های اولویت از که بدهم اطمینان جلسه این در

ه است و این فرصت خوبی فعاالن اقتصادی ایران و کشورهای منطق

 باشد. ها و دانش تولیدی دو کشور می فناوری جهت عرضه محصوالت،

های بلغاری بیان داشت: از این فرصت برای  وی خطاب به شرکت

 های مشترک استفاده کنند. مطرح کردن فعالیت

بلغارستان همیشه این موضوع را در  وزیر اقتصاد بلغارستان بیان داشت:

میلیونی  ۸۰زار ایران و وضعیت استراتژیک و جمعیت نظر دارد که با

 ایران یک فرصت خوبی را برای تجارت فراهم کرده است.

در حال حاضر روابط دوجانبه دو کشور رو به صعود  کارانیکولوف گفت:

است و عالقه دائم برای فعالیت و همکاری بین بازرگانان دو کشور 

 وجود دارد.

های زیادی برای  داشت: مطمئنم ظرفیتوزیر اقتصاد بلغارستان بیان 

گسترش روابط دوجانبه تجاری بین دو کشور وجود دارد و مقررات 

ها به منفعت مشترک در روند دائم  حقوقی و قراردادی در همه عرصه

 تکمیل و تنظیم قرار دارد.

میلیون  ۱۱۷.4تجارت ایران و بلغارستان به  ۲۰۱۷وی افزود: درسال 

چهارده درصد افزایش  ۲۰۱۶م نسبت به سال دالر رسید که این رق

 داشته است.

میلیون  ۵۸کارانیکولوف گفت: واردات از ایران نیز در این سال بیش از 

میلیون دالر  ۵۸دالر بوده و صادرات بلغارستان به ایران هم با بیش از 

 بوده است.

وی با تاکید بر اینکه بلغارستان توسعه دو جانبه تجارت را تشویق 

های اقتصادی بلغارستان ثبات سیاسی  د، گفت: یکی از اولویتکن می

 مالی است و ثبات اقتصادی کالن است.

تولید ناخالص داخلی  ۲۰۱۰از سال   وزیر اقتصاد بلغارستان افزود:

رشد تولید ناخالص  ۲۰۱۶بلغارستان رشد مثبتی داشته و در سال 

 3.۷لغ بر با ۲۰۱۷درصد و در سال  3.9داخلی بلغارستان بالغ بر 

 درصد بوده است.

 شما به  کارانیکولوف خطاب به فعالین اقتصادی دو کشور بیان داشت:

 خارجی های سیاست پرتو در بلغارستان دولت که دهم می اطمینان

 حمایت موضوع این از و شده متمرکز ها همکاری توسعه بر خود

 )بازگشت به فهرست( .کند می

 ماه 3در  نیو چ رانیا یدالر اردیلیم 10رت تجا
 (9۷ اردیبهشت ۲۵تسنیم )خبرگزاری  

 
، گمرک چین اعالم خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ماه نخست سال جاری میالدی  3کرد مبادالت تجاری ایران و چین در 
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درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده  ۱۱ش با افزای

 .است

بالغ بر  ۲۰۱۷مبادالت تجاری ایران و چین که در ژانویه تا مارس 

میلیارد دالر اعالم شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به  ۸.99

 .میلیارد دالر افزایش یافته است 9.9۸

دوره افزایش داشته صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این 

 .است

 4.۵با افزایش  ۲۰۱۸صادرات چین به ایران در ژانویه تا مارس 

میلیارد  4.3۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 

 4.۱۵بالغ بر  ۲۰۱۷دالر رسیده است. چین در ژانویه تا مارس سال 

 .میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود

ن از ایران نیز افزایش زیادی داشته است که بخش ارزش واردات چی

مهمی از آن به دلیل رشد قیمت نفت است. چین در ژانویه تا مارس 

میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این  4.۸4بالغ بر  ۲۰۱۷

میلیارد  ۵.۶۶درصدی در ژانویه تا مارس امسال به  ۱۶.۶رقم با افزایش 

 .االی عمده وارداتی چین از ایران استدالر رسیده است. نفت ک

 )بازگشت به فهرست(

 ایاوراس یبا کشورها رانیا یحیموافقت نامه تجارت ترج

 امضا شد
 (9۷ اردیبهشت ۲9فارس  )خبرگزاری 

 
موافقتنامه ترجیحات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت  اوراسیا با حضور محمد

 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 

به  موقت به امضا رسیده است، اما در طول سه سال آینده کشورها باید

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 

اوراسیا شامل گوشت و محصوالت چربی، انواع خاصی  اتحادیه اقتصادی

از شیرینی و شکالت، محصوالت آرایشی، انواع تجهیزات الکترونیکی و 

مکانیکی است و ایران مزایای تعرفه ای را برای لیست گسترده ای از 

سبزیجات، میوه ها، میوه های خشک و مواد  -محصوالت غذایی 

 ساختمانی دریافت خواهد کرد.

ان تصریح کرد: میزان نرخ عوارض واردات ایران برای کاالهای سرگیس

درصد کاهش می یابد و برای کشورهای  ۷صنعتی به طور متوسط 

درصد  ۱9درصد، برای کاالهای کشاورزی ایران به میزان  3.۵اتحادیه 

 درصد کاهش می یابد. ۵و برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

نیز در این خصوص گفت: « انوفتیمور سلیم»وزیر اقتصاد قزاقستان 

 ۸ظرفیت بازار ایران برای محصوالت مورد عالقه صادراتی قزاقستان 

میلیارد دالر است و در حال حاضر حجم مبادالت تجاری اتحاد 

 میلیارد دالر برآورد می شود. ۲.۷اقتصادی اورآسیا با ایران 

همچنین معاون اول نخست وزیر بالروس در جریان مراسم امضای 

ند توافقنامه موقت منطقه آزاد تجاری تصریح کرد: این توافقنامه س

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 صورت فعال  ۱993به گفته وی، تجارت بین بالروس و ایران از سال 

در حال توسعه و رشد است. حجم معامالت دوجانبه بین بالروس و 

 ۲۰۱۸سه برابر شده است. در سه ماهه اول سال  ۲۰۱۷ایران در سال 

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.

وزیر صنعت، معدن و تجارت »ن توافقنامه توسط محمد شریعتمداری ای

، «رییس کمیسیون اقتصادی اوراسیا» ، تیگران سرکیسیان«کشورمان

، تیگران «معاون اول نخست وزیر بالروس» واسیلی ماتیوشفسکی

معاون اول » ، عسکر مامین«معاون نخست وزیر ارمنستان»آوینیان

معاون نخست وزیر »عسکروف ، زمیربیک«نخست وزیر قزاقستان

به امضا « معاون نخست وزیر روسیه»و دیمیتری کوزاک« قزاقستان

 )بازگشت به فهرست( .رسید
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 کشاورزی
مشکل بزرگ کشاورزان شده  یصادرات یها تیمحدود

 است
 (9۷ اردیبهشت 3تسنیم )خبرگزاری  

 
، عباس کشاورز در مصاحبه با رادیو خبرگزاری تسنیم به گزارش

 و پیاز هندوانه، فرنگی، گوجه تولید امکان فصل این در ساله هر گفت:

 این از اعظمی بخش و دارد وجود کشور مناطق اغلب در زمینی سیب

 .شود می تولید مملکت نقاط اقصی در صادرات امید به نیز محصوالت

وی همچنین اظهارداشت: امسال با ایجاد موانع در مسیر صادرات 

 ایران از کاال کننده وارد کشورهای برخی توسط تولیدات کشاورزی

 مانده کشاورزان دست روی حوزه این در تولیدات از ای عمده بخش

 محصوالت از برخی در تولید مازاد با اکنون هم کشور بازار و است

 .است مواجه

وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: دولت به ویژه  معاون

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

از جمله وی در ادامه افزود: در حال حاضر محدودیت های صادراتی 

 .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، 

بع تدوین و ابالغ می شود منتهای مراتب کشت محصوالت همواره تا

 .اقلیم و تکنولوژی است

ی همچنین در مورد تولید سبزی و صیفی به خصوص گوجه فرنگی و و

 مناسب بسیار کشور در محصول دو این تولید شرایط امسال: گفت پیاز

 .است بوده

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: سطح زیر کشت دو محصول مزبور 

که بیشتر تولید طی سال جاری از رشد چندانی برخوردار نبوده بل

 .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 

 .ل زمستان بیش از سه چین محصول نمی دهددیگر در فص

کشاورز تصریح کرد: خوشبختانه امسال به سبب مساعد بودن وضعیت 

آب و هوایی برداشت گوجه فرنگی در مناطق جنوبی کشور حتی به 

 )بازگشت به فهرست( .ستا شش چین هم رسیده

که  ییها یرانیو ا رانیبا زغفران ا ایشرکت اسپان 2500رونق 

 دکارنیب
 (9۷اردیبهشت 9تسنیم  )خبرگزاری 

 
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، در حالی که گزارش به 

پنجمین سال ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سپری می شود 

 در اما دولت یازدهم به زعم خودش می پندارد که قدمهای موثری

 در شناسانکار سویی از اما است، برداشته مقاومتی اقتصاد تحقق

 وضعیت در مردم عموم همچنین و اقتصادی شاخصهای وضعیت

. کنند نمی مشاهده ملموس شکل به مثبتی بازخورد خود معیشتی

اید برای پرسش از این معمای پیچیده به سراغ فعاالن عرصه ب حال

فعاالن اقتصادی در داخل و خارج رفت تا پیرامون گره باز نشده اقتصاد 

 اقتصاد آب آلودی گل باالخره دانست و کرد مقاومتی پرس و جو

 و گفت باره همین در.  گیرد می نشات ها سرچشمه کدام از مقاومتی

 ک اسماعیلی کارشناس اقتصادی.باب با ایم داشته گویی

 *قرار نیست تمام بار اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت باشد

ی تسنیم: شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد مقاومتی وضعیت کنون

 شاخص های اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

داشت  بایست برای کشورمان می خروجی که اقتصاد مقاومتی می

مولفه اقتصاد  ۱۲عدد از  ۶آنچنان که باید به آن دست پیدا نکردیم. 

مولفه دیگر متوجه مردم  ۶مقاومتی مستقیما وظیفه دولت است و 

ی بودن را می توان در تقویت تالش، های مردم است. به طور کلی مولفه

مردمی کردن اقتصاد، خوداتکایی و خودباوری و پرهیز از اسراف 

کنند تمام بار اقتصاد مقاومتی بر دوش  خالصه کرد. االن اکثرا تصور می

آفرینی کنند و در  دولت است اما باید گفت مردم هم وظیفه دارند نقش

ام باید نقش همین راستا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظ

محوری ایفا کند. اقتصاد مقاومتی را باید به عنوان تنها نسخه 

 به نیاز بنابراین. بدانیم موجود تحریمی بحرانهای از خروج  عالج

 و جلسات برگزاری با شویم می مواجهه واال دارد وجود خودباوری

 .ندارند مفیدی خروجی که خاصیت بی های کنگره

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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 *دولت نمره مردودی گرفت

تسنیم: باالخره مسئولیت تخصصی اقتصاد مقاومتی مربوط به کدام 

 ارگان است؟

دهم چون  من به عنوان کارشناس اقتصادی نمره مردودی به دولت می

کار چشمگیری در این زمینه ندیده ام. مفهوم اقتصاد مقاومتی در 

 کند شرایط کنونی تحریمی معنا پیدا می

رهای خارجی دشمن فقط مربوط به ، تنها راه چاره برای رهایی از فشا

اش در دستان وزارت امور  وزارت اقتصاد نیست. بلکه بخش عمده

خارجه و محقق کردن دیپلماسی اقتصادی است. االن شاهد آن هستیم 

که دیپلماسی ما فعال نیست. ظرفیت اقتصادی خیلی از کشورهای 

ه کشور آسیایی و آفریقایی و آمریکای التین مغفول مانده است و اینک

کشور اروپایی پررنگ باشد اقتصاد  ۵یا  4اش فقط با  ما روابط اقتصادی

 مقاومتی مشاهده نخواهیم کرد.

 *اشتغال زایی زعفران ایران برای بیکاران اسپانیایی و اماراتی

تسنیم: در حوزه کاالهای ارزآور مزیتی کشور، لطفا بگویید در چه 

 ن الملل را از دست داده ایم؟مواردی کم کاری کردیم و ظرفیت بازار بی

بازارهای خوب صادراتی که در گذشته در این زمینه داشتیم اکنون از 

ایم مثل پسته و زعفران و .... االن از زعفران ایران برای  دست داده

کشورهایی همچون اسپانیا و امارات اشتغالزایی وسیعی ایجاد شده 

سپانیایی حیات شرکت ا ۲۵۰۰است. االن دقیقا اطالع دارم حدود 

شان وابسته به زعفران ایران است. خب در این شرایط اگر  اقتصادی

فقط دو سال از صادرات زعفران جلوگیری کنیم تمام صنایع وابسته به 

شوند. اگر اینگونه بشود می  زعفران این کشورهای مذکور فلج می

را زنی بهتری زعفرانمان  توانیم آنها را مجبور کنیم تا با قدرت چانه

بفروشیم. ولی شاهد هستیم که این محصول گرانبهای وطنی به شکل 

شود و حتی دیده شده زعفران خود ما  ای از کشور خارج می ارزان و فله

شود. در  بندی متفاوت و شکیل به داخل وارد شده و فروخته می با بسته

دولت دهم طرحی مطرح شد که رایزنهای حوزه کشاورزی در 

ر پیدا کنند و ایفای نقش برای توسعه و رونق کشورهای مختلف حضو

اش را  تجارت کشاورزی بکنند. وزارت کشاورزی قبول کرد هزینه

 متقبل بشود اما در آن دوره متاسفانه وزارت خارجه قبول نکرد.

 *اکثر کارکنان سفارتخانه های چین، بازرگان و اقتصاددان هستند

ایران و رویکرد  تسنیم: به حلقه مفقوده دیپلماسی اقتصادی در

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 

اونت بود و یک بخش عمده اقتصاد مقاومتی منوط به ایجاد این مع

است. در حال حاضر اکثر کارکنان سفارت چین در جهان تخصص و 

بازرگانی دارند. بعد از انقالب دو تفکر در بین  -رویکرد اقتصادی 

گفت  انقالبیون به وجود آمد یکی ایدئولوژی امام)ره( بود که قاطعانه می

توانیم و به تبع این تفکر کارهای بزرگی در کشور انجام شد. به  ما می

ای، سلولهای بنیادین و صنعت  وان مثال پیشرفت در دانش هستهعن

فضایی از این ایدوئولوژی سرچشمه گرفته بود و در مقابل رویکردی 

توانیم و این تفکر از ابتدا بوده و االن هم هست.  گفت ما نمی بود که می

سال اخیر نیز به شدت گسترش پیدا کرده و شاهد  ۵متاسفانه در 

ی هم صراحتا این را فریاد زده اند مثال اینکه ما باید بودیم که وزیران

 حتی مدیر هم از خارج وارد کنیم.

 
 *چرا در یک وزارتخانه قراردادهای مهم با خانواده و اقوام منعقد شود؟

هستید، اگر به طور  "ما می توانیم"تسنیم: شما که طرفدار ایدئولوژی 

موفق حاصل از این  ملموس در عرصه فعالیتهای اقتصادی خود تجربه

 تفکر را داشته اید، بیان کنید؟

االنبیاء مشغول بودم و در یک پروژه  من در یک دوره در قرارگاه خاتم

( بودیم TBMنیازمند یک دستگاه و ابزار ویژه کمیاب تحریمی به نام )

و برای دستیابی به آن با مشکل مواجه بودیم اما بعد از مدتی به صورت 

ن را تولید کنیم و یا اینکه حتی یک قطعه را خاص جهادی توانستیم آ
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را تحریم بودیم و آن را به وسیله تراشکاریهای معمولی خودمان 

شدند فکر  توانستیم بسازیم که وقتی افراد خارجی با آن مواجه می

 ایم. کردند که ما آن را از ایتالیا وارد کرده می

بهبود وضعیت مسئولین باید رک و راست به مردم بگویند که آیا 

خو اهند صورت بگیرد یا اینکه آنها  اقتصادی ممکن است و آنها نمی

عزم آن را دارند اما اصالح وضع موجود ممکن نیست. بنابراین باید 

دقیقا جوابگو باشند تا تکلیف مشخص شود. اگر به لیست اقالم وارداتی 

نش شویم که خیلی از این اقالم دا نگاهی بیندازیم کامال متوجه می

نیستند و به HIGH TECNOLOGY باالیی ندارند و به اصطالح 

راحتی در داخل قابل تولید هستند اما به خاطر منافع افرادی خاص و 

شود. رد پای مسئولین و  مافیای موجود جلوی وارداتش گرفته نمی

شود. شرکتهای خانوادگی متعلق به  ها در این مافیاها دیده می آقازاده

ها هست و مدارکش هم اکنون موجود است. چرا  خیلی از آقازاده

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 

 اره توضیح دهید. تراریخته خوب یا بد؟ب

بحث دیگر مهم و البته کمتر توجه شده در حوزه اقتصاد مقاومتی 

مسئله امنیت غذایی است. تراریخته به عنوان یک دغدغه ملی است که 

خیالی و وادادگی هر روزه خطرش بیشتر ازگذشته به گوش  با بی

ایم.  ر ضعف شدهرسد همچنین در روابط تجاری کشاورزی االن دچا می

ها میزگرد با  آمادگی کامل داریم تا در مورد معضل بزرگ تراریخته

وگو بپردازیم و ضرر  حضور دانشمندان این حوزه برگزار شود و به گفت

 ها را برای سالمت جامعه به اثبات برسانیم. تراریخته

 و داشته زمینه این در خوبی روشنگریهای رگزاری تسنیمخب الحمداهلل

 مطرح مهم سوال یک مقوله این در. است بوده پیشرو های رسانه جزو

 کنونی تحریمی شرایط در که است چگونه که است این آن و است

 غربی کشورهای توسط تکنولوژی و فناوری هرگونه ورود از گسترده

ورود تکنولوژی تراریخته به کشور  برای مقابل در اما شود می جلوگیری

کنند. ما طرفدار  خیلی از کشورهای غربی صراحتا اعالم آمادگی می

انجام آزمایش و بحث علمی در این باره هستیم. کشورهای پیشرفته به 

کنند و حتی بعضی کشورها آن را  محکمی با تراریخته مخالفت می

 بازگشت به فهرست() .نندک جرم تلقی می

 

 

 نیو تام یدر کشاورز یا هسته یمهم تکنولوژ ریتاث 4

 ییغذا تیامن
 (9۷ اردیبهشت 9فارس )خبرگزاری  

 

استفاده از   اساس تحقیقی که در دانشگاه استنفورد آمریکا انجام شد،بر 

ای کشاورزی عامل بسیار مهمی در تولید کشاورزی،  تکنولوژی هسته

مصرف کود و سموم و جلوگیری از بسیاری کاهش   کاهش ضایعات،

 های انسانی و حیوانی است. بیماری

الوسکی  پاپ الملل خبرگزاری فارس، دین به گزارش گروه اقتصاد بین

 درباره را خود دکترای تز آمریکا دانشجوی دکترای دانشگاهاستنفورد

  .است داده انجام کشاورزی در ای هسته تکنولوژی نقش

 تأثیر از کشاورزان و ها دولت بسیاری  نوشته استوی در این تحقیق 

 کاهش محصول، تولید افزایش  کشاورزی، بخش در ای هسته تکنولوژی

 تکنولوژی این که حالی در هستند غافل ها بیماری و فساد و ضایعات

 .دارد بخش این در زیادی بسیار اهمیت

رزی ای در بخش کشاو در تحقیقی که در زمینه تأثیرات انرژی هسته

( ۱موضوع مهم در این زمینه اشاره شده است. 4انجام شد به 

( ۲تواند باعث کاهش آفت و بیماری شود.  ای می تکنولوژی هسته

( 3ای در سالمت انسان و دام بسیار مؤثر است؛  تکنولوژی هسته

( تکنولوژی 4دهد؛  ای تولید محصوالت را افزایش می تکنولوژی هسته

 محصول فساد و ضایعات از و کرده بهتر ار فرآوری ای فرایند هسته

  .کند می جلوگیری

 ها * کنترل آفات، حشرات و بیماری

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.

ها و آفات پس از مدتی  این بیماریشود که  مسئله زمانی حساس امی

شوند و کشاورزان مجبورند میزان  تر می بر روی استفاده از سموم مقاوم

استفاده از سموم بیشتر  سموم استفاده در واحد سطح را افزایش دهند،

تواند برای انسان  ها و غذا که می یعنی باقیمانده بیشتر سموم در میوه

  بسیار خطرناک باشد.

ای است با استفاده از  مشکل استفاده از تکنولوژی هسته  راهکار این

ها و آفات را از بین برد بدون اینکه سمی  توان بیماری این تکنولوژی می

استفاده کنیم بنابراین محصول بدست آمده سالم و عاری از هر گونه 

ها و غذاها روی سفره  سموم خطرناک خواهد شد وزمانی که این میوه

 توان استفاده کرد. گونه نگرانی می اید بدون هیچ می
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توان حشرات نر را عقیم کرد   ای می با استفاده از تکنولوژی هسته

به شدت   بنابراین آنها قادر به تولید مثل نخواهند بود و جمعیت آفت

 م نخواهد بود.ه سموم از استفاده به نیازی  یابد و کاهش می

طرناک باشد چرا که تواند خ استفاده از سموم در بخش کشاورزی می

ماند عامل بسیاری  ها و سبزیجات می ای که در میوه مانده باقی

 های مختلف انسانی است. ها و بیماری سرطان

 * بهبود سالمت دام

ای تأثیر مهمی در سالمتی دام دارد از  های پرتوافشانی هسته تکنیک

شود سالمت آنها  آنجایی که دامها برای تغذیه انسان استفاده می

تواند بسیار مهم باشد و ناسالم بودن آنها هم عامل انتقال بیماری  یم

  برای انسان خواهد بود.

ها برای ردیابی غذا در سیستم هاضمه دامها  در این روش رادیوایزوتوپ

دهد که ما تشخیص بدهیم که  شود. این فرآیند امکان می استفاده می

 کند. ام نفوذ میها یا شیر د این غذا به چه سرعتی در بدن، بافت

دهد که ارزش غذایی که دامها استفاده  چنین سازوکاری به ما اجازه می

 این در و دهیم تشخیص را آنها  کنند و یا مغذی بودن و یا نبودن می

 .شود می داده تشخیص خوبی به دامها غذایی نیاز صورت

 * افزایش تولید محصول

در چندین سطوح ای در افزایش تولید محصول  نقش تکنولوژی هسته

قابل بررسی است اما نقش این تکنولوژی در کاهش استفاده از کود 

اند که اگر  تر است بسیاری از کشاورزان دریافته شیمیایی بسیار مهم

تر باشد میزان تولید محصول آنها در واحد سطح  توزیع کود مناسب

ودی یابد زیرا آنها قادر خواهند بود برای هر زمین میزان ک افزایش می

که نیاز دارد را پخش کنند، گیاهان به کود حساس هستند و توزیع کم 

 تواند در تولید محصول تاثیر منفی بگذارد. و یا زیاد هر دو می

قیمت   بنابراین با تولید مناسب و به اندازه کود تولید کشاورزان افزایش،

 تمام شده آنها کاهش و سود دریافتی از تولیدشان باال خواهد رفت.

وزن و   توان به کودهای شیمیایی برچسب نوع کود، نابراین میب

 با توانست  کشاورزخواهد بنابراین کرد الصاق را  به کار رفته  ایزوتوپ

 از مسأله این داد خواهد تشخیص را گیاه نیاز ها ایزوتوپ این از استفاده

م است که اگر گیاه نیاز به مواد غذایی داشته باشد با مه نظر این

دن آن محصول بیشتری تولید خواهد کرد و اگر نیاز نداشته باشد افزو

 با کاهش آن قیمت تمام شده خود را کاهش خواهد داد.

 ضایعات کاهش و محصول فرآوری * بهبود

ها را  توان چرخه بازتولید باکتری ای می با استفاده از پرتوافشانی هسته

را از بین  که اغلب عامل فساد و خرابی محصوالت کشاورزی هستند

 برد.

اگر محصوالت کشاورزی را پس از برداشت در معرض میزان محدودی 

ها شکسته  های این نوع باکتری DNAای قرار دهیم  پرتوهای هسته

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.

درصد  4۰تا  3۰به گزارش فارس، در ایران بر اساس آمارهای معتبر 

رود. دالیل آن بخشی  محصوالت کشاورزی پس از برداشت از بین می

های نامناسب، حمل  بندی ریشه در مزرعه دارد و بخشی به دلیل بسته

های نامناسب است که طبق نظر متخصصان  نامناسب، انبارداری

تواند  ای و استفاده از پرتوافشانی می هستههای  کشاورزی، تکنولوژی

  جلوی این فساد و ضایعات مواد غذایی را بگیرد.

برای روشن شدن مطلب باید اشاره کرد که میزان تولید مواد غذایی در 

دکفایی در خو با ما فاصله  میلیون تن است و ۱۰۰کشور ساالنه حدود 

االنه به درصدی است که س 4۰الی  3۰محصوالت کشاورزی همین 

دهیم. در  واسطه ضایعات و فساد محصوالت در انبارها از دست می

ای در بخش کشاورزی به صورت گسترده  صورتی که انرژی هسته

توان ساالنه از فساد این میزان محصوالت  استفاده شود نه تنها می

جلوگیری کرد بلکه تولید محصوالت کشاورزی هم با کاهش 

)بازگشت به  .یافت خواهد افزایش سیارب ها بیماری و آفات  تعداد

 فهرست(

 دیخر نیو اوکرا لیهزار تن ذرت از برز 180 رانیا
 (9۷ اردیبهشت ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
ایی گفتند، به نقل از رویترز، تجار اروپ خبرگزاری تسنیم به گزارش

هزار تن  ۱۸۰شرکت بازرگانی وابسته به دولت ایران اوایل این هفته 

 .ذرت دامی خریداری کرده است

هزار تنی احتماال از برزیل  ۱۲۰این تجار افزودند، دو محموله مجموعا 

هزار تنی نیز از اوکراین به  ۶۰تامین خواهد شد و یک محموله حدودا 

 .ایران ارسال خواهد شد

کت دولتی ایرانی اخیرا مقررات سختگیرانه قبلی خود برای این شر

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، 

هزار تن جوی دامی و  ۱3۰هزار تن غالت،  ۲۰۰آوریل حدود  ۲۷در 

 .هزار تن سویا خریداری کرده است ۱3۰حدود 

یورو در هر تن  ۲۰3جدیدترین محموله ذرت، به قیمت حدود 

خریداری شده که یک محموله آن در ماه می از اوکراین و دو محموله 

 .آن در ماه اوت از برزیل ارسال خواهد شد

خریدهای جدید نشان می دهد که »ه گفت: یک تاجر غالت در این بار

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 

 «.بی می کنندهمچنان تجارت با ایران را بسیار پرریسک ارزیا

  )بازگشت به فهرست(

معاون اول فاتحه صادرات زعفران را  یبخشنامه صادرات

 میکن یرقبا م میتقد یرا دو دست یخارج یخواند/ بازارها
 (9۷ اردیبهشت ۱9فارس )خبرگزاری  

 
 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 

خرد دولت توقع دارد که ارز  تومانی از ما می ۶۵۰۰و بر اساس دالر 

 تومان تحویل دهیم. 4۲۰۰صادراتی را به نرخ 

در  فارسخبرگزاری  کشاورزی خبرنگار با وگو غالمرضا میری در گفت

سال پیش  4یا  3مورد آخرین وضعیت بازار صادراتی زعفران گفت: از 

گرفت،  ای که جلوی مبادالت ارزی را می های ظالمانه با توجه به تحریم

شود؛ یعنی  معامالتمان با کشورهای دنیا بر اساس تومان انجام می

ز پرسد و آن را بر اساس ار اینکه مشتری قیمت به تومان را از ما می

 مثال عنوان به. پردازد می ما به را آن  آزاد محاسبه و معادل دالری

 و کرده محاسبه تومانی ۶۵۰۰ دالر با را تومان میلیون ۵ کیلو زعفران

 .پردازد می ما به دالر ۸۰۰ کیلو هر حدود چیزی

وی به بخشنامه اخیر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد ارز 

فت: این بخشنامه تأکید دارد که صادرکننده صادراتی اشاره کرد و گ

تومان تحویل دولت بدهد  4۲۰۰باید ارز صادراتی خود را بر اساس نرخ 

ای که زعفران  آن را هم بپذیرد و من صادرکننده وگرنه باید عقوبت 

فروشم مگر دیوانه باشم که به  تومان می ۶۵۰۰خود را بر اساس دالر 

  تومان به دولت بدهم. 4۲۰۰نرخ 

وی افزود: با این بخشنامه من صادرکننده یا باید با کارت یکبار مصرف 

ام را به دست طرف  کاالیم را صادر کنم یا از طریق قاچاق محموله

  خارجی برسانم.

نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 

ات ایم تا صادر سال زحمت کشیده ۲۰به این نکته اشاره کرد که 

کشور  3ایم و حوزه صادراتی را از  تن رسانده ۲۲۰تن به  ۵زعفران را از 

ها باید  گذاری ایم، اما اکنون با این سیاست کشور گسترش داده 4۷به 

به سمتی برویم که بازارمان را دو دستی تقدیم کشورهای رقیب کنیم. 

ی زبازارسا و برندسازی،بازاریابی های بسیاری برای در حالی که زحمت

  ایم. کشیده

روی  میری همچنین قاچاق پیاز زعفران را یکی دیگر از مشکالت پیش

توانند از  روز آینده که پیاز زعفران را می ۲۰کشور دانست و افزود: از 

شود و فقط این پیازها به  زمین در بیاورند قاچاق پیاز شروع می

ول رود بلکه چین و کشورهای دیگر هم از این محص افغانستان نمی

شوند جالب  کنند و در نتیجه رقیب ما در بازارهای دنیا می استفاده می

 ای در این زمینه وجود ندارد. اینجاست که هیچ سازوکار بازدارنده

، زعفران به عنوان یکی از سه کاالی مهم خبرگزاری فارس به گزارش

 ۲۵۰تا  ۲۲۰ساالنه رقمی حدود  صادراتی در کنار پسته و فرش

توان به راحتی با  میلیون دالر برای کشور ارز آوری در پی دارد که نمی

بازار صادراتی آن شوخی کرد. از طرفی طی چند سال گذشته 

کشورهایی همچون افغانستان و چین با استفاده از پیاز زعفران ایرانی 

د تا بتوانند رقیب ما ان از طریق قاچاق روی به تولید این محصول آورده

 )بازگشت به فهرست( اشند.در بازار صادراتی ب

 در استان تهران یپروژه مهم کشاورز 2افتتاح 
 (9۷ اردیبهشت ۲4تسنیم )خبرگزاری  

 
روابط عمومی سازمان اقتصادی  به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش

هزار رأسی دام سبک مولد  3مزرعه  "های  کوثر، آئین افتتاح پروژه

 باغ مکانیزه تمام پروژه " و ")گوسفند و بُز( پُرتولید و پرورش شتر 

 ولی نماینده حضور با " ای قطره آبیاری سامانه با هکتاری ۲۲۵ پسته

 و ایثارگران امور و یدشه بنیاد رئیس و جمهور رئیس معاون فقیه،

 ۲۵ شنبه سه استانی، مقامات و جهادکشاورزی وزیر همچنین

 .شود در شهرستان ورامین برگزار می ۱39۷ت ماه اردیبهش

هزار رأسی دام سبک مولد )گوسفند و بُز( پُرتولید و  3پروژه مزرعه 

 واحد برترین رفته، بکار تکنولوژی و وسعت حیث از که پرورش شتر
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گذاری بالغ بر  سرمایه با باشد، می ایران سطح در سبک مدا پرورش

نفر و  ۱۵۰نفر و غیر مستقیم  ۶۰میلیارد ریال و اشتغال مستقیم  ۱۱۵

 هزار ۵) بُز شیز تن ۱۵ روزانه( ظرفیت تکمیل از بعد) تولید بینی پیش

 نفر ۵۰ و نژادی اصالح مولد بزغاله و بَره رأس هزار ۶ و( سال در تن

 .شود می افتتاح ،سال در شتر

سالن به مساحت  ۱3هکتار می باشد که شامل  ۲۸مساحت کل پروژه 

واحد  ۲*4۲هزار متر مربع شامل یک سالن شیردوشی با ظرفیت  ۱3

 9سالن پرورش بزغاله،  ۲بز دوش )بزرگترین واحد بزدوشی ایران(، 

 .سالن پرورش دام های مولد و یک سالن پرورش شتر می باشد

اجداد سپیدان کوثر متولی زنجیره یکپارچه تولید دام شرکت تولیدی 

اقدام به واردات، پرورش، تکثیر و  ۱39۵گوشت گوسفندی، از سال 

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 

نژاد شتر  3نژاد بُزی و  ۲گوسفندی و نژاد  ۶متولی پرورش و تکثیر 

هزار رأس گله مولد پایه های مادری و پدری  ۶۰می باشد. تشکیل 

نژادهای فوق الذکر در استان های کرمانشاه، مازندران و اردبیل جهت 

هزار رأس گله های مولد صنعتی به صورت اقماری با  ۵۰۰پشتیبانی 

داد سپیدان کوثر در افق های اصلی شرکت اجسایر دامداران از برنامه 

درصد از  3۰می باشد که این رقم توان جلوگیری و جایگزینی  ۱4۰4

 .گوشت قرمز گوسفندی را دارا می باشد

هکتاری مجهز به سامانه  ۲۲۵همچنین پروژه تمام مکانیزه باغ پسته 

میلیارد ریال و اشتغال  ۱۸۵گذاری بالغ بر  آبیاری قطره ای با سرمایه

 از بعد) تولید بینینفر و پیش ۷۵ر و غیر مستقیم نف ۷۰مستقیم 

تن پسته خشک، افتتاح  ۵۰۰ و تازه پسته تن ۱3۵۰( ظرفیت تکمیل

 .شود می

های مذکور متعلق به شرکت تولیـدی اجداد الزم به ذکر است پروژه

های تابعه سپیـدان کوثر و مجتمع کشت و صنعت اشراق از شرکت

کوثر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر گذاری کشاورزی  گروه سرمایه

باشد که در سال حمایت از کاالی ایرانی و در راستای اهداف و می

های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در مناطق کمتر توسعه  سیاست

 )بازگشت به فهرست( .رسدبرداری می یافته به بهره

 شود یم دیدر کشور تولهزارتن قارچ  150ساالنه 
 (9۷ اردیبهشت ۲9فارس )خبرگزاری  

 

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.

وزارت جهاد  رسانی اطالع پایگاه از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش

نه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت ، مدیر کل امور گلخاکشاورزی

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 

خی افراد بومی از مصرف قارچ هایی است که به طور فصلی توسط بر

 شود. های جنگلی برداشت می منابع طبیعی و عرصه

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 

 نشان و از دست فروشان خودداری کنند. فله ای بی نام و

واحد تولید قارچ خوراکی دارای مجوز در  9۰۰وی با بیان این که 

کشور فعال و هزاران نفر در این عرصه مشغول کار هستند، اظهار 

داشت:وقتی در کشور چنین ظرفیتی برای تولید سالم این ماده 

ارچ های خوراکی وجود دارد، مصرف کنندگان نباید ریسک خرید ق

برداشت شده از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی را بپذیرند، زیرا 

 احتمال سمی بودن آن باال است.

هزار تن تولید قارچ داریم و  ۱۵۰تقوی تصریح کرد: ساالنه در کشور 

سرانه مصرف نیز یک کیلوگرم است و از این رو کمبودی در زمینه 

 تولید این محصول وجود ندارد.

قارچ از عرصه های منابع طبیعی را اساسا نادرست  وی جمع آوری

دانست و گفت: برای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز قارچ از عرصه 

در  -که معموال برای امرار معاش انجام می شود-های منابع طبیعی 

طرح توسعه اشتغال روستایی، تسهیالتی را برای تولید قارچ خوراکی 

و قارچ در نظر گرفته ایم و این افراد در چارچوب تولیدات گلخانه ای 

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 

قارچ از عرصه های منابع طبیعی عنوان  اقدامات برای کاهش برداشت

 )بازگشت به فهرست( رد.ک

 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=90353&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=90353&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=90353&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
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 صنعت
با دوچرخه تا  یابیاز بازار ،یالبرز نیسرگذشت کارآفر

 نفر 10 یبرا ییاشتغالزا
 (9۷ اردیبهشت ۱تسنیم  )خبرگزاری 

 
به « بیکاری و اشتغال»، خبرگزاری تسنیم گزارش خبرنگار اقتصادیبه 

شود؛ به  عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می

های  طوریکه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخ

 توسعه یافتگی جوامع خواهد بود.

 بود،برخی رشد به رو بیکاری روند اخیر های سال طی که درحالی 

سوی دولت نماندند و خود دست به کار  از اشتغالزایی منتظر جوانان

شدند. علی شفقت، جوان کارآفرین البرزی کارش را از بازاریابی با 

  دوچرخه شروع کرده است.

بندی حبوبات و خشکبار به  اندازی کارگاه بسته وی ادامه داد: برای راه

 و اهداف از و زد می سر گاهیفروش هر به بودم،  دنبال کسب اطالعات

ماه برای  ۶کردند.  زد و آنها او را راهنمایی می ها حرف میآن با کارش

شروع کارش تحقیق کرد تا باالخره با کمک مادر و خواهرش کارگاه 

 اندازی کرد. بندی را راه بسته

کردم / محصوالتم را با دوچرخه به مشتری  با دوچرخه بازاریابی می*

 رساندم می

ها و  شروع کار با انگیزه باال با دوچرخه ای که داشتم مغازهدر 

کردم.  زدم و به آنها محصوالتم را معرفی می ها را سر می فروشگاه

بازاریابی با دوچرخه بسیار به من کمک کرد. سرعت کارم را باال برد. 

 ابتدا در کردم و  پول نداشتم موتور بخرم با همان دوچرخه بازاریابی می

ها  اما وقتی سفارش بردم می ام دوچرخه همین با را کم رشاتسفا حتی

کردم و با خواهر و  شد یک پیکان وانت اجاره می مقدارش زیاد می

کردیم و من برای فروش راهی بازار  ها را بار ماشین می مادرم بسته

 شدم. می

کردیم  بندی می کردند و بسته حبوبات را اول خواهر و مادرم پاک می

د به مجموعه اضافه جدی نیروی توانستم مه کار و گسترش کار اما با ادا

نفر اشتغالزایی کردم. از هر محصولم در ماه نزدیک به  ۱۰کنم و برای 

کیلو فروش دارم و تقریباً هر ماه با کسر حقوق کارگرهای کارگاه  9۰۰

ماند که این درآمد با  برای خودم نزدیک به دو میلیون تومان می

 ااهلل بیشتر خواهد شد.پیشرفت کار انش

کم با پیشرفت کارم توانستم برای کارگاه یک ماشین وانت خریداری  کم

کنم و یک سواری سمند هم با زحمات خودم و خواهر و مادرم 

 مطمئنن باشی داشته صبر و کنی تالش کاری هر در  توانستم بخرم.

 .شد خواهی موفق

بندی آپولو  اه بستهبسم اله تا فروش محصوالت/ راه اندازی کارگ« ب»

 هوا کردن نیست

بندی بسیار کار راحتی است. منظورم این است که کار  کار بسته

تخصصی نیست و فقط کمی پشت کار و اراده مورد نیاز است. 

بندی آپولو هوا کردن نیست و فقط جدیت و  اندازی کارگاه بسته راه

 خواهد. پشت کار می

ل است که اگر ماشین در حالت کلی روش کار اساسا به این شک

خرید و راهی شهرستان مورد نظر  نداشته باشید یک بلیط اتوبوس می

کنید که حبوبات خوبی  شوید و شهرستانی را انتخاب می خودتان می

کنید و تمام چانه زنی  داشته باشد با کشاورزان مذاکره می

 پایین قیمت  با را محصوالت بتوانید تا گیرد می کار به  را  خودتان

یین محصولی را خریداری پا قیمت با که صورتی در.  کنید خریداری

کنید می توانید با قیمت مناسب هم به مشتری عرضه کنید. خرید که 

دهید به  انجام شد حاال هرچقدر هم که باشد فرقی ندارد تمام بار را می

ها تا برایتان تا شهر خودتان بیاورند و در زمان مناسب  اتوبارها و باربری

رسانید.  ی آنها را به فروش میبازاریاب انجام از بعد  سته بندی کنید.ب

اله  بسم« ب»بندی حبوبات از  اندازی یک کارگاه بسته این شد روش راه

 تا فروش محصوالت کارگاه که فقط یک اراده و بازارسنجی نیاز دارد.

توان شروع کرد/با یک دستگاه  * بعد از بازارسنجی حتی با هیچ هم می

 یک ترازو شروع کردم و

میلیون وام  ۱۰میلیون تومان شروع کردم . ۱۰وی ادامه داد: من با 

بندی حبوبات  اندازی کارگاه بسته بسیج سازندگی انگیزه من برای راه

توان شروع کرد. عالقمندان به این  میلیون تومان هم می ۵بود. البته با 

نظر من کاری که با کار سعی کنند با مطالعه و تحقیق شروع کنند. به 

خورد. من با  مطالعه و بازار سنجی و تحقیق شروع شود به زمین نمی

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 

ند خواه دارند اما پول اولیه ندارند و وام از بسیج سازندگی هم نمی

توانند با هیچ شروع کنند. یعنی بعد از بازار سنجی و  بگیرند می

اطمینان از فروش محصوالت و اطمینان از وجود مشتری با چک 

ها نقدی بفروشند. اینطوری پول  محصوالت خود را بخرند و به فروشگاه

انداز سود خود  در گردش کار آنها بیشتر خواهد شد و به مرور با پس

 ارگاهی را خریداری کنند.توانند یک ک می

 ها روزی زیرپله بودند/ جوانان اعتماد بنفس داشته باشند *کارخانه

https://www.tasnimnews.com/
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یکی از مشکالت برخی جوانان ایرانی اعتماد به نفس نداشتن در آغاز 

 شکست که ترسند می  هر کاری است. از آنجایی که برخی از جوانان

 اقتصادی فعال هر بود قرار اگر اما. کنند نمی شروع را کاری بخورند

های  های بزرگ را نداشتیم. این کارخانه هکارخان ما االن که بترسد

. کردند آغاز ای پله زیر از حتی یا  بزرگ هم روزی از یک مغازه کوچک

 های کارگاه در فعالیت که است این مقاومتی اقتصاد های عرصه مزیت

 و قبر و آب خرج که هایی کارگاه. شود می آغاز زودبازده و کوچک

های کوچک در شروع  ن نظر کارگاهای از دارند پایینی کرایه و مراقبت

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 

کردم  تالشی بدون نتیجه نخواهد ماند. من در شروع کار اصال فکر نمی

شوم. روژدا به منی سایه مادر است. من کم « روژدا»صاحب برند  روزی

 کم باید کارم را گسترش دهم و به فکر صادرات باشم.

 آورد/ این موارد را رعایت کنید *سودکم، فروش زیاد برکت می

تجربه یکساله من در خدمت عالقمندان است. هر جوانی که مایل  

 کارگاه اگر  قصد خودش برسد.توانم راهنمایی کنم تا به م باشد را می

کردیم باید خودمان بازاریابی کنیم تا چم و خم بازار دستمان  اندازی راه

بیاید. باید چند ویزیتور قوی نیز استخدام کنیم تا در کنار خودمان به 

بندی شکیل و  بازاریابی برای محصول کمک کنند. قیمت مناسب، بسته

امل موفقیت در این کار ها از عو روابط عمومی خوب با فروشگاه

هستند.یکی از رمزهای موفقیت من سود کم فروش زیاد بود که این 

 عایدمان خوبی سود  گیرد و هم اصل اگر رعایت شود هم کار برکت می

 .شود می

 ها کم کند *دولت غصه فروش را باید از تولیدکننده

 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 

رسیم نه اینکه تولیدکننده از ترس اینکه محصوالتش بر روی  می

احتیاط و ترس بخواهد تولید داشته باشد. دولت باید  دستش بماند با

های  محصوالت تولیدکنندگان را یکجا خریداری کند و در فروشگاه

  )بازگشت به فهرست( ماید.دولتی عرضه ن

 رانیفوالد ا یریالزمه رقابت پذ ،یارتقاء سطح تکنولوژ
 (9۷ اردیبهشت 4فارس )خبرگزاری  

 

یکی از تکنولوژی های جدید مورد  FINEXلوژی فاینکس تکنو

استفاده در برخی از کشورها برای تولید فوالد است که کامال منطبق 

  با شرایط ایران است و باید مورد توجه قرار گیرد.

ترین مباحث روز دنیا در حوزه  امروزه یکی از مهم خبرگزاری فارس؛

مستقیم با قیمت تمام شده فوالد، ارتقاء بهره وری است که ارتباط 

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 

دارا بودن منابع قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار دهد. ایران به دلیل 

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 

 کنند. به صورت کلی، هر کشوری با در از روش کوره بلند تامین می

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 

( FINEXکه کامال منطبق با شرایط ایران است تکنولوژی فاینکس )

در  POSCO می باشد. این روش فوالدسازی اولین بار توسط شرکت

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 

ه سازی و کک سازی است. این امر موجب کاهش هزینه حمل گندل

نیز شده که تاثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده فوالد دارد. با 

محاسبات انجام شده می توان گفت صرفه جویی در سرمایه گذاری 

روش فاینکس نسبت به روش های کوره قوس و  CAPEXاولیه یا 

 ۱۰بین  OPEXی جاری یا درصد و در هزینه ها 3۰کوره بلند حدود 

 درصد است. ۱۵درصد تا 

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 

که اوال در کنار آب هستند کاغذی متقاضیان به استقبال از طرح هایی 

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 

هزارتنی هیچ توجیهی چه از بعد فنی و چه از  3۰۰الی  ۲۰۰ظرفیت 

با ادغام این واحدها می  بعد اقتصادی در صنعت فوالد ایران ندارد. فقط

 ها را گرفت. دهی و یا تعطیلی آن توان جلوی زیان



 

 20  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

شود با جذب سرمایه داخلی و خارجی برای  در مجموع، پیشنهاد می

میلیون تن با  ۱۰میلیون تنی جمعا به ظرفیت  ۲واحد  ۵راه اندازی 

تکنولوژی نوین )ترجیحا فاینکس( در چابهار و یا سواحل مکران برنامه 

الی  ۲۰۰ی شود تا هم از احداث واحد های غیر اقتصادی و کوچک ریز

هزار تنی جلوگیری به عمل آید و هم قطب صادراتی فوالد کشور  3۰۰

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 

های گزاف حمل و نقل جهت صادرات در  به جای پرداختن هزینه

 )بازگشت به فهرست( .درجه اول به تامین نیاز داخل بپردازد

 سال گذشته یکاغذ در کشور ط دیتول یدرصد 32رشد 
 (9۷ اردیبهشت ۸تسنیم  خبرگزاری) 

 
، معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و برگزاری تسنیمخ به گزارش

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 

 .رداشتدر یک شرایط بسیار عالی قرا

وی همچنین اظهارداشت: پارسال تولیدات حوزه کاغذ اعم از روزنامه، 

هزار تن رسید که  ۷۷۰چاپ و تحریر، تیشو، بسته بندی و مقوا به 

 .درصدی برخوردار بود 3۲از رشد  ۱39۵نسبت به سال 

معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و 

اهش تولید در حوزه کاغذ چاپ، تحریر و تجارت گفت: پارسال بجز ک

 .روزنامه خوشبختانه سایر حوزه ها از رشدقابل توجهی برخوردار بودند

ماهه سال گذشته به  ۱۲وی در ادامه افزود: کاغذ بسته بندی طی 

درصد نسبت به سال  ۶۰هزار تن رسید که  ۵4۰تولید بی سابقه 

 .رشد را نشان می دهد ۱39۵

هزار تن کاغذ بسته بندی روی  ۱۰۰کرد: پارسال اسفندیاری تصریح 

 .ریل صادرات قرار گرفت که در نوع خود بی سابقه بود

درصدی  3۷وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به توان 

گفت: خوشبختانه در سال  ۱39۶تولید کاغذ تیشو کشور در سال 

 ۱۲ن شد بلکه گذشته نه تنها مجموع نیاز بازار از تولیدات داخلی تامی

 .هزار تن از این کاغذ روی ریل صادرات قرار گرفت

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 

 .به بازارهای مصرف داخلی و خارجی عرضه می شود کشور تولید و

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، 

 )بازگشت به فهرست( .تحریر و روزنامه می کنند

 مهیدر ن ییزدا تیگنج با هدف محروم کارخانه آهک قلعه

 شود یدوم سال افتتاح م
 (9۷ اردیبهشت ۸فارس )خبرگزاری  

 
هزار تن  9۰کارخانه آهک قلعه گنج با ظرفیت  9۷در نیمه دوم سال 

نفر به  ۵۰ای برداری از این طرح بر شود و با بهره در سال افتتاح می

 شود. صورت مستقیم شغل ایجاد می

 اطالع و عمومی روابط مرکز از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش 

 رهبری معظم مقام فرمایشات راستای در مستضعفان، بنیاد رسانی

 محروم مناطق از یکی در مقاومتی اقتصاد پایلوت ایجاد درخصوص

عنوان  گنج استان کرمان را به قلعه شهرستان مستضعفان بنیاد کشور،

 شهر الگوی اقتصاد مقاومتی انتخاب کرد.

عنوان شهر الگوی اقتصاد مقاومتی  ن شهرستان بهاز زمان انتخاب ای

های مختلف برای توسعه پایدار منطقه  های متعددی در حوزه فعالیت

قلعه گنج از سوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در این منطقه انجام 

 اندازی کارخانه آهک قلعه گنج است. شده است. یکی از این اقدامات راه

هکتار آغاز  ۱4آهک در زمینی به مساحت  طرح احداث کارخانه تولید

شود در نیمه  ریزی به عمل آمده پیش بینی می شده و بر اساس برنامه

 برداری برسد. به بهره 9۷دوم سال 

نفر از افراد بومی منطقه قلعه گنج در سایت احداث  3۰در حال حاضر 

نفر  ۵۰اندازی کارخانه حدود  مشغول به کار هستند و در صورت راه

 غال مستقیم ایجاد خواهد شد.اشت

هزار تن آهک در  9۰کارخانه آهک قلعه گنج با ظرفیت تولید ساالنه 

استان کرمان توسط شرکت معدنی دماوند به بهره برداری خواهد 

 رسید.

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://mfnews.ir/fa/news/11103/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%87%DA%A9-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 

 21  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

این خط شامل سه پایه کوره، سازه پیشگرم کن، کولر، نوار نقاله ها و 

تمان برق، تونل های سرندهای ورودی، سیلوها و بونکرهای مواد، ساخ

 . برق و غیره است

با حضور رئیس بنیاد  9۶شهریور  ۲9کلنگ ساخت این کارخانه 

 زمین زده شد. میلیارد ریال به ۲۰۰مستضعفان و با اعتباری بالغ بر 

 )بازگشت به فهرست(

گفتن در بازار  یبرا یادیداخل حرف ز دیتول ینخ نساج

 دارد یجهان
 (9۷اردیبهشت  9تسنیم  )خبرگزاری 

 
 دیتول یفعل تیافزود: ظرف یریحر دیوح  م،یتسن یبه گزارش خبرگزار

هزار  ۲۲۰تا  ۲۰۰ یمصنوع افیو ال یمنسوجات پنبه ا ستمینخ در س

 .تن در سال است

و  دیجد یواحدها یاظهارداشت: بدون شک با راه انداز نیهمچن یو

بالستفاده در کارخانجات موجود  یاه تیظرف یحال فعال ساز نیدر ع

هزار تن در سال خواهد  ۲۷۰تا  ۲۶۰حوزه به  نیدر ا دیکشور توان تول

 .دیرس

در حال حاضر انواع  نکهیا انیبا ب ینخ در صنعت نساج دکنندهیتول نیا

شود،  یم دیو پوشاک تول یاستفاده در صنعت نساج یمختلف نخ برا

در رسته  ازیبه نخ مورد ن داخل ازین یتمام نیگفت: امکان تام

 دیجد یاز واحد ها یبا بهره بردار یمصنوع افیو ال یمنسوجات پنبه ا

 .وجود دارد ورنخ در کش دیتول

کشور  یسندگیر یدرصد واحدها 9۰از  شیب نکهیا انیدر ادامه با ب یو

 یخارج ینسبت به رقبا رانینخ در ا دیهستند، افزود: تول یخصوص

 .زم برخوردار استال تیفیاز ک کیدرجه 

 ینخ متعلق به بخش خصوص دیکرد: کارخانجات تول حیتصر یریحر

مطلوب به سمت جلو در حال  تیفیروز و ک طیشرا یامروز همپا

 .حرکت هستند

 طیشرا یبهبود نکهیبر ا دیاز سخنان خود با تاک یگریدر بخش د یو

 طلبد، یکشور تالش همه جانبه را م یدر حوزه صنعت نساج دیتول

 بانیدست به گر یادیصنعت امروز با مشکالت ز نیگفت: متاسفانه ا

 .است

بودن  یمیو قد یافزود: فرسودگ ینخ در صنعت نساج دکنندهیتول

 ،یبانک التینرخ سود تسه ات،یمال ن،یپائ یآالت، بهره ور نیماش

 .مشکالت است نیاز جمله ا رهیو غ هیرو یقاچاق، واردات ب

باالخص  یمله که قاچاق مشکل بزرگ نساجج نیضمن اشاره به ا یو

بصورت  یمخالف ورود کاال یپوشاک در کشور است، اظهارداشت: کس

 !و قاچاق چرا؟ یقانون ریورود غ یول ستیدر کشور ن یقانون

به کشور ساالنه  ی: حجم واردات پوشاک بصورت رسمادآورشدی یریحر

از  شیاچاق به بق ریاز مس زانیم نیا کهیدالر بوده در حال ونیلیم ۶۰

 )بازگشت به فهرست( .رسد یدالر در سال م اردیلیدو م

  حرکت کند یاز مونتاژ به نوآور دیصنعت با
 (9۷ اردیبهشت 9فارس  )خبرگزاری 

 
 یصنعت یها استیبه نقد س فیشر یدانشگاه صنعت یعلم أتیعضو ه

که تاجرها را صنعتگر  بود نیا استیس کیدر کشور پرداخت و گفت: 

باشد، بتواند  نیاست که کارآفر یکس یکه صنعتگر واقع یکنند. در حال

 .مختلف را به جان و دل بخرد یها یسخت

 یو دکترا فیشر یدانشگاه صنعت یعلم أتیعضو ه یسوزنچ میابراه

در گفتار منتشرشده در  یو نوآور یعلم، تکنولوژ یگذار استیس

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب  وابسته به ر،یماهنامه مس

 .در کشور پرداخت یصنعت یها استیبه نقد س یاسالم

 نیمدنظر، ا یشدن به معنا انیبن استاد دانشگاه معتقد است: دانش نیا

به  زیاز کاالها ن یاری. در بسردیثروت از دانش صورت گ دیاست که تول

 جادیا یافزوده کمارزش  د؛یبه دانش باال جهت تول ازیعدم ن لیدل

جز شما  یآن را کس ونیشود که فرموالس دیتول ییاما اگر دارو شود، یم

از مواد سازندهاش به دست  شتریب اریبس یدرآمد دیتوان یم د،ندان

 .شود یدانش آن ستانده م نهیکاال در واقع هز نی. در ادیآور

 یتداشت: در چارچوب توسعه صنع انیب رانیا یصنعت خیدرباره تار یو

 نکهیاز ا شتریآالت شکل نگرفت. ب نیماش دیتول وقت چیکشور، ه

شدن بوده باشند، به دنبال احداث  یبه دنبال صنعت استگذارانیس

متفاوت است.  اریشدن بس یکارخانه بودند و احداث کارخانه با صنعت

تا سال  ۱34۲آالت از سال  نیماش یبرا یمرکدر کنار تعرفه صفر گ

تومان  ۷نگه داشته بودند. نرخ ارز در  نییپا یلینرخ ارز را خ ۱3۵۷

نشان  نی. اافتی متیق شیثابت بوده و تنها در دو سال آخر افزا

آالت به صرفه بوده است، چرا که تورم وجود  نیواردات ماش دهد، یم

آالت در طول  نیماش داتوار نهیکمتر شدن هز یعنی نیداشت و ا

به  جهیاست؛ در نت نییپا اریاحداث کارخانه بس نهیهز یعنیزمان، 

 نیساخت ماش نهیهم  در زم یو حرکت شد یم سیسرعت کارخانه تاس
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بود که تاجرها را صنعتگر  نیا گرید استی. سگرفت یآالت صورت نم

 واندباشد، بت نیاست که کارآفر یکس یکه صنعتگر واقع یکنند. در حال

را که  ینتهر پل ایمختلف را به جان و دل بخرد و کارخانه  یها یسخت

را بهبود بخشد، اما تاجرها  کرده و آن یدائما نوآور کند، یاحداث م

تا  کند یسال کارخانه کار م انیسال کردند، یکارخانه را احداث م

که  ردیگ میمستهلک شود، سپس دوباره تصم زیکه همه چ ییآنجا

 .اوردیب دیآالت جد نیماش

 یانقالب اسالم یروزیبعد از پ یصنعت یها استیدرباره س یسوزنچ

بود.  یلیدر ابتدا، کشور گرفتار جنگ تحم زیگفت: اما پس از انقالب ن

ماجرا فکر  نیکار شدند، به ا یکه متول یا تفکرات توسعه ز،یسپس ن

 رییرا تغ 44اصل  لیرهبر معظم انقالب صدر و ذ ۸4نکردند. در سال 

ا در اقتصاد ر یاصل یتهایبتواند فعال یبخش خصوص شددادند. مقرر 

 نیشوند. ا یخصوص زین یدولت یاز شرکتها یاریو بس ردیدست بگ

فرموده  نیاتفاق افتاد. بنابرا شینقطه تحول اول بود، که ده سال پ

از مونتاژ به  دیبرنامه ده ساله، صنعت با یرهبر معظم انقالب که ط

 یعنیاست.  یو اساس یدیکل یهااز صحبت یکیحرکت کند،  ینوآور

 .میبه آن توجه کن دیه ما بااست ک یدیشاه کل

 یدرباره برنامه عبور از مونتاژکار فیشر یاستاد دانشگاه صنعت نیا

و  آالت نیکنندگان ماش استفاده سازان، نیگفت: مشارکت سه گروه ماش

از  گرید یکیبرنامه مهم است.  نیدولت و استفاده از تجارب آنها در تدو

اصل  یگذار تیاست. اولو یانجه یمهم، توجه به بازارها اریالزامات بس

بدون  یعنیبه آن توجه کرد.  دیاست که وجود داشته و با یمسو

به  یبند تیبدون اولو التیوام و تسه یکار کردن و اعطا تیاولو

ورشکسته است. در  یشرکتها دیخر گریاشتباه است. راهکار د نیکارآفر

 د،شون یدچار بحران م ایموجود دن عیکه صنا ایاز دن ییقسمتها

شده، حاضر به فروش کل  شکستور یقو عیها و صنا کارخانه

  )بازگشت به فهرست( .وندش یم شان ستمیس

با قاچاق پوشاک  یرانیهزار کارگر ا260 |« بپوش یرانیا»

 شدند کاریب
 (9۷اردیبهشت  ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
 یها یزیرنامه رب م،یتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

قاچاق کاال مرتبط است.  دهیدر داخل کشور با پد یو بازرگان یدیتول

و اختالل در برنامه  یاقتصاد یثبات یمخرب قاچاق همچون ب راتیتاث

 یصنعت داتیاست و قاچاق کاال به کاهش تول یاقتصاد یها یزیر

اشتغال  جادیا یرا برا یگذار هیسرما یاشود و فرصت ه یمنجر م

 .برد یم نیاز ب یناخالص داخل دیو موثر در رشد تولمولد 

 یسودآور لیبخش، به دل نیدر ا یگذار هیقاچاق کاال و سرما رواج

و  یدیدر امور تول یگذار استیگردد که س یآن، موجب م ادیز اریبس

 یکه توان کاف یو داخل یمل داتیتول جهیدر نت ابد،یاشتغال زا کاهش 

و در  نندیب یم بیرا ندارند آس یبه خارجمشا داتیرقابت با تول یبرا

 تیفعال یلیبه تعط تیو در نها یورشکستگ ،یده انیز بهمواقع  یبرخ

 .گردد یمنجر م یدیتول یآن واحدها

را  یتجار یها استیکارشناسان معتقدند که  قاچاق کاال س یبرخ

را در  ییها استیکشور س یارز تیکند .دولت براساس وضع یم یخنث

قاچاق کاال اهداف  یکند، ول یواردات و صادرات وضع ممورد حجم 

 یاتخاذ شده ب یبازرگان یها استیو س یتوازن تجار جادیدولت را در ا

 لیتحم یارز نهیهز یبه داخل بر اقتصاد مل االسازد. قاچاق ک یاثر م

شود که اهداف  یباعث م زین یصادرات یکند و قاچاق کاالها یم

 .نشود نیبر خروج ارز تام دولت از بعد نظارت یاقتصاد

و استفاده از ارز حاصل از آن  یررسمیغ یصدور کاال از مجار قیتشو

شود( و  یارز م تیقاچاق )که باعث بدتر شدن وضع یواردات کاال یبرا

منجر  یتورم راتیتاث دیارز در بازار آزاد به تشد یتقاضا شیافزا زین

 جادیو با ا میقرمستیرو، قاچاق کاال بطور غ نیخواهد شد. از ا

 .شود یم یداخل دیتنش در تول جادیباعث ا یاقتصاد یاه ینابهنجار

 یآن به فرصت لیو تبد یکاریمقابله با بحران ب یکشور ما برا در

 جادیا داریپا یفرصت شغل ونیلیم کیحدود  انهیسال دیبا یاقتصاد

به پانصد  یحت طیشرا نیرقم در بهتر نیاست که ا یدر حال نیشود و ا

 .است دهیهزار هم نرس

قاچاق که به  یهزار دالر کاال ۱۰هر  یالملل نیتوجه به آمار و ارقام ب با

خواهد برد. به عبارت بهتر  نیرا از ب یفرصت شغل کیکشور وارد شود، 

 ونیلیم 4۲هزار تومان در نظر گرفته شود هر  4۲۰۰اگر هر دالر 

 .برد خوهد نیرا از ب یفرصت شغل کیقاچاق  یتومان کاال

اشتغال در صنعت  ریاشتغال حجم چشم گ جادیا یها نهیاز زم یکی 

که  یطیدر شرا یپوشاک است.  طبق محاسبه کارشناسان اقتصاد

مبلغ  نیشود، ا یدالر برآورد م اردیلیم۲.۶حجم قاچاق پوشاک حدود 

تومان است.  اردیلیم 9۲۰هزار و  ۱۰حدود  یرقم یتومان 4۲۰۰با دالر 

تومان  اردیلیم 9۲۰هزار و  ۱۰پوشاک حدود  قجم قاچاح  زانیم یعنی

 نیاز ب یفرصت شغل کیتومان  ونیلیم4۲هر  نکهیاست . با محاسبه ا

 رود. یم نیب از یهزار فرصت شغل ۲۶۰احتساب بالغ بر  نیرود، با ا یم

  )بازگشت به فهرست(
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 رانیفوالد در ا دیتول یدرصد 47 شیافزا
 (9۷ اردیبهشت ۱۵فارس برگزاری )خ 

 
 ۲۰۱۸معدن و تجارت گفت: کشور ما در چند ماهه سال صنعت،  ریوز

 شیفوالد جهان، افزا رهیزنج دیتول شیبرابر متوسط افزا ۱۰از  شیب

 . در حوزه فوالد داشته است دیتول

امروز  یعتمداریفارس به نقل از شاتا، محمد شر یگزارش خبرگزار به

برگزار شد،  یکه در خراسان رضو یاقتصاد مقاومت جلسه هیدر حاش

 دایپ شیو دوازدهم افزا ازدهمی یفوالد کشور در دولت ها دیگفت: تول

نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۱۸کرده است و در چند ماهه اول سال 

  .داشته است یدرصد 4۷از  شیب شیقبل از آن افزا

فوالد  داتیتول شیصنعت، معدن و تجارت گفت:  نرخ متوسط افزا ریوز

 .درصد بوده است 4.۱ ایدر دن

 ینوساز دیبا تیفیبا ک یبه کاال دنیرس یبرا نکهیبا اشاره به ا یو 

 ۵مجلس بالغ بر  ندگانیکرد: با همت نما حیم،تصریانجام ده یصنعت

کشور در نظر  یصنعت یواحدها ینوساز یتومان اعتبار برا اردیلیهزار م

تومان آن در طول سال  اردیلیم ۲۰۰و هزار  3گرفته شده است که 

 .افتی داختصاص خواه

 یقابل رقابت با نوساز یکاال دیتول زانیم نکهیبا اعالم ا یعتمداریشر

 یتوجهات ما برا نیاز مهمتر یکیگفت:  افت،یخواهد  شیافزا یصنعت

 یاعتبار طیشرا جادیآن است و ا تیفیک یارتقا رانیا یاز کاال تیحما

مورد  دیبا زین دارانیتوسط خر یرانیا یمطلوب کاال دیخر یمناسب برا

 ستمیس یبا همکار ییها قدم دیبا نهیزم نیشود که در ا واقعتوجه 

 .برداشته شود 9۷در سال  یبانک

در  یرانیا یاستفاده از کاال یصنعت، معدن و تجارت گفت: برا ریوز

 .برداشته شود یخوب یگام ها دیبا زین یو رسانه ا یحوزه فرهنگ

کارگاه بزرگ  کیکرد: کشور ما امروز  حیتصر انیدر پا یعتمداریشر

حوزه ها  یاریما در بس داتیمختلف است، تول یها در رشته یصنعت

 )بازگشت به فهرست( .در جهان هستند ییقابل اعتنا داتیتول

 د؛یدرخش رانیخبر خوش سپاه به مردم/ ستاره ا

 محقق شد یرانیا زاتیبا تجه نیبنز ییخودکفا
 (9۷ اردیبهشت ۱۷تسنیم  )خبرگزاری 

 

پاسدار  پیسردار سرت م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصادبه 

 هیدر حاش اءیاالنب خاتم یفرمانده قرارگاه سازندگ یعباداهلل عبدالله

اظهار داشت: قرارگاه  یخبر یدر نشست رانینفت ا یالملل نیب شگاهینما

 ،یانسان یروین ثیاز ح ییباال یامروزه توانمند اءیاالنب خاتم یسازندگ

 تیحوزه بزرگ کشور فعال ۱۰روز دارد و در  یها یو فناور آالت نیاشم

 .کند یم

کشور به  ازیو ن یبند تیما بر اساس اولو نکهیا انیبا ب یعبدالله سردار

دولت  یبا وزرا یگفت: هر ساله جلسات مختلف میکن یها ورود م پروژه

بر اساس  شود یجلسات تالش م نیکه در ا شود یگذاشته م

با دولت  یموثر ییو همگرا دهیشیاند یریکشور تداب ازیو ن یبند تیاولو

 .میداشته باش

، 9۷اما سال  میداشت ی، عملکرد خوب9۶و  9۵ یها افزود: در سال یو

 یابرپروژه مهم را به ارزش 4۰ یاست چرا که در سال جار یا ژهیسال و

 نیکه در ا میرسان یم یبردار تومان به بهره اردیلیهزار م ۱۱۸بالغ بر 

 ۲ ،یپروژه راه و راهساز ۱۰پروژه آب،  ۱۱ ،یپروژه بزرگ نفت ۱۰ نیب

پروژه اطالعات و  3 ه،یپروژه ساختمان و ابن 3  صنعت و معدن، ژهپرو

 .و ... هستند یفناور

فارس را  جیستاره خل شگاهیالپا اء،یاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

کشور عنوان کرد و گفت: در  یرساختیز یها پروژه نیاز مهمتر یکی

و تا امروز  دیرس یبردار به بهره شگاهیپاال نیفاز ا نیسال گذشته اول

محقق شده که  شگاهیپاال نیفرآورده در ا دیتول تریل اردیلیم ۶از  شیب

 .ه استبود نیبنز تریل اردیلیم 3رقم حدود  نیاز ا

که و آن  میدار رانیمردم ا یرا برا یافزود: خبر خوش یعبدالله سردار

به  ریاخ یفارس در روزها جیستاره خل شگاهیاست که فاز دوم پاال نیا

 ۲۲به  شگاهیپاال نیا نیبنز دیو هم اکنون تول دهیرس یبردار بهره

 اناتعیهزار بشکه از م ۲4۰روزانه  کهیاست. به طور دهیرس تریل ونیلیم

با  ندهیآ یو در روزها شود یبه فرآورده م لیتبد شگاهیپاال نیدر ا یگاز

 یبردار به بهره شگاهیپاال نیفاز دوم ا یمحترم جمهور استیحضور ر

 .رسد یم یرسم

به  زیفاز سوم ن ریواحد تقط یآت یدر روزها نیکرد: همچن حیتصر یو

را با  شگاهیپاال نیکامل از ا یبردار و بهره دیخواهد رس یبهره بردار

 انیاز پا شیتا پ یگاز عاناتیهزار بشکه م 3۶۰روزانه  شیپاال تیظرف

 .داشت میخواه 9۷سال 

از فاز  یبردار ادامه داد: با بهره اءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

 نیبنز دیدر تول ییفارس به خودکفا جیستاره خل شگاهیدوم پاال

رقم  یرانیا یو استفاده از کاال تیا حماب ییخودکفا نیکه ا میا دهیرس

مورد استفاده در  زاتیدرصد از تجه ۷۰از  شیخورده است چرا که ب

 .است رانیاست که ساخت ا یزاتیفارس، تجه جیخل شگاهیپاال
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 جیخل شگاهیاز پاال یبردار با بهره رانیاذعان داشت: ا یعبدالله سردار

مهم  نیکه ا ونددیپ یم نیصادرکننده بنز یفارس به جمع کشورها

دولت قابل  یزیر با برنامه زین شگاهیکامل از پاال یبردار از بهره شیپ

 .تحقق است

 یپروژه آب نیغرب کشور را بزرگتر یها آب یآور طرح سامانه جمع یو

  تونل، لومتریک ۱۵۵طرح  نیکشور عنوان کرد و گفت: در مجموع ا

شده  دهید یمتریلیم ۲۶۰۰و  ۲4۰۰خط انتقال با قطر  لومتریک ۶۸۰

درخصوص ساخت  یو حت دهیطرح به اتمام رس نیکه عمده کار ا

بوده  یآنها برعهده جهاد کشاورز حداثسوم و چهارم که ا یها شبکه

 .شده است لیها تکم شبکه نیو ا میا اقدام کرده زین

پروژه  نیاز ا یبردار افزود: بهره اءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

 نهیهم در زم تواند یروبرو است م یآب یها که کشور با تنش یدرزمان

و احداث  یکشاورز یایاح نهیمناسب آب شرب و هم در زم نیتام

موثر باشد  اریبس زگردهایمبارزه با ر یدر غرب کشور برا یکمربند سبز

 لیو تکم یدست نییپا عیآب در صنا نیاستفاده از ا یبرا دیبا تو دول

 .ارزش افزوده فکر کند

 ژهیو تیمناسب دولت و عنا یبانیو پشت ییگرا از هم یعبدالله سردار

 یآور طرح سامانه جمع لیو تکم یمال نیتام یبرا یمقام معظم رهبر

در حد رفع  یدست نییپا یغرب کشور خبر داد و گفت: کارها یها آب

به اتمام  یطرح به طور کل نیسال ا انیمانده که تا پا یباق ییها نقص

 .رسد یم

 نیشرکت ورشکسته بود گفت: ا کیشرکت صدرا  نکهیبا اشاره به ا یو

 تواند یکه اکنون م دیرس ییقرارگاه به جا تیریشرکت ورشکسته با مد

 یها یو ساخت کشت ینفت یها پروژه نهیرا در زم یبزرگ یها پروژه

 ۱۰ساخت  نهیدر زم تیبزرگ و ... انجام دهد که تاکنون عالوه بر فعال

 9شد و  یانداز به آب 9۶سال  انیاز آنها در پا یکی هک ینفت یسکو

 یتمام ندهیماه آ ۵دارند و تا  شرفتیدرصد پ 9۰از  شیب گرید یسکو

 لیساخته و تحو یهزار تن ۱۱3 یکشت کی شوند، یم یانداز آنها به آب

 .ردیگ یسال انجام م انیتا پا زیدوم ن یشده و کشت

هزار  ۱۱۸افزود: از مجموع  اءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

 یبردار امسال به بهره انیکه تا پا ییها تومان ارزش پروژه اردیلیم

از  یتومان در صنعت نفت است که بخش اردیلیهزار م ۱۰۰ رسند یم

فارس  جیستاره خل شگاهیپاال گریو بخش د یپارس جنوب یآن سکوها

 .ز و ... استاحداث خط لوله گا نهیدر زم ییپروژه ها نیو همچن

قرارگاه به زمان جنگ  نیا یآمادگ نکهیا انیبا ب یعبدالله سردار

قرارگاه  نیگفت: از دوران دفاع مقدس تا امروز ا گردد یباز م یلیتحم

ها  سال نیدر طول ا مییبگو میتوان یو م برد یکامل به سر م یدر آمادگ

در  نیروز و همچن یکسب دانش و فناور ثیقرارداد از ح یها تیظرف

 کهیبرابر شده به طور نیمتخصص چند یانسان یروهاین اشتند اریاخت

نفر به  ونیلیم کیو  میهزار نفر به صورت مستق ۲۰۵در حال حاضر 

 یلشکر سازندگ ۲۰۰ مییبگو دیدارد و با ییاشتغالزا میرمستقیصورت غ

 .میدر کشور دار

ه در ساخته شد یمتر مکعب سدها اردیلیم 4۵افزود: از مجموع  یو

متر مکعب توسط قرارگاه ساخته شده است و در  اردیلیم ۲۵کشور 

 یگونه حضور نیبه هم زیصنعت و ... ن  آب،  آهن، راه، راه یها حوزه

  .میا فعال و پررنگ داشته

قرارگاه خط  نیا نکهیا انیبا ب اءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

 نیو به بهتر EPC به صورت لومتر،یک ۲۷هفتم مترو تهران را به طول 

بزرگ مثل  یشهرها ریگ که دامن یمسائل یانجام داد گفت: برا تیفیک

 انهیکرد، نه تنها فقط م یشهر را مهندس یابتدا و انتها دیتهران است با

ها قرار داد؛ در حال حاضر بزرگراه  پروژه یشهر را مورد توجه و اجرا

آن کرده و با  یبرا یساسفکر ا دیاست که با کیبار تراف ریهمت کال ز

 .آن را کاهش داد یها کیتراف ییها نگیر جادیا

قرارگاه در حال حاضر در حال احداث آزادراه  افزود: یعبدالله سردار

آزادراه در  نیاست که ا لومتریک ۱۶۶تهران به طول  یکمربند جنوب

 ۵به  یاضطرار طیدر شرا دیو شا برد یسال زمان م ۱۰ یعاد طیشرا

 اءیاالنب خاتم یباشد اما قرارگاه سازندگ ازیآن ن لیتکم ین براسال زما

 .رساند یسال به اتمام م 3را در  ژهپرو نیا

به توسعه دارد و  ازیافزود: مترو تهران همچنان ن یعبدالله سردار

 نیاطراف وصل کرد، همچن یمترو تهران را به شهرها توان یم

 یکیشود که بار تراف ینیب شیدر شمال شهر تهران پ دیبا ییکمربندها

 .ابدیشهر کاهش  نیا

در  ها میتحر یاثرگذار زانیدر خصوص م یدر پاسخ به سوال یو

 میدتسلیگفت: ما نبا اءیاالنب خاتم یقرارگاه سازندگ ییاجرا یها تیفعال

  .میکن ریدر مقابل آن، تدب یستادگیا یبرا دیبلکه با میشو ها میتحر

 ،یمیتحر طیدر شرا یافزود: وقت اءیاالنب تمخا یقرارگاه سازندگ فرمانده

 یجهان را توسط متخصصان داخل یگاز عاناتیم شگاهیپاال نیبزرگتر

 میاست و ما معتقد ها میجواب به تحر نیخود مهمتر نیا میساز یم

مختلف به  یها نهیدر زم میتوان یکه م میدر کشور دار ییها تیظرف

 )بازگشت به فهرست( .میسبر ییخودکفا

 یصنعت یها انواع مفتول دیدر تول ییخودکفا
 (9۷ اردیبهشت ۲۰فارس )خبرگزاری  
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 یها انواع مفتول دیدر تول ییفوالد نطنز از خودکفا رهیمد اتیه سیرئ

 .بخش خبر داد نیاز خروج ارز در ا یریو جلوگ یصنعت

 یروابط عموم فارس، به نقل از یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 قاتیها و تحق شیاظهار داشت: آزما  یطرق یفوالد نطنز، جواد توکل

منجر به  تیفوالد و ذوب آهن نطنز در نها یانجام شده در شرکت ها

با مارک  یالکترود ساز عیدر صنا یمصرف یانبوه انواع مفتول ها دیتول

در  یمصرف یو امثال آن، مفتول ها USD7 و RSD7 و SG1 یها

 شیپ یها میخودرو و س کیدر الست یمصرف میو س یفنرساز عیصنا

 و C62  ،C67  ،SWRH 62B یفوالد یبا مارک ها دهیتن

SWRH 72B و  چیپ عیدر صنا دکنندگانیتول یمصرف ی، مفتول ها

 یا، مفتول ه CHQ یاز گروه فوالد یساز لیاتومب عیمهره، صنا

و  یمصارف عموم یو مهره ها چیو پرچ و پ خیم دکنندگانیتول یمصرف

 یمصرف یمفتول ها RST34-2 یفوالد یبا مارک ها یکشش عیصنا

 RST37-2 یفوالد یو خرپا با مارک ها یمش و تور دکنندگانیتول

 .شد RST34-2 و 

 یمفتول ها دیبا تول بیترت نیفوالد نطنز گفت: به ا رهیمد اتیه سیرئ

بوده و تا  یاز کارخانجات داخل یاریبس هیمذکور که مواد اول یصنعت

در  ییشده اند، شاهد خودکفا یامروز عمدتا از خارج از کشور وارد م

از خروج قابل  یریآن جلوگ یقطع جهیبود و نت میعرصه خواه نیا

 )بازگشت به فهرست( هد بود.کشور خوا ازمالحظه ارز 

رضه رنو و بنز به بازار ع هیدییبا تأ ییروغن موتورها رانولیا

 کند یم
 (9۷اردیبهشت ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
شرکت  غاتیو تبل یبه نقل از روابط عموم میتسن یگزارش خبرگزاربه 

برتر  نیاز عامل ریدر مراسم تقد یاسحاق یسیمهندس ع رانول،ینفت ا

 تیدر سال حما رانولیگفت: شرکت نفت ا رانول،یفروش شرکت نفت ا

 یها هیدییعالوه بر تأ تیفیک شیاافز یو در راستا یرانیا یاز کاال

با  ندهیآ یماهها یط دیمحصول جد ۵ ،یجهان حخودروسازان مطر

 .کند یبنز و رنو به بازار عرضه م یها هیدییباال و تأ یفیسطح ک

پتروناس  یاظهارداشت: در سال گذشته با همکار یاسحاق مهندس

 یدزو و به میکرد دیتول ییایبار در کشور روغن در نینخست یبرا

 میو به بازار عرضه خواه دیرا تول سیو گر یموتور ،یصنعت یها روغن

 .کرد

شده  از اقدامات انجام یدر ادامه به برخ رانولیشرکت نفت ا رعاملیمد

 نیاز بهتر یکی 9۶سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال  یدر شرکت ط

تاکنون بوده است و  سیاز اول تأس رانولیشرکت نفت ا یسالها

( و صادرات یفروش روغن موتور )با فروش نقد د،یرکورد تول میتوانست

سهم بازار را  شیرشد فروش روغن موتور و افزا نیشتریو ب میرا بشکن

 .میدرصد کاهش ده 4۰را  یفروش به خود اختصاص و خام

هزار  ۲۵با مخازن  یصادرات انهیدر ادامه راجع به پا یاسحاق مهندس

قرار  یبردار مخازن مورد بهره نیا در بندر امام، گفت: رانولیا یتن

 شیمحصوالت به سه برابر افزا یساز رهیاقدام ذخ نیگرفته که با ا

 .خواهد شد یافتتاح رسم یزود شاءاهلل به و ان افتیخواهد 

فروش و صادرات شرکت  ،یابیبازار ریمد یمراسم کاظم نیادامه ا در

شرکت در  نیفروش ا یها استیدر مورد س یحاتیتوض زین رانولینفت ا

 .کرد انیب ندهیآ یها سال گذشته و برنامه

برتر فروش شرکت نفت  نیمراسم از عامل نیا انیاست؛ در پا یگفتن

حائز رتبه اول  نیعامل یعمل آمد. اسام به ریلوح، تقد یبا اهدا رانولیا

تا سوم عبارتند از شرکت روانکاران صنعت پهلوانزاده، شرکت روانکار 

)بازگشت به   .باشد یم انیرانیروانکار ا ستابیت رصنعت شاهوار و شرک

 فهرست(

 دیحل مشکل تول یمشاور برا 1000استخدام 
 (9۷ اردیبهشت ۲3تسنیم )خبرگزاری  

 
 عیسازمان صنا رعاملیمد یصادق نجف م،یتسن یگزارش خبرگزاربه 

ص امشب در خصو تریدر برنامه ت یصنعت یها کوچک و شهرک

همچون   دیاز مشکالت تول یگفت: بخش یدیتول یمشکالت واحدها

 یواحدها شتریصورت عام است که ب به ینگینقد نیتأم مه،یب ات،یمال

 .آن هستند ریدرگ یدیتول

روز، بهبود  یتکنولوژ نیاز مشکالت همچون تأم یادامه داد: بخش یو

صورت  به دیبا دیتول یدر هر کدام از واحدها زین یابیبازار ت،یفیک

مشاور در  ۱۰۰۰منظور  نیوفصل شود که بد و حل یجداگانه بررس

طور  کوچک استخدام شده تا مشکالت هر واحد را به عیسازمان صنا

 .مناسب ارائه دهند یرفع آن راهکارها یو برا دکنن ییجداگانه شناسا

کوچک  عیصنا تیتقو یدر راستا یخوب یها حرکت نکهیا انیبا ب ینجف

 عیواحد صنا ۱۷۰۰ یو نوساز یراستا  بازساز نیدر اشده گفت: 

 .کوچک در دستور کار قرار دارد



 

 26  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

مناسب  هیسرما نیبا تأم یمقرر شده در سال جار نیافزود: همچن یو

گرا  کوچک صادرات عیدرصد از صنا ۱۰ ییاعطا التیاز محل تسه

 .شوند

 نیکوچک در خصوص راهکار رفع مشکل تأم عیسازمان صنا رعاملیمد

با تمام  دیبا طیشرا نیکرد: بانک در ا حیدر گردش واحدها تصر هیسرما

قرار شد  میها داشت بانک رانیکه با مد یجلسات یتوان وارد شوند؛ ط

 یدیتول یدر گردش واحدها هیسرما نیشود تا روند تأم جادیا یطیشرا

 .ماه طول نکشد کیاز  شیدرخواست ب هرشود و  عیتسر

گفت: زمان  التیداخت اقساط تسهدر خصوص زمان بازپر یو

البته در مناطق محروم  شود یها انجام م بازپرداخت با توافق با بانک

 .دارد یخاص و بهتر طیشرا

آباد هم با  عباس یشهرک صنعت رهیمد ئتیه سیرئ یهاشم سجاد

دار گفت: آمار  بنگاه مشکل ۱4۰۰بر  یشده مبن اشاره به آمار ارائه

 .باشد نهایاز ا شتریب دیشا یواقع

سؤال که  نیآباد در جواب ا عباس یشهرک صنعت رهیمد ئتیه سیرئ

 دیکرد: تا بازد دیتأک شود، یاز کجا شروع م یدیتول یها مشکالت بنگاه

 .نباشد، مشکل حل نخواهد شد یدیتول یاز بنگاهها یدانیم

از  دیدار با مشکل یها از بنگاه یدانیم یها یگفت: با بررس یهاشم

 .میو آنها را حل کن میمشکالت شناخت داشته باشبا  کینزد

 .ناکارآمد است نیها قوان بنگاه نیافزود: عمده مشکالت ا یو

درصد بهره  ۱۸کار آلوده است، گفت: امروز  یفضا نکهیبا ابراز ا یهاشم

 .کرده است جادیها ا بنگاه یرا برا یمشکالت نیکه ا میده یم یبانک

 یو معادن مجلس شورا عیصنا نویسیکم یسخنگو یباستان دیسع

 یدیواحد تول ۱4۰۰از  شتریدار ب مشکل یها گفت: بنگاه زین یاسالم

 .است

 یها بنگاه یسازمان و برون یسازمان از مشکالت درون یگفت: بخش یو

مربوط به مجلس است که با  گریمربوط به دولت و بخش د ،یدیتول

 .دمشکالت برطرف شو نیا دیمجلس و دولت با یهماهنگ

 یو معادن در خصوص عملکرد مجلس برا عیصنا ونیسیکم یسخنگو

بحث  د،یاز مشکالت عمده بخش تول یکیگفت:  دیرفع مشکالت تول

 کیاجرا  و  یشیصورت آزما سال به ۵بر ارزش افزوده  است که  اتیمال

در بخش  ییها یمدت نابسامان نیشد؛ در طول ا دیهم تمد گریسال د

 ندهیدو ماه آ یکیموضوع ظرف  نیشده ا قرره  موجود آورد ک به دیتول

  )بازگشت به فهرست( شود. فیتکل نییدر مجلس تع

 

 

 

درصد  31فرش دستباف به  یاز بازار جهان رانیسهم ا

 افتیکاهش 
 (9۷اردیبهشت  ۲۶)خبرگزاری تسنیم  

 
ات ، دفتر مطالع میتسن یخبرگزار یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

با عنوان  یدر گزارش یاسالم یمجلس شورا یپژوهش ها ییربنایز

آورده است؛ فرش دستباف از  «رانیفرش دستبافت ا تیوضع یبررس»

 ازین نیو تأم ییدر اشتغالزا یاساس یکه نقش رود یبه شمار م یعیصنا

کشور دارد. با وجود  ین حال، رشد اقتصادیها و درع خانواده یاقتصاد

به  یبه خصوص پس از انقالب اسالم یمقررات متعدد و نیقوان نکهیا

 .است دهیرس بیمنظور توسعه فرش دستباف به تصو

و  یریعشا یدستباف، رونق سابق خود را به خصوص در نواح فرش

از  رانیسهم ا دهد، یندارد و همانطور که آمارها نشان م ییروستا

سال  درصد در 3۱به  ۲۰۰3درصد در سال  4۱از  یجهان یبازارها

فرش  یارزش افزوده واقع نیاست. عالوه بر ا افتهیکاهش  ۲۰۱3

( کاهش ۱393-۱3۸3( در دوره)۱39۰ثابت  متی)به ق رانیدستباف ا

 49.۵۱به   الیر اردیلیم۱۲۲.۵3 -را تجربه کرده  یدرصد ۶۰حدود 

و  یمشکالت ساختار رسدیاست. به نظر م دهیرس الیر اردیلیم

 نیا ریو حضور رقابتپذ یاز رشد جهشفرش دستباف، مانع  یتیریمد

و عدالت و اقتصاد  شرفتیپ یآن در الگو ینیصنعت و نقش آفر

 .شده است یومتمقا

مشکالت و  لیمجلس که با هدف تحل یها مرکز پژوهش گزارش

با  ،یتیریمد یدر ابعاد حقوق ژهیتوسعه فرش دستباف به و یراهکارها

که  کند یم حیست، تصرشده ا هیته ییبر فرش دستباف روستا دیتأک

مرتبط با  یها و برنامه استهایاز بافندگان و س تیدر حال حاضر حما

و عرضه فرش  دیتول رهیاست و زنج شدهآنها کمرنگ  یتوانمندساز

 لیاز دال یکی رسد یاست. به نظر م یجد یرادهایدستباف دچار ا

و  ییروستا یبافندگان به خصوص در نواح یجیتدر یفراموش یاساس

به سمت  یاز بافندگان واقع یدولت یها تیگذار تمرکز حما ،یریعشا

دستباف و  رشف تیریمد یدر بدنه ساختار یتجار و بازرگانان، کاست

 .فرش دستباف باشد تیریو مد یزینظام برنامه ر یناکارآمد

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت  دیافزا یگزارش م نیا

 یوکارها پررنگ در حوزه توسعه کسبمناسب و  تیفاقد بدنه و مأمور

امور  تیاست. تمش ییو فقرزدا ییکوچک و متوسط، توسعه روستا

 ییایجغراف یهنرصنعت فرش دستباف با ابعاد گوناگون و پراکندگ



 

 27  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 یتحت عنوان مرکز مل یستاد رکزم کیکه دارد، در قالب  یعیوس

که عمده وقت و  یفرش دستباف در وزارت صنعت، معدن و تجارت

 رهیمانند خودرو، معادن، فوالد و غ یبزرگ عیت آن مصروف صناهم

 .سبب توسعه مستمر فرش دستباف شود تواندیاست، نم

 یاستگذاریدارد که ساختار س دیمجلس تاک یها مرکز پژوهش گزارش

 نیشیو پ نیپس یوندهایکه پ ابدی رییتغ یبه نحو دیفرش دستباف با

و  یبا بخش کشاورز ژهیو به هیمواد اول دکنندگانیفرش دستباف با تول

در روستاها به  یاهیگ یها رنگ شم،یمواد خام اعم از پشم، ابر دیتول

دولت از تجار، به سمت  یها تیجاد شود و تمرکز حمایا یشکل بهتر

. لذا دیصادرات محور مردم نهاد گذار نما یها رهیاز توسعه زنج تیحما

نظر  به یضرور یامر فرش دستباف یزیر و برنامه تیریبهبود نظام مد

برنامه جامع توسعه فرش دستباف، مشتمل بر  گرید ی. ازسورسد یم

 یابیبازار ها، رساختیتوسعه ز ،یمال نیتأم یها استیس یمؤلفه ها

 نیبافندگان، تأم یشغل تیبهبود امن ،یحرفه آموز ،یو خارج یداخل

هبود کار، ب یروین یبهبود استانداردها ،یزیر مواد خام، بودجه نهیبه

متخصصان  یریکارگ و به یتیریاطالعات مد دیتول ،یریپذ رقابت

ن راستا اطالعات طرح یو اجرا شود. در ا نیتدو دیمجرب با یدانشگاه

 دیبا رانیهنرصنعت فرش دستباف ا تیرینظام جامع مد نیتدو

 .و استفاده شود یروزرسان به

 یبرا یاتیعمل یراهکارها گریکه از د کند یم حیحاضر تصر گزارش

منابع و  نیمانند تدو یبه موارد توان یهنرصنعت، م نیتوسعه ا

مجزا ) تحت عنوان برنامه توسعه فرش دستباف  یا اعتبارات بودجه

 یبودجه، راه انداز نی( با اهداف روشن و قابل نظارت در قوانییروستا

عادالنه با  یقرارداد یالگو»، توسعه  یرانیا فرش تیسامانه احراز هو

و اعتبار فرش  تیمنظور حفظ هو  به ،یسنوات «بافانیوق قالحفظ حق

 یو توانمندساز بیرق یاز جعل آن توسط کشورها یریو جلوگ یرانیا

 ییفرش دستباف روستا یها یو تعاون ییروستا یها یو تعاون ها هیاتحاد

گشت به )باز اشاره کرد. ییروستا یشباففر نیتأم رهیزنج تیریمد یبرا

 فهرست(

 ونیلیم 500شدند/قاچاق  لیدوزان تعط درصد کفش80

 کفش یدالر
 (9۷اردیبهشت  3۰)خبرگزاری تسنیم  

 
جامعه  رهیمد اتیه سیمحمد عرب رئ م،یتسن یگزارش خبرگزاربه 

دالر واردات  ونیلیم 3۵امشب به  تریدر برنامه ت رانیصنعت کفش ا

درصد است در  ۵3فش حدو کفش اشاره کرد و گفت: تعرفه واردات ک

 هیپا میکن یم شنهادیپ یرانیکفش ا دیاز تول تیحما یکه برا یحال

 .ابدی شیهر جفت کفش افزا یبرا الرد ۱۰۰از  شیبه ب یصادرات

گمرکات و سوء  یوارد کنندگان کفش در مباد یبه کم اظهار عرب

فت: در مبدا اشاره کرد و گ هیاول متیگمرک از ق یاطالع یاستفاده از ب

 .میندار ازیکفش کشور به واردات ن ازین نیتام یبرا

سربار بودن ارزش  ر،یدست و پاگ نیاز جمله قوان یبه مشکالت عرب

در  هیمواد اول صیبر ارزش افزوده و ترخ اتیمال ،یداخل دیافزوده بر تول

حل مشکالت صنعت کفش کشور  برای گمرکات اشاره کرد و افزود:

 لیدر وزارت صنعت، معدن و تجارت تشک ییابا قدرت اجر یا تهیکم

 .شود

دوز گفت: در حال حاضر  کفاشان دست هیاتحاد سیرئ یشجر رسول

شود که اگر  یم دیجفت کفش در کشور تول ونیلیم 4۵۰تا  4۰۰

 .ابدی یم شیآمار افزا نیا اورندیشدن ب زهیرو به مکان دکنندگانیتول

در مقابل و در خالف  که در کشور ما حاکم است یطیگفت: شرا او

ها  مهیها، ب یمانند شهردار ییباشد و نهاد ها و سازمان ها یم دیتول

 دیتول یبرا یمشکالت ،یبانک ستمیبر ارزش افزوده، س اتیو مال

کنندگان  دیسخت، تول طیشرا نیکنندگان بوجود آوردند که واقعا در ا

 دیتول اریدر اخت یگونه امکانات چیه متاسفانهکنند و  یجهاد م

 .دهند یکنندگان قرار نم

د رصد از  ۸۰از  شیدوز گفت: امروز ب کفاشان دست هیاتحاد سیرئ

هستند و با توجه به اوضاع  لیکوچک( تعط ی)بنگاه ها دکنندگانیتول

 .ردیگ یکنندگان قرار نم دیتول اریدر اخت هیکشور مواد اول یاقتصاد

 دیوارد کنند با هید اولبتواند موا نکهیا یبرا یگفت: کارگاه ها یشجر

 یم نتضمی قرار درصد 3۰ نکاریا یاعتبار کنند و برا شیگشا

 .خواهند

 .شغل اشتغال دارند نیهزار نفر در ا ۵۰گفت: در تهران بالغ بر  او

 را صنعت نیا دبای ما دوز گفت: کفاشان دست هیاتحاد سیرئ

از تهران  به خارج یصنف یو امکان انتقال واحدها میکن ساماندهی

 .فراهم شود

 نیواحدها به قرچک ورام نیانجام شده تا ا یادیز یگفت: تالش ها او

 .میاز مشکالت روبرو هست برخی با انتقال گردد که فعال

کنندگان  دیتول یدر کشور برا دیتول طیشرا نکهیبا انتقاد از ا یشجر

ور در کش دیها بر خالف تول ستمیاز س یلیفراهم نشده است گفت: خ

 .باشد یم

 برای تا انتها دیجفت کفش از ابتدا تول 4۰۰ دیتول یافزود: برا یشجر

شود و اصال واردات کفش در کشور ضرورت  یم جادیهزار نفر اشتغال ا
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واردات  ستیکشور ن ازیکه مورد ن ییکاال رهبری فرموده طبق ندارد و

 .است شرعی حرام کشور به آن

عمدتا  یواردات یز گفت: اکثر کفش هادو کفاشان دست هیاتحاد سیرئ

 .باشد یدالر م ۶۰تا  ۵۰ نیآن ب متیباشد و ق یگذشته م خیتار

 3۵ ای 34واردات کفش به گمرک کشور  یگفت: آمار رسم یشجر

 واردات اقتصاد یسازمان جهان یدالر است که آمار رسم ونیلیم

 رده استدالر اعالم ک ونیلیم ۵۲۰ باالی را رانای به قاچاق کفش

آمار قاچاق است که در گمرک ثبت  باقی است که یبه معن نای و

 )بازگشت به فهرست( است. نشده

 دام
 26تا  صیدرصد شد/ مهلت ترخ 5مرغ  تعرفه واردات تخم

 خواهد بود رماهیت
 (9۷اردیبهشت  ۲فارس )خبرگزاری  

 
 ۵را  یمرغ خوراک تخم یحقوق ورود ،یدر مصوبه ا رانیوز أتیه

 .کرد نییتع رماهیت ۲۶را تا  صیو مهلت ترخ نییدرصد تع

حقوق  رانیوز أتیفارس، ه یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 نییدرصد تع ۵، 9۷خرداد  ۲۵ خیرا تا تار یمرغ خوراک تخم یورود

به  یمرغ خوراک ( ورود تخم۱آمده است  رانیوز أتیکرد. در مصوبه ه

 خیتا تار نامه بیتصو نیابالغ ا خیاز تار ۰4۰۷۲۱۱۰عرفه شماره ت

( مهلت ثبت سفارش ۲ شود؛ یم نییدرصد تع ۵ زانیبه م ۱39۷/3/۲۵

 خیدرصد حداکثر تا تار ۵با تعرفه  یمرغ خوراک واردات تخم یبرا

با  یمرغ خوراک تخم یواردات یها محموله صیو مهلت ترخ ۱39۷/3/۲۵

 .باشد یم ۱39۷/4/۲۶ خیدرصد حداکثر تا تار ۵تعرفه 

صنعت،  یها جمهور به وزارتخانه سیمعاون اول رئ یمصوبه از سو نیا

وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و بانک  ،یاقتصاد، کشاورز

 )بازگشت به فهرست( شد. ابالغ یمرکز

 دار گوسفند شد که گله یکش مهندس نقشه
 (9۷ ردیبهشتا 3تسنیم )خبرگزاری  

 

 زانیآنجا که م م،ازیتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصادبه 

باالست  مسئوالن  یدانشگاه النیفارغ التحص ژهیجوانان، به و یکاریب

 شیمعضل مربوط به افزا نیا لیاز دال یاز گفتن آن اباء دارند و برخ

و  لکردهیوارد شدن دختران تحص زیجوان کشور و ن تیجمع یتصاعد

گفت ارائه  توانیم دیبه بازار کار است. شا اران سرپرست خانوزن

واردات کاال و  یشود برا یم دهیغلط که همچنان به وفور د یمجوزها

جوانان شمرده  یکاریب لیدال نیاز مهم تر هیرو یقاچاق ب نیهمچن

و  یداخل داتینکردن از تول تیو حما هیرو ی. با واردات بشودیم

نگرفتن  ایبا سود کم  التیپرداخت تسه یرانکردن بانک ها ب تیحما

 یفلج شدن اقتصاد کشور فراهم م نهیکوچک زم یاز کارگاه ها اتیمال

 یاز افراد بازنشسته، جلو یاشتغال به کار ممتد گروه نیشود. همچن

 .را گرفته است ریاخ یجذب جوانان در سال ها

 جادیا یتخصص یشغل یها تعداد فرصت انیدر حال حاضر، م یطرف از

 نیوجود ندارد و به هم یآموختگان تناسب شده در جامعه و شمار دانش

 یسال ها یبرا یلیتحص تیمناسب هدا یها استیس نیتدو لیدل

آمار  نیشتریدهد، ب یرسد. آمارها نشان م یبه نظر م یضرور ندهیآ

است و در هر  لکردهیبه قشر تحص ربوطدر سطح کل کشور م یکاریب

 .کارندیب سانسیباالتر از ل التیتحص یاراچند فرزند د یخانوار

به منظور نماندن در صف  یاقتصاد مقاومت نی،کارآفریشگاهیپ دیوح

 .از جوانان بوده است یخود و بخش یاشتغال برا جادیبه دنبال ا یکاریب

 نیدر ا تیبنده جهت فعال یاصل زهیگفت: انگ یاقتصاد مقاومت نیکارآفر

 ،یامرارمعاش بهتر زندگ یآمد باال براشغل مناسب با در افتنیعرصه؛ 

 یدر راستا دیمنطقه و کمک به تول کاریجوانان ب یبرا ییارائه الگو

 .بوده است یسازندگ جیبس یها ها و مشاوره تیبا حما یاقتصاد مقاومت

برنج  دکنندهیتول نیاول نیدهنده گوسفند، چ پرورش نیبزرگتر ایاسترال

 «.در جهان است رخامیش دکنندهیلتو نیاول کایآمر نیو همچن یو چا

 کننده دیتول نیتر هزار تن پشم بزرگ 4۷۵ ی ساالنه دیبا تول ایاسترال

گوشت گوسفند  کننده دیتول نیتر بزرگ نیچن محصول و هم نیا

 .شود یمحسوب م

نوع نژاد مشخص گوسفند در سراسر  ستیاز دو شیحال حاضر ب در

 دهید واناتیح ریکمتر در سا یتنوع نژاد نیپراکنده است و چن ایدن

پشم با  یفیوک یاز نظر شکل بدن و اختصاصات کم نکهی. با اشود یم

 نیکه گوسفند اول رسد یاختالف دارند. بهر حال بنظر م گریکدی

 یبه دست انسان اهل شیهزار سال پ ۱۰تا  ۸است که حدود  یوانیح

 ادیز یرام شدن و بهره ده تیجثه، قابل یشده است بدون شک کوچک

فرآورده ها باعث شده  ریو گوشت و پشم و سا ریش دیاز نقطه نظر تول

کردن آن اقدام  یجلب گردد. و به اهل وانیح نیکه نظر انسان به ا
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طول و  -شکل شاخ گ،گوشت، رن دیمختلف از نظر تول ینژادها دینما

 . عرض دنبه کامالً از هم تفاوت دارند

است که در اثر  یقتصادبخش ا نیتر یمردم یو دامدار یکشاورز

از نفت مورد غفلت قرار گرفته و به  یناش یارز یدرآمدها شیافزا

 نیاز موثرتر یکیها  بخش نیدر ا یگذار هیرفته است. سرما هیحاش

 .است داریو بهبود توسعه پا یکاهش فقر و گرسنگ یها یاستراتژ

 وجود دارد که در یپنهان و مغفول یها تیشهرستان نظرآباد ظرف در

تواند به عنوان  یم یبوم یها تیقابل ییو شناسا تیصورت حما

 .شهرستان باشد یو رونق اقتصاد یدر اقتصاد مقاومت ییراهکارها

و  یشهر یزندگ دیاست که ق نیکارآفر یجیپور ،بس یشگاهیپ دیوح 

را زده و توانسته است با استفاده از  یکش نقشه یمدرک مهندس

 افتینظرآباد در هیناح یسازندگ جیز بسکه ا یاقتصاد مقاومت التیتسه

  یکارگاه پرورش دام سبک در روستا یانداز کرده است و با راه

 .سال جامه عمل بپوشاند شعارآباد نظرآباد به  یمصطف

 یمصطف یکار دام سبک در روستا دهندگان تازه از پرورش یکی یو

کار  تمام مشغول به تیآباد نظراباد است است که با پشتکار و قاطع

 .است

 کرد دوارمیام یسازندگ جیبس*

با ارائه  یسازندگ جیسازمان بس نکهیا انینقشه کش با ب مهندس

 کند یم ییبه اشتغالزا قیجوانان را تشو یاقتصاد مقاومت التیتسه

و با توجه به  یسازندگ جیاز بس یتومان ونیلیم 3۰وام  افتیگفت: با در

پرورش دام سبک گرفتم و با  به میکه در گذشته داشتم تصم یا عالقه

 آباد یمصطف یپرورش دام سبک را در روستا ارگاهتالش فراوان ک

نفر به  3 نیکنم. ا یینفر اشتغالزا 3 یکردم و توانستم برا یانداز راه

صورت دائم در کارگاه مشغول به کار هستند که ماهانه هرکدام در 

  یسازندگ جیبس.کنند یم افتیتومان از من در ونیلیم میو ن کیحدود 

 دهیکش یفراوان یها زحمت ریسال اخ چند نیدر ا ییدر امر اشتغالزا

 یاقتصاد مقاومت یها را در عرصه یفراوان یها است و توانسته کارگاه

 .دینما یانداز راه

 پرورش دام برکت خاص خودش را دارد*

از  یاریبس نکهیا انیبا ب یاضافه کرد: فعال اقتصاد مقاومت یشگاهیپ

ضرر » گفتند یگفت: همه م ترساندند یمن را از آغاز کار م انیناآش

شروع  یتو مهندس هست ستیکار در شان تو ن نیا نکهیو ا یکن یم

 نیکه در ا یقاتیاما با توکل بر خدا شروع کردم و با توجه به تحق« نکن

به  نکهیدارد به خصوص با توجه به ا یکه سود خوب دمید تمداش نهیزم

 دایپ یادیز اریکشور هم بود کارم برکت بس ییودکفاکمک به خ تین

کرد. در کل من اعتقاد دارم که کار پرورش دام سبک برکت خاص 

 .کار را شروع کرد نیا دیخودش را دارد و با عشق با

دارد افزود:   تیاز سود کارگاه پرورش دام رضا نکهیبا اشاره به ا  یو

و بهار است و  زییپا یعنیم کار معموالً در فصل فروش دا نیدرآمد در ا

 تواند یهم م ریدام فروش ش یاز پرورش گوسفند و گوشت آور ریغ

از گوسفندان  ریش لویک ۱۰۰باشد. من در روز  یمنبع درآمد خوب

هزار تومان فروش دارم.  ۱۰۰به  کینزد ریو از فروش ش دوشم یم

 و از رسانم یها هم بزرگ بشوند در فصل خودش به فروش م بره یوقت

 .شود یم دمیعا یراه هم سود خوب نیا

 خوب است شهیبازار فروش گوسفند هم*

گوسفند کار خود را آغاز کردم  ۶۰دوره با  نیدر اول نکهیا انیبا ب یو

باعث  نکاریعدد گوسفند دارم و برکت ا ۱۰۰گفت: در حال حاضر 

گوسفندانم شده است و خوشبختانه بازار فروش گوسفند در هر  ادیازد

 ینم یدستت باق یوقت گوشت گوسفند رو چیخوب است و ه طیشرا

 .ماند

هزار  9۰۰تا حدود  شود یهزار تومان آغاز م 3۰۰گوسفند از  فروش

گوسفند متفاوت است  یو گوشت یوزن طیتومان که با توجه به شرا

دارم کار  میعرصه به دست آوردم تصم نیکه در ا یگفت: با درامد

به کار خود  شتریب تیبا جد ندهیل آخود را گسترش بدهم و در سا

 .اقتصاد کشورم داشته باشم تیتقو رد یادامه دهم تا بلکه سهم

 کار است/ جوانان نترسند شروع کنند نیپرورش دام سبک راحت تر*

کردم  یوقت فکر نم چیه نکهیا انیبا ب یجوان فعال اقتصاد مقاومت نیا

 دایدست پ یسودآور نیکارگاه پرورش دام بتوانم به چن نیا جادیبا ا

شهرستان نظرآباد  یسازندگ جیبس ونیرا مد تیموفق نیکنم گفت: ا

قدم  یاقتصاد مقاومت یها استیس جیدر ترو یگذار هیهستم که با سرما

 ییفرهنگ اشتغالزا نیا دیجوانان برداشته است. با تیفقدر مو یریخ

 یمقاومتاقتصاد  یها جوانان به عرصه دیکند. با دایدر کشور ادامه پ

 یدار به راحت مختصر و صحبت با چند گله ییآشنا کیاعتماد کنند. با 

 یلیکنند. خ یانداز پرورش دام سبک را راه توانند یدر روستا جوانان م

و به چِرا  یاست. چند گوسفند بخر ریپذ امکان یحتو برا ستیسخت ن

کنند  یچوپان خواهند یاست. اگر خودشان هم نم یکار راحت یبفرست

 .چوپان استخدام کنند کی

 نیهستند / جوانان از ا یاقتصاد مقاومت یروستاها کارگاه خداداد*

 فرصت استفاده کنند

اشتباه را  نیبزرگتر ندیآ یکه از روستا به شهر م یمخصوصاً جوانان 

 یتهایانجام فعال یمحل برا نی. روستا خودش بهتردهند یانجام م

است.  یاقتصاد مقاومت یخداداد است. روستا کارگاه یاقتصاد مقاومت

. من ناراحت زدیعرصه ها عرق بر نیکه در ا خواهد یفقط مرد عمل م

اما بعد از  ندیآ یکار به شهر م یاز جوانان برا یبرخ نمیب یم شوم یم

 زنند یدور تسلسل م ای گردند یبر م ایشکست خورده به روستا  یمدت
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پدرش کشاورز فعال  از دوستانم یکی. مثال چیه چیه یدر شهر  برا

به روستا ماندن و ادامه شغل  لیهم دارد اما تما یاست و درامد خوب

 اورد یکرد اما هرچه در م دایپ یو شغل تپدرش را نداشت به شهر رف

 یپس انداز چیو ه گذشت یبه اجاره مسکن و خورد و خوراکش م

داد  به روستا برگشت و کار پدرش را ادامه یبعد از مدت نکهینداشت تا ا

 .آورد یکارمند در م کیموفق است و دو برابر  اریو االن بس

الحسنه،  قرض التیکه تسه میانتظار دار نیگفت: ازمسئول یشگاهیپ

علوفه دام  هیته ،یا مهیخدمات ب ،یمناسب، خدمات دامپزشک یابیبازار

 اریدرمنطقه در اخت ینژاد دام نیا شتریرا جهت پرورش ب یا ارانهی

 )بازگشت به فهرست( هند.ر ددامداران قرا

سال مشخص  کیبعد از  یمحصول پرمصرف لبن 3 متیق

 یدر مرز ورشکستگ ینشد/ کارخانجات لبن
 (9۷ اردیبهشت ۵فارس )خبرگزاری  

 
سال و چند ماه است که  کیگفت:  یلبن عیصناانجمن  ریدب

کنند، اما  نییو تع یرا بررس یمحصوالت لبن متیق خواهند یم

 .ستین یینها متیاز اعالم ق یهمچنان خبر

فارس، در  یخبرگزار یوگو با خبرنگار کشاورز در گفت یباکر رضا

پرمصرف توسط  یمحصول لبن 3 متیق نییتع تیوضع نیمورد آخر

لحظه  نیمصرف کنندگان و مصرف کنندگان گفت: تا ا تیسازمان حما

ان اعالم نشده است، تا سازم نیا یاز سو یمتیق شیافزا گونه چیه

 .شده است اقط یکه طاقت کارخانجات لبن یحد

ها مجبورند با آغاز سال  است که کارخانه یدرحال نیاضافه کرد: ا یو

دستمزد کارگران را اعمال کنند و در کنار آن مواد  شیافزا دیجد

 .داشته است متیق شیهم افزا یبند بسته

 شینکته اشاره کرد که افزا نیبه ا نیهمچن یلبن عیانجمن صنا ریدب

شده  تمام متیهم سبب شده تا ق یها در بخش دامدار نهاده متیق

سربار دست به دست داده تا  یها نهیو همه هز ابدی شیافزا ریش

 .را تحت فشار قرار دهند یکارخانجات لبن

از  تیدر سازمان حما اتیلبن متیق یموضوع بررس یگفته باکر به

 نییاز تع ینون همچنان ادامه دارد، اما خبرتاک 9۵ماه سال  بهمن

 .ستین متیق

 ها نهیهز شیافزا د،یکن یدر پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که فکر م یو

در  یفروش کم ای تیفیسبب کاهش ک اتیلبن متیو باال نرفتن ق

موضوع گفت:  نیبا رد ا یکه و شود یکارخانجات نم یبند بسته

برندشان  یتا با آبرو شوند ینم یضرا وقت چیه یمعتبر لبن یبرندها

 یباق یلبن یها کارخانه یبرا تیوضع نیبا ا یهرا چیکنند، اما ه یباز

را  ها متیخود، ق یاز ورشکستگ یریجلوگ یبرا نکهیمگر ا ماند، ینم

 .اصالح کنند

 یریگ میتصم ها متیاصالح ق یکه برا یدولت رانیبا انتقاد از مد یباکر

 یکارخانجات ورشکسته شوند، تا اتفاق دیبا گفت: حتماً  کنند، ینم

 یها را با دستگاه یحداکثر همکار یلبن یها . از نظر من کارخانهفتدیب

 .اند داشته یدولت

 ی، دو، سه برند لبن9۶سال  نیفرورد یگزارش خبرنگار فارس، ابتدا به

خود را  ریو پن ریهمچون ماست، ش یبه صورت خودسرانه محصوالت

 یها مهیو جر تیدند که با برخورد سازمان حمادا متیق شیافزا

 .مواجه شدند یاردیلیم

را در دستورکار قرار  متیق یبررس تیموضوع سازمان حما نیا یپ در

با اعتراض  باره کی مشخص شد به یینها متیداد، اما پس از آنکه ق

از ستاد  تیخام مصوبه سازمان حما ریش دیدامداران نسبت به خر

 نیشود و هم یکارشناس ها متیشت خورد تا دوباره قبازار برگ میتنظ

 زیم یهمچنان رو یسه محصول پرمصرف لبن متیامر سبب شد تا ق

 )بازگشت به فهرست(iبماند. مسکوت یمسئوالن دولت

هزار تومان شروع کردم و 700شد/با  نیکه کارآفر یکارمند

 دارم یاستخر ماه 18اآلن 
 (9۷ اردیبهشت 9تسنیم  زاری)خبرگ 

 
 ،یجانیعل یعل م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصادبه 

است.  التیرشته ش لیطالقان و فارغ التحص یبازنشسته اداره کشاورز

را آغاز کرد و در  یکار پرورش ماه ۷۸هزار تومان در سال  ۷۰۰با  یو

 دهندگان پرورش نیتر از موفق یکیاستخر و  ۱۸حال حاضر صاحب 

از سه  شیساالنه ب یپرورش ماه کناردر کشورمان است و  یماه

 .دهد یپرورش م زین یماه بچه ونیلیم

 یانسان از ماه ازیمورد ن یوانیح نیدرصد از مجموع پروتئ ۲۰ حدود

 یمصرف نیپروتئ نیشتریمردم جهان ب سوم کی باًیو تقر شود یم نیتأم

 نیاز مهمتر یکی یآب رمگ یها ی. ماهآورند یدست م به یخود را از ماه

 یآب گرم یهزار تن ماه ۱4۰است. ساالنه حدود  نیپروتئ نیمنابع تأم

 لوگرمیک ۸در کشور حدود  ی. سرانه مصرف ماهشود یم دیتول رانیدر ا

 .آن است یمتوسط سرانه جهان سوم کیاست که 
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شمار  به انیماه نیآزاد و از گرانبهاتر انیآال از خانواده ماه قزل یماه

است و البته بدن  یداشتن باله چرب ها یماه نی. مشخصه بارز ارود یم

 کیزیبا بدن و ف یماه نیبرد، ا ادیاز  دینبا زیرا ن یماه نیا شکل یدوک

بر ساعت را  لومتریک ۷۰با فشار و سرعت  یآب تواند یخاص خود م

 .کند یخود را ط ریو مس بشکافد

 ینوع ماه 3۰ یرو رازیبار در ش نینخست یکه برا یقاتیتحق براساس

 نیرا داراست. مصرف ا 3امگاــ زانیم نیشتریآال ب قزل یانجام شد، ماه

و خارش پوست،  یخشک ،یدرد عضالن ،یچرب، خستگ دیاس یماه

ها و عدم تمرکز را کاهش  مو و ناخن یشکنندگ ،یخواب یسردرد، ب

 ،یمفصل سمیرمات ،یــ عروق یقلب یها یماریب امیالت یو برا دهد یم

 یمؤثر است. مصرف ماه دیروماتوئ تیآسم و کاهش التهاب آرتر

و  یموجب رشد مغز رایز شود یم هیتوص اریزنان باردار بس یآال برا قزل

 .شود یم نیجن یهوش بیضر شیافزا

در دستگاه گوارش هضم  یآسان به ن،یپروتئ یعنوان منبع غن به آال قزل

. رسد یمصرف م دن بهطور کامل در ب به باًیو تقر شود یو جذب م

 یبلوغ جنس میآال در رشد کودکان و در تنظ موجود در قزل «یرو»

قد  یدارد و مصرف آن در دوران رشد از کوتاه یمهم رینوجوانان تأث

 نیشتریب یماه نیسر و کبد ا میبدان ستی. بد نکند یم یریشگیپ

 .را داراست 3امگاــ زانیم

 دیچرخ ینم یزندگ یبا حقوق کارمند*

در سال  التیرشته ش لی:  فارغ التحصدیگو یم یماه بچه دهنده رورشپ

عالقه داشتم و  اریبس التیهستم. به رشته ش هیاز دانشگاه اروم ۱3۵۸

شوم. اما تحت  یپرورش دهندگان ماه نیاز بزرگتر یکی خواستم یم

شدم و  دهیکش یسمت اداره کشاورز جو جامعه و کارمند شدن به ریتأث

. صبح کرد یمن را اقناع نم یشدم. کار کارمند یکشاورزکارمند اداره 

بعد از  دمیشده بود. د یعاد میکار برا گشتم یبعد از ظهر برم رفتم یم

. در اداره کارم را رفت یوقتم هدر م گذرد یبطالت م ظهرها وقتم به

 نیو ا دیسمت تول اما دوست داشتم بروم به دادم ینحو احسن انجام م به

که داشتم  یا هیاول هیدر تهران با سرما نکهیبعد از ا ۷۸شد که در سال 

 ۷۰۰هزار تومان اجاره کردم با  3۰ یو ماه شیپ ونیلیم ۲را با  یمنزل

 .را آغاز کردم یاندازم پرورش ماه از پس مانده یهزار تومان باق

 نیاز ا هیادامه داد: در ابتدا ترس داشتم اما با توجه به اطالعات اول یو

شوم و کار را با  روزیکه داشتم توانستم بر ترسم پ یا قهعرصه و عال

دنبال مجوز بودم که  سال به ۲استخر شروع کنم.  کی یانداز راه

 یها تخم ماه مجوز را گرفتم. در ابتدا از  دالل ۸۱باالخره در سال 

به  کردم یم هیو غذا هم از بازار ته ختمیر یو به استخر م دمیخر یم

کار و  شرفتیمرور با پ بزرگ شوند. اما به ها یاهتا م ختمیر یاستخر م

واسطه  کنم و خودم به شتریسود حاصله از کارم توانستم استخرها را ب

 ۱۸وارد کنم. در حال حاضر با  یاز فرانسه تخم ماه یشرکت کی

 میا آال توانسته قزل یهستم و کنار پرورش ماه تیاستخر در حال فعال

را به  ها یماه بچه نیو ا میپرورش ده را یماه بچه ونیلیساالنه سه م

ارسال  یشرق جانیزنجان و آذربا ن،یفارس، کرمانشاه، قزو یها استان

 .میکن یم

 را شکست دیوارد شد و کمر تول ایالپیت یدالر ماه میلیون ۶۰*

کمر  ایالپیت یگفت: متأسفانه دولت با واردات ماه یجانیعل

 یمعن یرا ب یاقتصاد مقاومت کار نیرا شکست. دولت با ا دکنندگانیتول

 ییما نصف شده است تا جا داتیتول 94در سال  ایالپیکرد. با واردات ت

کار  نیاند و با ادامه ا دلسرد شده یدهندگان ماه از پرورش یکه بعض

آال در  قزل یماه دیکنند.  تول یآور ها را جمع استخر دولت احتماالً

است.  دهیهزار تن رس ۸۰ تا ۷۰به  94هزار تن در سال  ۱۶۰کشور از 

لوکس سر  یبه ماه رانیاما در ا دانند یفقرا م یرا ماه ایالپیت ایدر دن

آال است در  قزل یماه یجد بیرق ایالپیشده است. ت لیها تبد سفره

و در  ستندین سهیاصالً قابل مقا یدو ماه نیا تیفیکه ک یصورت

 یسالمت یبرا ایالپیت یذکر شده است که ماه یاز مقاالت علم یاریبس

 نیکه امکان دارد از ا ییو مادران باردار ضرر دارد و تا جا فیافراد ضع

هست. در  زیمضر ن یندارد، حت ییارزش غذا رایاستفاده نکنند ز یماه

که سرانه  یاست در حال لوگرمیک ۸ آال زلق یسرانه مصرف ماه رانیا

 دهد ینشان م نیاست، ا لویک ۶۰در کشور ژاپن  یماه نیمصرف هم

 .میتوجه هست کم یماه نیو خواص فراوان ا یکه ما به مصرف ماه

کنند/  یشب ط کیدر  خواهند یاشتباه ره صدساله را م جوانان به*

 کردم جادیا یینفر اشتغالزا ۵ یبرا

 یها رساختیرا بدانند با توجه به امکانات و ز رانیقدر ا دیما با مردم

. جوانان میداشته باش کاریب دیکه در کشورمان وجود دارد نبا یخداداد

کنند.  تیفعال توانند یکشور م یکه بخواهند در هر جا یا در هر عرصه

چرا  دانم ی. نمکند یخود کار درست م یکه اهل کار باشد برا یجوان

 یهستند. من خودم از کارمند یدنبال کار کارمند فقط به انانجو

داشتم خودم  دوست آمد یبدم م یبودم، چون از کار تکرار یفرار

نفر  ۵ یو برا ام یراض اریباشم. از درآمدم بس دکنندهیو تول نیکارآفر

ها را  بخش است. تمام قسط لذت میبرا اریام که بس کرده ییاشتغالزا زین

 دیایب دکنندگانیدولت به کمک تول دیام. اما باز با ه کردهیتسو یخوب به

و به  میکن یتر ط را بهتر و روان یاقتصاد مقاومت ریمس میتا بتوان

 .میدر کشور کم دار حیصح تیری. ما مدمیبرس ییخودکفا

 میاقل ۱4از  میاقل ۱۲درجه ما  ۵۰ یشمال تا جنوب با اختالف دما از

 میکه بخواه یا وهیبرکت، هر م یعنی نیا م،یحال حاضر جهان را دار

خدا نعمت خود را بر ما تمام  نکهیا یعنی نیا م،یکن دیتول میتوان یم

 حیصح تیریتالش و اراده و از همه مهمتر مد یده است. ما فقط کمکر
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آشنا به مسائل  یشخص دیبا یکشاورز ریمثالً وز رانی. وزمیخواه یم

 .باشد یدلسوز و جهاد یو انسان یکشاورز

 یها با ارائه وام هستند/ دولت یاقتصاد تیروستاها محور فعال*

 ابدیرا در انییبلندمدت روستا

 یاقتصاد یبر نقش سازنده روستاها در بالندگ دیتأک با یجانیعل

 یها لیبا وجود پتانس انیی: متأسفانه روستاکند یخاطرنشان م

داشته باشند.  ییتا درآمدزا ندیآ یکار به شهرها م تیو ظرف ییاشتغالزا

و باز سراغ آب را  یاست که کنار چشمه باش نیدرست مثل ا نیا

از  انییروستا یاز عدم آگاه یاشمهاجرت از روستاها ن نی. ایریبگ

از نحوه  انییروستا یعدم آگاه نکهیروستاهاست و هم ا یها تیظرف

 نکهیمهاجرت است، و هم ا گرید لیدل تیظرف نیپول درآوردن از ا

 انییروستا دیدولت با نهیزم نیندارند که در ا اریدر اخت یامکانات کاف

را  ها رساختیاز ز یسر کی یعنیآنها بکند،  یبرا یو فکر ابدیرا در

 یها تا جوانان بتوانند در روستاها مشغول به کار شوند. وام دیآماده نما

 یاشتغال است. برگزار جادیا یها از راه یکیبهره  بلندمدت و کم

شده  یاست. اآلن طور ییاشتغالزا یها راه گریاز د یآموزش یها کالس

و به  کنند یم یداریخر شهرنان و ماست خود را از  انییاست که روستا

جوانان ما  یکاریدرد بزرگ است. اگر مشکل ب کی نیا برند، یروستا م

نخواهد بود،  یو بزهکار یاجتماع یها بیاز آس یخبر گریحل شود د

رد  هیقض نیساده از کنار ا دیحل کرد نبا یا شهیمسئله را ر نیا دیبا

منابع و سرشار از  رایهستند ز یاقتصاد یها تیشد. روستاها محور فعال

 یهزار روستا در حال خال ۲۵هستند. متأسفانه  یعیطب یها رساختیز

 .شدن هستند

به  میعق یتخم ماه ها ی/ غرب ستندیما ن یعاشق چشم و ابرو ها یغرب*

 فروشند یما م

به  یو غرب ییاروپا یکه کشورها یا زده چشم یها تخم: »دیافزا یم یو

هستند. ما بعد از پروار کردن  یبارور رقابلیو غ میعق کنند یما صادر م

 نیاز خارج ا میو مصرف آن در کشور دوباره مجبور هست ها یماه نیا

 یماه دیاست که ما همواره در تول نیها ا . هدف آنمیها را وارد کن تخم

هم  یشود، تعجب نیتا منافعشان تأم میها باش وابسته به آن آال قزل

و فقط به سود خودشان  ستندیما ن یعاشق چشم و ابرو ها یندارد، غرب

بدون شک در  یغرب یبه کشورها یوابستگ زانیم نی. اکنند یفکر م

 .«ماست ییغذا تیو امن یتناقض با اقتصاد مقاومت

زده از  درباره خطر واردات تخم چشم یفعال اقتصاد مقاومت بازنشسته

که از  یا زده چشم یها تخم: »کند یخاطرنشان م ،یغرب یکشورها

هستند  ییها یماریبعضاً دچار ب شوند یوارد م کایو آمر ایتالیافرانسه، 

 توانند یم یراحت به ها یمردم مضر است. خارج یسالمت یکه برا

 نکهیتأسف دارد، ضمن ا یجا نیو ا ندازندیخطر ب سالمت مردم ما را به

آال  قزل یشده ماه تمام متیق شیزده باعث افزا واردات تخم چشم

. اگر کند یکشورمان را محدود م دکنندگانیتول سود هیو حاش شود یم

 یآال قزل دیاز تول یزیزده متوقف شود، چ واردات تخم چشم یروز

 .«ماند ینم یکشور باق

 میرس یم ییبه خودکفا یبا اقتصاد مقاومت*

که  یتنها فرمول اقتصاد: »کند یخاطرنشان م یاداره کشاورز بازنشسته

است. اگر  یت، اقتصاد مقاومتو راهگشاس دهد یجواب م رانیدر ا

و  میحرکت کن یسمت اقتصاد مقاومت به دیبا میکن شرفتیپ میبخواه

وقت  آن میکن تیاند رعا فرموده یرا که مقام معظم رهبر ییفاکتورها

را در جهت  مان یسبک زندگ دی. بامیبرس ییدکفابه خو میتوان یم

 .«میکن میتنظ دیتول شیکشور و افزا شرفتیپ

: دیگو یآال دارد و م قزل یماه دارانیهم به خر یا هیوصت یجانیعل

 یادیدقت ز دیبا دیهنگام خر سالم است اما به اریبس ییغذا یماه»

دقت  دیبا دیکرد . مردم در هنگام خر دایپ یخوب یخرج داد تا ماه به

سرخرنگ  شیها نداشته باشد و آبشش یخوردگ زخم یکنند که ماه

سرعت گوشت   به دیگوشت، با یانگشت روباشد. بالفاصله پس از فشار 

شروط  نهاینامطبوع هم نداشته باشد. ا یبازگردد و بو هیبه حالت اول

 .«است یمطمئن ماه دیخر

و دانش الزم و ملزوم  هی/ سرمادیبا تجربه و با دانش وارد شو*

 گرندیکدی

کار داشتن تجربه و دانش مناسب است و  نیشرط ورود به ا نینخس

 یکار داشته باشد تنها زمان نیا یهم برا یکاف هیسرما یتح یاگر کس

عرصه موفق خواهد بود که از دانش و تجربه  نیدر ا یگذار هیدر سرما

کار بهره  نیاز وجود کارشناسان خبره در ا ایبرخوردار باشد و  یکاف

 .ببرد

و سرانه مصرف ما نسبت  فتادهیهنوز جا ن رانیدر ا انیمصرف آبز هنسرا

که  فتدیفرهنگ جا ب نیاست لذا اگر ا تر نییاز کشورها پا یلیبه خ

 نیا تیاستفاده کنند در نها شتریخود ب ییغذا میدر رژ انیمردم از آبز

 .نفع سالمت کل جامعه خواهد بود به

گذاران  هیسرما نیبهتر توانند یم التیش رینظ ییها رشته النیصالت فارغ

 ،یکاف هینداشتن سرما لیدل ا بهاز آنه یاریباشند اما بس نهیزم نیدر ا

 هیکه سرما یکسب و کار را ندارند و بالعکس افراد کی یانداز امکان راه

 رسد یمنظر  و به اند بهره یب یدارند از دانش علم اریدر اخت یمناسب

سود جامعه  به اریبس یفعل طیدو گروه در شرا نیا نیارتباط ب یبرقرار

و دانش، الزم و ملزوم  هیکه سرماگفت  توان یم نیخواهد بود، بنابرا

 .کار گرفته شوند به گریکدیکنار  دیو با دگرنیکدی

 

 و امکانات الزم یگذار هی/ شروع سرمام؟یاز کجا شروع کن*
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 یمزرعه پرورش ماه کی یانداز در احداث و راه یگذار هیسرما یبرا

لحاظ  مناسب هم به یابی است؛ مکان یابی مسئله مکان نیمهمتر

 تیلحاظ موقع و هم به دیمناسب جهت تول یبه منابع آب یدسترس

 یابی به بازار فروش مهم است، درواقع مکان یدسترس زانیو م یمکان

به شما  یفروش و سودآور طیتنها در بهبود شرا نه یو اصول قیدق

و مناسب  یکاف یبه منابع آب یلحاظ دسترس کمک خواهد کرد بلکه به

 .تر کند را کوتاه دیتول ندیدوره پرورش و فرآ تواند یم

استفاده از آب  یسرداب انیپرورش ماه یبرا یمنابع آب نیبهتر

است  گراد یدرجه سانت ۱۷تا  ۱4 ییبا محدوده دما یعیطب یها چشمه

 یپرورش ماه یبرا گراد یدرجه سانت ۲۰ یو باال ۱۰ ریز یو دما

 یاهرشد م زانیم ییدما یها بازه نیآال نامطلوب است، چون در ا قزل

مزرعه از حالت مطلوب خارج  یدیتول راندمانو  دیآ یم نییپا اریبس

مانند  یروان سطح یآال از آبها قزل یخواهد شد. البته در پرورش ماه

. شود یاستفاده م زیآب چاه ن نیبزرگ و همچن یرودخانه و نهرها

مترمربع است.  ۲۰۰۰مساحت حداقل  به ینیزم افتنی یمسئله بعد

 یالزم برخ هیسرما ومناسب  یر صورت داشتن توجهاست که د یگفتن

توسط  یا و صخره یسنگالخ یها نیزم ایو بالاستفاده  ریبا یها نیزم

. در رابطه با شود یواگذار م یها و مراتع به افراد متقاض سازمان جنگل

که  یا منطقه التیبه اداره ش یهیباارائه طرح توج دیمجوزها با افتیدر

 ،یکارشناس ی. پس از بررسدیمراجعه کن دیکن یم یدر آن زندگ

مورد  یها . در ادامه استعالمشود یطرح شما صادر م یموافقت اصول

 رهیو غ یعیمنابع طب ،یبهداشت، دامپزشک ست،یز طینظر از ادارات مح

 .مجوز کارتان صادر شود تیتا در نها شود یگرفته م

 ط شعار ندهدکند فق تیحما دیها را آموزش داد/ دولت با جوان دیبا*

 شتری: متأسفانه بدیگو یدرباره مشکالت متعدد جوانان م نیکارآفر نیا

بزرگتر  یبه شهرها یکارگر یبرا پلم،ید افتیجوانان بعد از در

 توانند یکه چگونه م آموزد یها نم به آن کس چی. هکنند یمهاجرت م

 دیتول یخداداد یها و با استفاده از نعمت ستندیخودشان با یپا یرو

 ینیکنار آموزش کارآفر یخوداشتغال یها وام رداختثروت کنند. پ

 ینیبه کارآفر یاز جوانان را از کارگر یاریبس تواند یم یصورت بوم به

است. من خودم کار  شقدمیراستا پ نیدر ا یسازندگ جیسوق دهد. بس

شروع کردم اما الزم  یسازندگ جیبس یتومان ونیلیم 3۰را با وام  دیتول

باشند. من  یو اقتصاد مقاومت ییاشتغالزا فکر ها به دستگاهاست همه 

به  یصورت عمل آال را به قزل یپرورش ماه گانیصورت را ام تا به آماده

 رانیجوانان عالقمند استان البرز آموزش دهم. من عاشق جوانان ا

بازگشت ) .شود ینم دهیجهان د یجا چیکه در ه میدار یهستم. جوانان

 به فهرست(

تولید میگوی مولد عاری از بیماری در کشور/ ایران در 

 کشور دنیا در تولید مولد میگوست 4شمار 
 (9۷اردیبهشت  ۱۷فارس )خبرگزاری  

 
ورود  یآنکه جلو یکشور گفت: برا التیش قاتیمؤسسه تحق سیرئ

و  یگویمولد م ریتکث م،یریبگ گویآال و م قزل یرا در حوزه ماه یماریب

 .شود یانجام م یتخم چشم زده به روش بهداشت

امروز  یفارس، محمد پورکاظم یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

علوم  قاتیانجام شده مؤسسه تحق یها به تالش یدر نشست خبر

از  یآال عار قزل یو ماه گویم یمولدها دیکشور در رابطه با تول یالتیش

به مزارع  یروسیو یماریب کی یخاص اظهار داشت: وقت یها یماریب

و  نندیب یم بیدهندگان آس از پرورش یاریبس کند، یپرورش ورود م

که  یبه طور کنند، یم تیهدا یرا به سمت ورشکستگ انیصنعت آبز

 یگویمزارع م ۸۱بار در سال  نیاول یبرا گویم دیلکه سف یماریب

 ۸۶ بوشهر را، در سال ۸4چوئبده آبادان را گرفتار کرد، در سال 

بوشهر گزارش  تانمجددا در اس 9۵و بلوچستان و در سال  ستانیس

  .شد

به کشور  یماریب نیورود ا شهیانجام شده در مورد ر یها یبه بررس یو

 دیاست که مولد آن با یربومیغ ینوع یوانام یگویاشاره کرد و گفت: م

 از یعار یگوهایمولد م دیتول میاز خارج کشور وارد شود که اگر بتوان

هم از   م،یبه واردات مولد نداشته باش یازیو ن میرا توسعه ده یماریب

و خروج ارز و هم از لحاظ سالمت محصول،  یاقتصاد حاظل

  .میدار خاطر نانیاطم

 ینکته اشاره کرد که برا نیکشور به ا التیش قاتیمؤسسه تحق سیرئ

که  م،یدار ازیهزار جفت مولد ن ۶۰در کشور به  گویهزار تن م ۶۰ دیتول

هزار تومان است و  ۲۵۰ یمولد واردات یگویهر جفت م متیق

مولد  نیشتریاکوادور و هند ب کا،یمتحده آمر االتیهمچون ا ییکشورها

  .کنند یم دیرا تول گویم

ورود مولدها  یبرا یسازمان دامپزشک ینظارت یها یریگ به سخت یو

کشور شد که وارد  یمحموله مولد 9۵در سال  هم اشاره کرد و افزود:

است و تمام محموله را  ماریمحموله ب نیدر فرودگاه متوجه شدند که ا

از  یاریممکن بود بس شد، یمولد وارد کشور م نیمعدوم کردند که اگر ا

  .را آلوده کند گویم ریمزارع تکث

 یواردات متیهفتم ق کی یماریاز ب یمولد عار یگویم دیتول
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 یها مؤسسه از شرکت نیا انجام شده یها تیاز حما یپورکاظم

 یکی نکهیگفت و ا یماریاز ب یعار یگویمولد م دیتول یبرا انیبن دانش

از  یعار یهزار جفت مولد وانام 3ها توانسته است  شرکت نیاز ا

هزار تومان  3۵تا  3۰هر جفت آن  متیکند که ق دیرا تول یماریب

  .تاس یآن هم مشابه نمونه خارج یور برآورد شده است که بهره

 انیبن دانش یها از شرکت تیکرد که با حما یدواریاظهار ام یو

و مقاوم به  الرشد عیسر یها گونه گویبه مرور با اصالح نژاد م میبتوان

 یضدعفون  ،یپاش همچون آهک ییو افزود: کارها میکن دیرا تول یماریب

در  دکنندگانیدهندگان و تول و مراحل آموزش نهیو مراحل قرنط

 .مؤثر بوده است نهیزم نیدر ا اریسشته بگذ یسالها

 گویم ریدر مزارع تکث کیوتیاز پروب استاده

و  کیوتیپروب دیاز تول نیکشور همچن التیش قاتیمؤسسه تحق سیرئ

 ۸9۰سال گذشته    خبر داد و گفت: گویم ریاستفاده آن در مزارع تکث

شد که  استفاده گویم ریو در مزارع تکث دیمحصول تول نیاز ا لوگرمیک

 کیوتیگزارش نشده چرا که پروب یروسیو یماریب چیه جهیدر نت

  .کند یم تیتقو ار گویم یمنیا ستمیس

 دهد یرا کاهش م یصادرات متیق گویم یسرقرمز عارضه

دانست  یاز عوامل یکیرا  گویم یعارضه سرقرمز نیهمچن یپورکاظم

گفت: و  شود یمحصول م متیسبب کاهش ق یصادرات یکه در بازارها

 متشیدالر ق کی لویباشد در هر ک یا عارضه نیچن یدارا ییگویاگر م

را درنظر  گویهزار تن م ۲۰ یصادرات متیاست که اگر ق تر نییپا

  !ضرر دالر ونیلیم ۲۰ یعنی میریبگ

عارضه  کی گویم یموضوع گفت: سرقرمز نیا شتریب حیدر توض یو

 نیآب سبب ا یباال ژنیمعتقدند اکس یاست که برخ ییایمیوشیب

 ای گویم یباال در غذا یچرب ندیگو یم گرید یو برخ شود یمسئله م

علوم  قاتیکه مؤسسه تحق شود یم گویم ینحوه برداشت سبب سرقرمز

  .راستاست نیدر ا یپروتکل نیبه دنبال تدو التیش

آال  قزل یماه دیاز تول نیکشور همچن التیش قاتیمؤسسه تحق سیرئ

که سازمان  یدر کشور هم گفت: آمار یبومریغ یماه کیبه عنوان 

آال در  قزل یهزار تن ماه ۱4۰از  شیاعالم کرده، ساالنه ب التیش

 م،یحوزه رتبه اول را دار نیکه در ا شود یم دیکشور تول نیریش یآبها

 4۵۰تا  4۰۰ زانیبه م یماه نیزده ا تخم چشم هک ییاما  از آنجا

 همچون ییها یماریب شاهد شود، یعدد به کشور وارد م ونیلیم

VHS ،IPN ،IHN یو به دنبال راه میا بوده ریاخ یسالها یط 

زده هم در داخل  چشم یماه یها تا تخم میارائه کن ییتا الگو میهست

  .شود دیکشور تول

 یتخم ماه دیتول یتومان اعتبار برا اردیلیم ۶از اختصاص  یو

 3 خبر داد و گفت: یماریاز ب یعار گویآال و مولد م قزل یزده ماه چشم

 کی ،یجمهور استیر یاعتبار توسط معاونت علم نیتومان از ا اردیلیم

تومان  اردیلیم میو ن کیمازندران، و  یتومان توسط استاندار اردیلیم

  .شود یم نیتأم التیعلوم ش قاتیتوسط مؤسسه تحق گرید

 یها موضوع خاطرنشان کرد: گونه نیا شتریب حیدر توض یپورکاظم

از مزارع  یآال را با نظارت سازمان دامپزشک قزل یماه یتیف جمعمختل

شود و  یبررس یشناس روسیو شگاهیتا در آزما میا کرده یجمع آور

 نیو انتقال داده شده است و اول یگذار پالک تیجمع ۶تاکنون 

در  یقاتیها پروژه تحق را که در ده یکیژنت دار مولد شناسنامه یها گله

  .میکرد است، ثبت یدست برس

 داخل دیاز تول تیحما یقزل آال برا ینژاد ماه اصالح

و  ییآال با هدف خوداتکا قزل یاز برنامه اصالح نژاد ماه نیهمچن یو

رو،  شیاز مسائل پ گرید یکیداخل خبر داد و گفت:  دیاز تول تیحما

و مراکز  یاست که در مراکز فرآور یماه لهیآال به ف قزل یماه لیتبد

 یدر مورد فرآور یخارج یکشورها یبا برخ یم شود و حتمصرف انجا

 یطیمح ستیز یها یتا آلودگ میا هم وارد مذاکره شده یپسماند ماه

  .مینداشته باش

انجام  یکشور هم به برنامه ها یگویپژوهشکده م سیرئ ایقائدن بابک

هزار  3امسال  ماه نیحوزه اشاره کرد و گفت: در فرورد نیشده در ا

 لیتحو یدار به بخش خصوص و شناسنامه شده یساز سالمجفت مولد 

هزار جفت مولد  4 ندهیاست که تا سال آ نیما ا یداده شد و هدفگذار

  .شود لیوو تح دیتول گرید

 استیجزو چهار کشور دن رانینکته اشاره کرد که ا نیبه ا نیهمچن یو

را دارد که توسط  یماریاز ب یعار گویمولد م دیکه دانش تول

  .محققان بدست آمده است یها یسبرر

است   یدو محصول آبز گویآال و م قزل یماه گزارش خبرنگار فارس، به

 ایدن یرا در کشورها یخوب یبازار صادرات ر،یچند سال اخ یکه ط

اند صادرات  دهندگان توانسته از پرورش یاریبس قیطر نیداشته و از ا

  )بازگشت به فهرست( . دهند شیرا افزا یرنفتیدر بخش غ رانیا

 90است/  یکه در حال نابود یمل هیسرما ن؛یآر نیمرغ ال

 میکن یرا وارد م وریدرصد خوراک صنعت ط
 (9۷ اردیبشهت 3۱فارس )خبرگزاری  

 
 استیصنعت مرغ کشور بر خالف س نیتام رهیو زنج ییغذا تیامن

 .قرار دارد ییکایرآم ییاروپا یها در دست شرکت یاقتصاد مقاومت
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ضرورت »با موضوع  ایثر ریفارس، برنامه هفته اخ یگزارش خبرگزار به

ماه  بهشتیارد ۲۵شنبه شب  سه« مرغ دیتول رهیدر زنج ییخودکفا

سابق مجتمع مرغ  ریمد فرد یانصار نیبا حضور محمدحس ۱39۷سال 

 نانلویا یدامپزشک و محمدهاد دوندیخورش یمحمدمهد ران،یا نیال

 مایس کیآنتن شبکه  یبه رو «یسیانگل یاه جوجه»ردان مستند کارگ

 .رفت

 دیتول ن،یآر نیمجتمع مرغ ال یایهفته به ضرورت اح نیا یایثر در

 ییخودکفا یها تیمشکالت و ظرف یو بررس یرانیا یبوم نیمرغ ال

مردم  ییغذا تیبا امن یسیانگل یها صنعت مرغ کشور و چالش جوجه

 .پرداخته شد

موضوع  نیموضوع برنامه خاطرنشان کرد: اگر به ا رامونیپ یمقصود

مختلف کوتاه  یها در حوزه رانیا میتوجه شود، دست دشمن را در تحر

موضوع  دیهاست. شا از آن عرصه یکیخواهد کرد که صنعت مرغ 

 م،یدار یدر کشور مرغدار یباشد که وقت بیاکثر مردم عج یبرنامه برا

 .ستیعت چصن نیدر ا یمنظور از وابستگ

و  یصنعت یمرغدار یها یژگیدر باره و نانلویاز شروع گفتگو ا شیپ

را ارائه  یحاتیتوض نیو مفهوم مرغ ال یسنت یآن با مرغدار یها تفاوت

 .داد

 شود یها م مرغ تر عینژاد موجب رشد سر اصالح

هزار تن گوشت مرغ مصرف  ۲۵۰و  ونیلیم ۲ساالنه  رانیا مردم

و چند برابر مصرف  یمصرف جهان نیانگیر مکه دو براب کنند یم

 ۲۸طور متوسط در سال  به یرانی. هر ااستیدن یاز کشورها یاریبس

 ونیلیم ۲۰۰و  اردیلیم ۱. در کشور ما کند یمرغ مصرف م لوگرمیک

 .شود یم دیروزه تول کیقطعه جوجه 

روز در حد  4۵یال 3۵ها ظرف  پژوهشگر افزود: با اصالح نژاد مرغ نیا

 یسنت یکه در مرغدار یدر حال کنند، یبه بازار مصرف رشد م عرضه

که قابل مصرف  رسند یم یسال به رشد کی ایها پس از شش ماه  مرغ

 .باشند

 نیها ظرف ا ها مرغ هورمون قیبا تزر کنند یافزود: اکثراً فکر م یمقصود

 .کنند یمدت کوتاه رشد م

 یروزه به مرغ کیوجه گفت: با اصالح نژاد در حال حاضر از ج نانلویا

. البته به خاطر رسد یم لوگرمیک ۵ یال 4روز به  ۵۶که در  میا دهیرس

 3۰ رسد یکننده م حذف پر، امعا و احشا، پا و تاج آنچه به دست مصرف

 .درصد کمتر از وزن گفته شده است

 نیدر مورد مفهوم مرغ ال «یسیانگل یها جوجه»مستند  کارگردان

. نسل اول و افتد یالح نژاد در چهار نسل اتفاق ماص ندیداد: فرآ حیتوض

 .است نینسل ال شود ینژاد در آن انجام م  که اصالح ینسل نیتر مهم

خاص  یژگیچند و ای کیاست که  یخروس ایمرغ  نیاز نسل ال منظور

 یها از مشخصه یکیاست.  افتهیو برجسته در آن بروز و ظهور 

 بیآنهاست و منظور از ضر یباال لیتبد بیرا ضر یگوشت یها مرغ

 .به گوشت است اش یمصرف یغذا لیبازده مرغ در تبد لیتبد

 یمثبت را در نژادها یها یژگیکرد: در واقع و یادآوری یمقصود

را با  یتا نسل کنند یم قیو آنها را با هم تلف دایمختلف مرغ پ

 .پرورش دهند ها یژگیو نیاز ا یا مجموعه

که دو  میدار (D و A ،B ،C) نیچهار ال داد: معموالً حیتوض نانلویا

و دو  یآور هستند، مثالً گوشت یمربوط به صفات پدر (B و A) نیال

قرار دارند. سپس از  یدر دسته صفات مادر یگذار مثالً تخم گرید نیال

و به  شوند یمرغ گرفته و با هم جفت م B نیخروس و از ال A نیال

مرغ گرفته و با هم جفت  D نیخروس و از ال C نیاز ال بیترت نیهم

 .دهند یم لیاجداد را تشک اینسل دوم  نهای. اشوند یم

مرغ انتخاب و با هم جفت  ۱۰۰خروس  ۱۵هر  یافزود: به ازا یو

که  دیآ یبه دست م AB و خروس CD مرغ تیکه در نها شوند یم

 روزه کیجوجه  نیهستند. از جفت کردن والد نیوالد اینسل سوم 

ABCD یها یژگیو یجوجه مد نظر ما و دارا نیکه ا دیآ یبه دست م 

چهار نسل شرح داده  نی)نسل اول( است و در ب نیبرجسته چهار ال

 .است نینسل ال نیتر شده مهم

تعهداتشان عمل  یگزاف به مابق یها نهیها با وجود گرفتن هز یهلند

 نکردند

به  نیورود مرغ ال خچهیبه تار یدر آغاز صحبتش مختصر فرد یانصار

وارد  نی، مرغ ال۵۰دهه  لیاشاره کرد و گفت: قبل از انقالب و اوا رانیا

. بعد شدند یم یده کدخدا نگهدار نیقزو یشد که در حوال رانیا

 یداریهزار قطعه جوجه از هلند خر ۱۱را آوردند و  نیال یها ها یهلند

هکتار و  ۱۱3۰کنار با مساحت  در بابل یو بکر عیوس قهو در منط

و  یمرغدار یهزار مترمربع فضا ۱۵۰با  میعظ یگذار هیسرما

 .کار شروع شد یساختمان

 نیآر نیدر مجتمع مرغ ال تمیریکرد: در دو سال مد انیدر ادامه ب یو

پروژه در  نیو شکست ا ها یهلند ینیب شیشاهد بودم که برخالف پ

با همت نسل فداکار آنجا با وجود مشکالت  گرید یهند و جاها

هزار  ۱۱نرفتند.قرار بود  نیحفظ شدند و از ب نیال یها رغگوناگون م

آورده شود که  روزکوهیبه ف بانیبه عنوان پشت گریقطعه جوجه د

 دندید یهم گرفته بودند وقت یپول خوب نکهیبا وجود ا ها یهلند

طور  اند به و موفق شده  ها بر آمده مرغ یاز پس نگهدار یخوب به ها یرانیا

 .رفتند رانیاز ا زاتشانیهبا همه تج یناگهان

شکست  ها یرانیبود که ا نیا شان ینیب شیگفت: در واقع پ یمقصود

 .روند یو م رندیگ یپولشان را م نهایو ا خورند یم
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 است نیجزو شش کشور جهان دارنده مرغ ال رانیا

که  ینیال یها که آنجا بودم از وجود مرغ یگفت: در دو سال فرد یانصار

. در کردم یاحساس غرور م میفقط ما آنها را داشتدر جهان اسالم 

و فرانسه دو  کایرا دارند که امر نیشش کشور هشت ال ایمجموع در دن

از  یکیهم  رانیرا دارند. ا نیال کی سیمثل آلمان و انگل هیو بق نیال

 .دارد نیال کیآن شش کشور است و 

بسته  رانیبا ا ها یکه هلند یطبق قرارداد شیگفت: ده سال پ یو

و  رفتندینپذ ها یبدهند که هلند نیبودند از آنها خواسته شد به ما ال

 تواند ینم GGP .و اجداد( بدهند نیال نیب) GGP قبول کردند به ما

به  یبه شرط رفتندیپذ ها یکند. هلند دیمثل خودش را تول نیمانند ال

 م،یببر نیاز ب ها یرا با نظارت هلند نمانیدهند که ما ال یم GGP ما

 .یا هسته هیکامالً مشابه قض

 نیآر نیمجتمع ال یایاح یتومان اعتبار برا اردیلیم ۱۵

 نیآر نیمجتمع مرغ ال ریمد ۱39۲تا  ۱39۰گفت: از سال  فرد یانصار

اما در  شود، یثروت بزرگ نم نیبه ا یتوجه خوردم یبودم و افسوس م

 تیوجود حما حال امام جمعه آن منطقه و امام جمعه بابل با تمام نیع

 .شود یدگیکردند تا به آنجا رس

 یتومان اعتبار برا اردیلیم ۱۵ نیآر نیمطرح کرد: مجتمع ال یو

آن قابل رقابت با  دیشود تول تیالزم دارد و اگر حما یو نوساز یبازساز

که چرا اجداد از  ستین نیخواهد بود. االن بحث ا گرید یکشورها

 یخال یبحث به وجود آمدن فضا بلکه د،یآ یم سیو انگل گرید یجاها

 .تعرصه اس نیدر ا

بازار را  یا حرفه یابی یو مشتر یابیبا بازار رانیدر ا یخارج یها شرکت

 یرا بوروکراس یاز موانع عدم جذب مشتر یکی یدر دست گرفتند.و

داد: چون آنجا  حیدانست و توض نیآر نیکننده مجتمع مرغ ال خسته

 یقسط ای هیمحصولش را نس نستتوا یبود نم یمجموعه دولت کی

 .بفروشد

 رانیراس در ا یسیشرکت انگل تیموفق لیاز دال یکیدر مورد   یانصار

سبقت را از ما ربود  یآموزش گو نهیشرکت در زم نیخاطرنشان کرد: ا

آنها را جذب خود کرد.  انییروستا نیب یآموزش یها ید یس عیو با توز

نامناسب  عیرا توز نیآر نیال عدم اقبال از مجتمع مرغ گریعلت د یو

 .مطرح ساخت ها یمشتر نیمرغوب ب یها جوجه

 بود نیآر نیمرغ ال اریدر اخت رانیدرصد بازار ا ۸۵، ۱3۸۵سال  تا

مرغ  اریدر اخت رانیدرصد بازار ا ۸۵، ۱3۸۵گفت: تا سال  یمقصود

 ۱ ریبه ز نیآر نیمرغ ال یدرصد ۸۵بود. هم اکنون بازار  نیآر نیال

 یها شرکت اریصنعت مرغ کشور در اخت رهیو سر زنج دهیرسدرصد 

 .است ییاروپا

 یبوم نیبه ال دنیرس یداشتن گله مرغ و حت تی: اهمدیپرس یو

     ست؟یچ یرانیا

 یها مرغ وجود گله دیو مقرون به صرفه بودن در تول ییخودکفا یبرا

 است یروز و سالم ضرور به نیال

مرغ  دیمقرون به صرفه بودن در تولو  ییخودکفا ی: برادوندیخورش

 .است یروز و سالم ضرور به نیال یها وجود گله

است که رها شده است و  یاز اسناد افتخار مل یکی نیآر نیال مجتمع

ضامن  وریبا مختصات موجود در صنعت ط نیآر نیدر حال حاضر ال

کرد و با  رییمصرف تغ یالگو یلیاست. بعد از جنگ تحم یستیز تیامن

 یو مرغ رو دیمردم به سمت مصرف گوشت سف یریش چشمگجه

 .آوردند

الزم  یکننده داخل مصرف یباال یپاسخ به تقاضا یکرد: برا دیتأک یو

را خودمان در دست  نیال یعنیمرغ  دیتول رهیحلقه زنج نیاست اول

 .میریبگ

دو  یکیصادرات در صنعت مرغ افزود:  تیدر خصوص ظرف یمقصود

از  یمستند هیته یمرغ برا متینوسان ق طیسال قبل در شرا

. اکثر میبا عراق به آن مناطق رفت هیهمسا یمرز یها استان

که در فاصله  یبودند. در حال یآنجا در حال ورشکستگ یها یمرغدار

وجود داشت  رانیصادرات مرغ ا یبرا یدو سه ساعته تا بغداد بازار عال

 دیرس یبه فروش م یحالهزار تومان در  ۱۸، ۱۷ ییلویو در آنجا مرغ ک

هزار تومان بود و ما  ۷، ۶ ییلویمرغ ک رانیکه همان موقع در ا

را از  مانیها یو مرغدار میمرغمان را صادر کن میتوانست یم یراحت به

 .مینجات ده یورشکستگ

از دو برابر و  شیمرغ ب متیعراق و عمان ق یگفت: در کشورها یو

کشور ما  یبرا یخوب اریبس یاتبود و فرصت صادر رانیسه برابر ا یحت

گرم  ۱۱۰۰ نیعرضه شده ب یها کشورها اندازه مرغ نیوجود دارد. در ا

 .گرم بود ۱۵۰۰تا 

 میکن یرا وارد م وریط ازیمورد ن ییدرصد مواد غذا 9۰از  شیب

وزن مرغ اصطالحاً جوجه  یالملل نیب یگفت: در استانداردها فرد یانصار

 نیآر یکه برا ینیال یها رم است. مرغگ ۱۵۰۰ یال ۱3۰۰ نیب یکباب

پرخور  ارینوع بس نیبود. ا ینوع جوجه کباب نیآورده شده بود، از هم

 .رسد یاست و به سرعت به وزن م

گوشت  یها متیدر مورد تفاوت ق نیآر نیسابق مجتمع مرغ ال ریمد

تفاوت دو و حداکثر سه برابر است، اما  نیا ایگفت: در دن دیقرمز و سف

 .رسد یده برابر م یتفاوت به نه ال نیا رانیدر ا

ماست و  بیاز معا یکیموضوع  نیخاطرنشان کرد: ا فرد یانصار

گوشت  متیق یوقت رایز دهد، یما را در صادرات نشان م یریپذ بیآس

 ابدی شیافزا اش نهیهر چه هز دیگوشت سف رود یباال م یلیقرمز خ
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گوشت  متیاال بودن قچون همچنان به خاطر ب شود، یبدان نم یتوجه

 ستین گونه نیا یکه در بازار جهان یصورت دررا دارد.  اش یقرمز مشتر

را  (FCR) ییغذا لیتبد بیبود و ضر ریپذ رقابت دیبا ها متیو در ق

 .که مقرون به صرفه باشد میاصالح کن یطور

را وارد  وریط ازیمورد ن ییدرصد مواد غذا 9۰از  شیافزود: ب یو

راس و  یها حضور جوجه یدالر است. از طرف ریت تأثکه تح میکن یم

کاهش داده  اریبس رانیرا در ا نیآر یها بازار جوجه نییپا متیکاب با ق

 .است

 گوشت مرغ دارد دیرتبه ششم جهان را در تول رانی: افرد یانصار

خوب  اریکشور با اشاره به فرصت بس ینظام دامپزشک یشورا عضو

گوشت  دیرتبه ششم را در تول رانیح داد: اشر ییزا صادرات و اشتغال

 .مرغ جهان دارد

هست که وزن  یخاص لیدل ایآ»پرسش که  نیدر پاسخ به ا یو

 ۱۵۰۰تا  ۱3۰۰ نیب یجهان یاستاندارد مرغ عرضه شده در بازارها

 3۵پس از  نکهیا یکیگفت: دو علت عمده وجود دارد که « گرم باشد؟

 ی. برادیآ یم وریبه سراغ ط ینفست یها یماریخصوصاً ب ،یماریروز ب

مصرف  یقو یها کیوتیب یآنت وریط یستنف یها یماریمقابله با ب

ها و  مرغ گونه نیکنندگان ا وارد بدن مصرف ها کیوتیب یکه آنت شود یم

 .شود یدر آنها م ییمقاومت دارو جادیا

 یسالمت یبرا نیکارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگ همه

 مضر است

است که در  نیا نیآر نیمرغ ال یژگیگفت: و یادامه مقصود در

 یها که به صرفه و قابل رقابت با مرغ شود یکم عرضه م یها وزن

با وزن  ییها به سمت مرغ یرانیاست. چنانچه ذائقه بازار ا یخارج

 یخارج یها با مرغ توانند یم نیآر یها برود مرغ یاستاندارد جهان

و  تر نیسنگ یها به سمت مرغ رانیبازار ا یلیدلر رقابت کنند، اما به ه

 .گرم به باال رفته است ۱۸۰۰

 نیکرد: همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگ دیتأک یو

 یها به سمت مرغ دیبا یرانی. ذائقه استیمناسب ن یسالمت یبرا

د خو اریآن در اخت یها از ابتدا مرغ نیا دیتول رهیتر برود که زنج سبک

 .ستیو... ن سیاز فرانسه، انگل نیبه واردات مرغ ال ازیماست و ن

تر علت  مرغ سبک دیبر خر یمبن داتی: با وجود تأکدیپرس ایثر یمجر

 ست؟یکم هست چ یلیخ ایوجود ندارد  ایدر بازار مرغ سبک  نکهیا

داد: در مورد محصوالت سالمت محور همواره از  حیتوض دوندیخورش

وجود دارد که  ینگران نیحوزه ا نیا انیسودجوطرف سوداگران و 

از مسائل و  یلیبه مردم برسد. خ قیاطالعات دق دهند یاجازه نم

و  ردیگ یبسته انجام م یکالن کشور در پشت درها یها یریگ میتصم

 ینگران نیحال ا نیدر ع رند،یگ یامور قرار نم انیمردم چندان در جر

و آن موقع  دیایف جامعه ببه ک ییغذا تیچون امن یهست که مسائل

 .مردم مطلع شوند

 دینژاد نرمال است و با نیمطرح کرد: ا نیدر خصوص نژاد مرغ آر یو

 کی ریبه ز نیمردم رفع ابهام شود که چرا سهم بازار مرغ ال یبرا

و  افتد یم یکرد دارد چه اتفاق یبررس دیاست. با دهیدرصد رس

را مطرح  یچه مسائل یرجخا یها شرکت یزرهایو سوپروا ها ابیبازار

 .کنند یم

وارد  یرانیذائقه ا رییاز کانال تغ یخارج یها : شرکتدوندیخورش

 شوند یم

ذائقه  رییاز کانال تغ یخارج یها کرد: شرکت حیپژوهشگر تصر نیا

خوب وزن  نیآر نیمرغ ال سازند یو مطرح م شوند یوارد م یرانیا

 .رسد یو به وزن باال نم ردیگ ینم

ممکن است  یروزگ 4۵در  لیتبد بیره کرد: بر اساس ضراشا یو

وزن گرفتن باال را داشته باشند.  ییتوانا یکینژادها بالقوه و ژنت یبرخ

گرم  ۲۸۰۰به وزن  دنیکاب و... رس ایراس  یها مرغ یها در کاتالوگ

 .شده است دیهم ق

پژوهشگر اظهار کرد: در ده روز اول پرورش مرغ به علت  نیا

 شود یکاهش تلفات م یو نور برا ییغذا رهیکه در ج ییها اطیاحت

 نیو ب ستیشده در کاتالوگ ن دیمدت وزن ق نیوزن در ا نیانگیم

در  یروزگ 3۷ یال 3۵ نیاست. در سن ریگرم متغ ۲4۰۰تا  ۲۲۰۰

 قیطبق تحق رسند، یگرم م ۱۷۰۰به وزن  یخارج یها که مرغ یحال

 ۱9۷۰و  ۱9۵۰به  نیآر نیال یها کنار مرغ انجام شده در مجموعه بابل

 .رسند یگرم م

شده به گوشت مد  لیوزن تبد شود یم لیتبد بیصحبت از ضر یوقت

 یخارج یاز مورد مشابه نژادها نیآر نیمرغ ال لیتبد بینظر است. ضر

 .ردیگ یم یشیدر زمان کوتاه پرورش پ

تا  ۱4۰۰خود به وزن  یروزگ 3۵که در  نیاضافه کرد: نژاد آر یمقصود

رقابت با  ییو قابل عرضه به بازار است کامالً توانا رسد یگرم م ۱۵۰۰

 ستین یمرغ خوب ندیگو یاز دوستان م یرا دارد. بعض یخارج یها مرغ

و خوب گوشت  ستیپرورش آن به صرفه ن ندیگو یو مرغداران م

 نیدرصد بازار دست مرغ ال ۸۵، ۱3۸۵شود تا سال  ی. چه مدهد ینم

کرده است که اقبال به آن کم  یرییمرغ چه تغ نیبود و حاال ا نیآر

شود. در حال حاضر در حق مرغ  یتأمل هیبه پشت پرده قض دیاست. با

 .شود یجفا م نیآر نیال

بودم در  نیآر نیکه در مرغ ال یداد: در دو سال حیتوض فرد یانصار

 یکیاصالح ژنت یرا برا یکینقص ژنت یدارا یها مرغ نییپا یها وزن

که  نهایو چون سالم بودند قابل مصرف بودند و طعم ا میکرد یحذف م
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 نیاز آر ریغ یها بهتر از طعم مرغ اریبس شدند یکشته م یروزگ 3۵ ریز

 .مصرف کرده است یروز واکسن کمتر 3۵ ریز مرغ رایبود، ز

 نیآر نیبرجسته مرغ ال یژگیو نیچرا ا شود یافزود: به ما گفته م یو

و  یهاست وزارت جهاد کشاورز سال میفتگ ی. ما مدیکن ینم غیرا تبل

 یبا اندازه استاندارد جهان ییها مرغ یکشور رو یسازمان دامپزشک

ما هم به  جهی. در نتافتد ینم یاما در عمل اتفاق خاص کند، یم دیتأک

 .میکن یضرر م هیقض نیدر ا یو هم سالمت یصادلحاظ اقت

در  یکشاورز وزارت جهاد یمعاون امور دام ییحضور دکتر رضا عدم

 ایبرنامه ثر

ـ  یوزارت جهاد کشاورز یمعاون امور دام ییگفت: ما از رضا یمقصود

 میشرکت در مستند دعوت کرد یمنصوب شده است ـ برا یکه به تازگ

دعوت  شانیاز ا ایحضور در برنامه زنده ثر یبرا نی. همچنامدیو ن

هر حال  . بهامدیو بلوچستان ن ستانیکه به بهانه سفر به س میکرد

 .است یخال امهبرن نیدر ا شانیجا

و  یاسیس یها نظر از بحث صرف نکهیخاطرنشان کرد: ضمن ا یو

 ریوز یعملکرد حجت شود یم یکه به وزارت جهاد کشاورز یینقدها

 ریها قابل تقد حوزه یو برخ یدر حوزه اقتصاد مقاومت یجهاد کشاورز

وزارت جهاد  یاتیبرنامه عمل میخواست یم نهیزم نیاست، اما در ا

دارد خاک  نیآر نیمجتمع مرغ ال چراکه  میشو ایرا جو یکشاورز

نابود شود، قطعاً طمع  یمل کیاستراتژ هیسرما نیو چنانچه ا خورد یم

 .شود یم شتریدشمن ب یها میتحر

: چرا با وجود مراکز متعدد دیپرس فرد یاز انصار ایبرنامه ثر یمجر

 انیبن گوناگون دانش یها و شرکت یدر وزارت جهاد کشاورز یپژوهش

 بیبا ضر یرانیا یبوم نیمرغ ال دیاز وزارتخانه به سمت تول رونیب

 م؟یبهتر نرفت یایو مزا لیتبد

 یآور جمع یها تیقابل ،یالملل نینفوذ ب یرانیا یبوم نیمرغ ال دیتول

 خواهد یم ییباال یتر فناور اطالعات و از همه مهم

چندان  تواند ینم نهیزم نیدر ا یکشور چیپاسخ داد: ه فرد یانصار

. مثالً شرکت راس خواهد یم یعیوس یزیر برنامه رایباشد، ز یمدع

ها را از  ژن ییکایآمر یو شرکت ها یشرکت کاپ فرانسو ،یسیانگل

جمع  رانیکه از ا ییاز نژادها یکیکردند.  یآور سراسر جهان جمع

نفوذ  یرانیا یبوم نیالمرغ  دیلخت بود. تول ردنکردند و بردند نژاد گ

تر  تر از همه مهم اطالعات و مهم یآور جمع یها تیقابل ،یالملل نیب

متوجه  نیآر نیدر مجتمع مرغ ال ها ی.در بررسخواهد یم ییباال یفناور

 .میدار یخوب اریبس کیدکترها و دانشمندان ژنت ن،یمهندس میشد

وزارت جهاد  یکه شش سال سخنگو یگفت: به عنوان کس یو

و هم قبل از او  یبودم، اراده انجام کار هم در زمان حجت یکشاورز

شود. بودجه  تیوزارتخانه مظلوم حما نیاز ا دیوجود داشته است، اما با

 .وزارتخانه محدود و کم و توقعات از آن باالست نیو امکانات ا

 یپروژه مل کیرا  یرانیا یبوم نیمرغ ال دیپروژه تول دی: بافرد یانصار

 دید

 نیا یوزارت جهاد کشاورز یها تیاشاره کرد: با وجود تمام محدود یو

 نیاز ا دیدارد. با یکارنامه قابل قبول یوزارتخانه در اقتصاد مقاومت

 یرانیا یبوم نیمرغ ال دیپروژه تول گرید یوزارتخانه دفاع کرد و از سو

 .دید یپروژه مل کیرا 

بودم با  نیآر نیمرغ ال مجتمع ریکه مد یابراز کرد: موقع فرد یانصار

 ۱۵ یطور اضطرار که به میرا ارائه کرد یوزارتخانه طرح یبانیپشت

که در  دیحداقل گاز بده ای دیبده یبازساز یتومان اعتبار برا اردیلیم

 قیتلف ونیسی. طرح در کممیبه مشکل برنخور لیصورت کمبود گازوئ

 نیا یریگیکه از ضرورت انجام و پ یشد، اما درک بیصومجلس هم ت

 .ستیباشد ن دیکار در سطوح باالتر با

را ارائه برنامه  یهدف از دعوت از معاون وزارت جهاد کشاورز یمقصود

در صنعت مرغ کشور از  یرفع وابستگ یشده برا یبند و زمان یاتیعمل

 .فرانسه و... مطرح ساخت س،یانگل

 رینظ ییها نهیدر زم وریدر صنعت ط یبه ده چالش اساس دوندیخورش

 نیتر از مهم یکیو... اشاره و اظهار کرد:  لیتبد بیفصل پرورش، ضر

 یاست که دوزها نیسنگ یها مرغ وریصنعت ط یرو شیمشکالت پ

 نیا نکهی. ضمن اکنند یم افتیو دارو را در کیوتیب یآنت یباال

 .بگذارند وریمشابه هورمون رشد بر ط یراتیتأث توانند یم ها کیوتیب یآنت

تحت عنوان هورمون به  یمواد ماًیاً گفت: در واقع مستقمؤکد یمقصود

 شود یکه به آنها داده م ییها کیوتیب یاما آنت شود، یداده نم وریط

 .گذارند یبر آنها م یهورمون راتیتأث

در گوشت مرغ ماناست و   کیوتیب یخاطرنشان کرد: آنت دوندیخورش

ن موجب خصوص کودکان و سالمندا مصرف آن در افراد مختلف، به

 .شود یم ییمقاومت دارو جادیا

 سبک تر بروند یسراغ مصرف مرغ ها مردم

مرغ  دیتول رهیدر به دست گرفتن سر زنج یگفت: کسان دوندیخورش

مصرف مردم، مرغ  یذائقه و الگو رییاندرکار بودند که با تغ دست رانیا

 یرسان حاصل از اطالع یبا آگاه دیرا کنار زدند. مردم با نیآر نیال

 .تر بروند سبک یها بدهند و سراغ مصرف مرغ رییشان را تغ ذائقه قیدق

با  ها ییکایامر ۱3۵۵، ۱3۵4 یها کرد: در سال انیدامپزشک ب نیا

 ریمنطقه نظ یو عرضه به کشورها رانیدر ا نیمرغ ال دیهدف تول

 یکردند. همزمان با انقالب برا رانیرا وارد ا یعربستان و... نژاد ه،یترک

به دست ما  یالعاده ارزشمند از نظر اقتصاد فوق نیگله ال کی هنکیا

 .را کشتند و خوردند رشاناکث فتدین
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 درآبادیمانده بود به ح یاز آنها را که باق یافزود: تعداد کم فرد یانصار

کرج بردند، اما نتوانستند آنها را نگه دارند و در آن مقطع که 

 چیر داشتند در آن مجموعه هحضو رانیحوزه در ا نیدر ا ها ییکایامر

 .مینداشت یرانیکارشناس ا

 به کام واردات دیمرغ؛ به نام تول صنعت

 یها واردات جوجه یکه برا ییها خاطرنشان ساخت: مجموعه یمقصود

 دیتول رهیزنج یریگ شکل تیآمدند ابتدا با ن ییاروپا یاجداد از کشورها

دارد که فراموش  یتیعرصه شدند، اما واردات جذاب نیوارد ا یداخل

 دی. بعد بامیندازیرا راه ب دیتول رهیطور موقت زنج به دیما با شود یم

 .میریو به دست خودمان بگ میرا کامل کن ییباال یها هیال

نشده است و  یاتیهستند، اما هنوز عمل ریگیافزود: البته دوستان پ یو

از  شیبکه  یاست در حال نیآر نینهادن مرغ ال یرو به نابود تیواقع

در سال  میدواریاست. ام یخارج نیمرغ ال اریدرصد بازار در اخت 99

شود. مردم  یرانیمرغ کشور کامالً ا دیتول رهیزنج یرانیا دیاز تول تیحما

 دیو مشاهده چند مستند مشتاق استفاده از تول یآگاه یبا قدر مه

 .هستند یرانیا

 یارجخ یها با نمونه سهیدر مقا نیباالتر مرغ ال تیفیک

 نیاشاره کرد و گفت: ا نیآر نیبه چند شاخصه مرغ ال دوندیخورش

است. عرض  یمشابه خارج یها تر از نمونه مقاوم یماریمرغ در برابر ب

 نیو بهتر از مرغ ال شتریب نیآر نیگوشت مرغ ال تیفیو ک نهیس

 .است یخارج

 یرانیا یبوم نیمرغ ال دیدر تول یجد یریگیدر خصوص عدم پ یو

مرغ  دیتول رهیو سر زنج نیمرغ ال میما دار میدقت کن دیداد: باشرح 

 یمتیمرغ اجداد را با ق یزمان کی. میریگ یکشور را از چه کجا م

 .میآن را داشت رایز فروختند، یکشورها به ما م ریاز سا تر نییپا

اما  کردند، ینم میما را تحر میاضافه کرد: چون آن را داشت یمقصود

نابود شود آنها بر  نیآر نیارد که چنانچه گله مرغ الخطر وجود د نیا

 .شوند یمصرتر م رانیا هیعل شانیها میتحر

تومان  3۰۰، ۲۰۰هر قطعه  یکرد: فروش جوجه خارج لیتکم ییوایچ

 یاستراتژ کیتومان است  ۶۰۰، ۵۰۰مرغ هر عدد  که تخم یدر حال

است و  نیآر نیدرصد مرغ ال کیگرفتن سهم کمتر از  یبرا یاقتصاد

. ردیخودش بگ اریرا در اخت رانیا نیدرصد بازار مرغ ال ۱۰۰ خواهد یم

او  یبرا یدیو هر فشار و تهد میانحصار تحر جادیصورت با ا نیدر ا

 هیقض نیبه ا یجد یلیخ نیآسان خواهد بود. الزم است مسئول

 .بپردازند

مرغ دست دشمنانمان باشد،  دیتول رهیسر زنج نکهیگفت: ا یمقصود

را ثابت  شان یو دشمنان بارها دشمن ستیطعاً به نفع و صالح ما نق

 .اند کرده

است که  یکرد: سود جذاب در واردات تا زمان دیتأک دوندیخورش

رفته  نیدر کشور از ب نیآر نیحاصل کنند مرغ ال نیقی ها یخارج

 .میباال مرغ را وارد کن اریبس یها متیبا ق دیاست و پس از آن با

صورت  نیشد: در ا ادآوری دوندیگفته خورش لیدر تکم دفر یانصار

 دیخواه رانیعمان و عراق را در ا یمشابه مرغ در بازارها یها متیق

 .دید

 یعرب یکمتر از کشورها یدیافزود: البته با قدرت خر دوندیخورش

 .بود میخواه یتیوضع نیشاهد چن

 یها جوجه»در خصوص استقبال مرغداران از مستند  یمقصود

 یها تماس یادیگفت: پس از پخش مستند مرغداران ز «یسیانگل

 هیرا ته نیآر نیروزه ال کی یها گرفتند که چگونه جوجه یمکرر

 توان یروند را ادامه دهد امسال م نیهم ی. چنانچه رسانه ملمیکن

 .ن انجام دادیآر نیمرغ ال یایاح یبرا یجد یکارها

رتبه  یپنجم و پزشک هگایجا یا رتبه ششم، هسته ییدر صنعت فضا

مشکالتمان حل  نیمرغ ال ژهیچرا در صنعت دام بو میرا دار ایچهارم دن

 شود؟ ینم

نه  کنند یمثل کوثر که اجداد را وارد م ییاظهار کرد: جاها فرد یانصار

کمک  ریمس نیبلکه در ا ستند،یناراحت ن نیفقط از فروش جوجه آر

کوثر  یاز سو نیآر نیالدر مجتمع مرغ  تمی. در مدت مسئولکنند یم

 نیآر نیمشترک با ما داده شد تا مشکالت ال قاتیانجام تحق شنهادیپ

 .حل شوند

نجات دادن مجتمع مرغ  یاذعان کرد: در حال حاضر مشکل اصل یو

جدا از  یقاتیـ تحق یعلم یآن را مرکز دیاست و با نیآر نیال

. میکن تیفعال هیو تغذ کیپرورش، ژنت یها و در حوزه مینیبب یمرغدار

مشابه مرغ در  یها متیق نیآر نیرفتن مرغ ال نیدر صورت از ب

 .دید دیخواه رانیا رعمان و عراق را د یبازارها

به مجتمع  یقدر کشور ابراز تأسف کرد: به ینظام دامپزشک یشورا عضو

و  ینشده است که متأسفانه صفات مادر یدگیرس نیآر نیمرغ ال

پرسش  نیمردم همواره ا ی. براشوند یدارند با هم مخلوط م یپدر

 گاهیجا یا رتبه ششم، هسته ییکه در صنعت فضا ییوجود دارد که ما

خودرو و مرغ  عیچرا در صنا میرا دار ایدن رمرتبه چها یپنجم و پزشک

 .شود یمشکالتمان حل نم نیال

در  تمیافزود: در مدت مسئول نیآر نیسابق مجتمع مرغ ال ریمد

 یروین ۶۰دمختار ـ البته سرزنش هم شدم ـ طور خو مجتمع به

مجتمع  یها هیرا جذب کردم که در حال حاضر آنها سرما لکردهیتحص

متخصص در آنجا  یروین نهایاز ا شتریب دیکه با یهستند. در صورت

متخصص و کارشناس در کشور کم  یرویکنند و ما از نظر ن تیفعال

 .میندار
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عرصه  نیوارد ا انیبن دانش یها شرکت دوارمیمطرح کرد: ام یمقصود

وصل کردن آنها به  ریگیپ یشوند و کمک کنند و وزارت جهاد کشاورز

 .شود نهیزم نیدر ا یگذار هیمجتمع و سرما

کرد: بعد از ماه مبارک رمضان با  یدواریبرنامه ابراز ام انیدر پا یو

توسط آنها در صنعت مرغ و  یاتیعمل یها حضور مسئوالن و ارائه برنامه

 بود. میخواه یشاهد اتفاقات خوب نهیزم نیدر ا ایبرنامه ثر یها یریگیپ

  )بازگشت به فهرست(

 خدمات
 نترنتیو ا یداخل IXP تیمکان استقرار سرورها، ظرف

 شد گانیرا یداخل یها رسان امیپ
 (9۷ اردیبهشت ۱تسنیم  خبرگزاری) 

 
 ا؛یو ارتباطات باشگاه خبرنگاران پو اطالعات یفناوربه گزارش خبرنگار 

ارتباطات  رکلیو معارفه مد عیشاهکوه در مراسم تود یصادق عباس

از  یکی یخراسان رضو نکهیبا اشاره به ا یخراسان رضو رساختیز

از خط  دهم کیگفت: در حدود  شود، یمحسوب م رانیدر ا SC هشت

پروژه  میردوایاستان است و ام نیبه ا یکشور متک یتایانتقال و د

موجود تا  ینوسانات ارز ریتأث رغم یاستان عل نیا رساختیز دیجد

 .و در هفته ارتباطات افتتاح شود دهیرس انیبه پا بهشتیارد انیپا

دولت  یاز ابتدا نکهیا انیبا ب رساختیشرکت ارتباطات ز رعاملیمد

رخ داده است  یدر بستر ارتباط یا گسترده یها تیتاکنون فعال ازدهمی

 ست،یبا قبل ن سهیامکانات خصوصاً درباره اپراتورها قابل مقا نیا که

 یها تیاست که فعال نیا رساختیشرکت ارتباطات ز یافزود: استراتژ

 هیارزان ارا متیو ق تیفینکند، بلکه خدمات با ک یانحصار ار یارتباط

 .بخش باشد نفعان یذ یشود تا انتخاب برتر و اول تمام

کشور را  یها استیباعث افتخار ماست تا س نیا" نکهیبا ابراز ا او

از کاال و خدمات  تیحما ی، گفت: در راستا"مینحو اجرا کن نیبهتر به

همچون محل استقرار  یداخل یها رسان امیاکنون امکانات پ هم یداخل

را شرکت  نترنتیباند و ا یو پهنا یداخل IXP تیسرورها، ظرف

 .کند یهم مفرا گانیصورت را به رساختیارتباطات ز

هسته  رساخت،یشرکت ارتباطات ز نکهیا یادآوریشاهکوه با  یعباس

 یساز ادهیپ یاطالعات است، اظهار کرد: الزم است برا یشبکه مل یاصل

دارندگان  یمناسب برا طیو شرا میکامل داشته باش یشبکه آمادگ نیا

 فهرست( )بازگشت به .میکن را فراهم یداخل یمحتوا

 دیاز تول تیحما یبرا انیکارفرما یا مهیجرائم ب یبخشودگ

 یمل
 (9۷ اردیبهشت ۱۰تسنیم خبرگزاری ) 

 

 
در صورت جذب  یدیتول یکارگاه ها م،یتسن یخبرگزاربه گزارش 

و باالتر  یکارشناس یلیمدرک تحص یسال و دارا 34 ریز دیجد یروین

سهم کارفرما  مهیب حق تیاز معاف ینیمع یقانون طیبا لحاظ شرا

 .برخوردار خواهند بود

اظهار داشت:  ینوربخش در جمع کارگران نمونه کشور یدتقیس

قدردان زحمات و تالش  یاجتماع نیو کارکنان سازمان تأم رانیمد

 رانیا یو سازندگ دیتول یهستند که چرخ ها زیکارگران عز یها

 .آورند یرا به گردش در م یاسالم

 ونیلیم۱4افتخار دارد که  یاجتماع نیسازمان تأم نکهیا انیبا ب یو

کارگران هستند،  فیکشور را که عموماً از جامعه شر تینفر از جمع

 .تحت پوشش قرار داده است

 نیتمام تالش سازمان تأم یمال یها تیادامه داد: با وجود محدود یو

و  یبه جامعه کارگر یاست که خدمات مناسب نیا یاجتماع

 .ئه و تعهدات سازمان در قبال جامعه هدف انجام شودبازنشستگان ارا

هزار  ۷4حدود  9۶گفت: در سال  یاجتماع نیسازمان تأم رعاملیمد

سازمان  نیبه جامعه تحت پوشش ا یخدمت رسان یتومان برا اردیلیم

پرداخت  یمبلغ برا نیتومان از ا اردیلیهزار م ۵۲شده است که نهیهز

بابت  یاست. مبلغ پرداخت تهافیبازنشستگان اختصاص  یمستمر

هزار  ۲۲به حدود 9۲در سال  یاجتماع نیبازنشستگان تأم یمستمر

نسبت به آن سال رشد  یمبلغ در سال جار نیتومان بود که ا اردیلیم

بازنشستگان  یسال ها مستمر نیدهد. در ا یرا نشان م یدرصد۱۲۰

 ها یمستمر شیدرصد رشد داشته است و افزا ۱۱۰ یاجتماع نیتأم

 .از نرخ تورم بوده است شتریدر همه سال ها ب



 

 41  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 یگام ها زین یاجتماع نیدر بخش درمان سازمان تأم نکهیا انیبا ب یو

 مارستانیب ۷ارتقاء خدمات برداشته شده است، گفت:  یبرا یبزرگ

 نیتأم یها مارستانیدرحال احداث است. ب ایاحداث شده و  دیجد

به  المیو ا هیزابل، عسلو رجند،یدر کرمان، آبادان، دزفول، ب یاجتماع

خانه کارگران است و  یاجتماع نیاند. سازمان تأم دهیسر یبهره بردار

و مداوم  کیارتبط نزد یسازمان دارا نیبا ا یکارگر یتشکل ها

 .هستند

 یقانون یها تیظرف یاز تمام یاجتماع نیسازمان تأم نکهیا انیبا ب یو

استفاده خواهد کرد،  یقتصادا یاز اشتغال و رونق فضا تیحما یبرا

توسعه خدمات  یبرا یاجتماع نیاظهار داشت: در شعب سازمان تأم

شدگان و بازنشستگان  مهیبه ب یخدمت رسان لیو تسه یحضور ریغ

 .انجام است لدر حا یاقدامات اساس

 شود یارائه م یبه کارگران نمونه کشور ژهیو التیتسه*

بانک رفاه  رعاملین مدو معاو رهیمد أتیعضو ه ،یرحمت نیحس

کارگران  یمناسب برا التیجلسه از اختصاص تسه نیدر ا زیکارگران ن

 یکارگران نمونه اول تا سوم تمام یخبر داد و گفت: برا ینمونه کشور

درصد در نظر گرفته  ۱۰با نرخ  یتومان ونیلیم ۲۰ التیاستانها تسه

 .شده است

 ریرگر نمونه و در ساکا۲۰ یاستان بزرگ برا ۱۰ادامه داد: در  یو

 ۱۰با نرخ  یتومان ونیلیم ۱۰ التیکارگر نمونه تسه ۱۵ یاستان ها برا

ادارات کل  یدرصد در نظر گرفته شده است. کارگران نمونه با معرف

به  التیتسه نیا افتیدر یتوانند برا یم یتعاون، کار و رفاه اجتماع

  )بازگشت به فهرست( کنند. بانک رفاه کارگران مراجعه

 2 قی/ احتمال تعلیدیهزار بنگاه تول 28 یبرا یمال نیتام

 کنندگان دیبر ارزش افزوده تول اتیساله مال
 (9۷ اردیبهشت ۱۰فارس  برگزاری)خ 

 
هزار واحد  ۱۰ یتجارت گفت: بنا بود براصنعت، معدن و  ریمعاون وز

هزار و  ۲۸شود که  یالم نیتومان تام اردیلیهزار م ۲۰ یدیکوچک تول

 .اند استفاده کرده التیتسه نیواحد از ا ۵۲9

امروز در  یفارس، رضا رحمان یخبرگزار یگزارش خبرنگار بازرگان به

 تیسال حما ینامگذار 9۷وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: سال 

از  تیحما یبرا یرا فرصت یمقام معظم رهبر یاز سو یرانیا یاز کاال

 .اند اهم آوردهکشور فر دیتول

 یکسریامسال  نکهیا انیصنعت، معدن و تجارت با ب ریوز معاون

شده که از جمله  میتحقق شعار سال تنظ یدر راستا ژهیو یها پروژه

کشور است که  یتجار یناوگان حمل و نقل کاال یآن طرح نوساز

بخش عمده کار در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برنامه 

 .شده است دهیآن د یبرا یمفصل

کشور  یها پوشاک اظهار داشت: در همه استان دیبا اشاره به تول یو

 یپوشاک و کاال دیاز تول تیشده و حما یزیر صنعت برنامه نیا یبرا

 یبرا یخاص یزیشده است و برنامه ر فیپروژه تعر کیبه عنوان  یرانیا

  .صورت گرفته است 9۷آن در سال 

گفت:  عیصنا یارت صنعت با اشاره به نوسازطرح و برنامه وز معاون

شده و در حوزه  یزیر برنامه یا ژهیپروژه و نهیزم نیدر ا نیهمچن

 یها معادن خواهد بود و از پروژه یبرا یمعادن هم امسال سال پربار

  .معادن کوچک است یمهم آن فعال ساز

به انجام شده و  ییکارها ییایدر عیاظهار داشت: در حوزه صنا یرحمان

هم  یرانیا یکاال دیو خر یمل دیتول یبرا یخصوص در حوزه فرهنگ

  .شده است فیدر وزارت صنعت تعر یاتیپروژه عمل

هزار واحد  ۱۰ یاشاره کرد و گفت: بنا بود برا دیبه بحث رونق تول یو

شود که  یمال نیتومان تام اردیلیهزار م ۲۰ یدیکوچک تول

لحظه  نیاند که تا ا ما همراه بودهبا  نهیزم نیها در ا خوشبختانه بانک

 ۲۰اند و حدود  استفاده کرده التیواحد از تسه ۵۲9هزار و  ۲۸از  شیب

  .است افتهی صیواحدها تخص نیشده به ا یهدف گذار اردیلیهزار م

با  یواحد پروانه بهره بردار ۵۸۵۱ یگفت: در سال گذشته برا یرحمان

  .ان صادر شدتوم اردیلیهزار م 3۰حدود  یگذار هیسرما

داشت: در حوزه پروانه اکتشاف در سال  انیصنعت ب ریوز معاون

  . پروانه اکتشاف صادر شد 9۸گذشته 

 ۷.9حدود  9۶در سال  یصنعت یمشترک یافزود: برق مصرف یو

  .میا درصد رشد داشته 4.۵ یو در حوزه گاز مصرف افتهی شیافزا

اصالح  9۶صنعت در سال اظهار داشت: از اقدامات مهم وزارت  یرحمان

 .کسب و کار بوده است یساختارها و بهبود فضا

در سال گذشته   یفقره پروانه اکتشاف معدن 99۸از صدور  یرحمان

 یدرصد ۲۵.۵رشد  9۵بخش نسبت به سال  نیخبرداد و گفت: در ا

  . میداشت

به اصالح ساختارها و  9۶افزود: از اقدامات مهم وزارتخانه در سال  یو

  .اشاره کرد توان یکسب و کار م یود فضابهب

از  یکیبحث اشتغال  نکهیا انیصنعت، معدن و تجارت با ب ریوز معاون

 نیدر ا یاسالم یاست گفت: مجلس شورا 9۷ما در سال  یها تیاولو

  . داشته است یخوب یهمکار نهیزم

   یمل دیتول یها تیظرف ییطرح شناسا *
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 ییت با اشاره به طرح شناساطرح و برنامه وزارت صنع معاون

 نیگفت: ا ییزا در جهت عمل به راهبرد درون یمل دیتول یها تیظرف

 نیا ریها کشور درگ آغاز شد و همه استان 9۶طرح از اواخر سال 

  .کشور هستند یموضوع هستند و در صدد بروز کردن اطالعات صنعت

مال بروز آمار و اطالعات بخش صنعت کا 9۷سال  رماهیافزود: تا ت یو

  .شود یم

 نیا یانداز سامانه جامع تجارت گفت: راه یانداز در مورد راه یرحمان

بخش  نیکردن تجارت و بروز شدن اطالعات ا سامانه در جهت شفاف

در کشور کاهش  ییها سامانه نیاز آثار وجود چن یکیاست و اتفاقات 

  .واردات قاچاق است

 نیداشت: در حوزه تام انیصنعت، معدن و تجارت در ب ر،یوز معاون

به  کنندگان دیتول یابیدست یکیوزارت صنعت دو برنامه دارد که  یمال

  .است اتیاصالح مال یگریمناسب و د متیبا ق التیتسه

 کنندگان دیبر ارزش افزوده تول اتیساله مال ۲ قیاحتمال تعل 

جمهور در دو  سیوزارتخانه ها با رئ نیبا اشاره به جلسه مسئول یو

 اتیمال شیکرد که افزا دیدر آنجا تاک یهفته گذشته گفت: و

 یاتیمال هیپا شیدولت افزا استیس یول ستیهدف ما ن کنندگان دیتول

  .است

بر ارزش افزوده در  اتیداشت: در مجلس هم قانون مال انیب یرحمان

در حوزه  یالتیتسه نکهیبر ا یهم مبن یا دستور کار است و برنامه

  .ردیقرار گ کنندگان دیتول اریدر اخت اتیمال افتیدر

شده است تا  یزنیرا یاتیخصوص با سازمان امور مال نیافزود: در ا یو

داده شود  کنندگان دیبر ارزش افزوده به تول اتیدر حوزه مال یالتیتسه

و  هیتا ارا کنندگان دیتول اتیدو ساله مال ای کی قیبه عنوان مثال تعل

آن فعال  اتیمطرح است اما جزئ اتیلارقام ما ینظر بر رو دیتجد

  .مشخص نشده است

 یرانیپوشاک ا دیاز تول تیطرح حما 

پوشاک در وزارت  دیاز تول تیصنعت در خصوص طرح حما ریوز معاون

از اقالم عمده واردات قاچاق به کشور پوشاک  یکیصنعت اظهار داشت: 

 یبرا یبانیپشت یها بوده است و براساس برنامه وزارت صنعت شرکت

  .شده است جادیا کنندگان دیاز تول تیحما

 نیتام اتیاست که  عمل نیطرح ا نیا یژگیاز و یکی نکهیا انیبا ب یو

 دیتول یبانیپشت یها بر عهده شرکت یابیو بازار یطراح ه،یمواد اول

 یمناطق مختلف از جمله واحدها یطرح برا نیپوشاک است، گفت: ا

  .قابل اجرا است ییروستا

 دالر پوشاک قاچاق به کشور اردیلیم ۲از  شیاردات بو 

واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت: براساس  زانیم نهیدر زم یو

مختلف  یدالر از مباد اردیلیم ۲از  شیوزارت صنعت  ب یبرآوردها

  .شود یپوشاک قاچاق به کشور وارد م

 زیم تبرکفش چر کنندگان دیبا اشاره به تول یجهاد کشاورز ریوز معاون

از  تیحما یهم برا یجامع برنامه ریاخ یجلسات روزها رویگفت: پ

 نیتا مرحله عرضه تدو هیمواد اول دیکفش از مرحله تول کنندگان دیتول

  .شده است

در  9۶اشتغال گفت: در مجموع در سال  جادیدر ادامه در خصوص ا یو

شده بود که همه  ینیب شیشغل پ 4۵۰بخش صنعت، معدن و تجارت 

 ۲۸۰ جادیبخش ا نیکه تعهد ما در ا یتعداد محقق شده در حال نیا

  .هزار شغل بود

اشتغال در بخش  جادیا یداشت: برنامه وزارت صنعت برا انیب یرحمان

هزار شغل است که امسال با توجه  ۵3۰ جادیصنعت، معدن و تجارت ا

ها  آپ و استارت کیها در حوزه پوشاک، لجست ها و برنامه به طرح

 )بازگشت به فهرست(. ابدیتعداد تحقق  نیا شود  یم ینیب شیپ

بانک  یارز ماتیتصم یکشور در تنگنا یصنعت گردشگر

 یمرکز
 (9۷ اردیبهشت ۱4برگزاری تسنیم )خ 

 
 سیلیفرانسه، کورن یبه نقل از خبرگزار میتسن یبه گزارش خبرگزار

خواست  یم ده،یرس زیبه تبر یتازگکه به  یوامورشات، گردشگر آلمان

کار  نیزود متوجه شد که ا یلیکند، اما خ ضیتعو الیرا با ر شیوروهای

 .ستین یراحت

 م،یکن ضیدر بانک ارز تعو میخواست یما م»گفت:  یگردشگر آلمان نیا

اما  م،یرفت یصراف کیو نه دالر. ما به  رندیپذ یم ورویاما بانک ها نه 

 «.اشتندند یپول چیآنها هم ه

 یصراف یتمام «یتا اطالع ثانو» ل،یآور ۱۵در روز  رانیا یمرکز بانک

و  دیها را از مبادله ارز منع کرد و بانک ها را تنها مرجع قانون خر

و فروش ارز  دیفروش ارز اعالم کرد. اما در عمل بانک ها اغلب از خر

 .کنند یم یخوددار

 میمجدد تحر یام و برقراربر خروج از برج یمبن کایآمر دیجد داتیتهد

 رانی. دولت اابدیبه شدت کاهش  رانیا الیها موجب شده تا ارزش ر

 4۲را  کایارزش هر دالر آمر ،یاز سقوط ارزش پول مل یریجلوگ یبرا

معادل  ورویهر  نکهیبا توجه به ا نیاعالم کرده است. بنابرا الیهزار ر
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 4۰۰هزار و  ۵۰ نرایدر بازار ا ورویهر  یاست، نرخ رسم الرد ۱.۲۰

 .است الیر

 یشهردار یپروژه برا ریکه به عنوان مد یگردشگر آلمان نیا تینها در

 یموفق به مبادله ارز م یدفتر گردشگر کیکند، در  یروتردام کار م

دالر و  ۵۰ ی. اما به جاردیگ یم الیدهد و ر یرا م شیوروهایشود. او 

 .دفروش یم الیهزار ر ۷۱را  ورویهر  ال،یر 4۰۰

به  اهیدر بازار س الیارزش ر فیرقم نشان دهنده ادامه روند تضع نیا

 .نرخ ارز است یدستور یساز کسانیرغم 

گفت، اگر عدم  زیدر تبر یآژانس مسافرت کی ریمد ،یضراب دماح

قطعا  ابد،یتداوم » الیبه ر یآسان گردشگران خارج یدسترس

 «.خواهد کرد جادیرا ا یمشکالت

 یبرا رانیو فروش در ا دیخر د،یجد یمقررات ارز یرارقبل از برق یحت

 یها میشد. تداوم تحر یمعضل محسوب م کی یگردشگران خارج

 نیدر ا یاعتبار یموجب شده تا کارت ها رانیا هیعل کایدولت آمر یمال

 .به حمل پول نقد باشند ریکشور قابل استفاده نباشد و گردشگران ناگز

و  ایتالیا س،یآلمان، فرانسه، انگل یرهاعمدتا از کشو یغرب گردشگران

 نیتعداد ا یرسم یکنند، اما بر اساس آمارها یسفر م رانیهلند به ا

از چند ده هزار نفر تجاوز  ۲۰۱۷گردشگران در فاصله مارس و اکتبر 

از  عهیش یهزار گردشگر مذهب ۶۵۰ ،یبازه زمان نیکند. اما در هم ینم

 .شده اند رانیا اردعراق و

به  تیوضع زی. در تهران نستیکوچک ن یارز مختص شهرها کمبود

همچون بازار تهران و  یکه به مناطق یشکل است. گردشگران نیهم

 یبه کار دشوار الیکردن ر دایپ ندیگو یروند م یکاخ گلستان م

 .شده است لیتبد

همه جا بسته است. بانک ها و »گفت:  یگردشگر آلمان کی مونا،یس

ما  یبرا نی... امیکن لیارز تبد میتوان یو ما نماند  لیها تعط یصراف

 یم یزیکه چ یمردم یکنم برا یکوچک است، اما من فکر م یمشکل

وجود  میبخر یزیما چ نکهیفروشند مشکل بزرگتر است. چون امکان ا

 «.ندارد

 یبرا انیرانیگردند، ا یم الیبه دنبال ر یکه گردشگران خارج یحال در

ما در  مونا،یدارند. به گفته س ازیبه ارز ن یارجخ یواردات کاال و سفرها

بود  ستادهیا ابانیدالل که در کنار خ کی قیاز طر میموفق شد تینها

)بازگشت به  .ستین یبخو یلیراه خ نی. البته امیمشکلمان را حل کن

 فهرست(

 

 متفرقه
ن دولت حس هیاقتصاددان اصالح طلب عل سابقه یب اتینظر

 نیتوه یبا چاشن یروحان
 (9۷ اردیبهشت ۱تسنیم خبرگزاری ) 

 
دانا   سیرئ برزیفر م،یتسن یخبرگزار یخبرنگار اقتصادبه گزارش 

 تیسا کیاصالح طلب در مصاحبه با  فیبه ط کیاقتصاددان نزد

 یها استیو س یحسن روحان یرا عل یسابقه ا یموارد ب یخبر

 .مطرح کرد یو یاقتصاد

 یستیالیسوس یاتیدانا اقتصاددان اصالح طلب که نظر سیرئ برزیفر

مانند  یبه موضوعات« انتخاب خبر» یخبر تیدارد در مصاحبه با سا

دولت، رابطه مردم با دولت و  یکالن اقتصاد استیس ،ینوسانات ارز

 گاهیدولت، جا یاقتصاد یها استیکارشناسان، واکنش جامعه به س

 .دولتمردان تاجر؛ پرداخت یاسیاقتصاد س ،یدالر در اقتصاد جهان

نبوده  رکنندهیدر بازار ارز غافلگ رینوسانان اخ نکه،یبر ا دیبا تاک یو

 یدالر ینفت یبه درآمدها یدیشد یوابستگ رانیاست، گفت، اقتصاد ا

مبادالت  نکهیا یاست، برا یستیالیپول سلطه گر امپر کیدارد. دالر، 

. بعد از اوت ردیگ یورت مپول ص نیبا ا یجهان یساز رهیو ذخ یجهان

 یتر شد و تقاضا یقطع کسونیسلطه توسط دولت ن نیا ۱9۷۱سال

وجود داشته است. هر وقت پول  شهیپول هم نیا یبرا یجهان

 یساز م نیبر سر جانش ییشود آن بال جادیخواهد ا یهم م ینیجانش

 یبیآمد. فرانسه عامل آن کشتار در ل یبر سر قذاف یبیکه مثالً در ل دیآ

 جادیقصد داشت با ا گرید یبه اتفاق کشورها یقذاف نکهیا یشد، برا

به منظور مبادالت  قایآفر یرا برا یگریپول د ،یپشتوانه مال کی

 کیساخت  یدرپ کسیبر هیفراهم کند. اکنون البته اتحاد یمال-یتجار

مانند ارز  یپول استاندارد جهان کی جادیبانک است و قصد دارد تا با ا

قصد دارد تا ارز  هین اتحادیا یدهد. حت انیه سلطه دالر پاآر ب یاس ب

 کسیبر هیدالر شده و اتحاد نیارز جانش نیکند تا ا تیآر را تقو یاس ب

هم  نیگزیسازندگان دالر جا یدالر خارج شود. اما برا یفشارها دیاز ق

نموده اند. کاهش  جادیها را ا یها و گرفتار میانواع توطئه ها، تحر

را هم  هیروس یحت ،ینفت با کمک عربستان سعود متیق یمصنوع

 نیگزیارز جا جادیکشور قصد ا نیکرده است تا مبادا ا یرینشان گ

 .داشته باشد
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 یالملل م نیاقتصاد ب اتیدانا با انتقاد از نگاه دولت به واقع سیرئ

هم ندارد بداند،  یعالقه ا ست،یمتوجه سلطه دالر ن رانیدولت ا د،یگو

 یپردازد، برخوردها یم یکند، به مباحث سطح یم یکار یسطح

نشاند و  یم یاسیاقتصاد س یروابط اساس یرا به جا یمقابله ا یاسیس

کارشناسان خبره و  یگوش شنوا ندارد که حرف ها مه گریاز طرف د

که اطرافش را  ینفر  3۰-4۰را بشنود. دل دولت به آن  شیدگر اند

 یدولت اصالً به سلطه گر نایاطراف نیقبضه کرده اند خوش است. هم

را وابسته به دالر نگاه داشته  رانیدالر توجه نکردند و همچنان اقتصاد ا

اقتصاد کشور به دالر است.  یوابستگ ردداررکو یاند. دولت حسن روحان

است.  یبارها گفته است که طرفدار بخش خصوص یروحان یمعاون آقا

آزاد با دالر.  طرفدار تجارت یعنیبودن هم  یطرفدار بخش خصوص

و  یکند، اقتصاددانان دولت قبل یفکر م نگونهیا یروحان یشخص آقا

 یوابستگ مدافعاندر واقع از  یو مشاوران آن ها همگ یدولت فعل

اقتصاددانان اطراف دولت  یبرخ یکشور به دالر هستند؛ منته یاقتصاد

هم به دالر  گرید یکنند و برخ یتومان فکر م ۶۰۰۰ یبه دالر باال

اقتصاد دان ها روش  نیا یکنند، اما همگ یتومان فکر م 4۵۰۰دود ح

 یستیالیسلطه دالر امپر دیخواهند از ق ینم نکهیدارند، و ا یکسانی

هم  یچون اقتصاد کشور وابسته به دالر نفت یو از طرف ندیایب رونیب

 .کند یم دایپ شیدالر مرتب افزا نیو تأم هیته یهست تقاضا برا

آن پرداخت و گفت، ترامپ مخالف  ندهیبرجام و آسپس به اثر  یو

اروپا هم  هیاست، اتحاد رانیا یاسالم یجمهور یبرجام و برنامه موشک

است،  رانیا یاسالم یجمهور یبرنامه موشک یمخالف برنامه موشک

مراحل فشار در  نیآخر ط،یشرا نیوضع بازار نفت هم متزلزل است. ا

آنچه مبرهن  یطیشرا نیچن است. تحت رانیا یاقتصاد ستمیداخل س

 نیاست که چن یکشورمان حتم یبازار ارز یاست، انفجار اقتصاد

 .هم افتاد یاتفاق

 یگفت، کارگزاران اصل رانیدانا با انتقاد از انحصار در اقتصاد ا سیرئ

دار بزرگ هستند. البته چند  هینهاد و سرما نیچند رانیا یاقتصاد

تبحر در صادرات و واردات شرکت مقاطعه کار که اهل تجارت و م

شوند.  یمحسوب م رانیا یاقتصاد یجزو کارگزاران اصل زیهستند ن

 تیبه عنوان صاحبان انحصار در فعال رانیا یقتصادا یکارگزاران اصل

که  یبه شدت دالر خواه هستند. وقت یو تجار یخدمات ،یدیتول یها

 یدهایتهد نیو همچن کایدونالد ترامپ در آمر یاقتصاد یدهایتهد

 یجمهور هیها عل میبر بازگشت تحر یاروپا مبن هیاتحاد یاقتصاد

کشورمان قبل از  یاقتصاد یمطرح شد، کارگزاران اصل رانیا یاسالم

دالر از  یداریکردند و اقدام به خر یدست شیشود پ ابیدالر کم نکهیا

 یاقتصاد یکارگزاران اصل ط،یشرا نیتر نانهیبازار نمودند. در خوشب

 یاقتصاد یها تیفعال ایراه اندازند  یکار و بار اقتصاد نکهیا یابر رانیا

و وارد خزانه  یداریخر الرد یادیآن ها دچار اخالل نگردد، مقدار ز

را پر کردند، و  بشانیج قیطر نیاز ا یآن ها حت یکردند و برخ

فراموش کرد که  دیرا نبا نیکردند. ا هیکشور را تخل یبازار ارز نگونهیا

و  یمال یبازارها انیدر جر یعده آدم به اصطالح اقتصاد کی شهیهم

 شیپ نیحضور داشته اند و دارند. ا یو شبه اقتصاد مال یمال یفسادها

 یبه کل جامعه اقتصاد یطیتحت شرا رانیا یکارگزاران اقتصاد یدست

سر باز  یبه صورت هجوم یدست شیپ نیکرد و ناگهان ا تیسرا رانیا

 رانیکرد. در جامعه ا تیسرا رانیتر جامعه ا نییپا یها هیکرد و به ال

و  نکرد دایپول پ ریتحت تأث یمتأسفانه به قدر یشهر یهم بورژواز

 یاصل فهیقرار دارد که از وظ یو فروش دیخر هیو روح یکاسب کار

خودش است، نه دکتر  یخودش غافل شده است؛ نه مهندس سرجا

 نیگاهشان به اخودش است، و نه اقتصاددان و همه آن ها ن یسرجا

مناسب  یشود، و چه زمان یارزان م ایگران  ییکاال یاست که چه زمان

شده  رانیجامعه ا یفروش کاال است. پس نگاه و وجدان درون ای دیخر

 !و فروش و سود دیخر

در  یسوال که، چرا دولت در واکنش به انفجار ارز نیدر پاسخ به ا یو

کشور  یراستا بازار ارز نیر اکرد و د یکشور سرانجام دالر را تک نرخ

بازار و  سمیکرده به مکان یادعا م شهیکرد؟ گفت، دولت هم یسیرا پل

بازار متعهد است. دولت همواره در جهت  یمتعادل ساز یروش ها

کرده است.  تیرا حما یعرضه و تقاضا بخش خصوص یها سمیمکان

 را باز گذاشته یبخش خصوص یها تیراستا دست فعال نیدولت در ا

کرده است تا در واقع خودش را  یخط حرکت م نیدر ا شهیاست و هم

 استیس نیخالص کند؛ نمونه بارز چن یتعهدات دولت یلیخ دیاز ق

بوده است. در  امعهتعهدات دولت نسبت به آموزش و بهداشت ج ییها

توسط دولت  یاقدامات شیسه سال پ میمورد بهداشت اگر منصف باش

از  نکهیا لیبخش به دل نیا یها یارگذ استیانجام گرفت، اما س

ها  نهیزم ریپشتوانه الزم برخوردار نبود خود به خود متوقف شد. در سا

 یو آزاد گذاشتن دست فعاالن اقتصاد یساز یدولت به سمت خصوص

همه  انگریدولت، مقدس و ب یبازار برا سمیرفته است و مکان شیپ

 ی، برخورد و روش هابه فشار ریدولت ناگز نیها بوده است. هم تیواقع

عده را  کی ریاخ یانفجار ارز انیمتوسل شد. ابتدا دولت در جر یسیپل

ارز را به آن ها نسبت داد، بعد هم گفته  متیق شیبازداشت کرد و افزا

نرخ ارز سهم  شیدر افزا یگرینبوده است و افراد د عده نیشد کار ا

درآوردند « نگم بگم»داشته و مقصر بوده اند. بعد هم دولت و  عواملش 

در بازار ارز را  قتیو در حق« موقوف یدوز نهیپ»هم  تیو در نها

 یرا انجام دهد چرا موقع یاقدام نیبستند! اگر دولت قصد داشت چن

هستند، شما که  یمیافراد قد نیا دیفتگ یگفتند، م یم یکه کسان

االن  جهی. در نتدیکرد یم بیرا تعق یتر یمیقد یلیخ ینقطه نظرها



 

 45  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

دارد کار خودش را  تیکردند اما آن پشت، فشار واقع لیر ارز را تعطبازا

 .کند یم

کرد، ساختار  دیبازار ارز پرداخت و تاک ندهیدانا سپس به آ سیرئ

به  یدالر یوابستگ رانیدالر است. ا یبرا یساختار متقاض رانیاقتصاد ا

نفت هم اکنون متزلزل است. چشم انداز  تیدارد و وضع یبازار جهان

 شیافزا ایها  میبازگشت تحر ثیدر بازار نفت از ح رانیا یبرا یا رهیت

 تیوضع نیتوان انتظار داشت که ا ینم جهیوجود دارد؛ در نت ها میتحر

 یها متیق شیو افزا یگرینرخ ارز پابرجا بماند. انفجار د تیتثب یعنی

انفجار توسط دولت به  نیدر راه است و البته ممکن است ا یگرید

« تورم سرکوب شده» یعمل نیانداخته شود. در اقتصاد به چن قیتعو

 یحت ایوجود خواهد داشت  ندهیدر آ یارز تورم. در واقع ندیگو یم

 لیرا به صف تبد یتورم ارز نیخواهد ا یشود، اما دولت م یم دیتشد

سازد؛  لیتبد یو نوبت گذار یبند رهیرا به ج یتورم ارز یحت ایکند، 

کند و انفجار  یهم سر باز م استیس نیا ییجا کی اما غافل از آنکه در

بود؛ نمونه آن هم کشور لهستان است  دقابل کنترل نخواه گرید یارز

همه  یتجربه را پشت سر گذاشته است. برا نیقرن گذشته ا یکه ط

وجود دارد و هم  یتئور یکردم هم نمونه ها انیکه ب ییحرف ها نیا

 .در دسترس است یتجرب ینمونه ها

رابطه دولت و مردم افزود، در  یاسیدانا با اشاره به اقتصاد س سیرئ

دولت  نیاصالح طلب و محافظه کار ا یو جناح ها یواقع دولت روحان

ندارند و اگر اعتراض مردم از حد  یحق چیکنند که مردم ه یگمان م

که دولت وضع  ییها استیبگذارد مقصر خود مردم هستند و نه س

سال ها است که ادامه دارد، سال ها است که  انستدا نیکرده است، و ا

را کنار گذاشته است،  گرانیکند و د یم یخود ریو غ یدولت خود نیا

کند و نمونه آن هم  یم رونیخودش را سرکوب و از صحنه ب نیمخالف

دولت  نیا یبرا یمن راه حل نی. بنابراگریافراد د یاریخود من و بس

 نیداند و ما هم ا یا از خودش نمدولت ما ر نیا نکهیا یندارم، برا

ندارم.  یستیو رودربا ی. من شوخمیدان یدولت را دولت خودمان نم

 یحق انتخاب شدن برا یشود ول یکه انتخاب م یجمهور سیرئ

 ندهیتواند نما یاست و اشکال دارد و نم وبیمع ستیقائل ن گرانید

لکنت  ونآسوده، بد یباشد که در فراغ بال و با خاطر یمردم یواقع

 .کنند یانتخاب م ندهینما ندیآ یزبان و بدون ترس و لرز م

دولت پرداخت و  تیبه نگاه خود به وضع انیاقتصاددانان در پا نیا

هم  یدولت ندارم و راه حل نیا یبرا یمن راه حل نیکرد، بنابرا دیتاک

 استیافق س نکهیا یبرا رد،یپذ یدولت نم نیدانم ا یم میگو یکه م

در ته خط بر راه حل سرکوب استوار گشته  ین روحاندولت حس یها

کند و آن ها را از  یمردم را آشوبگر قلمداد م ساس،ا نیاست و بر هم

کند و نرخ ارز  دایپ شیتورم افزا ندهیخواهد کرد. اگر در آ رونیصحنه ب

ارزاق،  متیق ینرخ ارز بر رو نیداشته باشد، ا یصعود بیدوباره ش

 نیگذارد. همچن یم ریمردم تأث یزندگ یمسکن، و در کل رو متیق

کنترل شود و دستمزدها به گونه  لیالح فیاگر حداقل دستمزد به لطا

طبقه کارگر نداشته  یازهایبه ن یکفاف چیکند که ه دایپ شیافزا یا

دولت با  نکهیخود به خود آشوب زا است، مگر ا یطیشرا نیباشد، چن

 یتیخود به خود نارضا طیاشر نیروبه رو باشد. ا یجامعه گورستان کی

عادالنه تر درآمد و ثروت  عیزکه راه حل، تو میساز است. بارها گفته ا

 نیگذرد. ا یم عیاز راه دخالت در امور بازتوز رانیاست. راه رشد ا

و  یدولت خاتم ینژاد، و حت یدولت احمد یدولت و حت نیموضوع را ا

به  نکهیا یاند براعنوان قبول نداشته  چیبه ه یرفسنجان یدولت هاشم

)بازگشت  دارند. اداعتق سمیبرالیو نئول یساختار لیتعد یها استیس

 به فهرست(

با فساد  یرانیا یاز کاال تیچالش تحقق شعار سال؛ حما 5

 شود ینم
 (9۷ اردیبهشت ۲)خبرگزاری تسنیم  

 
با اشاره  م،یتسن یخبرگزار یاقتصاددر گفتگو با خبرنگار  یداود چراغ

 زانیگفت:  در حال حاضر م یرانیا یاز کاال تیحما یبه چالشها

دالر  اردیلیم ۲۰دالر است، اگر  اردیلیم ۵۰ رانیا انهیواردات سال

به  زیاست ن یمصرف یقاچاق را که عمدتا به شکل کاال انهیواردات سال

با  یرانیکسب و کار و  اشتغال ا یمشخصا فضا میکن ضافهآمار ا نیا

 .و مصرف روبرو خواهد بود دیدر تول یجد یها چالش

در  یاز موانع اساس یکی زین یتیریضعف نظام مد  نکهیا انیبا ب یو

کرد: در  دیو اشتغال در کشور است، تاک دیاز تول تیحما ریمس

اند  به کار گرفته شده یمقررات افراد یو اجرا یاستگذاریس یها حوزه

 یختگیو متاسفانه بر هم ر باشند یشنا نماقتصاد آ هیکه با اصول اول

 یذهن یها دانسته یبر مبنا یریگ میاز تصم یناش ینظامات اقتصاد

 .ستیتجربه شده ن یاقتصاد یافراد بوده و منبعث از مبان نیا

کسب و کار در  یفضا یها با اشاره به چالش یپژوهشگاه بازرگان عضو

 یبرا یفعال اقتصادو اشتغال گفت: در حال حاضر  دیاز تول تیحما

سال به دنبال  کیکسب و کار مجبور است حداقل  کی یانداز راه

کشور  چیروند در ه نیشروع کسب و کار باشد. ا یمجوزها افتیدر

دچار نقصان  ریمس نیشود و متاسفانه در ا ینم دهید یا افتهیتوسعه 

 .میهست
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 هیاول یاه از ضرورت یکی یاتیاصالح نظامات مال نکهیا انیبا ب یچراغ

و اشتغال است گفت: متاسفانه امروز در کشور  دیاز تول تیدر حما

که تخلف  ییو شرکتها دهد ینم یکاف اتیمال کند یکه تخلف م یفرد

در کشور  یاتیعدالت مال یساز ادهیبپردازند. در پ اتیمال دیبا کنند ینم

 جادیو ا دیدر رونق تول یجد یموضوع چالشها نیو ا میا ودهموفق نب

 .کرده است جادیشتغال در کشور اا

و مقررات تحت عنوان حقوق مصرف  نیقوان یاجرا  سهیبا مقا یو

گفت: در کشور ما قانون  افتهیتوسعه  یو کشورها رانیکننده در ا

شده در  نیاز حقوق مصرف کننده تنها در شش صفحه تدو تیحما

 فکت نیآمده است. هم 9۰قانون در  نیا هیکه در کشور ترک یحال

از حقوق مصرف کننده در کشور ما از  تیحما دهد یساده نشان م

 .ستیخود برخوردار ن یاصل گاهیجا

نظام  لیاز قب ینظامات کالن اقتصاد یساز نهیبا اشاره به به یچراغ

 ینظامات مورد بازنگر نیگفت: اگر ا یاتیو مال ،یبانک ،یارز ،یا تعرفه

همچنان پابرجا خواهد در کشور  دیمشکالت تول رندیقرار نگ یاساس

 .ماند

کسب و کار در  یکرد: متاسفانه فضا دیتاک یکارشناس اقتصاد نیا

 نیا یبرا میا و نتوانسته ستیجامعه ن فیاز اقشار ضع تیجهت حما

کسب و  یها با برچسب بیترت نیو به ا میکن جادیافراد شغل مناسب ا

 .میا هافراد را از چرخه اشتغال خارج کرد نیا رمولدیغ یکارها

عمده  یها از چالش یکی ینظامات کنترل و بازرس نکهیا انیبا ب  یو

از حقوق مصرف کننده است گفت:  انتیدر حوزه ص رانیا یاقتصاد

است که عموما نظارت  ییها حمل و عرضه کاال از جمله حوزه د،یتول

به  تیحاکم ینظارت به جا فهیکامل بر آنها انجام نشده چرا که وظ

سپرده شده است.  یصنف یها تشکل به یتیحاکمدستگاه  یجا

موارد دولت  نیاست که بهتر است در ا یتیحاکم فیوظا کی ها یبازرس

 .ردیکمک بگ ینهاد عموم کیبه عنوان  ها یاز شهردار

عمدتا  یها کشور در شبکه ینظام عرضه کاال نکهیا انیبا ب یچراغ

ت به صورت محصوال عیواحدها توان توز نیو ا شود یانجام م یسنت

شده  دیتول ییکاال و محصول نها طیشرا نیگسترده را ندارند گفت: در ا

توجه  زینکته ن نیبه ا دیبا یشده و در ثان عیتوز تیبا محدود  در شبکه

. ردیگ یفروشندگان قرار م اریدر اخت یداشت کاال به صورت اعتبار

در محصول نظام عرضه را  عیو توز یاعتبار صیتخص ندینقص در فرآ

 .کشور با چالش روبرو کرده است

 یاز اجزا یکیحوزه حمل و نقل به عنوان  یها با اشاره به چالش یو

 ریگفت: مقاد یرانیا یکاال دیاز تول تیحما یبرا یگذار استیمهم س

در  یو معدن یکشاورز یها از محصوالت بخصوص در حوزه یادیز

حوزه  نیدر ا نییپا یور رفته و بهره نیانتقال به محل مصرف از ب ریمس

  )بازگشت به فهرست( .شود یمحصوالت م افزودهباعث کاهش ارزش 

 شدند رانیمصمم به خروج از ا ییشرکت بزرگ اروپا 8
 (9۷اردیبهشت  ۲9)خبرگزاری تسنیم  

 
 یاتاق بازرگان یرسان اطالع گاهیبه نقل از پا میتسن یگزارش خبرگزاربه 

درباره خروج  کایآمر یجمهور سیرئ میروز پس از اعالم تصم ۱۰ ران،یا

 یبرا هیاتحاد نیاروپا اعالم کرد ا هیاتحاد ونیسیکم سیاز برجام، رئ

 رانیا هیعل کایآمر یها میدر برابر تحر ییاروپا یها محافظت از شرکت

بر  یمبن ییاجرا درآورد. اما خبرها قرار است مقررات بازدارنده را به

به  رانیاز ا ییاروپا یتیبزرگ و چندمل یها از شرکت یرخخروج ب

 منس،یز ،یچون توتال، ان یبزرگ یها . خروج شرکترسد یگوش م

 دانهینوم ییخبرها رانیو... از ا انتسیمرسک، ساگا، آل ،یلیدن رباس،یا

رخ  اروپا به یاسیس یها تالش کردن یرا در خنث کایآمر تاست که قدر

 .کشد یم

 ونیسیکم سیرئ ،«ونکریژان کلود » ،«نیگارد»نامه گزارش روز به

مشابه  یقصد دارد مقررات هیاتحاد نیاروپا، اعالم کرده که ا هیاتحاد

با  ییاروپا یها شرکت یکند که مانع از همکار ییرا اجرا ۱99۶قانون 

 ونکریوضع کند، شود.  رانیا هیقرار است عل کایکه آمر ییها میتحر

 ییاروپا یها از شرکت میدار فهیاروپا وظ ونیسیکم عنوان هما ب»گفت: 

 نیو به هم می. اکنون الزم است که دست به اقدام بزنمیمحافظت کن

را آغاز  "۱99۶مقررات بازدارنده " یساز فعال ندیاست که فرآ لیدل

اروپا در  هیامور خارجه اتحاد رانینشست وز انی. او که در جر«میکن یم

 نیکرد که ا دیدر ادامه تأک گفت، یسخن م ارستانبلغ تختیپا هیصوف

 .مه اجرا خواهد شد ۱۸ــ  بهشتیارد ۲۸قانون صبح روز جمعه 

 

در حال وضع  هیاتحاد نیا یگفته اعضا ونکریبنا بر آنچه ژان کلود  

را  ییاروپا یها شرکت هیعل کایآمر هیثانو یها میهستند که تحر یقانون

را  یدادگاه چیقانون ه نیا نشناسد. تیرسم به رانیبا ا یهمکار لیدل به

 هیعل دیکاخ سف یکه ممکن است از سو مهیدر جهت اعمال جر

 رانیا یاسالم یمنظور انجام تجارت در جمهور به ییوپاار یها شرکت

که بانک  دهد یم دی. سخنان او نوشناسد ینم تیرسم وضع کند، به

را  رانیدر ا ییاروپا یها شرکت یگذار هیاروپا، سرما یگذار هیسرما

به  قیکوچک و متوسط تشو یها شرکت ایبخشد  لیتسه
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 جمهور سیمکرون، رئ انوئلام حال، نیشوند. باا رانیدر ا یگذار هیسرما

 نهیزم نیدر ا یرا از همکار یتیفرامل یها شرکت یفرانسه در سخنان

. «ستمیشرکت توتال ن رعاملیمن مد»مستثنا کرد و گفت:  یریتعب به

 یاقتصاد یها روز به بنگاه ۱۸۰ کایآمر یدار هوزارت خزان گرید یاز سو

خبر، خط  نیرا ترک کنند، صرفاً با اعالم ا رانیمهلت داده تا ا

 CMAجهان،  ینریکانت سیسرو نیتر مرسک، بزرگ یران یکشت

CGM ،Evergreenرا  رانی، صدوهفتاد روز مانده به مهلت ترامپ ا

 .ترک کردند

 توتال 

اعالم کرده  یا هیانیرکت توتال با صدور بش ؛ینفت و گاز فرانسو شرکت

 االتیا یها میمتحده از برجام و بازگشت تحر االتیبا توجه به خروج ا

مجبور است  رد،یقرار نگ تیکه مورد معاف یدر صورت ران،یا هیمتحده عل

درصد سهامداران  3۵خارج شود.  یاز پروژه اکتشاف گاز پارس جنوب

شرکت  نیا نیاند؛ همچن کرده یارگذ هیشرکت سرما نیدر ا ییکایآمر

 نیدارد که ترس از بلوکه شدن ا کایدر آمر ییدالر دارا اردیلیم ۱۰

توتال  ینیگزینفت از امکان جا ریوجود دارد. وز کایاموال از طرف آمر

خبر داد و  CNPC ینیبا شرکت چ یپارس جنوب ۱۱فرانسه در فاز 

 یود ندارد؛ اما مبلغوج یا مهیاز قرارداد جر الخروج توت یبرا»گفت: 

کار،  یکرده است تا زمان اجرا نهیقرارداد هز نیکه توتال تاکنون در ا

 یامضا هینفت در حاش ریزنگنه وز ژنی. ب«شود یبازپرداخت نم

 نیب ومیکرنج با کنسرس ینفت دانیتوسعه م یالملل نیموافقتنامه ب

جوز م کایکرده است اگر آمر المتوتال اع»پرگس گفته است:  یالملل

خروج  ندیرا صادر نکند بر اساس قرارداد، فرآ ها میتوتال از تحر تیمعاف

 .کند یرا آغاز م یپارس جنوب ۱۱از قرارداد توسعه فاز 

 ۱۱در توسعه فاز  تیکه توتال فرانسه از فعال یقرارداد، در صورت طبق

آن  نیگزیجا نی. چی.سی.ان.پیکنار برود شرکت س یپارس جنوب

در صورت  نی. چی.سی.ان.پیس» نکهیا انیا ب. زنگنه ب«شود یم

در صورت »گفت:  ،«ردیگ یم اریسهام توتال را در اخت ،ینیگزیجا

 یباق رانیشرکت پتروپارس ا زیناز قرارداد  ینیخروج طرف چ

 .«ماند یم

 یلیدن 

دنبال خروج  به ییایتالیفوالد ا دکنندهیتول ،ییایتالیفوالد ا شرکت

 رانیا یها سفارش یپوشش مال افتنی یااز برجام، کار بر کایآمر

دالر( را متوقف کرد. الساندرو  اردیلیم ۱.۸) وروی اردیلیم ۱.۵ارزش  به

با توجه به خروج »شرکت گفته است:  نیا ییارشد اجرا ریمد ن،یلیویتر

 ه،یثانو یها میها از ترس مواجه شدن با تحر توافق، بانک نیاز ا کایآمر

در  یلی. شرکت دن«ستندین رانیا یها پروژه هیسرما نیآماده تأم گرید

ارزش حدود  به رانیبا ا یتوافقنامه چهارچوب تجار کی، ۲۰۱۶سال 

 .دالر امضا کرد اردیلیم ۵.۷

 ساگا

فعال است و در اکتبر  یدیخورش یکه در حوزه انرژ ینروژ یشرکت 

 یارائه خدمات انرژ یبرا وروی اردیلیم ۲.۵ارزش  به یقرارداد ۲۰۱۷

 «نیام یدهندگان انرژ توسعه»مدت پنج سال با شرکت  به یدیخورش

خروج از برجام،  یترامپ برا میامضاء کرده است. اما بعد از اعالم تصم

شرکت  نیاز خروج ا« ساگا»توسعه شرکت  ریمد «نکوپفیگائوت است»

 .خبر داده است رانیاز ا

 رباسیا

 لیتحو یبرا اعالم کرد که ۲۰۱۶در دسامبر  رباسیا ییاروپا شرکت

فروند  3قرارداد امضاء کرده است و تا کنون تنها  ران،یجت به ا ۱۰۰

 .داده است لیکشور تحو نیرا به ا یجت مسافربر

 یان

و  ینفت یها دانیمطالعه م یبرا ۲۰۱۷در ژوئن  یان ییایتالیا شرکت

گرفته توافق  میشرکت تصم نینامه امضاء کردند. ا توافق رانیبا ا یگاز

 ا،یتالیا یشرکت ان ریمد ،«یدسکالز ویکلود»لغو کند.  رانیبا ا خود را

در نشست ساالنه خود به سهامدارانش گفته که تمام طلب معوق خود 

کشور را از تهران  نیسال گذشته در ا یها یگذار هیران بابت سرمایاز ا

 .ندارد رانیدر ا دیپروژه جد یاجرا یبرا یگرفته و قصد

 مرسک

 یرانیشرکت کشت نیتر بزرگ (Maersk) مرسک یدانمارک شرکت

 یها تیفعال هیاعالم کرد که کل بهشتیارد ۲۷جهان روز پنجشنبه 

 نیگفته محمدحس را متوقف خواهد کرد. به رانیخود با ا یتجار

مانند مرسک و  یبزرگ یها شرکت یران یاسبق کشت رعاملیداجمر، مد

، نگران هستند که دارند کایآمر رد یبازار بزرگ نکهیسبب ا به یمرس

 .شوند کایآمر یها میمشمول تحر

 انتسیآل

 Allianz آن،  یاست، که دفتر مرکز یخدمات مال یتیشرکت چندمل

شرکت بر ارائه  نیا یآلمان قرار دارد. تمرکز اصل خ،یدر شهر مون

 نیدوازدهم انتس،یشرکت آل ۲۰۱۰است. در سال  مهیخدمات ب

 ۲۰۱۰ده و در فهرست سال در جهان بو یشرکت بزرگ خدمات مال

جهان، قرار داشت.  یها ن شرکتیاز بزرگتر ۲3مجله فوربس، در رتبه 

و بورس فرانکفورت  ورکیویدر بازار بورس ن انتسیآل مهیسهام شرکت ب

شرکت خدمات  نیعنوان سوم اکنون به شرکت هم نی. اشود یمعامله م

از  کایروج آمر. حاال با اعالم خشود یجهان شناخته م یو بانکدار یمال

 )بازگشت به فهرست( .دشو خارج رانیگرفته از ا میتصم انتسیبرجام آل
                                                 
 


