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 مقاله
اقتصاد  یبرجام برا یتیخاص یب لیدل 9 |یاختصاص یگفتگو

 یبه برجام و مذاکره واه دیام دندیمردم باالخره فهم ران؛یا

    است
 (۹۷خرداد  ۸تسنیم خبرگزاری )  

 
باشگاه خبرنگاران پویا، بسیاری از  ر اقتصادیبه گزارش خبرنگا

ای  لحاظ هزینه فرصت برجام معامله کارشناسان اقتصادی معتقدند به

سودمند برای کشور نبود. اکنون که شرایط از آن جو هیجانی گذشته 

دور از هیاهو وجود  فاصله گرفته، امکان بررسی علمی و عقلی آن به

طور کلی برجام گشایش  ینکه آیا بهدانید در ا طور که می دارد؛ همان

همراه داشته یا خیر، بین کارشناسان  معناداری برای اقتصاد کشور به

اقتصادی اختالف نظر وجود داشت و اکنون نیز سؤال اینجاست که 

اثرات خروج آمریکا از برجام و عدم همکاری احتمالی اروپا با ایران چه 

اید، در این رابطه با علی نم هایی برای اقتصاد کشور ایجاد می چالش

اسالمجو، پژوهشگر مسائل مالی و مدرس دانشگاه امام حسین)ع( 

 وگو کردیم. گفت

ها، برگشت پذیر  وگو لغو نشدن یکباره تحریم اسالمجو در این گفت

های بزرگ اروپایی با  ها در برجام، عدم همکاری بانک بودن تحریم

ل ارز، کاهش سرمایه گذاری ایران، فروش نفت در برابر کاال بدون انتقا

شده به کشور، عدم انتقال  خارجی، عدم بازگشت تمامی دالرهای بلوکه

تکنولوزی در قراردادهای جدید، کاهش صادرات و ایجاد فضای روانی 

دلیل اصلی و مهم  ۹تخریبی علیه اقتصاد و معیشت مردم را 

 کرد. خاصیت بودن برجام برای اقتصاد حتی با حضور آمریکا اعالم بی

توانست در اقتصاد کشور  وی با اشاره به اثرات مثبتی که برجام می

فروش نفت و انتقال   داشته باشد گفت: یکی اینکه تحریمها را بردارد،

روی کشورهای دنیا برای  پول را تسهیل نماید، اثر روانی مثبتی به

طور خاص اقتصادی( با ایران داشته باشد و یا در داخل این  تعامل )به

شده کشور آزاد شود،  اثر موجب رونق اقتصادی گردد، پولهای بلوکه

گذاری خارجی افزایش یابد و ... که در ادامه اشاره خواهد شد  سرمایه

 طور معناداری اتفاق نیفتاد! کدام از موارد فوق به که هیچ

طور کلی  این استاد دانشگاه با تصریح به اینکه برخی از مسئوالن به

 و آب آلودگی  تا گرفته بیکاری  صادی در کشور را ازهمه مشکالت اقت

 ایجادشده، روانی جو چنین در: گفت دادند می نسبت ها تحریم به هوا

 اعالم روز این در" گفت برجام شدن اجرایی روز در جمهور رئیس

 نقل، و حمل به مربوط  بانکی،  مالی،  دارم که تمامی تحریمهای می

 و لغو  باره یک به اقتصادی تحریمهای تمام و گرانبها فلزات و پتروشیمی

 .شد خواهد تعلیق نه

وی افزود: کالم رئیس جمهور حاوی سه نکته اساسی و قابل تکیه بود 

 باره لغو نشد. یک که در خارج محقق نشد یعنی همه تحریمها به

درصد تحریمها با برجام  ۵۰علی اسالمجو با اشاره به اینکه در واقعیت 

تی روی کاغذ نیز رفع نشدند گفت: مثالً اگر به بخش لغو نشدند و ح

توانیم ببینیم که در این قسمت این  دوم پاورقی ششم مراجعه کنیم می

 نکته آورده شده است.

درصد تحریمهایی  ۵۰این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه از 

 آن درصد ۴۰ و است بوده لغو آن درصد ۱۰ تنها شد برداشته که 

 شده برداشته تحریمهای درصد ۸۰ دیگر عبارت به: گفت اند شده تعلیق

 .بودند تعلیق جنس از

باره نبود بلکه  یک وی با ابراز اینکه همین مقدار از لغو تحریمها نیز به

ای بود گفت: قرار بر این شد که بخشی از تحریمها در روز  مرحله سه

 ۱۰یگر سال بعد از اجرای برجام و بخشی د ۸اجرای برجام و بخشی 

سال بعد از اجرای برجام که آن هم باید به تأیید آژانس برسد برداشته 

 توان در ضمیمه پنجم برجام مالحظه کرد. شود که این مطلب را می

 پذیری تحریمها ترین اشکال در تدوین برجام برگشت * اساسی

علی اسالمجو با تذکر به اینکه مهمترین نکته در تصویب برجام این 

 ۳۷و  ۳۶پذیر هستند گفت: در بند  می تحریمها برگشتاست که تما

شورای امنیت سازمان  ۲۲۳۲قطعنامه  ۱۲و  ۱۱متن اصلی برجام و 

 توان مشاهده کرد. ملل این موضوع را می

وی با اشاره به این نقایص برجام گفت: نتیجه این موارد در مورد برجام 

 از خارج یتیظرف بر توان نمی کشور  این است که بر ساخت و توسعه

 ریزی برنامه داخلی های داشته اساس بر باید و کرد اعتماد و تکیه کشور

 .کرد

توانست لغو  اسالمجو با اظهار اینکه مهمترین یافته اقتصادی برجام می

تحریمهای بانکی و فروش نفت باشد گفت: در این زمینه نیز برجام 

 چنان توفیقی نصیب اقتصاد کشور نکرد. آن

هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران از تصویب برجام * کارنکردن 

 تاکنون

در طول اجرای برجام همچنان "این استاد دانشگاه با بیان اینکه 

بانکهای بزرگ و مؤسسات بزرگ مالی اروپایی با ما کار نکردند و 
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کنند و فقط چند بانک کوچک و متوسط کشورهایی چون ترکیه و  نمی

 دهند. کره انجام می

اره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر ورود ارز به کشور با وی با اش

طور توضیح داد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و  گونی این

روی پرونده بابک زنجانی درست شد، در  هایی که به رغم جنجال علی

نفر مانند زنجانی برای  ۵این دولت نیز از دولت مجوز گرفته شد تا 

شده نیز کماکان با  های فروخته رز یا دالر نفتایران نفت بفروشند! و ا

شد! بعد از برجام هم که مثالً گشایشی  چمدان و گونی وارد کشور می

ازای ورود کاال اتفاق  برای فروش نفت برای کشور ایجاد شد عمدتاً به

 افتاد. می

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کانالی که برای کشور گشوده شد 

توانستیم کاال وارد کنیم و اثرات این کار  ض نفت میعو این بود که به

این است که اوالً عمدتا نوع کاالی واردی پیشنهادشده از طرف 

کشورهای مقصد بود و نه نیاز واقعی کشور، ثانیاً دولت مجبور بود که 

کاال را وارد کند و آن را تبدیل به پول کند و سپس در بودجه از آن 

 دست دولت. نابودی تولید داخلی بهاستفاده کند و این یعنی 

گذاری خارجی در طول مدت اجرای  * روند نزولی جذب سرمایه

 برجام

گذاری خارجی  علی اسالمجو در مورد تأثیر برجام بر جذب سرمایه

گفت: در این زمینه نیز آمار جالبی وجود دارد چرا که در چند سال 

است؛ یعنی سال  اخیر میزان سرمایه گذاری خارجی روند نزولی داشته

ها در دولت دهم( میزان سرمایه خارجی در  )در زمان اوج تحریم ۲۰۱۲

 ۳به  ۲۰۱۳میلیارد دالر بوده است که این میزان در سال  ۴.۶کشور 

 ۲۰۱۴میلیارد دالر کاهش یافته و در ادامه این سیر نزولی در سال 

دار میالدی مق ۲۰۱۵رسد و در سال  میلیارد دالر می ۲.۱میالدی به 

رسد که این میزان در  میلیارد دالر می ۲.۰۵سرمایه گذاری خارجی به 

 ۱.۰۶ماه بعد از برجام باز کاهش یافته و به  ۹یعنی  ۲۰۱۶سال 

 رسد. میلیارد دالر می

وی درباره چرایی این رخداد و روند نزولی سرمایه گذاری خارجی در 

گذاران  هچند سال اخیر گفت: در شرایط اقتصادی فعلی حتی سرمای

آیند چه توقع وجود دارد که  گذاری نمی سمت سرمایه داخلی نیز به

گذاری وارد شود؟ چرا که جذب  سرمایه گذار خارجی برای سرمایه

وکار دارد که اکنون  سرمایه گذار الزاماتی از جمله بهبود محیط کسب

 شود. توجهی می وجود آوردن زیرساختهای آن بی برای به

دی درباره اثر دیگر اقتصادی که برای برجام ذکر این کارشناس اقتصا

شده است گفت: نهایت از ادعای  شود و آن در مورد پولهای بلوکه می

 شده اعالم و شده آزاد مقدار آخرین نیز شده مطرح میلیارد دالر ۱۰۰

 .است شده کشور وارد دالر میلیارد ۱۰ نهایت

ه کار با کشورهای اسالمجو افزود: در بحث انتقال تکنولوژی نیز تجرب

 غربی به ما آموخته که اتفاق خاصی صورت نخواهد گرفت.

 درصدی صادرات در سال تصویب برجام16* کاهش 

وی افزود: در گسترش صادرات با برجام و غیره اتفاقی که صورت 

خواهد،  گیرد بلکه احتیاج به تولید دارد که تولید نیز زیرساخت می نمی

درصدی صادرات را ۱۶مضا شد کاهش که برجام ا ۹۴در همان سال 

 مشاهده کردیم.

این استاد دانشگاه با تذکر اینکه برجام اثرات تخریبی نیز بر اقتصاد 

کشور نیز داشته است گفت: با توجه به اینکه اثرات قابل مالحظه در 

خواست اقتصاد کشور را با عملیات روانی  برجام وجود نداشت؛ دولت می

ن کار موجب بیماری روانی اقتصاد شد؛ این درمان کند که در عمل ای

ناپذیری  مدت باشد صدمات جبران راهکاری است که اگر برای طوالنی

 سازد. به اقتصاد کشور و اعتماد مردم وارد می

وجود آمدن این جو، فضای عمومی جامعه برای  وی افزود: اکنون با به

ت و برای جای تالش تولید وابسته به خبر شده اس گشایش اقتصادی به

گیرد تا  مثال اکثر مردم منتظرند ببینند که ترامپ چه تصمیمی می

 وضعیت معیشت آنها تغییر کند.

 کننده تولید و تولیدکننده درمانی اقتصاد ویران * روان

اسالمجو با اشاره به اینکه این واکنش جامعه عکس العملی به فضای 

ای پرداختن به ج روانی بود که دولتمردان ایجاد کرده بودند و به

واقعیت اقتصادی عملیات روانی را برای اقتصاد کشور تجویز کرده 

گاه خبر تحریم برای افکار عمومی  بودند گفت: مثالً در گذشته هیچ

ای که اکنون اهمیت یافته نبود و این فضا ویران کننده تولید  اندازه به

گذاری  جای فعالیتهای تولیدی و سرمایه است چرا که سرمایه گذار به

فکر فعالیتهای غیرتولیدی همچون خرید و نگهداری طال،  در تولید به

 ارز و ... است.

این استاد دانشگاه خطر دیگر را که خالف اقتصاد مقاومتی نیز است که 

همراه خود داشت خطر افزایش وابستگی به نفت دانست و  برجام به

جای اینکه  بهافزود: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که باید 

ایع خود را گسترش بدهیم صن باشیم فروشی نفت، گاز و...  فکر خام به

 فروشی بود. در صورتی که برنامه برجام گسترش خام

 * اشکال برجام ربطی به بودن یا نبودن آمریکا در آن ندارد

معطل ماندن به  بندی مباحث خود با هشدار عدم اسالمجو در جمع

ت: مشکل برجام بودن یا نبودن آمریکا نیست نتایج برجام اروپایی گف

بلکه برجام عایدی برای اقتصاد کشور نداشته است و اگر کشور را 

همچون گذشته معطل برجام بگذاریم شرایط رکودی ادامه پیدا خواهد 

 )بازگشت به فهرست( کرد.



 

 3  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 ینگینقد تیسوداگرانه؛ راهِ هدا یاز بازارها یستان اتیمال

 دیبه سمت تول
 (۹۷خرداد  ۲۰خبرگزاری تسنیم ) 

 
های جدیِ پیش روی تولید و رشد  چالش ؛ یکی ازخبرگزاری تسنیم

اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است، 

و بازده باالیی که دارند، سبب رکود که ازقضا به دلیل ریسک پایین 

عنوان نمونه در بازارهایِ سفته  اند. به مزمن در بخش مولد اقتصاد شده

بازانه مانند بازار مسکن، زمین، طال، ارز، اتومبیل و... کاالیی خریداری 

افزوده، با هدف  گونه تغییر شکل یا ایجاد ارزش شود و بدون هیچ می

رسد. این بازارهای  هی به فروش میزمان کوتا کسب سود، در مدت

گذاری آحاد اقتصادی کشور  سفته بازانه بخش زیادی از قدرت سرمایه

را جذب خود کرده است و به مانع بزرگی در برابر رونق بخش مولد 

 اند. شده شود، تبدیل اقتصاد، که منجر به اشتغال می

که اما این مسئله، تنها مختص به کشور ایران نبوده و نیست، بل

عنوان یک مشکل  بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا به

حال این کشورها با یک مکانیسم بسیار ساده،  بالقوه وجود دارند، بااین

اند. درواقع تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات  این معضل را مهار کرده

اند بازده  ها، سعی کرده از اختالف قیمت خرید و قیمت فروش دارایی

گذاری در بخش  های سرمایه بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزه

مولد اقتصاد افزایش یابد. این نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر 

عنوان یک پایه مالیاتی  تواند به شود، می ای شناخته می عواید سرمایه

گذاری در کشور، کارایی نظام  دهی سرمایه جدید و با هدف جهت

ی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را مالیات

 فراهم کند.

ای عبارت است از مالیات بر سود  طورکلی مالیات بر عواید سرمایه به

ها )اختالف قیمت فروش و قیمت خرید  حاصل از فروش دارایی

دارایی(. توجه شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند 

منظور کسب سود سفته  رفع نیازهای مصرفی خود، بهکه عالوه بر 

هایی از جنس مسکن، طال، ارز و...  بازانه، به خریدوفروش مکرر دارایی

ها پیش  عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال پردازند. این مالیات به می

مثال در آمریکا از   عنوان شود، به یافته اخذ می در اکثر کشورهای توسعه

شود. شیوه اعمال این مالیات به این  ن مالیات اخذ میای ۱۹۱۳سال 

ساله( برای  ۲صورت است که معموال یک آستانه زمانی )مثالً 

شود، در این حالت اگر فردی  زمان نگهداری دارایی تعیین می مدت

عنوان  دارایی خود را زودتر از آستانه زمانی مذکور به فروش برساند به

شود،  ده و با نرخ باال مشمول مالیات مییک فعالیت سوداگرانه دیده ش

که بیش از آستانه مذکور دارایی را نگهداری کرده باشد با  و درصورتی

توجه  باره نکات زیر قابل شود. دراین نرخ کمتری مشمول مالیات می

 است:

شوند،  ها تحت شرایط خاصی مشمول این مالیات می دارایی .۱

ن یک مسکن مصرفی عنوا مثال مسکن اول هر فرد به عنوان به

 تلقی شده و همواره از این مالیات معاف است.

قدری زیاد شود  مدت و بلندمدت نباید به اختالف نرخ کوتاه .۲

ها شود بلکه سهولت خریدوفروش  که موجب قفل دارایی

 های سوداگرانه کنترل شود. دارایی باقی بماند و فقط فعالیت

که  طوری ید نیست، بهدر مورد بازار مسکن در ایران، وضع اصالً جد

وقتی مشاورین هاروارد برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در 

برنامه چهارم قبل از انقالب به ایران آمدند، پس از مدتی به این 

بندی رسیدند که مردم ایران، بیشتر تمایل به خریدوفروش و  جمع

معطوف  جای انداز و فعالیت خود را به داللی زمین و مسکن دارند و پس

گذاری صنعتی، روی زمین و مسکن متمرکز  نمودن به سمت سرمایه

گذاری صنعتی در کشور را فراهم  کرده و زمینه محدود شدن سرمایه

اند. این در حالی است که داللی و سوداگری در بازار مسکن و  کرده

مراتب بیشتر و  به ۱۳۴۰های اخیر نسبت به دهه  زمین در سال

 ۱۰۰گذاری در مسکن، بعضاً بیشتر از  تی سرمایهشدیدتر شده است. وق

گذاری در بخش صنعتی  ای برای سرمایه درصد سود دارد؛ چه انگیزه

ماند؟ در این حالت است که اهمیت اعمال مالیات بر عواید  باقی می

هایی مانند مسکن غیرمصرفی بیش از پیش مورد  ای بر دارایی  سرمایه

 گیرد. توجه قرار می

شود که توجه  زار تنظیم گری، زمانی بیشتر درک مینقش چنین اب

ای در نظام بانکی، نقدینگی  داشته باشیم با کمترین کاهش نرخ بهره

هزارمیلیاردی کشور، از حالت فریز درآمده و شروع به حرکت  ۱۵۰۰

کننده، این  کند، در چنین حالتی، در صورت نبود ابزارهای هدایت می

کند؛ شاهد این  ی غیرمولد حرکت مینقدینگی عظیم به سمت بازارها

مطلب، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود 

ها و حرکت  که موجبات خروج بخش کوچکی از نقدینگی از بانک

سوی خرید طال و ارز شد و در پی آن و با توجه به سرکوب شدن  به

یمت دالر ای شد برای افزایش ق های گذشته، جرقه قیمت دالر در سال

و طال، این در حالی است که وجود مالیات در این بازارهای غیرمولد، 

 گذاری در این بازارها بکاهد. توانست از سرعت و شدت سرمایه می
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اند  ای عبارت طورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه به

 از:

های مولد به نسبت  گذاری در فعالیت ترجیح سرمایه .۱

های غیرمولد مانند طال، ارز، و  ذاری در فعالیتگ سرمایه

 مسکن غیرمصرفی

کاهش سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات  .۲

 شدید قیمت مسکن

شبه  کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یک .۳

ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف 

 اقتصادی آحاد جامعه

 مدی برای دولتایجاد منبع پایدار درآ .۴

لذا بعنوان یک راهکار عملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی 

در بازار مسکن، طال و ارز و همچنین جهت هدایت نقدینگی به سمت 

ای  شود مالیات بر عواید سرمایه فعالیت های مولد اقتصاد، پیشنهاد می

ابق بعنوان یک پایه مالیاتی جدید، پس از طراحی دقیق قانون آن مط

شرایط کشور، از طرف دولت و در قالب یک الیحه به مجلس داده شود 

 تا به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد.

 )بازگشت به فهرست(  *محمدجواد قاسمی

 سرمایه گذاری
 شوند یآماده م رانیخروج از ا یبرا یسیسوئ یشرکت ها

 (۹۷خرداد  ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از پایگاه خبری سوئیس اینفو،  خبرگزاری تسنیم به گزارش

چند روزنامه سوئیسی گزارش دادند که شرکت های سوئیسی فعال در 

ایران از دو هفته پیش انعقاد قراردادهای جدید در ایران را متوقف 

 .کرده اند

افی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت، چند شریف نظام م

 .شرکت سوئیسی قرار است شعبات خود در ایران را تعطیل کنند

اما دقیقا مشخص نیست که شرکت های سوئیسی به خصوص در حوزه 

های مهندسی، داروسازی و عرضه کاال و خدمات از سیاست جدید 

حلیلگران، جامعه تجاری آمریکا علیه ایران متاثر خواهند شد. به گفته ت

سوئیس امیدوار است که تالش های اتحادیه اروپایی جهت محافظت از 

شرکت های اروپایی در مقابل تحریم ها، موجب حمایت از آنها شود. 

بروکسل قصد دارد با توسل به مقررات منع کننده در مقابل تحریم 

 .های ضد ایرانی آمریکا ایستادگی کند

رجه سوئیس هفته گذشته گفت، یک هیئت سخنگوی وزارت امور خا

سوئیسی قرار است در ماه آینده میالدی به تهران سفر کند و در مورد 

برداشتن گام های بیشتر جهت تقویت روابط دوجانبه مطابق توافق 

 .دو کشور با مقامات ایرانی گفت وگو نماید ۲۰۱۶سال 

امسال سوئیس از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دعوت کرده که 

به این کشور سفر کند، اما هنوز تاریخ دقیقی برای این سفر اعالم 

 .نشده است

یعنی زمانی که توافق  ۲۰۱۵میزان صادرات سوئیس به ایران در سال 

 .میلیون دالر رسید ۵۳۰درصد رشد به  ۴۰هسته ای به امضا رسید، با 

 )بازگشت به فهرست(

در  گذاران هیاز حقوق سرما یپاسدار تهیکم لیلزوم تشک

 خواه تیتمام یدولت رانیبرابر مد
 (۹۷ خرداد ۱تسنیم )خبرگزاری  

 
خبرگزاری  محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی

 سوی از  ۴۴ صلا کلی های سیاست ابالغ سالروز با همزمان تسنیم

ن زمینه ای در شده انجام اقدامات ارزیابی به رهبری معظم مقام

پرداخت و گفت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری 

 تفکر نوع در اساسی تغییری ایجاد ،۴۴ شرکتها در راستای اجرای اصل

 برای راهی آغاز توانست می که بود کشور اقتصاد و داری شرکت به

 در شرکتها ساختار بهبود همچنین و اقتصادی ختارهایسا بهبود

 ر باشد.کشو اقتصادی فضای

معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به این 

که با ابالغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت 

کوتاهی شرکتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی 

در آورد افزود: عمده شرکتهای سنگ آهنی، فلزات اساسی و  عام

پتروشیمی و پاالیشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در 

معرض شفافیت باالتری قرار گرفتند و همین اقدام منجر به اجرایی 

 .شد۴۴ شدن بخش قابل توجهی از سیاست های ابالغی اصل

 از بسیاری۴۴ ست های اصلوی تصریح کرد: همزمان با اجرای سیا

رس که کوچک بود، بو زمان آن حجم در که کردند نمی گمان افراد

بتوان این تعداد واگذاری انجام شود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری 

های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران  خرد به شکل عرضه
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و توانست  از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد

 ارتقا یابد.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: اگر چه امروز انتقاداتی به نحوه 

 در قطعا ولی شود می۴۴ واگذاری و خریداران شرکتهای مشمول اصل

 شاهد تر دقیق گری گزارش و بیشتر شفافیت مدد به شرکتها این همه

 بهبود شرکتها نای اکثر سودآوری که معنا این به ایم بوده شرایط بهبود

کتها با کاهش شر این در اقتصادی و مالی فسادهای  آن پی ودر یافته

 روبرو شده است.

خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکالت پیش روی اجرای درست 

 از بعد امروز به تا که ای مساله بزرگترین: گفت۴۴ سیاست های اصل

 و سازی خصوصی ندرو تا شده سبب اساسا و افتاده اتفاق ها واگذاری

ری عموم مردم گذا سرمایه های سیستم استقرار همچنین و ها واگذاری

ای از ابهام روبرو شود، عدم عالقه ساختار دولتی به از  در شرکتها با هاله

دست دادن امتیازات مدیریتی شرکتها بوده به این معنا که متولیان آن 

نفوذ داشته  تالش کردند تا هر طوری شده در این شرکتها اعمال

 باشند.

 مشخص۴۴ های ابالغی اصل وی تصریح کرد: موضوعی که در سیاست

 نیز مردم حقوق و واگذار مردم به باید حقوق این که است این است

 صورت های واگذاری از بعد متاسفانه اما شود شناخته رسمیت به باید

 .شد روبرو اساسی تهدیدهای با مساله این ،۴۴ اصل طبق گرفته

ه نصیری ایجاد تغییرات در شرکتهای پتروشیمی و فشار خواج

ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکتهای پاالیشی در  وزارتخانه

راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق 

مالکانه شرکتهای سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: 

مند بودند تا مجددا  ن عالقهبعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنا

مدیریت شرکتهای واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار 

دادن شرکتهای واگذار شده جهت سرویس دادن به آنها، انواع سنگ ها 

 را بر سرکسب و کار شرکتهای واگذار شده انداختند.

معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس افزود: 

دهد که صنعت سنگ آهن، پتروشیمی و پاالیشی  ها نشان می رسیبر

همه هدف ضربات سیاست گذاران دولتی پس از واگذاری بوده اند که 

ریسک های متعددی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده اند و همچنان 

تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکتهای واگذار شده منصوب 

 د.وزارتخانه های دولتی هستن

ر د هنوز که واگذاری امر در دیگر بزرگ مساله  به گفته خواجه نصیری

کشور حل نشده است؛ مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از 

قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکتهای 

 به ورود جهت بزرگ نقدی منابع تجمع کماکان و است۴۴ اصل

 و بازنشستگی های صندوق و عمومی نهادهای در۴۴ اصل شرکتهای

 .است بانکها زیرمجموعه نهادهای

ها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر  معاون سابق نظارت بر بورس

مسائل حل نشده واگذاری ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی 

رغم ارایه مدل های کاراتر به نتیجه نرسیده و عمال می توان گفت 

 تار اجرایی و مدیریتی کارا است.سهام عدالت فاقد ساخ

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به منظور تحقق اهداف پیش روی این 

قانون و رفع مشکالت موجود گفت: به منظور رفع این مشکالت باید 

هایی در نظر  ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق

 افتد.سازی به معنای واقعی اتفاق بی شد تا خصوصی گرفته می

گذاران در  خواجه نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایه

شرکتهای خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت خواه، 

ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال  بایستی کمیته

 ها در بخش خصوصی ایجاد می شد. نفوذ دولت

حقوق و همچنین اجرا و  به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این

ل هوس مقاب در و کند محافظت۴۴ تثبیت سیاست های اصل

داری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در  شرکت

 )بازگشت به فهرست( .یابیم دست۴۴ اهداف تعیین شده برای اصل

 بیسود انواع اوراق در ج الیر اردیلیهزار م 11

 یبورس گذاران هیسرما
 (۹۷ خرداد ۶تسنیم  )خبرگزاری 

 

، مدیریت امور تسویه خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

وجوه معامالت اوراق بهادار و بورس کاال شرکت سپرده گذاری مرکزی 

میلیارد ریال سود انواع اوراق به  ۴۶۶هزار و  ۱۱از پرداخت بیش از 

 سرمایه گذاران درخرداد ماه جاری خبر داد.

همچنین زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های سایپا، هواپیمایی 

ماهان، رایتل و فوالد کاوه جنوب کیش در خردادماه جاری است که 

گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران  شرکت سپرده

 کند. پرداخت می

های لیزینگ رایان سایپا، لیزینگ ایران و  سود اوراق مشارکت شرکت

های تهران و  شرق، ملی نفت ایران، قطار شهری تبریز و شهرداری

 اصفهان نیز اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
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عالوه بر این سررسید سود صکوک مرابحه خودرو، بنا گستر کرانه و 

گذاری گنجینه آینده روشن،  های سرمایه ودرو و صندوقکرمان خ

توسعه یکم، پارند و امین یکم فردا در خردادماه است که شرکت 

گذاران پرداخت  گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه سپرده

 کند. می

نوع انواع اوراق  ۸۰افزاید: در حال حاضر در حدود  این گزارش می

رکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و )اجاره، مرابحه، مشا

استصناع( دربازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این 

اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت 

 )بازگشت به فهرست(  می شود.

و  هیدالر سرما اردیلیم32خروج  اتیجزئ |میگزارش تسن

 ریسال اخ 2ارز کشور در  ریدالر ذخا اردیلیم16کاهش 
 (۹۷ خرداد ۷تسنیم )خبرگزاری  

 

فهم چرایی  ، برایخبرگزاری تسنیم اقتصادیبه گزارش خبرنگار 

ن علتها، نوسانات اخیر نرخ ارز ضروری است پیش از بررسی و تبیی

تصویری از ساختار و اندازه بازار ارز ایران و ویژگیهای خاص آن ارائه 

 .شود

 در آن( تقاضا) خروجی و کشور در ارز( عرضه) ورودی در جدول زیر

رات و صاد) آنها اجزای تفکیک به ۹۶ سال اول ماهه۹ و ۹۵ سال

 حساب جاری، انتقاالت حساب درآمدی، حساب خدمات، و کاال واردات

 :است شده بیان( ها افتادگی ازقلم و اشتباهات و مایهسر

 
در جدول باال بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و 

 در کشور نفتی صادرات. غیرنفتی کاالهای در قسمت خروج ارز، واردات

 در غیرنفتی صادرات برابر دو تقریباً  میلیارد دالر ۵۵.۷ برابر ۹۵ سال

 از ناشی ارز میزان این با .است بوده( دالر میلیارد ۲۸.۲) سال این

 ۶۱.۷) غیرنفتی کاالهای درصد ۹۰ ارز تأمین امکان نفت، صادرات

 .است داشته وجود( دالر میلیارد

با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور 

توان  آید، نمی شود و تنها خالص حساب سرمایه می تفکیک بیان نمی به

تفکیک بیان کرد  حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به

ماهه ۹میلیارد دالر و  ۷.۷برابر  ۹۵اما بر اساس جدول فوق در سال 

 یا پرداختها تراز کسری با کشور میلیارد دالر ۸.۶هم  ۹۶اول سال 

عبارت دیگر از  ی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، بهفزون

 ۱۶.۳ذخایر ارزی بین المللی کشور تقریباً  ۹۶تا آذر  ۹۵ی سال ابتدا

 فهرست( )بازگشت به   .میلیارد دالر کاهش یافته است

و  هیامارات، ترک کا،یبه اروپا، آمر انیرانیا هیسرما یوقت

 شود یم ریگرجستان سراز
 (۹۷ خرداد ۲۰تسنیم  )خبرگزاری 

 

، در بحبوحه بحران سال خبرگزاری تسنیم ار اقتصادیبه گزارش خبرنگ

میلیارد دالری آمریکا در حال وقوع ۷۰۰، احتمال خروج سرمایه ۲۰۰۸

داد، زمینه  بود و به اعتقاد اقتصاددانان اگر این خروج سرمایه رخ می

شد اما دولت آمریکا با اتخاذ  ورشکستگی این کشور فراهم می

هایی مانع از انجام این کار شد و بدین ترتیب اقتصاد خود را  سیاست

های مجلس نیز، طی  اخیر مرکز پژوهش  سروسامان داد. طبق گزارش

میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج شده که ۵۹دو سال گذشته بیش از 

درصد درآمد ۸۳با میزان سرمایه خروجی ایران در سال گذشته برابر 

 میلیارد دالری کشور بوده است.۴۷ایران از محل صادرات غیرنفتی

 گیرد؟ *خروج سرمایه چگونه صورت می

ها به طال، سکه و ارز و خارج  تبدیل دارایی"براساس این گزارش، 

ها به سکه، طال و ارز و انتقال آنها  تبدیل دارایی"، "کردن آنها از کشور

 "عدم بازگشت درآمد صادراتی"و نیز  "کشور های درون به گاوصندوق

شوند. به  های عمده خروج سرمایه از کشور محسوب می از جمله راه

های مجلس مهمترین سازوکار خروج سرمایه،  گزارش مرکز پژوهش

استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است و صادرکننده، ارز 

گرداند تا صرف  میحاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازن

 واردات مورد نیاز کشور شود.

گذاری و خرید دارایی در خارج  خروج سرمایه از کشور با هدف سرمایه

گذاری در قالب احداث شرکت یا  کشور مانند خرید مسکن، سرمایه
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های مالی همچون اوراق بهادار و سپرده بانکی صورت  خرید دارایی

بینی بودن وضعیت  غیرقابل پیش توان در گیرد؛ علت این امر را می می

سیاسی و اقتصادی، خالهای موجود در سیاست عمومی کشور، موانع 

گذاری،  وکار، دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک باالی سرمایه کسب

تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی 

 دانست.

 *مقاصد جذب سرمایه ایرانیان

ذاری عمدتاً مکانی است که سرمایه دسترسی به آن گ مقاصد سرمایه

بیشتر باشد؛ به عنوان مثال امروزه کشور امارات متحده عربی به دست 

ایرانیان آباد شده و یا در بخشی از ترکیه نیز همین اتفاق افتاده است. 

طبیعی است »دهد:  ها ادامه می شناس با اعالم این گفته هادی حق

افت را برای خود انتخاب کرده و به همین دلیل، ترین مس ایرانیان کوتاه

کشورهای آسیای میانه همچون گرجستان، ارمنستان و یا آذربایجان 

اند. البته بخشی از ایرانیان در کشورهای  مورد استقبال قرار گرفته

 «.اند های فراوانی انجام داده گذاری اروپایی و آمریکایی نیز سرمایه

نباید به قاچاق یا فرار سرمایه * دالرهای حاصل از صادرات 

 منجر شود

به گزارش تسنیم، کارشناسان اقتصادی شدت افزایش خروج سرمایه از 

ایران را یکی از دالیل مهم و تاثیرگذار بر تشدید بحران ارزی کشور 

قلمداد کرده و بدین جهت، سیاست جدید ارزی دولت برای بازگشت 

دانند.  ر بازار ارزی کشور میارز حاصل از صادرات را اقدامی شایسته د

در »گوید:  حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی در این باره می

شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، استفاده از سامانه 

تواند برای اقتصاد  نیما به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات، می

ی اخیر از ها وی با اشاره به انتقاداتی که درهفته«. امیدبخش باشد

سوی تجار و بازرگانان در خصوص انتقال ارز حاصل از صادرات مطرح 

بازرگانان و صنعتگران در همین مملکت »کند:  شده است، عنوان می

گذاری وتولید انجام  کنند و در همین اقتصاد سرمایه زندگی می

«. دهند و طبیعتاً جامعه هم باید از صادرات آنها منتفع شود می

شاره به اینکه درست نیست دولت برای حمایت از صمصامی با ا

گذاری در تولید یارانه پرداخت کند اما منافع آن سرمایه گذاری  سرمایه

بهتر آن است به منظور ایجاد شفافیت »به کشور برنگردد، گفت: 

اقتصادی مشخص شود که سرنوشت دالرهای حاصل از صادارات چه 

ه کاالی قاچاق و یا فرار می شود تا ارز حاصل از صادرات تبدیل ب

 «.سرمایه نشود

کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن  همچنین سیدجواد حسینی

در نظام ارزی کشور نیازمند شفافیتی بودیم که »کند:  مجلس بیان می

شود چراکه برخی افراد و یا حتی  بدانیم ارز برای چه از کشور خارج می

و در دیگر کشورها برای  ها این ارزها را از کشور خارج کرده صرافی

کردند و این به  خود امالک و یا کاالهای غیرضروری خریداری می

وی با اشاره به اینکه سامانه نیما در «. معنای فرار سرمایه از کشور است

های مطلوبی را در حوزه مالیات، صادرات  مدت کوتاهی توانسته ظرفیت

رار سرمایه از کشور، های ف یکی از راه»و واردات به وجود آورد، گفت: 

صادرات کاال و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به کشور است اما سامانه 

نیما با ایجاد نظام ارزی شفاف در کشور قادر خواهد بود ارز ناشی از 

 «.صادرات را به چرخه تجارت رسمی کشور بازگرداند

 ارزی منابع از نیمی حدود مختلف، های سال طی صادرات از ناشی ارز 

کانات ایجاد شده در سامانه ام با اما بود داده اختصاص خود به را شورک

های مکمل از جمله سامانه جامع تجارت، این ارز به چهار  نیما و سامانه

فروش به واردکنندگان »، «ها ها یا صرافی فروش به بانک»روش، یعنی 

ز به کشور با« واردات»و « گذاری ارزی در نظام بانکی سپرده»، «قانونی

پذیر  گردد. نکته مهم آنجاست که نتایج مطرح شده زمانی امکان می

است که همه صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز خود از این مسیر باشند. 

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

کند که پیش از استقرار سامانه نیما، نقشه ارزی  اسالمی نیز عنوان می

ر وجود نداشت اما این سامانه در مدت کوتاه مشخصی در کشو

استقرارش توانسته در کنترل بازار تقاضا و شناسایی متقاضیان واقعی 

 )بازگشت به فهرست(  ارز موثر و مثبت عمل کند.

 بازرگانی
 در زمستان گذشته هیاز ترک یواردات رسم یدرصد 5افت 

 (۹۷ خرداد ۴تسنیم )خبرگزاری  

 

منتشر شده  ، آمارهایخبرگزاری تسنیم اقتصادی خبرنگار  به گزارش

از سوی موسسه آمار ترکیه نشان می دهد، حجم مبادالت تجاری بین 

درصد افزایش  ۳، با ۲۰۱۸ایران و ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا مارس 

میلیارد دالر  ۲.۶۴۱مدت مشابه سال گذشته میالدی به نسبت به 

ارزش تجارت بین  ۲۰۱۷رسیده است. در ماه های ژانویه تا مارس سال 

 .میلیارد دالر اعالم شده بود ۲.۵۶۱دو کشور بالغ بر 

بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در سه ماهه نخست 

 ۷۵۹سال قبل به درصدی نسبت به مدت مشابه  ۵امسال با افت 
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 ۸۰۲میلیون دالر رسیده است. ترکیه در سه ماهه نخست سال قبل 

 .میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود

 ۱.۸معادل  ۲۰۱۸ارزش صادرات ترکیه به ایران در سه ماهه نخست 

بزرگترین  ۱۹درصد کل صادرات این کشور بوده و ایران در رتبه 

 .داشته استمقاصد صادراتی این کشور قرار 

درصدی  ۷اما واردات ترکیه از ایران در سه ماهه نخست امسال رشد 

 ۱.۸۸۲به  ۲۰۱۷میلیارد دالر در سه ماهه نخست  ۱.۷۵۹داشته و از 

 .رسیده است ۲۰۱۸میلیارد دالر در سه ماهه نخست 

درصد از  ۳معادل  ۲۰۱۸واردات ترکیه از ایران در سه ماهه نخست 

در میان  ۷ن مدت بوده است و ایران رتبه کل واردات ترکیه در ای

 . کشورهای تامین کننده کاالی مورد نیاز این کشور را داشته است

نفت و گاز مهمترین کاالی صادراتی ایران به ترکیه است که افزایش 

قیمت آن علت عمده رشد ارزش واردات ترکیه از ایران در سه ماهه 

 )بازگشت به فهرست( . بوده است ۲۰۱۸نخست 

 کاال است 4 نینصف قاچاق کشور متعلق به ا
 (۹۷ خرداد ۴تسنیم )خبرگزاری  

 

قاچاق کاال در هر دو  ،خبرگزاری تسنیم خبرنگار انتظامیبه گزارش 

خسارات بسیاری را به کشور وارد کرده؛ از   خروجی، بخش ورودی و

ها تا ناکام  تضعیف تولیدکنندگان داخلی و حتی نابودی برخی از آن

ماندن دولت در وصول عواید و حقوق واردات کاال و صادرات این 

های مصوب بوده  محصوالت؛ عوایدی که شامل حقوق گمرکی و مالیات

ت بسیاری را به جای گذاشته و این تضییع حقوق و مالیات، خسارا

 است.

دهد،  احصاء شده نشان می ۹۵آخرین آمارهای نهایی که تا پایان سال 

با روش شکاف بین  ۹۵بر اساس احتساب حجم کاالی قاچاق طی سال 

عرضه و تقاضا که یکی از دو روش اصلی برآورد حجم قاچاق در کشور 

درصد  ۸۰که کاالی اصلی  ۱۷است، حجم شکاف عرضه و تقاضا برای 

میلیارد  ۱۲.۷دهند، معادل  حجم قاچاق ورودی به کشور را تشکیل می

 دالر تخمین زده شده است.

گروه کاالهای دارای مزیت تولید  ۴کاال به  ۱۷طبق جدول پایین، این 

داخل، کاالهای دارای مزیت نسبی تولید در داخل، کاالهای تقریباً فاقد 

منوعه که ورودشان به کشور است، ظرفیت تولید در داخل و کاالهای م

 شوند. تقسیم بندی می

دهد بیشترین قاچاق در میان این  برآوردهای انجام شده نشان می

 ۴گروه به ترتیب در گروه کاالهای دارای مزیت تولید در داخل با ۴

 ۳فاقد ظرفیت داخلی با   میلیون دالر، کاالهای تقریباً ۴۷۰میلیارد و 

کاالهای دارای مزیت نسبی تولید در داخل با  میلیون، ۸۲۳میلیارد و 

میلیون دالر و در نهایت کاالهای ممنوعه با یک  ۲۴۳میلیارد و  ۳

 اتفاق افتاده است. ۹۵میلیون دالر در سال  ۴۳۵میلیارد و 

 
کاال، بیشترین شکاف در  ۱۷دهد از میان این  همین آمارها نشان می

ایشی و بهداشتی، شمش طال، عرضه و تقاضا مربوط به پوشاک، لوازم آر

 ۴۸رایانه و ملحقات آن است که قاچاق این کاالها در کشور حدود 

 را به خود اختصاص دادند. ۹۵درصد کل قاچاق کاال در سال 

اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، کاالهای مذکور مجموعاً تشکیل 

درصد حجم قاچاق ورودی به کشور بوده و از همین  ۸۰دهنده حدود 

و با در نظر گرفتن این نسبت، حجم کل شکاف عرضه و تقاضا در ر

 شود. میلیارد دالر برآورد می ۱۵.۸خصوص کاالهای ورودی، حدود 

های در نظر گرفته شده برای  از سوی دیگر با توجه به برخی معافیت

ها،  میلیارد دالری این معافیت ۳.۷این کاالها و با در نظر گرفتن آمار 

 میلیارد دالر خواهد بود. ۱۲.۱ی به کشور، معادل حجم قاچاق ورود

 ۴رسد با توجه به آمار خیره کننده قاچاق در  به هر حال به نظر می

 باید  بخش پوشاک، لوازم آرایشی بهداشتی، شمش طال و رایانه

https://www.tasnimnews.com/
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 این بر متمرکزتر قاچاق با مبارزه در ای مقابله های گذاری سیاست

پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی در دو بخش  حداقل تا شده ها حوزه

ها در داخل هستیم، توان  ن که دارای مزیت کامل یا نسبی تولید آ

داخلی جایگزین واردات قاچاق شده و از سوی دیگر عواید واردات 

قانونی در دو گروه شمش طال و رایانه و ملحقات آن، محقق شده و در 

)بازگشت به  .جهت کمک به اقتصاد کشور و رونق داخلی مصرف شود

 فهرست(

به گمرک؛ صادرات فوالد بدون ارائه  یعتمدارینامه شر

 مبدا ممنوع شد + سند یگواه
 (۹۷ خرداد ۶ تسنیمخبرگزاری ) 

 
، معدن و  صنعت، وزیر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ای به رئیس کل گمرک، ممنوعیت مشروط صادرات  تجارت در نامه

 .کرد اعالم  فوالد و هر نوع فلز دیگر را

در این نامه آمده است، پیرو مذاکرات قبلی همان گونه که آگاه  

دستی و حفظ تولید و اشتغال  هستید، به منظور تقویت صنایع پایین

س کاالی ایران بر اساس نرخ رسمی دالر آنها، عرضه انواع فلزات در بور

شود. متأسفانه اخیراً افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و  انجام می

دهند و عمالً این فرصت مفید  صادرات این نوع محصوالت نشان می

 .تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پایین دستی شده است

  (۹۷خرداد  ۳نامه ) دارد از تاریخ ابالغ این وسیله اعالم می لذا بدین

صادرات فوالد و هرنوع فلز دیگر چه به صورت شمش یا اسلب یا کاتد 

باشد.  و یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدأ تولید آن ممنوع می

لیست صادرات روزانه این قبیل کاالها باید به وزارت متبوع منعکس 

مبدأ تولید کاال شود تا متعاقباً اظهارات صادرکنندگان در مورد گواهی 

 .آزمایی قرار می گیرد موردبررسی و راستی

 
   )بازگشت به فهرست(

دارو را حذف کرد؛ واردات دارو با  یارز ارانهی یبانک مرکز

 یتومان 4200دالر 
 (۹۷خرداد  ۷تسنیم )خبرگزاری  

 
ریاحی افزود: مشکل کنونی  ناصر ،خبرگزاری تسنیم گزارشبه 

واردکنندگان دارو، گذشته از مسئله نرخ ارز، اصالح قیمت هاست. در 

تومانی که نرخ  ۳۰۰تا  ۲۰۰هزار و ۴گذشته دارو با یوروی حداکثر 

مبادله ای آن بود وارد می شد. قیمت دارو هم براساس همین نرخ 

 .بته هنوز در همان سطح باقی مانده استتعیین شد و ال

 ۴۰۰در جلسه مشترک واردکنندگان با بانک مرکزی قرار شد دالر را با 

تومان یارانه به واردات دارو به عنوان یک کاالی اساسی اختصاص 

بدهند اما به دلیل پیچیده بودن مکانیزم پرداخت و کافی نبودن بودجه 

، شرایط به گونه ای دیگر پیش میلیارد تومانی برای این منظور ۸۰۰

 .رفت

https://www.tasnimnews.com/
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وی افزود: شرط بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به واردات دارو این 

بود که قیمت ها برای یک سال به روال سابق باقی بماند اما پیش از 

تغییر نرخ ارز، واردکنندگان دارو به قیمت ها و افزایش نداشتن آن در 

 .ین شرطی موافقت نشدمعترض بودند در نتیجه با چن ۹۶سال 

ریاحی گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که دارو را از دایره کاالهای 

اساسی که با دریافت یارانه وارد می شد خارج کنند، و از سوی دیگر 

 ۴وزارت بهداشت قول داد که قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ 

مت گذاری را تومان برای دالر اصالح کرده و دوباره قی ۲۰۰هزار و 

 .انجام دهد

وی با بیان اینکه اکنون واردکنندگان دارو در انتظار عملی شدن این 

دارو  تصمیم وزارت بهداشت هستند افزود: قیمت خرید و فروش

مشخص است و مسئوالن آگاهی دارند که واردکنندگان دارو را با چه 

ه قیمتی از طرف خارجی می خرند و با چه قیمتی در داخل کشور ب

و با توجه به این که اصالح قیمت دارو  فروش می رسانند بر این اساس

برای دولت مسئله ای نیست قرار است دولت به زودی قیمت ها را 

 .اصالح کند

ریاحی با بیان اینکه واردکنندگان دارو در مورد دیگر هم بالتکلیف اند 

می گفت: بزرگترین مشکل امروز کسانی که از ارز متقاضی استفاده 

کنند، واردات گذشته است. در گذشته کاالی وارد شده یا اعتبار 

درصد از آن سررسید  ۸۰اسنادی و ال سی مدت دار گشایش یافته اما 

نشده است. کاال با نرخ سابق ارز وارد کشور شده، قیمت گذاری شده و 

 .به فروش رفته اما واردکننده هنوز پول آن را دریافت نکرده است

اردکنندگان دارو گفت: این مسئله با مراجعات مکرر و رئیس انجمن و

جمهور هم چنان پابرجاست و به حتی جلسه با معاون اول رئیس

بالتکلیفی واردکنندگان دامن زده است. در جلسات به ما گفتند که 

فکری برای این مشکل می کنند اما در عمل و از اطالعیه هایی که 

که هیچ تدبیری در این باره  صادر می شود، اینطور به نظر می رسد

 )بازگشت به فهرست( .اندیشیده نشده است

 طرح حضور دائمی کاالهای ایرانی در بازار عراق
 (۹۷خرداد  ۸تسنیم  )خبرگزاری 

 
 توسعه سازمان عمومی روابط زا نقل به خبرگزاری تسنیم گزارشبه 

 گروه کار جلسه در عراق در ایران سفیر مسجدی ایرج ایران؛ تجارت

 معاون حضور با که بغداد در عراق و ایران اقتصادی امور هماهنگی

صادی سفارت در بغداد برگزار شد اقت کارشناسان و مشاورین و سفیر

های اجرایی  گاهبا اشاره به اهمیت اعمال تسهیالت الزم از سوی دست

تجربه موفق ایجاد  ذیربط برای افزایش صادرات ایران به عراق گفت:

منطقه آزاد اروند در تقویت تعامالت تجاری دو کشور مهر تأییدی بر 

پیگیری کارشناسی برقراری دو منطقه آزاد تجاری در شمال و مرکز 

 .استعراق 

به عنوان حمایت سفیر ایران در عراق باتوجه به نامگذاری سال جاری 

از کاالی ایرانی افزود: عراق بهترین بستر برای صادرات و سرمایه 

گذاری است و تمرکز منابع و افزایش توان صادراتی ایران و مشارکت 

حداکثری بخش خصوصی برای استفاده از فرصتهای پیش رو ضرورتی 

 .اجتناب ناپذیر است

ز ضمن اشاره به برنامه ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق، نی

های پیش بینی شده با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران برای 

از برگزاری  های معرفی کاالهای ایران در عراق تقویت رویکرد نمایشگاه

رویداد نمایشگاهی در نیمه اول سالجاری در عراق خبرداد و افزود:  ۳

شده و به زودی طرح حضور دائمی کاالهای ایران در بازار عراق مصوب 

 .به مرحلۀ اجرا در خواهد آمد

گفتنی است، بر اساس تحلیل وضعیت صادرات غیرنفتی ایران به عراق 

، بر ۹۶درصدی صادرات ایران به این کشور در سال  ۸و باتوجه به رشد 

ضریب ورود کاالهای مزیت دار  انجام هدفگذاری الزم در ارتقای

قرر شد مصوبات تفاهم شده در سفر و مهای ایران به عراق تاکید استان

وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به اقلیم کردستان عراق نیز با 

کمیته کاری مطالبات، طرح های جدید،  ۴محوریت اربیل و تشکیل 

)بازگشت به  .امورگمرکی و امور اجرایی به صورت مشترک دنبال شود

 فهرست(

 آزاد مشروط شد واردات به مناطق
 (۹۷ خرداد ۱۱تسنیم )خبرگزاری  

 
امکان  ۹۷/۰۳/۰۹، از روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم به گزارش

منطقه: کیش،  ۷سفارش برای واردات کاال به مناطق آزاد )شامل  ثبت

 .ی(، فراهم شده استقشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزل

 :بدین منظور واردکنندگان مربوطه باید گام های زیر را طی کنند

جهت تکمیل اطالعات مجوز فعالیت خود در مناطق به سامانه  .۱

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه به آدرس

http://esm.freezones.ir  ندمراجعه کن. 
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نکته: پس از تکمیل اطالعات در سامانه مذکور، کاربر باید منتظر تایید 

 .نهایی اطالعات خود ازجانب سازمان منطقه مربوطه بماند

   https://www.ntsw.irبه سامانه جامع تجارت به آدرس .۲

 .نام در آن اقدام کنند مراجعه نموده و نسبت به ثبت

نمایند. )برای اشخاص  نسبت به معرفی شرکت خود اقدلم .۳

 (حقوقی

 .اقدام به بارگذاری صالحیت در سامانه جامع تجارت نمایند .۴

تذکر: در صورتی که کاربر، دارای مجوز فعالیت حقیقی از مناطق آزاد 

نام، با نقش پایه حقیقی به بخش بارگذاری  بایست پس از ثبت باشد، می

گزینه  "مناطق آزاداستعالم مجوز "صالحیت مراجعه کرده و از قسمت 

 .را انتخاب کند "استعالم"

به  "بازرگان حقیقی منطقه آزاد ..."در صورت وجود مجوز فعال، نقش 

 .های جاری کاربر افزوده خواهد شد فهرست نقش

در صورتی که کاربر، دارای مجوز فعالیت حقوقی از مناطق آزاد باشد، 

اقدام به معرفی  نام مدیرعامل، با نقش پایه حقیقی باید پس از ثبت

به بخش بارگذاری صالحیت  "پایه حقوقی"شرکت کند. سپس با نقش 

گزینه  "استعالم مجوز مناطق آزاد"مراجعه کرده و از قسمت 

 .را انتخاب کند "استعالم"

به  "بازرگان حقوقی منطقه آزاد ..."در صورت وجود مجوز فعال، نقش 

 .های جاری کاربر افزوده خواهد شد فهرست نقش

با نقش حقیقی/حقوقی منطقه آزاد ... خود اقدام به ثبت سفارش و  .۵

 .تعیین منشاء ارز کنند

به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص بخش های مختلف سامانه، 

فایل های "می توانید به بخش پایینی صفحه اصلی سامانه با عنوان 

-۰۲۱تلفن مراجعه فرمائید. مرکز تماس سامانه نیز با شماره  "راهنما

  .آماده پاسخگویی به سواالت احتمالی شما می باشد ۷۵۴۹۲۰۰۰

 )بازگشت به فهرست(

 درصد رشد کرد77 رانیبه ا کایصادرات آمر
 (۹۷ خرداد ۱۹تسنیم )خبرگزاری  

 
، جدیدترین آمار خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

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

کشور با ایران در چهارماهه نخست سال جاری میالدی رشد 

 .درصدی داشته است۲۳

 ۲۰۱۷های ژانویه تا آوریل سال  مبادالت تجاری دو کشور که در ماه

وده در مدت مشابه سال جاری میالدی به میلیون دالر ب ۵۴.۹بالغ بر 

 .میلیون دالر افزایش یافته است ۶۷.۵

با  ۲۰۱۸بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در چهارماهه 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و ۷۷رشد 

های ژانویه تا آوریل سال  میلیون دالر رسیده است. آمریکا در ماه ۴۵به 

 .میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود ۲۵.۴بل ق

های ژانویه تا آوریل امسال افت  اما واردات آمریکا از ایران در ماه

میلیون  ۲۲.۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۲۳

 ۲۹.۵دالر رسیده است. واردات آمریکا از ایران در چهارماهه سال قبل 

 .بودمیلیون دالر گزارش شده 

لحاظ ارزش  ایران و آمریکا روابط تجاری قابل توجهی ندارند. ایران به

صد و سی و چهارمین مقصد صادرات کاالهای آمریکایی و صد و سی و 

پنجمین تأمین کننده کاالهای مورد نیاز آمریکا در چهارماهه نخست 

 )بازگشت به فهرست( .شناخته شده است ۲۰۱۸

 درجا زد وروی اردیلیم 5.3و اروپا در رقم  رانیتجارت ا
 (۹۷ خرداد ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
منتشر شده از  ، آمارخبرگزاری تسنیم اقتصادیبه گزارش خبرنگار 

ن می دهد سوی اداره اطالعات اقتصادی اتحادیه اروپا)یورو استات( نشا

عضو این اتحادیه در سه ماهه نخست سال  ۲۸مبادالت تجاری ایران و 

جاری میالدی بدون تغییر محسوس نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .باقی مانده است

بالغ  ۲۰۱۷بر اساس این گزارش مبادالت دو طرف در سه ماهه نخست 

سال به میلیارد یورو بوده که این رقم در سه ماهه نخست ام ۵.۳۰۷بر 

 .میلیارد یورو رسیده است ۵.۳۰۲

با  ۲۰۱۸صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه های ژانویه تا مارس 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  ۵کاهش 

صادرات  ۲۰۱۷میلیارد یورو رسیده است. در سه ماهه نخست  ۲.۳۹

 .م شده بودمیلیارد یورو اعال ۲.۵۳اتحادیه اروپا به ایران 

 ۵رشد  ۲۰۱۸اما واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست 

میلیارد  ۲.۹۱۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 
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میلیارد یورو  ۲.۷۷۷یورو رسیده است. در سه ماهه مشابه سال قبل 

 .کاال از ایران وارد شده بود

نسه به ترتیب بزرگترین بر اساس این گزارش آلمان، ایتالیا و فرا

در میان  ۲۰۱۸صادرکنندگان کاال به ایران در سه ماهه نخست 

کشورهای اروپایی شناخته شده اند. صادرات آلمان به ایران در سه 

میلیون یورو  ۴۰۸میلیون یورو، ایتالیا  ۶۵۹بالغ بر  ۲۰۱۸ماهه نخست 

 .میلیون یورو گزارش شده است ۲۴۸و فرانسه 

، اسپانیا و یونان نیز به ترتیب بزرگترین واردکننده سه کشور ایتالیا

شناخته شده اند.  ۲۰۱۸های اروپایی از ایران در سه ماهه نخست 

 ۵۷۷میلیون یورو، اسپانیا  ۸۱۶واردات ایتالیا از ایران در این دوره 

ه )بازگشت ب. میلیون یورو بوده است ۵۴۸میلیون یورو و یونان 

 فهرست(

 کشاورزی
 شد ازین یاز واردات شکر ب رانیا
 (۹۷ خرداد ۲تسنیم )خبرگزاری  

 
، یزدان سیف در مراسم خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

برداری از کارخانه تصفیه شکر با  امضای تفاهمنامه احداث و بهره

 توسعه به باید که آنچنان که گذاری بخش خصوصی، با بیان این سرمایه

 به توجه با گذشته سال :کرد اظهار است، نشده پرداخته چابهار بندر

 .شدیم نیاز بی شکر واردات حوزه در چغندرقند تولید رشد

 شد، تولید چغندر ۸.۱  که در سال زراعی گذشته وی با یادآوری این 

 کشور در چغندر تولید رشد درصد ۳۵ شتهگذ سال :کرد تصریح

 قند چغندر محل از کشور شکر تن هزار ۱۴۲ و میلیون یک و داشتیم

 .است شده تامین

 با که است کشور نیاز تن میلیون ۲.۲ کشور نیاز کل  :افزود  وی

 ۲ حدود نیشکر از شده استحصال شکر تن هزار ۸۵۰ احتساب

 .است شده تولید کشور در شکر تن میلیون

 افزایش خام و سفید شکر قیمت فاصله امروز وی در ادامه بیان کرد:

برای  را خوبی شرایط که است دالر ۷۰ تا ۶۰ حدود و یافته

 .کند گذاران کارخانه تصفیه شکر در چابهار فراهم می سرمایه

که اختالف  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر این

 گذاران سرمایه از رای کشور است، گفت:قیمت فرصت بسیار مناسبی ب

 روی و کنند حساب کشور خارج بازار روی همچنان کنم می خواهش

که از محصول شکر خودکفاست، روی بازار  ه اینواسط به داخل بازار

 .داخلی حساب نکنند

ای از زمان صنایع قند و شکر ایران  سیف با یادآوری این که در برهه

 و های دولت این صنعت فعال سیاست تعطیل شده بود که به یمن

 که هستیم مکانی در: گفت است، شده ایجاد اشتغال هزار ۱۵ حدود

رف است و فرصت خوبی برای حضور در بازار سایر مص بازار ایران اطراف

 .کشور برای صادرات شکر است

هزار تن شکر به بخش خصوصی  ۲۴که  وی همچنین با بیان این

یون در بندر چابهار با مشکل مواجه شده ایم اما تامین کام فروخته

تواند به  است، اظهار کرد: به دلیل مشکالت موجود بخش خصوصی نمی

 )بازگشت به فهرست( .راحتی شکر را صادر کنند

 شود یتجارت زعفران م یمرجع جهان رانیا
 (۹۷خرداد  ۳تسنیم  )خبرگزاری 

 
اکبر مهرفرد در  ، علیخبرگزاری تسنیم ادیخبرنگار اقتصبه گزارش 

اندازی معامالت آتی زعفران در بورس کاالی ایران گفت:  مراسم راه

تولید شده و از این  کشور در زعفران تن۳۳۶ سال گذشته

 فرانزع درصد۲۵ تا۲۰ که طوری به است شده صادر تن۲۳۶ مقدار

 .شود می صادر نیز آن درصد۸۰ حدود و شده مصرف داخل در تولیدی

که زعفران در ایران بیشتر  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این

شود، افزود:  عنوان دارو استفاده می عنوان خوراک و در دنیا عموماً به به

ما در خصوص بازار زعفران دو چالش بزرگ داریم که در تالش هستیم 

همکاری بورس کاالی ایران تا حدود زیادی این دوچالش را برطرف با 

 کنیم.

گردد؛ این  وی اظهار داشت: چالش اول به خرد بودن کشاورزان برمی

محض برداشت  کشاورزان نقدینگی کافی ندارند و به همین دلیل به

 زعفران درصد۹۰ کنند، به این ترتیب محصول، اقدام به فروش آن می

 و شده مواجه قیمت افت با حتم طور به شود می بازار هروان وقتی جهان

 .کنند می استفاده فرصت این از که هستند ها واسطه این

معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف 

است که از این کشاورزان حمایت کند که در این راستا طی 

 زعفران تن۶۷ یژهو اقدامی در روستایی تعاون مرکزی سازمان۹۶ سال

 رسیدن و زعفران قیمت کاذب افت از مانع اتفاق این که کرد خریداری
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 بزرگ خرید این اگر عبارتی به شد، خرد کشاورزان به واقعی سود

ورزی که کشا هزاران و زمین هکتار هزار۱۵۰ تمام گرفت، نمی صورت

یک سال برای تولید زعفران زحمت کشیده بودند آسیب جدی 

ه خوشبختانه زعفران با قیمت مناسبی از آنها خریداری دیدند ک می

 شد.

مهرفرد به چالش دوم در بازار زعفران اشاره کرد و گفت: رقابت منفی 

صادرکنندگان ما برای فروش زعفران در بازارهای جهانی نیز دومین 

های ارزان  شود محصول باارزش ایرانی با نرخ مشکل ماست که باعث می

 رسد و سود واقعی نصیب آنها شود.ها ب به دست خارجی

وی اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی مشتریان 

اند تا آنها با حضور مستقیم در  بزرگ خارجی در ایران کارگزار گرفته

 کشور ما محصول را با نرخی ارزان از کشاورزان خریداری کنند.

با ضعف تجارت  معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به این ترتیب ما

داخلی و خارجی در حوزه زعفران مواجه هستیم که امیدواریم با رونق 

ای نزدیک  معامالت نقدی و آتی زعفران در بورس کاالی ایران در آینده

 های موجود خاتمه دهیم. به چالش

مهرفرد در پایان یک مأموریت ویژه به سازمان بورس و اوراق بهادار و 

اندازی معامالت بین المللی زعفران داد و  راهبورس کاالی ایران برای 

گفت: پس از رونق معامالت زعفران در بورس کاال، نوبت به بین المللی 

 جهان، زعفران درصدی۹۰ رسد تا با تولید شدن معامالت زعفران می

 نیم و تنها مرجع قیمت این محصول شویم.بز دنیا در را اول حرف

 ت به فهرست()بازگش

 آفتابگردان ممنوع شد +سند یواردات دانه روغن
 (۹۷خرداد  ۵تسنیم )خبرگزاری  

 

صنعت، معدن و  ، وزارتخبرگزاری تسنیم اقتصادیبه گزارش خبرنگار 

 جهاد ارتوز نامه پیوست به: کرد اعالم ای بخشنامه تجارت با ارسال

 ممنوع( ثانوی اطالع تا) گردان آفتاب اردات دانه روغنیو کشاورزی

 .است

 قبلی های تاییدیه کلیه که است شده اشاره همچنین در این نامه

 به ریال ۴۰۰۰ تخصیص برای تجارت جامع سامانه در پذیرفته صورت

 .شود می اعالم  یکن لم الذکرکان فوق واردات برای دالر هر ازای

 

 
 )بازگشت به فهرست(

 افتی شیدرصد افزا 147 هیواردات جو از روس
 (۹۷ خرداد ۱۱تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از پایگاه خبری بلک سی گرین،  خبرگزاری تسنیم به گزارش

کنسالت نشان می دهد میزان واردات  آمارهای موسسه یو کی آر آگرو

جوی ایران از روسیه در فصل جاری به دلیل افزایش مصرف داخلی به 

 .شدت افزایش یافته است

میزان خرید جوی ایران از  ۲۰۱۷-۱۸در بازه زمانی جوالی تا مارس 

رشد داشت و  ۲۰۱۶-۱۷درصد نسبت به کل سال مالی  ۱۴۷روسیه 

 .روسیه را شکست رکورد بیشترین میزان خرید از

به صورت سنتی قزاقستان بزرگترین تامین کننده جوی مورد نیاز ایران 

است. اما با توجه به رشد سریع مصرف جو در ایران، این کشور از 

طریق افزایش خرید جو از دیگر کشورهای ساحل دریای سیاه در حال 

وی تامین نیاز روز افزودن خود است. در همین بازه زمانی، واردات ج

  )بازگشت به فهرست( .میلیون تن رسید ۱.۰۷ایران از قزاقستان به 

 نیاز اوکرا یدالر محصوالت کشاورز اردیلیم 1.5 رانیا

 خرد یم
 (۹۷خرداد  ۱۵تسنیمم )خبرگزاری  

 
به نقل از پایگاه خبری یو کی آر اینفورم،  نیمخبرگزاری تس به گزارش

ایران و اوکراین عالقمند به تعمیق همکاری های دوجانبه در بخش 
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کشاورزی و به ویژه افزایش تجارت غالت، روغن نباتی، ذرت، جو و 

 .سویا برای تامین نیازهای داخلی ایران هستند

یاستگذاری این موضوع در جریان دیدار ویکتور شرمت، معاون وزیر س

 .زراعی و غذایی اوکراین با هیئت ایرانی مورد بحث قرار گرفت

ایران یک شریک تجاری مهم برای »شرمت در این دیدار گفت: 

اوکراین است، هرچند که متاسفانه در طی چند سال گذشته شاهد 

کاهش مبادالت تجاری دوجانبه بوده ایم. امروز، اوکراین آماده افزایش 

د )به ایران( و تنوع بخشی بیشتر به محصوالت عرضه محصوالت خو

 «.کشاورزی صادراتی خود به ایران است

میلیارد  ۱.۵طرف ایرانی نیز در این نشست از قصد خود برای خرید 

دالر محصوالت کشاورزی از اوکراین خبر داد و پیشنهاد کرد که به 

منظور تقویت پتانسیل های تجارت بین دو کشور، روند صادرات 

الت تسهیل شود. طرف ایرانی همچنین نسبت به افزایش واردات محصو

محصوالت کشاورزی از اوکراین و خرید طیف بیشتری از محصوالت به 

)بازگشت  .خصوص روغن های نباتی و سویا از اوکراین ابراز تمایل کرد

 به فهرست(

 شود یهم قاچاق م یرانیا ونجهی
 (۹۷خرداد  ۲۱نیم تس)خبرگزاری  

 
، سید احمد مقدسی در مصاحبه با رادیو خبرگزاری تسنیم به گزارش

ضمن اشاره به اینکه موضوع مزبور در کشور مسبوق به سابقه است، 

 افزود: دستگاه های نظارتی و کنترلی باید جلوی خروج یونجه از مرزها

 .را سد کنند

وی در ادامه با بیان اینکه یونجه گیاهی پر آب بر است، اظهارداشت: 

 .تن آب مورد نیاز است ۲۰۰برای تولید هرتن یونجه خشک به 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: ایران به دلیل مواجه 

با بحث کم آبی از سه تا چهار سال گذشته یونجه را از کشورهای 

 .وپا وارد می کندجنوب ار

وی همچنین با بیان اینکه صادرات یونجه ممنوع است، افزود: این 

غذای مهم دامی زمانی از کشور خارج می شود که دامداران در تامین 

 .علوفه مورد نیاز جهت تعلیف دام با کمبودشدید مواجه هستند

مقدسی تصریح کرد: قاچاق یونجه موجب افزایش قیمت علوفه دامی و 

 .تیجه رشد نرخ محصوالت لبنی و پروتئینی در جامعه خواهد شددر ن

وی گفت: هرساله یونجه تولید داخل به سبب قیمت مناسب و فروش 

خوب بصورت قاچاق از جنوب کشور روانه بازارهای ممالک حاشیه 

 .خلیج فارس می شود

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه نقش 

اهان علوفه ای باالخص یونجه در تعلیف دام و در نتیجه و اهمیت گی

تامین پروتئین حیوانی بر کسی پوشیده نیست، یادآورشد: در حال 

حاضر استان های همدان، قم، اصفهان و خوزستان از جمله مراکز 

 )بازگشت به فهرست( .عمده تولید یونجه در کشور هستند

 رانیخرما در قبضه ا یجهان درصد تجارت 20
 (۹۷ خرداد ۲۳تسنیم )خبرگزاری  

 
، مسعود لطیفیان در مصاحبه با رادیو خبرگزاری تسنیم به گزارش

هزار  ۲۵۰ضمن اشاره به اینکه سطح زیرکشت نخیالت فعلی کشور 

درصد  ۱۵درصد سطح زیرکشت و  ۲۱هکتار است، افزود: هم اکنون 

 .میزان تولید خرمای جهان مربوط به این مرز و بوم است

 

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه طی چند ساله اخیر عملکرد 

 .مقدار تولید خرما در کشور از رشد پنج برابری برخوردار بوده است

 

 مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد

کشاورزی گفت: طبق آمار سطح زیرکشت خرما در مملکت طی 

درصد بوده  ۲.۱و نرخ رشد تولید  ۱.۸سنوات گذشته بطور متوسط 

 .است

 

وی تصریح کرد: طرح توسعه زیر کشت نخیالت کشور پنج هزار هکتار، 

هزار و  ۴۷اصالح و تبدیل باغات خرمای درجه دو به یک به میزان 

 ۳۶۰هزار و  ۴۵ینی نخیالت به وسعت هکتار و حذف و جایگز ۷۸۰

 .هکتار طی برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است

 

ساله  ۱۰لطیفیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران طی 

گذشته همواره در معرض خشکسالی بوده و پیش بینی ها حاکی 

 .ازاینکه کشور در این شرایط باقی خواهد ماند

 

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد مدیرکل دفتر امور

کشاورزی افزود: خوشبختانه سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت برای مقابله با خشکسالی در دستور کار دستگاه های مرتبط 

https://www.tasnimnews.com/
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قرار گرفته که بوسیله اعمال این سیاست ها از قبیل توسعه سیستم 

قام متحمل به شوری و خشکی های آبیاری تحت فشار و استفاده از ار

 .می توان راندمان مصرف آب و آبیاری را در باغات کشور باال برد

 

وی اضافه کرد: جدا از این خرما در بحث شوری و خشکی گیاهی 

مقاوم به حساب می آید البته ناگفته نماند مقاومت به معنی افت 

 )بازگشت به فهرست( .عملکرد نیست

 صنعت
 ست؟یچ یرانیمشکالت صنعت مبل ا

 (۹۷ خرداد ۱تسنیم  )خبرگزاری 

 
محسنی در گفتگوی ویژه  ، عبدالرضاخبرگزاری تسنیم به گزارش

 شده جلب مبلمان صادرات به مان توجه است سالی دو: افزود خبری

 .گیزشی، علمی و دانشگاهی استان پشتوانه ندنیازم صنعت این و است

شود  وی گفت: تولید باید پشتوانه طراحی داشته باشد و گرنه تکرار می

 .رود و از بین می

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان هم در این 

درصد اشتغال کشور در صنعت مبلمان  ۸.۵برنامه گفت: در حالی که 

های تولید مبل  ها و کارگاه درصد ظرفیت شرکت ۵۰ است، تنها از

 .شود استفاده می

علیرضا عباسی افزود: تولیدکنندگان مبل نیازمند حمایت دولتی و 

 .استفاده از تسهیالت با نرخ سود مناسب هستند

های همسایه ما در آسیای  میلیون نفر جمعیت کشور ۴۰۰وی گفت: 

وبی برای صادرات مبلمان توانند ظرفیت خ میانه و خلیج فارس می

 .کشور باشند

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان افزود: 

های بین  های ایرانی که در نمایشگاه دولت باید به طور جدی از شرکت

  .یابند حمایت کند المللی مبل و دکوراسیون حضور می

در ارتباط  معاون دفتر صنایع شیمیایی و سلولوزی وزارت صنعت هم 

تلفنی با این برنامه گفت: صنعت مبلمان صنعت سودآوری است و تا 

 .درصد مالیات بر ارزش افزوده بر آن اعالم شده است ۷۰

واحد صنعتی در  ۱۴۰۰علی محمد اسفندیاری با اشاره به اینکه 

کنند افزود: این تعداد تنها دو درصد کل  صنعت مبلمان فعالیت می

 .صنعت کشور است

هزار واحد تولید مبل هم مجوز صنفی دارند و با این  ۲۰فت : وی گ

 .درصد تولید مبل در کشور صنفی است ۹۳حساب 

میلیون دالر صادرات مبل به خارج از  ۲۴.۵اسفندیاری افزود: پارسال 

 .های صادراتی ما عراق و افغانستان بود ترین بازار کشور داشتیم و مهم

لوزی وزارت صنعت باال بودن معاون دفتر صنایع شیمیایی و سلو

های تولیدی مبل و  های بازاریابی، ضعیف بودن بنیه مالی واحد هزینه

قدرتمند بودن رقبا را از جمله دالیل حضور کمرنگ تولیدات مبل ایران 

 .در خارج از کشور دانست

های صنعتی و صنایع کوچک کشور هم در  معاون سازمان شهرک 

خوشه در صنعت مبلمان کشور در  ۱۵گفت: ارتباط تلفنی با این برنامه 

های مرتبط با آن  استان شناسایی و برای به هم رسانی کسب و کار ۹

 .اقدام کرده ایم

فرشاد مقیمی با اشاره به ایجاد شهرک تخصصی مبلمان در استان 

خراسان رضوی افزود: تسهیالت کم بهره در اختیار تولیدکنندگان مبل 

پرداخت شده است و افراد تحصیل کرده های شناسایی شده  در خوشه

مرتبط با این صنعت را به روستاییان تولید کننده مبل معرفی کرده 

 .ایم

 ۵۰های صنعتی و صنایع کوچک کشور تا  وی گفت : سازمان شهرک

های شناسایی شده را پرداخت  های صادراتی اعضای خوشه درصد هزینه

 .کند می

یع کوچک کشور افزود: در های صنعتی و صنا معاون سازمان شهرک

میلیارد تومان برای توسعه صادرات به ویژه در  ۱۳۰۰سال جاری 

  )بازگشت به فهرست( .زمینه حمل و نقل اختصاص یافته است

را  دکنندگانیتول یپا شیپ یها : قلوه سنگیمیپورابراه

 برداشت دیبا
 (۹۷خرداد  ۵تسنیم )خبرگزاری  

 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون   ،خبرگزاری تسنیم رشبه گزا

اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو اظهار کرد: اکنون تولید ملی بیش 

از دریافت مشوق ها نیازمند رفع مشکالتش است بنابراین با حل این 

 .از آن پشتیبانی کرد معضالت به راحتی می توان

پورابراهیمی ادامه داد: این مشکالت به مثابه قلوه سنگ هایی پیش 

پای تولید کنندگان هستند و در این میان می توان به تامین مالی آن 

ها اشاره کرد چرا که اعطای وام با سود باالی بانکی قدرت رقابت 

 .پذیری تولید کنندگان داخلی را سلب می کند

https://www.tasnimnews.com/
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اینکه اصالح نظام بانکی کشور باید در دستور کار قرار  وی با بیان

گیرد، گفت: حدود سه سال است که اعضای کمیسیون اقتصادی 

مجلس اقداماتی در راستای اصالح قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری 

انجام داده و پیش بینی می شود این اقدام تحولی در نظام ساختاری 

 .بانک ها ایجاد کند

یون اقتصادی مجلس مالیات بر ارزش افزوده را یکی از رئیس کمیس

مهم ترین موانع تولید ملی برشمرد و افزود: دولت به اصرار نمایندگان 

مجلس الیحه اصالح قانون ارزش افزوده را ارائه داد و پیش بینی می 

شود ظرف یک ماه آینده در کمیسیون بررسی و مشکالت بخش تولید 

 .رفع شود

اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اسفند ماه وی تصریح کرد: 

سال گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و درصورت 

تکمیل تا پایان خرداد ماه، قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز را 

 .خواهیم داشت

پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه ما در فضای کسب و کار خوب نیست، 

ا باید رتبه کسب و کار خود را بهبود بخشیم و با این ریل گفت: م

 .گذاری ها به مرور زمان می توان از کاالی ایرانی حمایت کرد

مجلس بیان کرد: این الحاقیه دربردارنده  ۴۴عضو کمیسیون اصل 

برخی از اصالحات است که ضمانت نامه اجرایی را می پذیرد عالوه بر 

باید تغییر یابد و واگذاری ها به بخش  این موضوع وزن ساختاری کشور

 .خصوصی انجام شود

پورابراهیمی در پایان بیان کرد: نرخ سود همواره از فضای اقتصادی 

کشور تبعیت می کند بنابراین نحوه قراردادها متناسب با شرایط جدید 

شت )بازگ  .خواهد بود و مشکالت به صورت کامل برطرف خواهند شد

 به فهرست(

در کشور/  یخال تیپوشاک با ظرف دیهزار کارگاه تول 50

 حل مشکالت صنعت پوشاک ژهیو تهیکم لیتشک
 (۹۷ خرداد ۶فارس  خبرگزاری) 

 
های پوشاک خبر  درصد تولیدی ۷۰رئیس اتحادیه پوشاک از تعطیلی 

 داد و گفت: مشکل اصلی بازار تولیدات پوشاک، واردات و قاچاق است.

، ابوالقاسم شیرازی در صداوسیما از نقل به خبرگزاری فارس زارشبه گ

 تولید کارگاههای درصد ۷۰ از بیش تعطیلی از برنامه تیتر امشب

 واردات پوشاک، تولیدات بازار اصلی مشکل: افزود و داد خبر پوشاک

 .است

ید کننده باید در بازار رئیس اتحادیه پوشاک با تاکید بر اینکه تول

هزار تولیدکننده و بنگاه  ۵۰جهانی سهم داشته باشد، گفت: در کشور 

کوچک و بزرگ داریم و اگر موانع را برداریم، ظرفیت خالی پوشاک پر 

 شود و نیازی به واردات نیست. می

شیرازی با پیشنهادی به وزارت صنعت برای رفع مشکالت بازار پوشاک 

های سربار دولتی  رود کاالی خارجی و منع هزینهخواستار ممنوعیت و

  درصد حق بیمه شد. ۳۰مانند حذف مالیات بر ارزش افزوده و 

گلنار نصرالهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و 

هزار تن ظرفیت تولید  ۵۱۰پوشاک، دیگر مهمان برنامه، با بیان اینکه 

میلیون دالر  ۶۰واردات رسمی  ۹۶و  ۹۵پوشاک داریم، گفت: در سال 

شش هزار تن  ۹۵هزار تن و در سال  ۳بود در حالیکه در سال گذشته 

واردات داشتیم و این نشان دهنده کاهش واردات وزنی و باال رفتن 

 واردات ارزشی است.

هزار تن معادل  ۲۰وی درباره میزان قاچاق پوشاک در کشور، گفت: 

  گیرد. اک در کشور صورت میمیلیارد دالر ورادات قاچاق پوش۲.۵

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، مطرح 

درصد از پوشاک خارجی از ترکیه و مابقی از کشورهای چین  ۳۰کرد: 

 شوند. و امارت وارد کشور می

الیاسی تولید کننده پوشاک با دفاع از کیفیت پوشاک تولید داخل 

لید پوشاک، مشکلی نداریم و تولید گفت: از نظر حجم و کیفیت تو

 تواند همه نیاز داخلی را تأمین کند. کننده داخلی می

کند، زیرا  وی گفت: تولید کننده با یک پنجم ظرفیت واقعی تولید می

 در کشور باز و برندهای خارجی به بازار داخلی هجوم آورده است.

داخل به  الیاسی افزود: بیشتر کاالهایی که به نام خارجی در بازار

 رسد. رود تولید ایران است و به نام خارجی به فروش می فروش می

وی گفت: دولت از ترس قاچاق تعرفه واردات را بسیار پائین آورده و 

باعث شده است، پوشاک خارجی به صورت قانونی و به وفور وارد شود. 

این تولید کننده افزود: کسی که می خواهد واردات انجام دهد باید 

 ه آن را پرداخت کند.هزین

وی گفت: به دلیل پائین بودن تعرفه واردات تولید داخل توان رقابت با 

 نمونه خارجی را ندارد.

نفر تعدیل نیرو  ۱۸۰الیاسی با اشاره به اینکه فقط تولیدی خود او 

داشته است، افزود: اوضاع همه تولید کنندگان همین است و تعدیل 

 ه است.نیرو در همه تولیدی ها رخ داد

سال گذشته هیچ اتفاق مثبتی برای صنعت پوشاک  ۱۰وی گفت:در 

 رخ نداد.

http://www.farsnews.com/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2138134/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9
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شود جلوی واردات گرفته شده است،  این تولید کننده افزود:تا اعالم می

شود، اما چون در اجرای  سیل سفارشات به تولید کننده روانه می

 شود، هیچ تاثیر مثبتی ندارد. گیری نمی قوانین سخت

ئوالن به معنای واقعی میخواهند از کاالی ایرانی وی گفت: اگر مس

سال جلوی واردات را بگیرند و تنفس وام و ۲حمایت کنند یک تا 

 مالیات به تولید کننده دهند تا تولید کننده بتواند قدرت پیدا کند.

الیاسی افزود: ما راضی هستیم برند خارجی، قاچاق وارد شود، اما به 

 وارد نشود. صورت رسمی و با تعرفه پائین

 )بازگشت به فهرست(

تن  ونیلیم 8از  یدرصد 27با رشد  رانیفوالد ا دیتول

 گذشت
 (۹۷خرداد  ۷تسنیم )خبرگزاری  

 
، انجمن جهانی آهن و خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

درصدی تولید فوالد  ۱۲۷.۶الد در جدیدترین گزارش خود از رشد فو

 .ماه نخست سال جاری میالدی خبر داد ۴ایران در 

 ۶.۳۶۹بالغ بر  ۲۰۱۷ماه نخست سال  ۴تولید فوالد ایران که در 

ماه نخست سال جاری میالدی به  ۴میلیون تن گزارش شده بود در 

 .میلیون تن افزایش یافته است ۸.۱۲۷

ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به  ۴فوالد جهان در  تولید

میلیون تن  ۵۷۵درصدی داشته و به  ۴مدت مشابه سال قبل رشد 

 .رسیده است

بر اساس این گزارش ایران پس از مولداوی و صربستان بیشترین رشد 

را  ۲۰۱۸ماهه نخست  ۴تولید فوالد در میان کشورهای جهان طی 

درصد و  ۲۰۱.۵الد مولداوی در این دوره داشته است. رشد تولید فو

 .درصد بوده است ۳۳.۷صربستان 

درصدی  ۸.۶با افت  ۲۰۱۸ماهه نخست  ۴تولید فوالد عربستان در 

میلیون تن  ۱.۶۳۹نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 

 )بازگشت به فهرست( .رسیده است

 

 

 

 

توان ساخت  یول میدرصد دار20 یساز یچطور توان غن

 م؟یهوا ندار سهیک
 (۹۷خرداد  ۸تسنیم  )خبرگزاری 

 
ما باید "که  داریوش اسماعیلی با ابراز این ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

خواهیم خودروساز  جوری تکلیف خودمان را مشخص کنیم که می

خواهیم سازنده خودرو باشیم باید  گفت: اگر می "یا نباشیمباشیم 

خواهیم که گویا  مقدمات و ملزومات آن را رعایت کنیم، اگر هم نمی

خواهند، باید مسیر دیگری را پیش  اندرکاران خودرویی ما نمی دست

 .بگیریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: هنگامی 

کند و از  هزار کارگر خود تأکید می ۱۱بر تعدیل  که مدیرعامل سایپا

گوید، این  افزایش قابل توجه قیمت خودرو یا اعالم ورشکستگی می

دهد که تولید ما فاقد  نگاه از سوی یک مدیر خودروسازی نشان می

 .راهبرد است

وی در ادامه درباره توان تولید داخل گفت: وقتی در کشورمان توانایی 

توانیم کیسه  ای را داریم قطعاً می انرژی هسته درصد ۲۰سازی  غنی

هوای خودرو را هم بسازیم، اما این کار را نکردیم چون تحقیقات را 

 .کنار گذاشتیم

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: این که تا به حال 

دلیل محدودیت واردات خودروهای  چنین کاری انجام نشده شاید به

ل خودروسازان راحت است که مردم باید از خارجی بوده و این که خیا

 .همین خودروها استفاده کنند

نماینده مردم خرامه، سروستان، کوار در ادوار نهم و دهم مجلس 

فراموشی سپردن تحقیقات و ارتباط با  طور از به شورای اسالمی همین

دانشگاه و تحقیق و توسعه خودروسازان گفت و این که برای خودروساز 

 .از همین تجارب جهانی استفاده کنیمشدن باید 

وی در عین حال خواستار کاهش تعرفه خودروهای وارداتی شد و آن را 

تلنگری برای خودروسازان داخلی دانست تا از رهگذر رقابت بیشتر 

 .بتوانند کیفیت محصوالتشان را افزایش دهند

 اسماعیلی درباره افزایش تعرفه خودروهای وارداتی هیبریدی هم گفت:

خودرویی با فناوری جدید هیبریدی و برقی که هنوز بحث ساختش در 

داخل نیست و از طرفی مشکالت زیادی در زمینه آلودگی هوا داریم 

باید تعرفه ورودی آن را به صفر و حداقل کاهش دهیم حال آن که 

اند که  عکس عدد و رقم باالیی برای این نوع خودروها در نظر گرفته به

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


 

 18  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

)بازگشت به  .مجلس هم پیگیر حل آن استکمیسیون صنایع 

 فهرست(

 بهانه است میاست/ تحر دیمشکل تول ت،یریضعف مد
 (۹۷ خرداد ۹فارس  )خبرگزاری 

 
عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مهمترین 

مشکل تولید مدیریت است، گفت: تحریم به یک بهانه عمومی تبدیل 

 شده است.

، در رگزاری فارسبخ وگو با خبرنگار اهلل یوسفیان مال در گفت عزت

مورد مشکالت تولید گفت: مسائل و مشکالت تولید به مسائل داخلی و 

خارجی وابسته است، اما مهمترین مشکل تولید در کشور ما مدیریت 

  است.

و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در عضو کمیسیون برنامه 

ها باید  تولید هر چیزی در جای خودش قرار نگرفته است، گفت: بانک

های اقتصادی را از طریق دادن وام تامین کنند، در  نیاز مالی بنگاه

کنند و حتی خود  حالی که در مواردی به این وظیفه خود عمل نمی

  کنند. اقدام به تولید مشکل می

ی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از مشکالت تولید متاثر از و

ها باشد، افزود: در مواردی مثل تامین مواد اولیه، ممکن است  تحریم

 وجود حل راه هم آن برای که آید وجود به ها تحریم اثر در مشکالتی

  گر تامین کرد.دی های راه از را اولیه مواد توان می و دارد

تاکید بر اینکه مشکل تولید، مدیریت داخلی است، یوسفیان مال با 

اظهار داشت: فقط بخش اندکی از مشکالت تولید، ممکن است تحریم 

  باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 

تحریم به یک بهانه عمومی تبدیل شده، تا هر مشکلی را به آن نسبت 

رصد مدیریت تولید ساماندهی و د ۸۰تا  ۷۰داد، اظهار داشت: 

  های خارجی است. درصد تحریم و سیاست ۲۰سازماندهی است 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای حمایت از تولید داخلی باید مانع 

واردات شد، گفت: هر کشوری به مقوله صادرات و واردات نیازمند 

انی اقتصاد است، زیرا اگر این دو مقوله وجود نداشته باشد، چرخش جه

  آید. هم به وجود نمی

یوسفیان مال با تاکید بر اینکه قدرتمندترین کشورهای به لحاظ 

اقتصادی هم به واردات نیازمندند، بیان داشت: اما واردات باید به 

  تناسب نیاز واقعی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی کاالها که تولید داخلی وجود دارد، باز 

افتد و  دهیم، گفت: مثال در مورد گاز این اتفاق می انجام می هم واردات

  دلیل این واردات هم قابل توجیه است.

یوسفیان مال اظهار داشت: در حالی که شمال کشور به شدت به گاز 

  شود. نیاز دارد، اما گاز غرب کشور به ترکیه صادر می

گین است، وی افزود: هزینه انتقال گاز غرب به شمال کشور بسیار سن

بنابراین انتقال گاز از غرب به شمال صرفه اقتصادی ندارد و بنابراین 

  شود. گاز شمال کشور از ترکمنستان وارد می

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: بنابراین باید برحسب 

ها اقدام به واردات کرد، اما به هرحال  شرایط و در نظر گرفتن مزیت

  )بازگشت به فهرست( از واردات مستثنی شود.تواند  هیچ کشوری نمی

 داتیبا تول یرانیا یمحصوالت بهداشت تیفیاختالف ک

 کم شده است اریبس یخارج
 (۹۷خرداد  ۱۲تسنیم )خبرگزاری  

 
سیدعلیفاطمی، نایب رییس انجمنداروسارانایران در گفتوگوبا خبرنگار 

با اشاره به برگزاری اولین نشست تخصصی  خبرگزاری تسنیم اقتصادی

میان انجمن داروسازان ایران، انجمن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 

و آرایشی ایران و مدیرکل اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 

ظیفه ملی و دینی است که اظهار داشت: حمایت از کاالی ایرانی، یک و

تقویت موتور اقتصاد کشور و بهبود وضعیت اشتغال، تنها گوشه 

 کوچکی از ثمرات آن است.

وی ادامه داد: داروسازان، بارها و بارها در طول تاریخ، به روشنی انگیزه 

های فوق العاده خود را برای تقویت ارکان تولید ملی به نمایش 

درصد داروی مورد نیاز مردم، در ۹۰ش از گذاشته اند و اینکه امروز بی

کشورمان تولید می شود، فقط بخشی از اراده داروسازان برای تقویت 

تولید داخلی است و انشاهلل در حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

 نیز شاهد روزهای غرورآفرینی خواهیم بود.

به گفته فاطمی، بسیاری از کشورهایی که درحال حاضر در زمره 

کشورهای پیشرفته قرار دارند کار خود را با حمایت از تولید داخل 

شروع کرده اند؛ پس از جنگ جهانی کشورهایی مانند ژاپن و آلمان 

http://www.farsnews.com/
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آسیب هایی زیادی دیدند و تنها راه پیش روی خود برای برگشت به 

 اقتصاد جهانی را حمایت از تولید داخلی دیدند.

داخلی به صورت منفرد پیگیری  وی افزود: در گذشته حمایت از تولید

می شد و ائتالفی برای این کار وجود نداشت اما امروز با این ابتکار 

جدید، برای صنعت آرایشی و بهداشتی مثلث سازمان غذا و دارو، 

انجمن تولید کنندگان صنایع آرایشی و بهداشتی و 

 انجمنداروسازانایران تشکیل شده است.

ه محورهایی مورد توافق قرار گرفت تا فاطمی ادامه داد: در این جلس

امسالگام های ارزشمندی در مسیر تقویت تولید و عرضه کاالهای 

ایرانی برداشته شود. برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه و بازدید از 

خطوط تولید بمنظور عمق بخشیدن به دانش داروسازان با حوزه تولید 

هره برداری از توان فرآورده های بهداشتی و آرایشی و همچنین ب

داروسازان برای معرفی کاالهای با کیفیت ایرانی، بخشی از این برنامه 

 ریزی ها است

نایب رییس انجمنداروسارانایران گفت: کیفیت محصوالت داخلی باید از 

چند جنبه بررسی شوند. جنبه کارایی محصوالت، ایمنی محصوالت، 

وند؛ محصوالتی که پایداری و شکل ظاهری محصوالت باید بررسی ش

در حال حاضر در کشور تولید می شوندبه هیچ وجه با محصوالت 

 کامال صورت به سال قبل قابل مقایسه نیستند و  ۱۵تولیدی در 

 شده کم بسیار ایرانی و خارجی محصوالت کیفیت اختالف محسوس،

 .است

فاطمی با بیان اینکه قاچاق محصوالت آرایشی بهداشتی ضربه سنگینی 

ن صنعت وارد می کند گفت: به دلیل اینکه قاچاق، ذاتا پنهان و بر ای

مخفی است، آمار دقیقی در خصوص میزان آن در دسترس نیست اما 

درصدی قاچاق محصوالت را در  ۱۰تا  ۵اگر در صنعت دارو برآورد 

کشور داریم، بی تردید این آمار به مراتب در صنعت آرایشی و بهداشتی 

 بیشتر است.

انجمنداروسارانایران گفت: در سال های اخیر با اجرایی  نایب رییس

شدن طرح برچسب اصالت کاال آمار قاچاق با کاهش چشمگیری مواجه 

 بوده است

وی با بیان اینکه دولت باید جلوی وارد شدن کاالی بی کیفیت را 

بگیرد گفت: زمانی که کاالی بی کیفیت از طریق قاچاق به بازار عرضه 

لم در بازار شکل می گیرد و رقبا بر کاهش قیمت و نشود، رقابتی سا

افزایش کیفیت خود تمرکز بیشتری میکنند. ولی نکته اساسی اینجا 

است که تا زمانی که جلوی قاچاق گرفته نشود، رقابت سالم در کشور 

 شکل نخواهد گرفت.

 ها داروخانه قفسه عطش در داخلی، تولیدات *

صنایع شونده و آرایشی و علیرضا کیانی عضو هیأتمدیرهانجمن 

 در خبرگزاری تسنیم بهداشتی نیز در گفتوگوبا خبرنگار اقتصادی

 انجمن ایران، داروسازان انجمن میان تخصصی نشست اولین حاشیه

 اداره مدیرکل و ایران آرایشی و بهداشتی شوینده، صنایع انجمن

ل داخ تولیدات: داشت اظهار دارو و غذا سازمان بهداشتی و یآرایش

علی رغم کیفیت قابل قبولی که دارند، متاسفانه هنوز نتوانسته سهم 

 مناسبی از قفسه ها و فضای داروخانه های کشور را در اختیار بگیرد.

وی افزود: تا کنون مشکالت متعددی در این زمینه وجود داشته اما 

کشور، تولید داخل و حمایت از تولیدات داخلی اکنون که رویکرد 

است، این توقع وجود دارد که تشکل ها و انجمن های تخصصی، دست 

در دست هم داده و با همراهی و هم نوایی، زمینه الزم برای عرضه و 

 معرفی کاالهای ایرانی را فراهم سازند.

جمن به گفته کیایی، برگزاری نشست های اینگونه با حضور سه ضلع ان

تولید کنندگان آرایشی بهداشتی، انجمنداروسازانایران و اداره کل 

آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو می تواندیک ابتکارارزشمند برای 

 حل این مشکل باشد.

عضو هیأتمدیرهانجمن صنایع شونده و آرایشی و بهداشتی ادامه داد: 

تی اجرا می وزارت بهداشت نقش هماهنگی، نظارت و کنترل را به درس

کند. ضمن اینکه بخش اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه این وزارتخانه 

قرار گرفته است و امیدواریم هم افزایی دو انجمن، بتواند مسیر را برای 

 دستیابی به اهدافی نظیر توسعه فرآورده های ایرانی هموار سازد

است و کیانی خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید کشور، دو برابر نیاز کشور 

اگر با تولیدات داخلیتمامبازار کشور را پوشش دهیم می توانیم حتی 

 نیمی از تولیدات را صادر کنیم.

به گفته کیایی، وضعیت کیفی محصوالت ایرانی در رتبه مناسبی قرار 

دارد و وزارت بهداشت نظارت های الزم را بر تولیدات محصوالت 

تحت کنترل قرار می  داخلی دارد و روند تولید محصوالت به درستی

 گیرد.

وی گفت: با حضور قدرتمند سازمان غذا و دارو، نگران کیفیت نیستیم. 

شرکت ها به این بلوغ رسیده اند و باور کرده اند که کیفیت، نیاز به 

سرمایه گذاری دارد و این موضوع را پذیرفته اند که برای حفظ بازار، 

 گریزی جز ارتقای کیفیت وجود ندارد.

أتمدیرهانجمن صنایع شونده و آرایشی و بهداشتی افزود: اگر عضو هی

تولیدات داخلی به صورت واقعی مورد حمایت قرار گیرند، می توانیم 

نیروهای متخصص را به کار بگیریم و اشتغال را افزایش داده و از 

 خروج ارز از کشور جلوگیریبعمآلوریم.
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نستیم یک قلم وی عنوان کرد: به طور مثال ما در سال گذشته توا

کشور دنیا صادر کنیم و مورد استقبال قرار گرفت.  ۳۵شامپو را به 

 بنابراین ضرورتی ندارد این اقالم بیش از حد وارد کشور شود.

وی افزود: تقسیم بازار بهداشتی و آرایشی در کشورمان، در حال حاضر 

درصد بازار در اختیار محصوالت ایرانی  ۳۰به این شکل است که تنها 

درصددیگر به دلیل اعتماد کاذب به محصوالت خارجی، در ۷۰است و 

 اختیار اقالم وارداتی است.

کیانی با بیان اینکه اگرداروسازان، از نزدیک با خطوط تولید داخلی 

آشنا شوند و تاییدیه های کیفی را در نظر بگیرند، بی شک شاهد 

ا که استقبال بیشتر از سوی مردم و خریداران خواهیم بود، چر

داروسازان به عنوان یک مرجع قابل اعتماد برای مردم، ویژگی های 

 کاالی ایرانی را برایشان تشریح می کنند

وی در پایان تصریح کرد: هرچقدر در جلب اعتماد مصرف کنندگان 

فرآورده های بهداشتی و آرایشی، موفق تر عمل کنیم، شاهد صرفه 

یم بود و طبیعتا این ارزها جویی ارزی در واردات کاالهای مصرفی خواه

به بخش های خرید و توسعه ماشین آالت و دانش فنی انتقال پیدا می 

)بازگشت به  کند که می تواند منجر به تولید کاالهای باکیفیت تر شود

  فهرست(

 صنعت چرم ارزآور و اشتغال زا
 (۹۷ خرداد ۱۵تسنیم )خبرگزاری  

 
امیر هنرپور در مصاحبه با رادیو افزود:  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

رونق صنعت چرم نقش کلیدی در ساختار اقتصادی کشور دارد از اینرو 

ضرورت ایجاب می کند دولت دست صنعتگران این حوزه را به گرمی 

 .بفشارد و از آنان حمایت کند

در ادامه با بیان اینکه صنعت چرم از قدمت دیرینه ای در ایران وی 

عنوان یکی از صنایع  زمین برخوردار است، اظهارداشت: این صنعت به

 .بومی در کشور حرف زیادی برای گفتن دارد

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران گفت: صنعت چرم اشتغال 

االیی برخوردار است که محور و در عین حال از ارزش افزوده بسیارب

 .رود متاسفانه در اثر صادرات ساالمبور از دست می

طور قطع آفت  چرخد و به وی افزود: چرخ هر کشوری بر پایه تولید می

 .فروشی است هر صنعتی خام

هنرپور در ادامه اظهارداشت: با توجه به اهمیت کلیدی صادرات 

مالک مختلف کاالهای نهایی صنعت چرم در اقتصاد، دولت های م

جهان برنامه های مفصلی برای صادرات هر چه بهتر در این حوزه 

تدارک دیده اند تا بتوانند همچنان در بازار محصوالت چرمی به رشد و 

 .پویایی خود ادامه دهند

وی اذعان داشت: صادرات چرم به صورت کیف، کفش، کاپشن، کمربند 

صورت مواد خام وغیره سود قابل توجهی نسبت به صادرات چرم به 

دارد از اینرو می طلبد برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در کشور 

 .بیشتر به این سمت و سو معطوف شود

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران در مصاحبه با رادیو اقتصاد 

ضمن اشاره به اینکه صنعت کفش از جمله صنایع اشتغالزا و ارزآور در 

آورشد: خوشبختانه این صنعت در ایران امروز رود، یاد شمار می دنیا به

 )بازگشت به فهرست( .از پیشرفت رو به رشدی برخوردار است

کامل /  تیاراک به ظرف شگاهیپاال نیبنز دیبازگشت تول

 4 وروی نیبنز تریل ونیلیم 16.5روزانه  دیتول
 (۹۷ خرداد ۱۶تسنیم  )خبرگزاری 

 
، پاالیشگاه شازند اراک خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

پاالیشگاه نفت خام کشور است که از نظر ظرفیت تولید  ۹یکی از 

 ۱۶.۵بنزین بین تمامی پاالیشگاه های نفت خام، با تولید روزانه 

 .میلیون لیتر، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است

کلید خورد و طی  ۸۵پاالیشگاه اراک با اجرای قراردادی که از سال 

سال تکمیل شد، در چند فاز، ظرفیت روزانه پاالیشی خود را  ۷ حدود

بشکه رساند و با اجرای  ۱۰۰هزار و  ۲۴۹بشکه به  ۱۰۰هزار و  ۱۶۹از 

طرح هایی چون کاهش نفت کوره تولیدی و افزایش ظرفیت بنزین، 

درصد نفت خام سبک اهواز به مخلوط  ۱۰۰تغییر خوراک نفت خام از 

درصد نفت خام سنگین از حوزه های  ۴۵و  درصد نفت خام اهواز ۵۵

 ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴دیگر و رساندن کیفیت محصوالت تولیدی به استاندارد 

اروپا، هم در افزایش کیفی تولیدات و هم در افزایش کمی آنها، یکی از 

 .نمونه های موفق تکیه بر توان داخلی است

اسی، سال از آخرین تعمیرات اس ۵این پاالیشگاه پس از گذشت حدود 

واحد عملیاتی به تعمیرات اساسی  ۵پایان فروردین ماه امسال در 

علیرضا امین، مدیرعامل پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند از  .رفت

 ۲۹واحد عملیاتی پاالیشگاه شازند اراک در  ۵آغاز تعمیرات اساسی 

فروردین امسال و پایان این عملیات در کمتر از یک ماه خبر داد و 

یرات اساسی با موفقیت و بدون حادثه تمام شده و اکنون گفت: تعم

برداری است، در این شرایط  این پاالیشگاه با تمام ظرفیت در حال بهره
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میلیون  ۱۲تا  ۸پاالیشگاه شازند از  ۴مقدار تولید روزانه بنزین یورو 

 .میلیون لیتر رسیده است ۱۶.۵لیتر به 

از مایع، تبدیل کاتالیستی، که واحدهای تقطیر، گ وی با اشاره به این

اند،  کاهش گرانروی و تصفیه نفت سفید در فاز اول، تعمیر اساسی شده

روز،  ۲۷گفت: مدت زمان تعمیرات اساسی هرکدام از واحدها به ترتیب 

سابقه  روز بوده که در برخی واحدها بی ۲۳روز و  ۲۶روز،  ۲۱روز،  ۱۹

 .است

ازند زمان انجام آخرین )ره( ش مدیرعامل پاالیشگاه امام خمینی

کارگیری پیمانکار و  اعالم کرد و گفت: به ۹۲تعمیرات اساسی را سال 

درصد از  ۸۰نیروهای بومی در روند این تعمیرات ویژگی مهمی است؛ 

نیروهایی که در تعمیرات اساسی پاالیشگاه فعالیت داشتند از 

و شهرستان شازند جذب و پس از انجام مصاحبه و گذراندن آموزش 

 .کار گرفته شدند به (HSE) دوره ایمنی

فاز دیگر از تعمیرات اساسی این  ۲طبق اعالم این مدیر مسئول، 

واحد دیگر  ۶شود و در هر فاز، چهار تا  پاالیشگاه امسال انجام می

 .تعمیر اساسی خواهند شد

تا  ۱۶.۴در حال حاضر پاالیشگاه اراک بدون وقفه در حال تولید روزانه 

 .است ۴ن لیتر بنزین با استاندارد یورو میلیو ۱۶.۵

ظرفیت اسمی تولیدات پاالیشگاه اراک در جدول زیر نشان داده شده 

 .است

 
 )بازگشت به فهرست(

 نیاول یبرا رانیدر ا ینفت یها لجن یفرآور |رانیساخت ا

 ایبار در دن
 (۹۷خرداد  ۲۲تسنیم )خبرگزاری  

 
افزود: با ساخت انواع  ، سهراب براندیشهخبرگزاری تسنیم به گزارش

های تزریقی لجن های نفتی، پاالیشگاه کرمانشاه به عنوان  کاتالیست

تنها مجموعه تولیدکننده این محصول ، مرجع تمامی لجن های نفتی 

 .صنعت نفت شد

میلیون  ۴.۱وی با بیان اینکه صنایع نفت در سراسر دنیا روزانه بیش از 

کنند،  مخاطره آمیز برای محیط زیست تولید میهای نفتی  بشکه لجن

ها بشکه لجن نفتی بدون هیچ توجیه اقتصادی درون  افزود: میلیون

 .ها نگهداری می شود ها و حوضچه مخازن ذخیره موقت، گودال

های ذخیره نفت خام مانند  های نفتی در کلیه محل وی افزود: لجن

نفت کش، تانکرها و های  های انتقال، کشتی مخازن ذخیره، ایستگاه

 .ها تشکیل شده و مشکالت بسیاری را ایجاد می کند پاالیشگاه

های نفتی در دنیا به دو  براندیشه با اشاره به اینکه در حال حاضر لجن

های لندفیل و یا روش سوزاندن در کوره  روش امحاء یا دفن در سایت

شود، یادآوری کرد: در هر دو حالت آلودگی زیست  زباله سوز امحا می

آید. به عنوان مثال دفن این لجن ها در  محیطی بسیاری به بار می

های آن به الیه های زیرین آب ها و سفره  عث نفوذ آلودگیخاک، با

 .های آبی زیرزمینی می شود

رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت کرمانشاه گفت: این پاالیشگاه 

های  با جذب نخبگان برجسته کشور، روشی نوین برای فرآوری لجن

ن نفتی ابداع کرده که این اقدام برای اولین بار است که در سطح جها

 .شود انجام می

 
وی خاطرنشان کرد: این گروه از مهندسین نخبه کشور پس از ماه ها 

مطالعات و انجام نمونه های آزمایشگاهی، موفق به ساخت و تولید انواع 

کاتالیست های نوین تزریقی لجن های نفتی در پاالیشگاه کرمانشاه 

 .شدند

ی پاالیشگاه براندیشه افزود: این مهم ضمن ایجاد ارزش افزوده برا

کرمانشاه موفقیتی کم نظیر در حفاظت از محیط زیست به شمار 

 .آید می

محسن یوسفی فر مجری این طرح نیز گفت : برای اولین بار در شرکت 

پاالیش نفت کرمانشاه اقدام به تولید و ساخت انواع کاتالیست های 

 .نوین تزریقی لجن های نفتی کرده ایم
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ها تا  مبنای کیفیت و شرایط نگهداری لجنوی افزود: با این روش، بر 

درصد آنها فرآوری و با پیوند مولکولی تغییر ترکیب شده و تبدیل  ۸۵

 .به مازوت با کیفیت بهتر می شود

مشاور پاالیشگاه کرمانشاه در حوزه فناوری تصریح کرد: صرفه 

های سنگین محیط زیست در جهت  اقتصادی، جلوگیری از جریمه

حیطی، هزینه کم کاتالیست در جهت فراوری آالیندگی شدید م

ها، سرعت باال و ابزار ساده در جهت استفاده از کاتالیستها، فراوری  لجن

ضایعات به سوخت با ارزش و ... از جمله مزایای منحصر به فرد اجرای 

 )بازگشت به فهرست( .این پروژه است

 کیبا  رانینفت در ا یتاج سرچاه دیتول | رانیساخت ا

 ینمونه خارج متیچهارم ق
 (۹۷خرداد  ۲۳تسنیم )خبرگزاری  

 
، هر چاه نفت برای بهره خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 WellHead برداری نیازمند تجهیزات سرچاهی است و ولهد

 .مهمترین بخش تجهیزات سرچاهی است

ره برداری به تعداد چاههای نفت در حال بهره برداری و یا در آستانه به

کشور، تجهیزات سرچاهی مورد نیاز است و در طی سالهای اخیر بخش 

 .قابل توجهی از این تجهیزات از خارج از کشور وارد شده است

وزارت نفت به منظور دستیابی به توان طراحی و ساخت کاالهای 

پراستفاده، راهبردی و استراتژیک در صنعت نفت، پروژه انتقال دانش و 

 نمونه بار، نخستین برای  گروه کاالیی کلید زد و ۱۰ا در بومی سازی ر

که  NH-5000 مدل WELLHEAD داخل ساخت سرچاهی تاج

مورد استفاده بسیار در تأسیسات فرآیند صنعت نفت است، با همت و 

 ۱۰اراده متخصصان ایرانی و در قالب طرح بومی سازی دانش ساخت 

 .ونمایی شدگروه کاالیی، تولید شده و در سال گذشته ر

در صورتی که ساخت ولهد در ایران به طور کامل با دستیابی به دانش 

روز نهادینه شود، از خروج میلیون ها دالر که در راه واردات و خرید 

 .خارجی این تجهیز سرچاهی صرف می شود، جلوگیری خواهد شد

میلیارد تومان هزینه برای  ۲خرید و نصب هر ولهد خارجی حدود 

نفتی در پی دارد، در حالی که نخستین نمونه ساخته شده شرکت های 

 .میلیون تومان عرضه شده است ۵۰۰در ایران با قیمت نهایی 

  
 )بازگشت به فهرست(

 شد لیکشور تعط یدنیآشام ینِ دیکارخانه تول نیبزرگتر
 (۹۷ خرداد ۲۶تسنیم )خبرگزاری  

 
، رگزاری تسنیمخب محمد معصومی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی

ساله ای در تولید نی آشامیدنی در کشور  ۲۰با اشاره به اینکه سابقه 

داریم، اظهار داشت: این واحدتولیدی به عنوان بزرگترین واحد 

نیروی انسانی داشت که از دو روز  ۷۰تولیدکننده نی آشامیدنی حدود 

 .است شده تعطیلی به مجبور اولیه مواد نبود دلیل به پیش

 اینکه بیان با از اعالم اسم کارخانه خود بنا به دالیلی ابا داشت،وی که 

 به را محصوالتش که افتاده اتفاق حالی در تولیدی واحد این تعطیلی

 میزان: افزود کرد، می صادر ترکمنستان و عراق اسپانیا، کشورهای

 آنها تولید برای که است آشامیدنی نی عدد میلیون ۱۲ ما روزانه تولید

واد پتروشیمی نیازمندیم. متأسفانه طی ماه های اخیر نوسانات م تن ۴

قیمت مواد پالستیکی عاملی شده تا نتوانیم به راحتی مواد اولیه مورد 

 .نیاز خود را تهیه کنیم
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این تولیدکننده با گالیه از اینکه چرا مواد اولیه ای که داخلی است به 

گفت: نمی دانم واقعاً راحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد، 

ناظران بازار چه کار می کنند که تولیدکنندگان امکان خرید مواد اولیه 

 .مورد نیاز خود را از بازار یا بورس ندارند

وی در خصوص سهمیه مواد پتروشیمی وزارت صنعت به واحدهای 

تن مواد اولیه در  ۶۰حدود  ۶۵تولید، تصریح کرد: سهمیه ما از سال 

سال تغییر نکرده و فقط جوابگوی  ۴۰ین میزان در این سال است که ا

 .روز فعالیت ما است ۴

معصومی با اعالم اینکه چرا تولیدکننده باید مواد اولیه داخلی را 

چندین برابر قیمت های بین المللی خریداری کند، اظهار داشت: تا 

چند هفته پیش مواد اولیه آنهم با قیمت های بسیار باال به سختی در 

ازار پیدا می شد اما متأسفانه از چند روز گذشته اصالً مواد اولیه در ب

بازار برای ادامه فعالیت خود نمی توانیم بخریم و مجبور به تعطیلی 

  شت به فهرست()بازگ .شده ایم

 که شکست یسنگ
 (۹۷ خرداد ۲۷)خبرگزاری تسنیم  

 
سنگ تزئینی و نماینده  رئیس انجمن ،خبرگزاری تسنیم گزارشبه 

تولیدکنندگان سنگ تزئینی با گالیه از رکود و بهره سنگین تسهیالت 

بانکی، خواهان حمایت بیشتر دولت و مسئوالن از صنعت سنگ تزئینی 

 .شدند

 نخستین: گفت مهدی حیدرزاده از تولید کنندگان سنگ تزئینی

 .ن فشار آورده استتولیدکنندگا بر واقعا که است رکود ما مشکل

حیدرزاده افزود: دومین مشکلی که ما داریم تصویب قوانینی است که 

دستهای ما را می بندد و کمتر از رکود نیست مثال شهرداری ها کمیته 

ای به نام کمیته نما درست کرده اند که مانع استفاده از سنگ در 

آجر نسوز نمای ساختمان ها می شود و الزام می کند که حتما باید از 

 .یا شاموتی برای نما استفاده شود

این تولیدکننده سنگ تزئینی افزود: این کار به واسطه البی قوی 

  .تولیدکنندگان آجر است و این باعث رانت شده است

ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ تزئینی این بخش صحبت های 

فقط از یک  حیدرزاده را تایید کرد و گفت: نباید الزام شود که در نما

 .ماده خاص استفاده شود

سیف اهلل امیری مدیرکل صنایع مدنی وزارت صنعت هم با تایید 

صحبت های آقای حیدرزاده گفت: حتی یکوقت جایی گفتیم به جای 

آجرهای خیابان و حاشیه جوها از سنگ استفاده کنند که معترض 

هر سال  شدند و گفتند شما می خواهید نان ما را ببرید ما می خواهیم

این ها را بازسازی و تعویض کنیم اگر سنگ استفاده کنیم که دیگر 

 .خراب نمی شود و نان ما بریده می شود و اینها البی قدرتمندی دارند

امیری افزود: البته کاالهی جایگزینی هم برای سنگ وارد بازار شده 

 .مثل کامپوزیت ها و کاشی سرامیک و ...که نسبت به سنگ ارزان ترند

حیدرزاده تولید کننده سنگ تزئینی در ادامه گفت: چرا ما باید با  

 .قوانین دست و پا گیر رکود را تشدید کنیم

این تولیدکننده همچنین صنعت تولید سنگ تزئینی را سنتی بیان 

کرد و افزود: برای صادرات به لحاظ سخت افزاری یعنی تجهیزات و 

ین واقعا مشکل نقدینگی ماشین آالت به روز نیستیم و به غیر از ا

 .هستند سنگین بهره با  داریم و تولیدکنندگان زیر فشار وام

حیدرزاده گفت: ما وقتی در نمایشگاه های خارجی شرکت می کنیم 

می بینیم که رغبتی برای همکاری با ما وجود ندارد و ما نمی توانیم 

محصوالتمان را بفروشیم و بخشی از مشکالت ما ناشی از مسائل 

اسی است در حالی که همین اروپا تشنه سنگ ایرانی است و سنگ سی

 .های ما با واسطه به اروپا صادر می شود

در ادامه شفیعی رئیس انجمن سنگ تزئینی از نبود رشته تحصیلی در 

دانشگاه ها درخصوص صنعت سنگ انتقاد کرد و گفت: کشورهایی 

نی تحصیالت مثل ایتالیا تا دکترا در رشته معدن و سنگ های تزئی

دارند ولی در کشور ما رشته معدن توسعه نیافته است و باید رشته 

 .تخصصی سنگ تزئینی و آهن و ... در کشور تاسیس شود

شفیعی با بیان این که نحوه تولید سنگ در سطح جهان فرق کرده 

گفت: تولید سنگ فرق کرده و به این نحوی که در کشور داریم در 

اید بتوانیم دانشمان را ارتقا دهیم و با دنیا منسوخ شده است و ب

 .تجهیزات مدرن کیفیت سنگ های تولیدی را به سطح جهانی برسانیم

رئیس انجمن سنگ تزئینی گفت: واحدهای تولید سنگ در کشور با 

 .یک سوم ظرفیت کار می کنند

شفیعی با اشاره به امضای موافقتنامه با ایتالیایی ها برای برگزاری دوره 

زشی برای تولید کنندگان سنگ ایران گفت: مدت های های آمو

مدیدی است که ستاد سنگ های تزئینی در وزارتخانه تشکیل نمی 

شود و دولت در حمایت از تولیدکنندگان سنگ تزئینی و بازارهای 

صادراتی کوتاهی می کند در حالی که حتی در ترکیه هزینه شرکت در 

  .ا هم همین گونه استنمایشگاه ها را دولت می دهد در ایتالی

رئیس انجمن سنگ تزئینی گفت: صنعت سنگ بیمار است، برای این 

که بدانید صنعتی رشد کرده و حالش خوب است باید عوارض را از 

واردات مشابه اش بردارید اگر بتواند ادامه حیات بدهد و رقابت کند آن 

 صنعت خوب است و رونق دارد، اما برای صنعت سنگ، خودرو و کفش
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ایران اگر عوارض واردات حذف شود نمی توانند ادامه حیات دهند و 

 .ورشکست می شوند، این صنایع بیمارند

 با باید: گفت هم  سیف اهلل امیری مدیرکل صنایع مدنی وزارت صنعت

 مدیریت و تجهیزات کردن روز به فنی، دانش ارتقای کیفیت؛ افزایش

 .درات را فراهم کنیمصا بازار کنندگان تولید از حمایت و مناسب

 )بازگشت به فهرست(

/ هفت خوان هیمواد اول نیتأم یبرا دیسخت تول طیشرا

 یتومان 4200ارز  افتیدر
 (۹۷خرداد ۳۰)خبرگزاری تسنیم  

 
، خبرگزاری تسنیم ابوالفضل روغنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی

رای واحدهای با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط بسیار سختی ب

تولیدی به وجود آمده است، اظهارداشت: نوسانات نرخ ارز عاملی شده 

تا تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی به سختی امکان پذیر باشد 

عالوه بر این کشش بازار هم اجازه افزایش قیمت ها را به 

 .تولیدکنندگان نمی دهد

علی رغم تمام صحبت  رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه

تومانی به تولیدکنندگان این موضوع هنوز به  ۴۲۰۰ها در تخصیص ارز 

صورت محدود اجرایی می شود، افزود: تولیدکنندگان در حال حاضر 

ترجیح می دهند به جای منتظر ماندن در لیست دریافت ارز با زحمت 

 .بسیار ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند

اینکه به نظر می رسد باید از شرایط تحریم فرصت ایجاد  وی با بیان

کرده و به توسعه صنایع خود بپردازیم ، گفت: دولت باید در شرایط 

فعلی یک بسته حمایتی مناسبی را برای تولیدکنندگان تعریف کند تا 

 ست()بازگشت به فهر .آنها امکان فعالیت را در بازار پیدا کنند

 دام
 صادرات دام زنده ممنوع شد

 (۹۷ خرداد ۲تسنیم )خبرگزاری  

 

 هم اینکه به اشاره با ، مرتضی رضاییخبرگزاری تسنیم به گزارش

 این و است گوسفند و بز سبک دام شیردهی و زایش فصل اکنون

 منظور به: افزود است شده بازار به زنده دام عرضه کاهش سبب مسئله

افزایش قیمت گوشت قرمز  روند از جلوگیری و تقاضا و عرضه مدیریت

بویژه گوشت گوسفندی صادرات دام زنده بطور موقت تا زمان عبور از 

 .این فصل ممنوع است

وی گفت : ایران به لحاظ صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج 

فارس موقعیت ممتازی دارد بنابراین صادرات دام زنده فرصت تجاری 

 . خوبی است که باید توسعه یابد

ون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: افزایش تولید معا

بره با استفاده از روشهای اصالح نژادی و جایگزین کردن نژادهای 

دوقلوزا از مهمترین اولویت های معاونت امور دام است که در حال پی 

 . گیری و اجراست

گوشت  رضایی تاکید کرد: برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود

قرمز روزانه گوشت تازه گوسفندی از کشورهای منطقه وارد و با قیمت 

ستاد تنظیم بازار در فروشگاههای زنجیره ای و سازمان میادین عرضه 

 . می شود

وی گفت : گوشت گوساله منجمد وارداتی نیز همچنان با قیمت 

 . مصوب ستاد تنظیم بازار به متقاضیان عرضه می شود

دات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت معاون امور تولی

گوشت گوسفندی در بازار تصریح کرد : از آنجا که قیمت نهاده های 

تولید خوراک دام به تبعیت از قیمت حبابی و نوسانات نرخ ارز تغییرات 

بسیار جزئی داشته این افزایش قیمت روی قیمت نهایی تاثیر گذاشته 

 .است

الالن را عامالن اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز رضایی واسطه ها و د

بویژه گوشت گوسفندی دانست و افزود : گوشت گوسفند از زمانی که 

از دامدار خریداری می شود حداقل بین سه واسطه دست به دست می 

شود و در نتیجه بازار و قیمت را بویژه در مواقعی که محدودیت تولید 

 . وجود دارد تحت تاثیر قرار می دهد

وی گفت : فعالیت واسطه ها و دالالن در چندماه اخیر که گوسفندان 

در فصل زایش قرار دارند در قیمت نهایی تاثیر گذاشته و سبب افزایش 

 .قیمت شده است

معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: متاسفانه دامدار 

الن و واسطه از بابت تولید سود چندانی بدست نمی آورد و در اصل دال

 . ها سود می برند

رضایی توسعه زنجیره های تولید را برای کاهش فعالیت دالالن و 

واسطه ها در بازار گوشت قرمز ضروری دانست و گفت : در زنجیره 

های تولید ، تمام مراحل از پرورش و تولید تا کشتارگاه و عرضه به 
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ه ها در این بازار در زنجیره کاملی مدیریت و عرضه می شود و واسط

 )بازگشت به فهرست(. زنجیره حذف می شوند

 صادرات مرغ به افغانستان ازسرگرفته شد
 (۹۷ خرداد ۷تسنیم )خبرگزاری  

 
 نشست در  علیرضا رفیعی پور امروز خبرگزاری تسنیم به گزارش

 ارایه و افغان طرف با جلساتی برگزاری از پس: کرد اظهار خبری

 کشور، دو بین پرندگان حاد فوق آنفلوانزای بیماری کنترل های گزارش

 مرغ صادرات ممنوعیت افغانستان دامپزشکی سازمان رئیس همکاری با

تان های خراسان اس از مرغ گوشت است قرار شد؛ رفع کشور این به

 .رضوی و خراسان جنوبی به این کشور صادر شود

وی از برگزاری جلساتی با طرف عراقی برای رفع ممنوعیت صادرات 

های دامی ایران به عراق خبر داد و تصریح کرد: در این جلسات  فرآورده

علت ممنوعیت صادرات محصوالت ایران به عراق در دست پیگیری 

 .وضعیت بیماری به طرف عراقی ارایه شود آخرین از گزارشی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور یکی دیگر از موانع صادراتی به عراق را 

باال بودن تعرفه های گمرکی این کشور دانست و گفت: مسئوالن 

 .عراقی برای رفع این مشکل قول داده اند

 در حادپرندگان فوق آنفلوانزای  وی همچنین درباره وضعیت آخرین

 جلوگیری ، بیماری کنترل مدیریت دستورالعمل ان گفت:ایر

 ستادهای به و تدوین پرندگان حاد فوق آنفلوانزای شیوع از وپیشگیری

 است شده ابالغ بیماری این با مقابله

وی افزود: براساس این برنامه ، از فعالیت مرغداری هایی که بدون 

 .مجوز مرغ های رنگی پرورش می دهند جلوگیری می شود

وی گفت: قطب تولید و پرورش مرغ های رنگی در استان اصفهان و 

واحد غیرمجاز  ۳۰شهرستان گلپایگان است که تاکنون بیش از 

 .براساس حکم قضایی پلمپ شده است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: براساس گزارش های موجود 

 واحد متقاضی تولید و پرورش مرغ های رنگی در استان اصفهان ۱۰۰

وجود دارد که فعالیت آنها مشروط به دریافت شیوه نامه از ستاد 

مرکزی اجرایی مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این استان 

 .است

رفیعی پور اصالح دستورالعمل معدوم سازی مرغ های واحدهای آلوده 

به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را از دیگر محورهای برنامه ملی 

انست و گفت: براساس این دستورالعمل فعالیت واحدهای آلوده به د

روز مختومه  ۴۲بیماری پس از معدوم سازی و ضدعفونی باید به مدت 

 .شود

وی گفت: بسیاری از واحدهای مرغداری بدون مجوز دامپزشکی و 

بدون رعایت این زمان بالفاصله به چرخه تولید باز می گشتند که از 

ی واحدها و کانون های شیوع بیماری از بروز چنین این پس با شناسای

 .مواردی جلوگیری می شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از شناسایی کانون های آلوده 

به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان قم و البرز خبر داد و 

برز واحد نیز در استان ال ۴۰کانون بیماری در استان قم و  ۷۶افزود: 

روزه به تولید و  ۴۲شناسایی که این واحدهها بدون توجه به مهلت 

 .پرورش اقدام کرده بودند

رفیعی پور درباره دستورالعمل های حمل و نقل و استفاده از کود 

مرغی گفت: برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی به همکاری اتحادیه 

 . ها و تشکل های تولیدی و نیروی انتظامی نیاز است

وی افزود: در دو ماه و هفت روز گذشته کارشناسان و بازرسان سازمان 

نقطه از کانون های آلوده به بیماری آنفلوانزا را  ۲۷دامپزشکی کشور 

 )بازگشت به فهرست( .شناسایی و معدوم سازی کردند

 در خطر مرگ+ سند یجوجه گوشت ونیلیم 150
 (۹۷ خرداد ۱۲تسنیم  )خبرگزاری 

 
زاده  ، عطاءاله حسنخبرگزاری تسنیم تصادیبه گزارش خبرنگار اق

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کشاورزی مرغداران گوشتی 

 جمهوری ریاست اول معاون جهانگیری به ای نامه ارسال با  ایران

  :کرد اظهار

هزار مرغدار در  ۲۳یر بیش از های اخ رساند که در ماه به استحضار می

اند.  ها شده آور قیمت نهاده اقصی نقاط کشور مواجه با افزایش سرسام

افزایش نرخ ارز بر این روند دامن زد و اعالنم دولت دال بر تامین ارز با 

 .ها نداشت تومان نیز هیچ تاثیری بر روند افزایش قیمت ۳۸۰۰نرخ 

ها به خصوص ذرت و  نهادههای اخیر کمبود  متاسفانه در طی هفته

دهد جان بالغ بر  کنجاله سویا که خوراک اصلی طیور را تشکیل می

 مرغ پرورش های سالن در موجود میلیون قطعه جوجه گوشتی ۱۵۰

 در مرغدار هزاران هستی و است نموده مواجه مخاطره با را گوشتی

 و غیرمنطقی تصمیمات متاسفانه. گرفته قرار نابودی خطر معرض
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ارشناسی برای تعیین قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار نیز ضربه غیرک

تری بود که بر تن زخم خورده مرغداران وارد شد به طوری که  عمیق

تومان به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده  ۱۲۰۰امروز تولیدکنندگان بالغ بر 

 .دهند زیان می

جدیت از جنابعالی استدعا دارم که دستور فرمایید هر چه سریعتر و با 

به این وضعیت نابسامان در صنعت مرغ گوشتی رسیدگی شود و بار 

نماییم که کمبود و نبود اقالم اصلی خوراک طیور،  دیگر گوشزد می

تواند  ناپذیر قرار داده است و می ای جبران صنعت را در آستانه لطمه

 .های آتی با خطر مواجه نماید امنیت غذایی آحاد مردم در ماه

 
 )بازگشت به فهرست(

از صادرات پوست گوسفند در بازار  رانیا یدرصد 4سهم 

 جلد پوست گوسفند ونیلیم 18 دی/ تولیجهان
 (۹۷ خرداد ۱۳فارس  زاری)خبرگ 

 

درصد بازار جهانی در صادرات  ۵تا  ۴رئیس انجمن صنایع چرم گفت: 

 پوست گوسفند و یک درصد پوست گاو از آن ایران است.

، علی صداوسیما به نقل از خبرگزاری خبرگزاری فارس به گزارش

حسن زاده در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو 

میلیون جلد  ۱۸میلیون جلد پوست گاو،  ۲۲سیما افزود: در کشور 

 میلیون جلد از آن پوست بز است. ۷پوست گوسفند و 

وی گفت: بیشترین تولید پوست گاو در سه منطقه تهران، تبریز و 

شود و به بازار تولید کفش و کیف و  مشهد است که تبدیل به چرم می

 شود. کمربند عرضه می

میلیون جلد پوست گوسفندی که به ساالمبور  ۱۸حسن زاده افزود: از 

شود  می میلیون دالر ارز عاید کشورمان ۴۵شود تنها  تبدیل و صادر می

در حالی که اگر همین تعداد به چرم تبدیل شود ارزآوری از محل 

میلیون دالر و در صورت تبدیل شدن به البسه به  ۲۱۰صادرات آن 

 میلیون دالر خواهد رسید. ۸۰۰

شود  وی گفت:برای تولید هر جلد پوست، هفت نفر اشتغال ایجاد می

نفر و در صورت  ۳۵در صورتی که با تبدیل آن به چرم اشتغالزایی به 

 نفر افزایش خواهد یافت. ۲۰۰تبدیل شدن به البسه به 

نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان ساالمبور چرم 

درصد چرم سبک تولید در کشور  ۱۰ایران هم در این برنامه گفت: 

 شود. درصد دیگر صادر می ۹۰مورد نیاز بازار داخل است و 

درصد از صادرات چرم سبک کشور ساالمبور  ۵۰سعید شادکام افزود: 

 شود، امکان صادرات ندارد. است، زیرا آنچه که برای داخل تولید می

های  معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان شهرک

وگوی تلفنی با برنامه گفت: کمیته ویژه ای در این  صنعتی هم در گفت

 شده است. وزارتخانه در حوزه صنعت چرم تشکیل

های  آالت، نبود آموزش صادق نجفی افزود: فرسوده بودن ماشین

های تولید، مشکل تأمین منابع مالی، نبود  تخصصی، باال بودن هزینه

برند ملی ، نبود شرکت های توزیعی تخصصی ، کمبود استادکار و 

های تولید داخل، نبود  متخصصان طراحی، مشکل کیفیت و تنوع چرم

د اولیه در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ثبات قیمت موا

تولیدکنندگان چرم مصنوعی و مشکالت مربوط به واردات پوست 

های مواد شیمیایی و زیر ساخت ها  سنگین ، مشکالت مربوط به تعرفه

 از مهمترین مشکالت در حوزه صنعت چرم است.

لت در سه وی با بیان اینکه در این زمینه پیشنهادات خود را به دو

بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اعالم کردیم، ادامه داد: 

نخستین پیشنهاد ما ایجاد مرکز خدمات فناوری تحقیقات و توسعه و 

طراحی صنعت چرم بود که مسئولیت آن را صنایع کوچک بر عهده 

http://www.farsnews.com/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2143998/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گرفتند و در دو استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به زودی آن 

 نیم.ک را ایجاد می

نجفی با بیان اینکه در پی ایجاد شهرک صنعتی فناوری تخصصی و 

مصنوعات چرمی هستیم ، افزود: یکی از پیشنهادات ما برای دولت، 

نوسازی و بازسازی ماشین آالت بود تا بتوانیم در مناطق کم برخوردار 

 درصد پرداخت کنیم . ۱۰و  ۶، ۴تسهیالت با سود 

آالت فرسوده از جمله مشکالت است، وی با اشاره به اینکه ماشین 

های تخصصی صنعت چرم از دیگر اقدامات  اندازی رشته اضافه کرد: راه

 پیشنهادی است .

های صنعتی گفت: برای استان خراسان  مدیر عامل سازمان شهرک

میلیارد تومان و  ۷میلیارد تومان، برای آذربایجان شرقی  ۱۸رضوی 

 ۱۳۹۷د تومان در بودجه سال میلیار ۱۷برای استان تهران حدود 

ها تدارک دیدیم  مربوط به سازمان صنایع کوچک برای ایجاد زیرساخت

 که به زودی عملیاتی خواهیم کرد .

نجفی با تاکید بر اینکه باید صنایع کوچک باید رشد یابد و از آن ها 

حمایت کرد افزود: راهبرد ما برای ایجاد اشتغال در حوزه محصوالت 

 ولت با همه توان به این موضوع وارد شده است.چرمی است و د

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در ارتباط تلفنی با 

این برنامه با بیان اینکه توسعه فناوری، نیاز بازار و برندسازی از جمله 

های  موارد اثرگذار برای پیشرفت صنعت چرم است، گفت: زمان بنگاه

پوشاک گذشته است و باید در پی  کوچک به ویژه در البسه و

 برندسازی باشیم .

محمد حسن نژاد به سابقه صنعت چرم در کشورمان اشاره و اضافه 

توانیم با برندهای  های بزرگ سهامی چرم می کرد: با تشکیل شرکت

 جهانی رقابت کنیم.

وی گفت: باید از خام فروشی چرم دوری کنیم و صنایع پایین دستی 

ندسازی کنیم، تا ارزش افزوده بیشتری را به دست آن را تقویت و بر

 بیاوریم.

علی حسن زاده رئیس انجمن صنایع چرم ایران با حضور در این برنامه 

درباره علل موفقیت ترکیه در صنعت چرم گفت: این کشور در سال 

قانونی تصویب کرد و بر اساس آن به صنایع، وام بالعوض برای  ۲۰۰۱

تند و موجب پیشرفت صنایع چرم خود تجهیز ماشین آالت پرداخ

 در منطقه در این زمینه یکه تازی کردند. ۲۰۱۱شدند و تا سال 

وی افزود: صنعت چرم به عنوان صنعت مادر و پر زحمت است و در 

 هزار نفر در این صنعت شاغل هستند . ۵۰۰کشورمان بیش از 

رم نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور و چ

ایران هم افزود: در صادرات چرم بهتر است محصول نهایی و با ارزش 

های تولیدی ما نیز  افزوده باالتر را صادر کنیم، اما در این صورت هزینه

یابد ،ضمن اینکه به فناوری و تجهیزات پیشرفته هم نیاز  افزایش می

 داریم.

ای سعید شادکام با اشاره به اینکه اخذ هرگونه عوارض از کااله

صادراتی خالف قانون است، افزود: دولت نباید از صادرات ساالمبور 

 )بازگشت به فهرست(  چرم، عوارض اخذ کند.

 خدمات
ار مخالفت سال ک 3کارفرمایان با انعقاد قرارداد دائم پس از 

 کردند
 (۹۷خرداد  ۱تسنیم  خبرگزاری) 

 
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت 

خبرگزاری  تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی

، درباره جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار گفت: این نشست تسنیم

با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به منظور تدوین آیین 

نامه تعیین حداکثر مدت قرار داد موقت در مشاغل غیر مستمر به 

نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل 

 .شد

مترین بند آیین نامه تعیین سقف زمانی قرارداد وی با بیان اینکه مه 

موقت،بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختالف نظر وجود 

داشت.پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، 

پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل 

لیل اینکه در این خصوص غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به د

اختالف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف 

زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای 

 .عالی کار ارجاع داده شد

وی با اشاره به مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت افزود:  

انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در نمایندگان کارگری با پیشنهاد 

سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان ۳مشاغل غیرمستمر بعد از 

کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی 

مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف 

غیرمستمر و اندازه  زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل

 .متغیر باشد  پروژه

https://www.tasnimnews.com/
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 مقرر  مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه

 رفاه و کار تعاون، وزارت کار روابط معاون به نامه آیین این شد

 عالی شورای به وی، تصمیم با زیاد احتمال به که شود ارائه اجتماعی

ت: این آیین نامه به شورای عالی کار داش اظهار شود می داده ارجاع کار

ارجاع داده می شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در 

 .مشاغل غیرمستمر توافق شود

 برای موقت قراردادهای زمان حداکثر قانون طبق  وی با بیان اینکه

 قابل وزیران هیأت تصمیم و کار وزارت پیشنهاد به غیرمستمر مشاغل

ست گفت: اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه ا اعالم و تعیین

گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان 

کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه 

 .داشته باشد

ظریفی آزاد با بیان اینکه تدوین این آیین نامه موضوع جلسه بعدی  

ر است گفت: به احتمال زیاد هفته آینده، نشست شورای عالی کا

شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین  شورای عالی کار برگزار می

سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست 

 )بازگشت به فهرست(  .خواهد بود

 کند یم جادیا رانیبه مقصد ا یرانیپاکستان خط کشت
 (۹۷ خرداد ۳تسنیم خبرگزاری ) 

 

 
به نقل از پایگاه خبری بیزنس  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 پاکستان، کشتیرانی وزیر بیزنجو، خام حاصل میر گفته به استاندارد،

 آینده نشست در پاکستان کشتیرانی خدمات سیاست نویس پیش

 .رح خواهد شدمط تصویب برای کابینه

در این پیش نویس سیاستگذاری، ما امتیازات متنوعی »وی افزود: 

پیش بینی کرده ایم که از جمله شامل معافیت مالیاتی و تعرفه ای 

برای خدمات کشتیرانی و خرید کشتی برای ایجاد خدمات کشتیرانی 

 «.در کشور است

صد ایران، وی افزود، ابتدا قرار است خطوط کشتیرانی از کراچی به مق

 .دوبی و عمان ایجاد شود

وی افزود، همچنین وزارت خدمات کشتیرانی پیشنهاد کرده که به 

منظور جذب سرمایه گذاران به بخش خدمات کشتیرانی و کشتی های 

سال نخست هیچ هزینه ای بندری ای از این  ۵تا  ۴تفریحی، در 

  )بازگشت به فهرست( .کشتی ها گرفته نخواهد شد

 دهند یادامه م رانیبا ا یربه همکا یکوچک آلمان یها بانک
 (۹۷ خرداد ۷تسنیم  برگزاری)خ 

 
های  به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک خبرگزاری تسنیم به گزارش

دلیل نقض  های سنگین به بزرگ آلمانی پس از تجربه تلخ جریمه

های ایران دیگر تمایلی به همکاری با این کشور ندارند، اما  تحریم

وجودآمده بعد از خروج آمریکا از برجام  های کوچکتر از فرصت به بانک

 .اند استفاده کرده

های جدید آمریکا  نوامبر یعنی موعد اجرای تحریمتنها چند ماه تا ماه 

رغم تهدیدهای آمریکا  ها به اند. اما برخی از شرکت علیه ایران باقی مانده

 .دهند های خود با ایران ادامه می همچنان به همکاری

بانک  ۶پاتریزیا ملفی، مدیر مرکز صالحیت بین المللی که توسط 

ما »آلمانی در شهر کوچک توتلینگن آلمان تأسیس شده است گفت: 

 .«فعالً به ارائه خدمات به مشتریانمان ادامه خواهیم داد

های فعال در  ملفی افزود، این مرکز که وظیفه حمایت از شرکت

عهده دارد در چند سال  دان را بهبازارهای حساسی نظیر ایران یا سو

هایی بوده که در  افزایش شدید تقاضا از سوی شرکت»اخیر شاهد 

 .«شاخص دکس آلمان قرار دارند

میزان صادرات آلمان به ایران  ۲۰۱۵از زمان انعقاد برجام در سال 

 ۲.۶درصدی در سال گذشته به حدود ۱۵.۵افزایش یافته و با رشدی 

نیز رشدی  ۲۰۱۶ت. این رقم در سال میلیارد یورو رسیده اس

 ۱۱۱.۵درصدی داشت. البته این ارقام در مقایسه با صادرات ۲۲

رسد. اما با وجود این،  نظر می میلیارد یورویی آلمان به آمریکا ناچیز به

ماند تا ببیند که  منتظر می»گفته ملفی مرکز صالحیت بین المللی  به

د از ایران روی برخواهد گرداند. و بع« شکلی خواهند بود چه ها به تحریم

های طرف معامله با ایران باید خیلی مراقب  همین حاال هم شرکت

یورو انجام  های آمریکا نشوند. معامالت به باشند که گرفتار تحریم

هایی که در هیئت  گیرد و مرکز صالحیت بین المللی با شرکت می

ت عضویت دارند کار شان شهروندان آمریکایی یا دارندگان گرین مدیره

 .کند کار نمی

شجاعت مدیران »ملفی افزود: یکی از مهمترین عوامل دخیل در کار 

 .های باالی کار با ایران است با توجه به ریسک« ما
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دو بانک بزرگ آلمانی یعنی دویچه بانک و کومرز بانک پس از آنکه در 

د دلیل همکاری با ایران صدها میلیون دالر جریمه شدن به ۲۰۱۵سال 

 .دیگر تمایلی به حضور در این کشور ندارند

طور کامل در حال توقف  زد بانک هم گفته این بانک به سخنگوی دی

های خود مرتبط با ایران است. این موجب شده تا مرکز  فعالیت

سراغ شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ برود.  صالحیت بین المللی به

های  ذشته در فهرست تحریماما اگر بزرگترین بانک ایرانی همچون گ

جدید دولت آمریکا قرار بگیرد، این ارتباط نیز احتماالً قطع خواهد 

 .شد

تأسیس شده نیز یکی از  ۱۹۷۱بانک تجاری ایران و اروپا که در سال 

 .های دیگر نقل و انتقاالت پولی بین اقتصاد آلمان و ایران است کانال

است تاکنون تغییر بوندس بانک )بانک مرکزی آلمان( هم معتقد 

تنها »زیادی در زمینه تجارت با ایران رخ نداده است. این بانک گفته، 

که چه تغییری و چه « های اتحادیه اروپا تعیین خواهد کرد رژیم تحریم

وجود خواهد آمد. اگر وضعیت به شرایط قبل از  زمانی در این روابط به

های ایرانی باید  فبرگردد، هرگونه پرداختی مرتبط با طر ۲۰۱۶ژانویه 

 .تأیید بانک مرکزی آلمان برسد به

گروه البی بانکی آلمان، کردیت ویرتشافت، از برلین و دیگر اعضای 

اتحادیه اروپا خواسته تا موضع خود را در خصوص همکاری با ایران 

شکل  به»ها و مشتریانشان اطمینان دهند که  روشن کنند و به بانک

 .«کنند های احتمالی آمریکا حمایت می یممؤثری از آنها در قبال تحر

های اروپایی در حال تمام شدن است.  ملفی گفت، زمان برای دولت

های خود را در ایران  خواهند تمام فعالیت ها می بسیاری از شرکت»

توانند ریسک ماندن در این کشور را محاسبه  متوقف کنند زیرا نمی

 ست()بازگشت به فهر .«نمایند

 تومان شد + جدول ونیلیم 20الحسنه  سقف وام قرض
 (۹۷ خرداد ۸برگزاری تسنیم )خ 

 
 مرکزی، بانک عمومی روابط به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش

الحسنه و نیز طیف وسیع  قرض تسهیالت برای تقاضا روزافزون رشد

های مصرف تسهیالت مذکور در قوانین و مقررات مختلف از  زمینه

جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه 

ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موجب شده در حال حاضر  پنج

و شرایط های بازپرداخت  ها، مدت الحسنه، سقف برای تسهیالت قرض

 .مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد  مختلفی با توجه به زمینه

 

و به تبع آن، مکاتبات و   این مهم بعضاً سبب ایجاد ابهام و پرسش

منظور و نیز با  های متعدد از بانک مرکزی شده است. بدین استعالم

هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و تنقیح و یکپارچگی شرایط 

ها، مؤسسات اعتباری  الحسنه اعطایی توسط بانک لف انواع قرضمخت

ها و مؤسسات  الحسنه وابسته به بانک های قرض غیربانکی و صندوق

اعتباری غیربانکی، مراتب در دستور کار این بانک قرار گرفت و نتیجه 

کمیسیون مقررات و  ۱۳۹۷/  ۱/  ۲۶بررسی ها در اولین جلسه مورخ 

ری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مطرح و نظارت مؤسسات اعتبا

اتخاذ تصمیم شد و به شرح جدول زیر، سقف قابل پرداخت و حداکثر 

الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و  مدت بازپرداخت انواع قرض

 :مقررات مربوط احصاء شد

 
 یبرا انیرانیگردند، ا یم الیبه دنبال ر یکه گردشگران خارج یحال در

ما در  مونا،یدارند. به گفته س ازیبه ارز ن یخارج یواردات کاال و سفرها

بود  ستادهیا ابانینار خدالل که در ک کی قیاز طر میموفق شد تینها

)بازگشت به  .ستین یبخو یلیراه خ نی. البته امیمشکلمان را حل کن

 فهرست(

 

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


 

 30  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 متفرقه
درصد  55مرغ با  /تخمدیجدول لمس کن نیتورم را در ا

 رکورد شسکت
 (۹۷خرداد  ۸تسنیم خبرگزاری ) 

 
بر اساس نتایج به  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

، بیشترین افزایش ۱۳۹۷دست آمده مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه 

پرتقال »قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقالم 

 ۱۱،۹با « سیب درختی زرد»رصد افزایش، د ۲۵،۳با « محصول داخل

درصد افزایش بوده است. بیشترین  ۷.۶با « موز»درصد افزایش و 

کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقالم 

درصد کاهش  ۹با « خیار»درصد کاهش و  ۱۰.۵با « گوجه فرنگی»

 .است

ردیبهشت بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )ا

درصد افزایش و پس از  ۵۵،۶با « تخم مرغ ماشینی»( مربوط به ۱۳۹۶

 ۳۶.۸با « موز»درصد افزایش و  ۳۷.۲با « برنج خارجی درجه یک»آن 

 .درصد افزایش می باشد

گوجه »مربوط به  ۱۳۹۶بیشترین کاهش قیمت نسبت به اردیبهشت 

با « سیب درختی زرد»درصد کاهش و پس از آن  ۴۸،۷با « فرنگی

درصد کاهش )علی رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش  ۲۰.۶

درصد کاهش می  ۱۹،۶با « سیب زمینی»قیمت نسبت ماه قبل( و 

 .باشد

 
 )بازگشت به فهرست(

 یخوزستان به خودش نامه نوشت و تقاضا التیش رکلیمد

 اعتبار کرد+سند
 (۹۷خرداد  ۱۷)خبرگزاری تسنیم  

 
 استان مدیرکل شیالت خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 هست نیز  اهواز شهرستان( سرپرست) فرماندار همزمان که خوزستان

 زحماتش،  از قدردانی و تشکر ضمن خود، به ای نامه ارسال با

 .شد اهواز شهرستان شیالتی های پروژه برای اعتبار تأمین خواستار

ان اعتبار برای بهبود و توم میلیون ۱۰۰ در بخشی از این نامه تقاضای

 .افزایش سرانه مصرف آبزیان در شهرستان اهواز شده است
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