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مقاله
کسانی که سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا نکردند پاسخگو
باشند
( خبرگزاری تسنیم  16تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،حمید زنگنه ،استاد
اقتصاد کالن و بانکداری دانشگاه وایدنر ،در چستر پنسیلوانیای آمریکا
و نگارنده کتابهای «سرمایهداری مدرن و ایدئولوژی اسالمی» (بههمراه
سیروس بینا) و «اسالم ،ایران و ثبات جهانی» است.
وی با انتقاد به سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» بر
راهکارهایی همچون توسعه گردشگری ،قطع هزینه های غیرضروری،
حذف معامالت پایاپای نفت برای کاالهای مصرفی ،سرمایه گذاری های
کارآفرین ،توسعه پایدار کشاورزی و ...تأکید کرد که مشروح آن را در
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه می خوانید.


سیاست از این ستون به آن ستون فرج دولت

وضعیت موجود اقتصادی ایران را چطور ارزیابی می کنید
زنگنه :به عقیده من وضعیت اقتصادی چندان امیدوارکننده نیست.
یکی از مشکالت ما مشکالتی است که خودمان درست کرده ایم و
سیاستهای اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی دو سه دهه بعد از جنگ
ایران و عراق را شامل می شود.
مهمترین سیاستی که کم و بیش همه دولتهای بعد از انقالب از جمله
دولت یازدهم و دوازدهم بنحوی از انحا دنبال کردند سیاستهای کوتاه
مدت «از این ستون به آن ستون فرج است» بوده که بالنفسه کوتاه
مدت ،پوپولیستی ،ونتیجتاً مصرفی بوده اند.
متأسفانه همه سالها در پیامهای نوروزی دولت برنامه های بسیار باال
بلندی که جلوه و نمای آنها بیش از حد بلند پروازیهای غیر قابل عمل
بودند ارائه داده اند و بالفاصله در توبره فراموشی گذاشته شدند تا روز
دیگر و سال دیگر و بحران دیگر .متاسفانه کسی نیست که واقعاً به
طور جدی سئوال کند که آن برنامه ها چه شد؟ کدامین ارگان در
اجرای آنها کوتاهی کرده است؟ آیا مجلس شورای اسالمی قوانین الزم
را تهیه کرد و دولت اجرا کرد و یا کال مجلس شورای اسالمی از آنها
چشم پوشی نمود و عطایشان را به لقایشان بخشیدند؟ آیا دولتهای
آنقدر ناتوان بوده اند که خواسته های خود را نیز بی عمل رها کردند؟
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برای مثال ،بدون اینکه طرف این و یا آن را بگیرم می خواهم سئوال
کنم که سیاست جایگزینی واردات با تولیدات داخلی ،سیاستی که
رهبر انقالب آن را سیاست "اقتصاد مقاومتی" لقب دادند ،چه شد؟ در
کدام مرحله و چه کسانی آنرا از دور خارج کردند و به فراموشی
سپردند؟ اگر در سال  1393آن سیاستها کم و بیش به مرحله سرمایه
گذاری و اجرا میرفت ،با توجه به تمام کم و کاستی هایش ،امروزه
کمبود ارز بسیار کمتر و فشار اقتصادی خارجی قابل تحمل تر می بود.
مثال دوم مسئله ای است که ایران را همردیف کشورهایی مانند حبشه
و سایر کشورهای افریقائی قرار می دهد .ایندکس فساد در ایران ،30
روسیه  ،29ترکیه  ،41آلمان  ،81سویس  ،85و کانادا  82از 100
است.
از نظر صادرات سرمایه انسانی افراد متول و تحصیل کرده ایران در
صدر کشورهای دنیا قرار دارد .بدین معنی که سالها صد ها میلیارد
دالر و صدها هزار نفر از ایران مهاجرت می کنند و به کشورهایی مانند
امریکا ،کانادا ،استرالیا ،امارات ،و اروپا می روند .بیشتر این سرمایه ها
سرمایه های از منابع دولتی هستند که از طریق اختالس و ارتشاء
بدست آورده شده اند .بنابراین مسئله فساد مسئله شخصی
نیست .فساد تار و پود مملکت را از می گسالند و نشانهای آن نیز نا
مرئی نیستند .سرمایه پولی و انسانی را از ایران خارج و به خدمت
کشورهائی که دشمن ما هستند می گذارند .در نتیجه کار کمیاب می
شود و تعداد و در صد مستضعفان روز بروز افزایش می یابد.



شرایط را صادقانه با مردم مطرح کنید

چه توصیه و راهکارهایی در شرایط فعلی دارید؟
زنگنه :من در گذشته مکررا در همین سایت تسنیم مطرح کردم که
دولت از افراط و تفریط وسیاستهای پوپولیستی خوداری
کند .من میدانم که مردم در فشار تحریمها بودهاند و این روند ،ادامه
خواهد یافت و شاید شدید تر نیز شود ولی این دلیل نمیشود که این
جرعه جاری نیز مصرف شود و همه ساله دست خالی و خجلتزده
جلوی مردم ظاهر شوند و تقاضای عفو و پشیمانی از ندانم کاریهای
سال گذشته بنمایند .دولت می بایست با صداقت و صالبت وضعیت
جاری را با مردم در میان بگذارد و را ه و چاره حقیقی ارائه نماید وپای
نوسانات و ناهنجاریهای پیش رو ایستادگی کند تا مردم احساس یک
بولتن داخلی تولید ملی |1

بام و چند هوائی را از دست بدهند و باور کنند که زحمت و مرارت آنها
برای خود آنها خواهد بود.


اجازه دهید گردشگری توسعه یابد

ایران یکی از کشورهای غنی در آثار تمدن اسالمی و باستانی
است .اگر مقداری ناچیز برای احداث وسائل دسترسی به این آثار
بشود و کمکهای الزم به شرکتهای خصوصی بشود و همچنین قوانین و
مقررات سهل برای ورود و خروج گردشگران مهیا شود ،ایران می تواند
با یونان ،ترکیه ،و اسپانیا رقابت سالم نماید .این منبع عظیم و مهم ارز
می تواند اکثر تحریمها را خنثی نموده و سالیانه دهها هزار ملیارد دالر
به جیب ایرانیان بریزد.


هزینه های غیر الزم را کال قطع کنید

هزینه های غیر الزم مانند مسافرت ها را تا اطالع ثانوی یعنی تا زمانی
که اقتصاد ایران از کشورهای خلیج فارس پیش نزده است را کالً قطع
کنید .ایران خود به اندازه کافی مراکز سیاحتی و زیارتی دارد.


معامالت پایاپی نفت برای کاالهای مصرفی را حذف
کنید

معامالت پایاپی نفت برای کاالهای مصرفی را حذف کنید .اینها به هر
وجهی که بآنها بنگرید مایه ضررند .حتی اگر صنایع مادر قدیمی را از
اروپا قبول کنید بهتر از واردات برنج پالستیکی تقلبی است که به بازار
ایران می فروشند.


سرمایهگذاریهای کارآفرین

منظورمن ایجاد شغل نیست بلکه ایجاد فرصت اشتغال است .اگر
جوانها بدانند که ساختار سال 1405چگونه خواهد بود خود را برای
آن آماده میکنند .دانشگاهها آنها را تعلیم و تربیت میکنند و منافع
سرمایهگذاران خرد و کالن در این خواهد بود که در آن جهت
سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال کنند .بنابراین همه عوامل قوا در جهت
یک هدف حرکت میکنند و تفریط منابع به حداقل خواهد رسید .حال
باید دید که ایران چه احتیاج دارد و چگونه باید این احتیاجات را
تامین کند.
سیاستگذاران کالن آن ساختار موعود ایران را باید برای مردم ترسیم و
تبلیغ کنند تا جوانا ن بتوانند خود را در آن تصویر بگنجانند .احتماال
این جستوجو برای پیدا کردن بخشهای مورد احتیاج برای
سرمایهگذاری نباید بسیار سخت و وقتگیر باشد .حتی با یک نگاه
سرسری به لیست واردات میتوان این احتیاجات و تقدم آنها را دید.
حال باید دید که تولید کدامین از این واردات به صرفه و در توان ایران
هستند که در داخل تولید کند و کدامین را میتوان متسلط شد که
بتوانیم ساالنه ده ها میلیارد دالر ارز الزم برای واردات ایران را پس
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اندازکنیم (در اینجا من از بحث برتری مطلق و نسبی اسمیت و
ریکاردو به علل مختلف خودداری میکنم).
همان طوری که در باال ذکر شد دولت فقط باید فرصت ایجاد کند که
کارآفرینان و سرمایهگذاران به توسعه و پویایی اقتصاد کمک کنند .ولی
در بعضی از بخشها ورود سرمایهگذاری دولت را میتوان الزم دانست
و توجیه کرد زیرا نهتنها آنها به خودی خود برای توسعه اقتصادی
مهمند ،آنه ا برای رفاه مردم و در توسعه و پشتوانی سایر بخشها نیز
سهم بسزایی دارند زیرا اکسترنالیتی مثبت (اثر مفید به بخشهای
دیگر) دارند.
ایران این تجربه را در مورد صنایع هسته ای دارد و می داند که باید ها
و نبایدها کدامند و هنجارها و ناهنجارها در کدام پیچ راه قرار
دارند .مهم اینست که صنایعی که مداوم و مقاومند را سرمایه گذاری
کنند و مردم را همراه کنند .این به معنی توسعه پایدار و رقابتی
است.


توسعه پایدار :کشاورزی

میگویند کشوری که نتواند نان برای مردم خود تهیه کند ماندگار
نخواهد بود .کشاورزی بخش اقتصادی است که تمام کشورهای دنیا
چه کشورهای غنی و چه کشورهای فقیر توسعه نگهبانی میکنند.
توسعه پایدار در کشاورزی التزاما جلوگیری از اثرات نادرست آن بر آب،
خاک ،و گوناگونی طبیعت (بیو دایورسیتی) است تا بتوان کلیه منابع
طبیعی آن طور که هست یا حتی بهتر از آنچه که هست برای آیندگان
باقی بماند.


توسعه پایدار :آبیاری

اگر قرن گذشته و حال جنگها برای به دست آوردن انرژی ارزان
میبوده شاید اغراقآمیز نباشد که میگویند جنگ جهانی سوم مسلما
برای تسلط به منابع آبی خواهد بود چون مساله فقط بهتر زندگی
کردن نیست بلکه زنده ماندن است و آب مرکز ثقل این تخاصمها
خواهد بود.
ایران کشوری کم و بیش کویری و خشک است ولی در قیاس با
کشورهای دیگر همسایه کم و بیش آب کافی دارد که اگر اسراف و
تفریط نشود میتواند برای زندگی معمولی مردم کافی باشد .در این
مقوله مردم هم احتیاج به تعلیم و تربیت فرهنگی دارند و هم به
راهبرد صنعت آبیاری .در هر دو مورد نظام مسئولیت منحصر به فردی
دارد زیرا منافع شخصی با منافع ملی ممکن است در تناقض باشند.
تبلیغات وسیع سراسری و منابع مالی مورد احتیاج برای آموزش و
گسترش آبیاری تحت فشار و قطرهای (هایدرو پونیک یا ایرو پونیک و
امثالهم) بیش از قدرت هر فردی در مملکت است و فقط دولت
میتواند عهدهدار آن شود .این روشهای مدرن میتواند مصرف آب
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برای آبیاری کشاورزی را که حدود  92درصد مصرف آب کشور است
 70درصد تا  80درصد کاهش دهد .سرمایهگذاری برای افزایش
راندمان آبیاری در کشاورزی ضروری و فوتی است چون بیعملی امروز
در آینده نزدیکی مملکت را مجبور به صرف بیشتر درآمد صادراتی
برای واردات مواد کشاورزی (خوراکی) خواهد کرد.


توسعه پایدار :بهسازی محیط زیست

این مبحث جامعه را مستلزم میکند که خواستهای مردم را به انواعی
تامین کند که بقای انسان در روی زمین را تضمین کند .این لزوماً
شامل سیستم آبیاری هوشمندانه ،استفاده از انرژی آفتابی و بادی و
شبیه آنکه لطمه کمتری به محیط میرسانند ،مدیریت جنگلها به
طوری که آینده آنها تضمین باشد و غیره .بهسازی محیط زیست نه
تنها ایجاد کار فوری میکند و آینده ایرانیان را نیز تامین میسازد و از
نظر مالی مردم و دولت را یاری میبخشد .برای همه باید روشن شده
باشد که سرطانها و آسم و سایر امراض ریوی مستقیما با آلودگیهای
محیط زیست و غذاها مربوط است .بنابراین دولت با هزینه کردن در
این راه صرفهجوییهای درازمدتی از کم شدن هزینههای بیماری و
غیره خواهد داشت.
نیت و هدف واقعی آمریکا چیست؟
نیت و هدف آمریکا بسیار واضح است .آمریکا فقط دو راه در جلوی
ایران باز گذاشته است .ایران می تواند با باج دادن به چین ،روسیه،
هند ،و اروپا مملکت را به طور کجدار و مریز در روندی قهقرائی اداره
کند .در حقیقت میخواهد که ایران را عراقی و در نهایت کوبائی کند.
امریکا می خواهد که محاصره اقتصادی را در حدی برساند که ایران
حاضر به معامله نفت با دارو و غذا تن در دهد و در دراز مدت
همانطوریکه شکل و شمایل اقتصادی و اجتماعی کوبا همانی که در
سالهای  1950-1940بود مانده  ،ایران نیز همین که هست برای
آینده قابل پیش بینی نگه دارد بدون اینکه بتواند خود را ترمیم و
توسعه دهد .یعنی بریدن یال و کوپال ایران در منطقه و جهان که
تهدیدی برای نوکران منطقه ای خودش نباشد .
راه دوم که ارزانتر است این است که ایران از پوتین و یا ماکرون
فرانسه بخواهد که واسطه شوند که مستقیما پای میز مذاکره با امریکا
برای یک عهد نامه همه جانبه با تصویب سنای امریکا بنشیند .ایران
باید چشم و گوشش باز و روشن باشد که پوتین منافع ملی روسیه را
دنبال خواهد کرد و باالخره با امریکا کنار خواهد آمد و ایران را معامله
خواهد کرد .بنابراین ایران نباید به پوتین بعنوان داللی که بی طرف
عمل خواهد کرد نگاه کند .من به پوتین اعتماد ندارم همانطوری که
در مذاکرات هسته ای فقط برای پاداش خودش با اوباما چک و چانه
می زد نه برای منافع ایران ووقتی به رای دادن می رسید برعلیه ایران
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رای می داد .پیش بینی من ،هر چند که پیش بینی حرفه ای
نیست ،این خواهد بود که آمریکا ایران را با تحریمهای گسترده در
اختیار پوتین بگذارد و از او بخواهد ایران را مانند ایران زمان شاه برای
روسیه و نه برای امریکا متحول بکند .اگر چنین شود ،ایران می
بایست از سوریه و یمن خارج شود و مرز شمالی اسرائیل برای اسرائیل
امن گردد.
* نظرات و دیدگاه های مصاحبه شونده در این مصاحبه مربوط به
شخص وی است و تسنیم این دیدگاه ها را رد یا تایید نمی کند.
(بازگشت به فهرست)

 ۴۰مانعِ رشد و شکوفایی اقتصاد ایران
(خبرگزاری تسنیم  30تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس
مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به مشکالت حال حاضر جامعه و
همچنین اوضاع بد اقتصادی ایران گفت :متأسفانه اقتصاد ایران به دلیل
اعمال سیاستهای غلط و سوء مدیریت غالب دولتمردان طی سالهای
گذشته ،بویژه در پنج سال دولت تدبیر و امید ،غرق در مشکالت شده
و بعضاً در اکثر زمینه ها به بن بست خورده است!! لذا توقع بر این
است تا دولت محترم طرحی نو درانداخته و با اعمال سیاستهای
صحیح و همچنین بهره مندی از تیم باتجربه ،شایسته ،دلسوز ،متعهد
و پاکدست ،کشور را از بحران خارج کرده و بر مشکالت موجود
باالخص مشکالت اقتصادی فائق آیند.
اما برعکس هر از چندگاهی شاهد این واقعیت هستیم که رئیس
جمهور محترم در گفتگو با مردم از مشکالت موجود سخن میگوید و
تأکید مینماید که باید این مشکل حل شود و باید آن کار انجام گردد و
باالخره کلی باید و شاید بر زبان جاری میکند و بعضاً در مقام مدعی،
خواستار رفع مشکالت و گرفتاریهای مردم میگردد و باالخره با سخنان
خود تا حدودی همه را به آینده امیدوار میکند تا طی روزهای آینده
مشکالت کشور و گرفتاریهای معیشتی مردم حل شود!! اما پس از
گذشت یکی دو ماه ،نه تنها هیچ اتفاق مثبتی در کشورمان رخ
نمیدهد ،بلکه برعکس مشکل و مشکالتی جدیدتر بر مشکالت قبلی
نیز افزوده میشود و باز هم روز از نو و روزی از نو!! یعنی اینکه مجدداً
رئیس جمهور در برابر مردم ظاهر میشود و دوباره قول رفع مشکالت را
در روزهای آینده میدهد!!.
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وی افزود :قدرت هر کشوری را در سطح جهان ،اقتصاد آن کشور
تعیین میکند و منابع ارزی باالی هر کشوری نیز قدرت چانه زنی و
مانور مقامات آن کشور را در بین سایر دولتهای جهان ارتقا میدهد .در
جهان امروز ،لشگرکشی و جنگهای فیزیکی بین کشورها جهت اثبات
برتری تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگهای
اقتصادی جای آنها را گرفته است .لکن ما به چشم خود دیده و می
بینیم که بسیاری از کشورهای قدرتمند نظامی جهان که از اقتصاد
مستحکمی برخوردار نبوده اند یکی پس از دیگری محکوم به شکست
بوده و از صحنه روزگار محو شده و جهان را دربست در اختیار
قدرتهای اقتصادی قرار داده اند.
علیپور در ادامه گفت :این پیش زمینه را عرض کردم تا بگویم که
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای حضور قدرتمند خود
در سطح جهان نیازمند پی ریزی اقتصادی قوی و با برنامه میباشد.
اینکه فقط با زبان ،شعار داده و هی بگوئیم که ما جزء قدرتهای
اقتصادی جهان هستیم و یا باید تا سال  1404یکی از قدرتهای برتر
جهان شویم و مثالً با حجم مبادالت تجاری معادل  100الی150
میلیارد دالر جایگاه ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم کافی
نیست .ما که قصد نداریم خودمان را گول بزنیم زیرا اصالً معلوم نیست
که این آمارها آنهم در اوج تحریمهای اعمال شده علیه ایران درست
هستند یا خیر؟ ثانیاً خود را با کدام کشورهای جهان مقایسه میکنیم
که اینچنین قاطعانه برای خود جایگاه ترسیم می کنیم ،آیا کشور ایران
را با قدرتهای برتر صنعتی جهان و یا کشورهای پیشرفته و پر درآمد
اروپائی و آسیایی مقایسه می کنیم و یا با کشورهای حاشیه خلیج
فارس و یا آفریقایی می سنجیم که اینچنین بر خود می بالیم؟ ثالثاً
اگر فروش نفت و فرآورده های نفتی را هم از اقتصاد و مبادالت تجارت
جهانی خود کسر نمائیم آنوقت کجای کار هستیم؟ و دست آخر اینکه
اگر صادرات دولتی و پروتکلی را نیز از دستور کار حذف کنیم به این
نتیجه خواهیم رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک بوده
و آنهم بدست مدیران و مردانی بزرگ انجام میشود که واقعاً آنها را
میبایست سربازان خط اول اقتصاد ایران لقب داد.
سبزعلیپور با اشاره باینکه رشد و توسعه اقتصاد ایران و شکوفایی
صادرات غیر نفتی کشور فاکتورهای خاصی نیاز دارد گفت :جدای از
امکانات بین المللی ،پول و فعالیتهای اجرایی ،موارد دیگری نیز
میبایست دست به دست هم بدهند تا توسعه اقتصاد بنحو مطلوب در
کوتاهترین زمان امکانپذیر و محقق شود منجمله ،وجود تیم اقتصادی
دانا ،توانمند و منسجم در بدنه دولت؛ الجرم در همین راستا و پس از
پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ،تالشهای فراوانی
کردیم تا حداقل تیم اقتصادی قوی و هماهنگی بر سرکار آید تا با
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درایت و مدیریت خود بتوانند مشکالت اقتصادی برجا مانده از دولتهای
قبل را مرتفع و اوضاع را به حالت طبیعی باز گردانند از همین رو
هرگونه حمایتی که از دستمان برمی آمد انجام دادیم تا آقایان رأی
اعتماد نمایندگان ملت را کسب کنند اما پس از گذشت حدود پنج
سال از آن روز به این نتیجه رسیده ایم که نه تنها تیم اقتصادی دولت
منسجم نیست بلکه کارآمد نیز نمی باشند و متأسفانه همه چیز در حد
شعار و وعده و وعیده خالصه شده است!!
وی تصریح کرد :اقتصاد ایران بنابه دالیل متعددی غرق در مشکالت و
نابسامانی های مختلف میباشد که نه تنها مریضی حادی همچون
سراطان در بدن اقتصاد ایران ریشه دوانده بلکه زندگی و معیشت مردم
عزیزمان را نیز تحت شعاع قرار داده و روز به روز سفره غالب
هموطنانمان را نیز کوچکتر کرده است .اما بجای اینکه دولت محترم
تمام هم و غم خویش را معطوف به رفع مشکالت اقتصادی بنماید
متأسفانه چشمان خود را بر روی مشکالت اقتصادی ایران بسته و بعضاً
آنها را فراموش کرده و فقط با آمارسازی ،شعارپردازی و سخنرانی اعالم
میکند که اقتصاد کشور فالن درصد رشد کرده و یا تا چند ماه آینده
شکوفا و همه چیز نوراالنور خواهد شد!! در صورتیکه (به عمل کار
برآید ،به سخندانی نیست) و با این روش و سیاستی که دولت محترم
در پیش گرفته نه تنها اقتصاد کشورمان رشد نخواهد کرد بلکه روز به
روز در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.
رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم تحقق موارد و فاکتورهای
مختلفی میباشد که متأسفانه اینجانب صراحتاً عرض میکنم که بنابه
 40دل یل ،اقتصاد ایران به این زودی ها رشد نکرده و شکوفا نخواهد
شد مگر اینکه دولت محترم هر چه سریعتر مورد به مورد و بند بند این
فاکتورها را جامۀ عمل پوشانده و از قوه به فعل تبدیل نماید و موانع را
از سر راه بردارد.
چهل دلیل و فاکتوری که مانع رشد و شکوفایی اقتصاد ایران میباشند،
عبارتند از:
1نبود برنامۀ صحیح و سیاستهای درست و مدونِ اقتصادی2عدم بهره مندی جنابعالی از مدیران قوی و دلسوز در تیم اقتصادیدولت
3عدم هماهنگی تیم اقتصادی حال حاضر دولت با هم4عدم وجود فرماندۀ واحد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم5بهره برداری دولت از سیاستهای پوپولیستی ،نمایشی و تبلیغاتیبجای صداقت و اعالن حقایق به مردم و بازی با آمارهای اقتصادی
6درگیری بیش از حد دولت در مسائل سیاسی و بین المللی و کمتوجهی به امورات اقتصادی
7قرار دادن تخم مرغهای دولت فقط در سبد برجامِ نافرجامبولتن داخلی تولید ملی |4

8ت عین تکلیف برجام که بواسطۀ عدم اجرای دقیق و کامل آن طیسه سال گذشته ،مشکالت عدیده ای بر سر راه کشور بوجود آورده
است.
9عدم رفع کامل تحریمهای بین المللی و اعمال تحریمهای جدید10پرهیز از خام فروشی11ایجاد درآمدهای جدید ارزی به منظور پشتیبانی و جایگزینیدرآمدهای پایین دولت از فروش نفت
12برنامه ریزی دقیق جهت جلوگیری از عدم تحقق درآمدهایدولت و کسری شدید بودجه
13تعین تکلیف بدهی های کالن دولت به شرکتها و پیمانکاران وبرنامه ریزی جهت تسویه با آنان
14عدم توانایی دولت در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش شدیدارزش پول ملی
15جدی گرفتن و توجه عملی دولت به تحقق اقتصاد مقاومتی16اجرای صحیح توزیع یارانه به مردم و صنایع17افزایش روز افزون نقدینگی بدون پشتوانه کشور 18چرایی توقف و سختی تولید و موانع عدیده بر سر راه سرمایهگذاران صنعتی
19توقف سوال برانگیز چرخهای تولید و ورشکستگی صنایع وشرکتها
20تعدیل دائمی نیرو و رشد نرخ بیکاری21رکود شدید حاکم بر بخشهای مختلف اقتصادی22رکود شدید در بازار ملک ،مسکن و صنعت ساختمان 23وجود تورم باال و پنهان در جامعه و همچنین افزایش گرانی هایکمر شکن در روزها و ماههای آینده
24قاچاق چشمگیر و کالن کاالهای مصرفی ساخت خارج به ایران 25وجود بروکراسی اداری دست و پا گیر و عدم تکریم ارباب و رجوعدر وزارتخانه ها ،سازمانها و ادارات سراسر کشور
26عدم همکاری و درک فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع از جانبادارات و سازمانهای تأمین اجتماعی ،کار ،صنعت ،معدن و تجارت ،آب،
برق و گاز و ...که رفته رفته زمینه نابودی صنایع و بنگاههای اقتصادی
را فراهم میکند
27روش غلط دولت در اخذ مالیات از کسبه و فعاالن اقتصادی28وجود سیستم غلط و بی ضابطه بانکداری در ایران و باال بودننرخ سود تسهیالت
29عدم ارتباط صحیح و اعتماد برانگیز بانکها با مردم و فعاالناقتصادی
30وجود معوقات کالن بانکی و تعین تکلیف سریع آنهاشماره  108بهمن 96

 31چرایی بی مهری دولت با فعاالن ایرانی و آغوش باز دولتمردانفقط برای فروشندگان خارجی
32چشم و امید دولت به دستان خارجی جهت ساماندهی اقتصادایران
33بسته بودن درب اتاق دولتمردان به روی مردم و فعاالن اقتصادی34بی اعتنایی و عدم حمایت واقعی دولت از صادرکننده و صادراتغیر نفتی
35وجود دید شخصی و سیاست جیب پرکنی غالب دولتمردان ومدیران کشور بجای توجه به منافع ملی
36نبود امنیت اقتصادی37رشد روز افزون فساد و رانت خواری 38زندانی شدن و ممنوع الخروج بودن جمع زیادی از فعاالناقتصادی خرد و کالن و با آبرو و خوشنام کشور
39عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران40عدم همکاری بانکهای بزرگ جهان با اقتصاد ایرانو ...دهها مورد آشکار و نهان دیگر
این صاحب نظر اقتصادی تصریح نمود :برای صدمین بار میگویم،
کشوری که روی گنج و ثروت خوابیده دلیلی ندارد که غرق در
مشکالت اقتصادی باشد و چنانچه مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در
جای دیگری جستجو کرد .زیرا وضعیت کشور ما همانند شخص
میلیاردری است که روی پول خوابیده و ثروتش آنقدر زیاد است که
حساب آن از دستش خارج است اما با این ثروت و وضعیتی که دارد
متأسفانه غرق مشکالت اقتصادیست!! حال به نظر شما باید بگوییم که
او مقصر نیست و مشکالت اقتصادی وی را احاطه کرده اند و یا اینکه
میبایست وجود مشکالت اقتصادی او را در خودش جستجو کنیم؟ زیرا
اشخاص دیگری با یک صدم ثروت او ،نه تنها زندگی و اوضاعی مطلوب
و بی نظیرتری دارند بلکه به دیگران نیز کمک کرده و گره گشای مردم
نیز هستند .پس با این اوصاف ،کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه،
منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید
مشکل اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی هم وجود دارد باید علت
و دلیل آنرا مشخص کنیم و آدرس غلط به ملت ندهیم.
وی گفت :بهترین و راحت ترین نتیجه گیری و بنوعی رفع تکلیف
نمودن موضوع برای همه ما علی الخصوص دولتمردان عزیز این است
که چشمان خود را بسته و بدون اینکه مقصری را معرفی کنیم فقط
بگوئیم که ایران دارای مشکالت اقتصادی است .همچنین وجود
تحریمهای خارجی و همچنین کارشکنی های ترامپ کار را برایمان
راحت تر کرده است زیرا بخش اعظم مشکالت موجود کشور را هم به
گردن فشارهای بین المللی و دشمنی ترامپ می اندازیم و بدین شکل
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خودمان را کارد ان و در برابر ظهور بحران اقتصادی بیگناه جلوه داده و
تبرئه میکنیم اما اینکه چقدر این نوع نتیجه گیری و اظهارنظرها
درست است را بعداً عرض خواهم کرد .متأسفانه باید اذعان کنم
مشکالتی که گریبان حوزه های مختلف اقتصادی ایران را گرفته است
نه تنها در سالجاری سیطره خود را بر تمام بخشها نشان داد بلکه این
معضالت در سالهای گذشته نیز همچنان بصورت زیر پوستی در جامعه
پابرجا بوده و ما نیز به تک تک آن مشکالت پیش از وقوع اشاره کرده
و به دولت هم هشدارهای الزمه را داده بودیم !!.از همین رو ،اتفاق
ناگوار این است که این مشکالت و تهدیدها نه تنها طی سالهای
گذشته حل نشده بلکه روز به روز بر حجم آن نیز افزوده شده است و
فشارهای بیشتری را بر واحدهای تولیدی و فعاالن کسب و کار در
کشور و همچنین زندگی مردم وارد آورده است.
سبزعلیپور افزود :نکته دیگر آنکه دولتمردان کنونی ظاهراً بر این باورند
که سیاستهای اقتصادی را باید جزیرهای تبیین و تشریح کنند حال
آنکه تجربه دولتهای نهم و دهم نشان داد که جزیرهای هدایت کردن
اقتصاد نتیجهای جز تضعیف هر چه بیشتر ساختارهای بنیان نهاده
شده در اقتصاد ندارد .به لحاظ جزیرهای عمل کردن اقتصاد در کشور
است که میبایست هر روز شاهد بیاعتمادی در جامعه نسبت به تمام
تصمیم گیریها و سیاستهای اقتصادی دولت باشیم .در این شرایط است
که اگر نرخ ارز در بازار آزاد در چنبرۀ نوسان قیمت گرفتار میشود باید
منتظر آثار سوء این نوسان قیمت در برخی دیگر از بازارها باشیم که
هیچ سنخیت و ارتباطی میان آن کاالها و نرخ ارز نمیتوان یافت .هنوز
هم برای جامعه این پرسش باقیست که چرا به هنگام افزایش نرخ دالر،
قیمت محصوالت کشاورزی تولید داخل از سیب و پرتقال گرفته تا
سبزی و خیار ،دچار نوسان قیمت شده و همزمان با افزایش نرخ ارز در
بازار ،مردم باید شاهد افزایش قیمتها در این بازارها هم باشند .از این
رو عالوه بر سوء مدیریتها که متوجه مسئوالن دولتی است نوعی
بی اعتمادی نیز در جامعه نسبت به اوضاع و شرایط اقتصادی و توانایی
دولت در کنترل بازار و اقتصاد و نیز برنامهریزیها بوجود آمده که
پیدایش آن تنها متوجه دولتمردان و تیم اقتصادی کابینه است .نتیجه
چنین بی اعتمادی ،عواقب گران و سنگینی برای اقتصاد کشور در پی
دارد؛ نتایجی که ممکن است آثار آن به راحتی از بطن جامعه زدوده
نشود و فرصتهای فراوانی نیز در کنار آن از دست برود؛ لکن نباید از
برخی اتفاقات عجیب در پهنه اقتصادی و اجتماعی کشور متعجب شد،
آنجا که به گواه مسئوالن دولتی ،رقمهای چشمگیری از ارز در خانه
های مردم انباشت و ذخیره شده است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان تحلیل خود اظهار داشت:
چنانچه یک کشوری بخواهد سیاست خارجی بدون پشتوانه داشته
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باشد عملکرد آن شعاری بیش نیست زیرا کشوری میتواند سیاست
خارجی مؤثر و پیشگامانهای داشته باشد که از پشتوانه های اقتصادی و
قدرت باالی نظامی برخوردار باشد .سیاست خارجی باید پشتوانه
داشته باشد ،پشتوانه قدرتی و پشتوانه اقتصادی و در حقیقت وجود هر
دو مؤثرند اگر پشتوانه سیاست خارجی فقط قدرت نظامی باشد عمدتاً
ما در یک حوزه محدود میشویم اما اگر در کنار قدرت نظامی ،قدرت
اقتصاد و ثروت هم پشتوانه سیاست خارجی ما بشوند ما از حوزه نفوذ
وسیعتری برخوردار خواهیم بود .در بحث هسته ای ،چرا ما را تحریم
اقتصادی کردند؟ و چرا کار دیگری را انجام ندادند؟ از خود این
تحریمها میشود به نیات آنان پی برد ،چون ایران نباید پیشرفت
اقتصادی بکند زیرا اگر کشور ایران در کنار قدرت نظامی ،ثروت هم
تولید کند و اقتصادش را تقویت نماید آن موقع به قدرت بالمنازع ای
تبدیل میشود که نه تنها باید در منطقه ،بلکه میبایست در کل جهان
دیده ش ود و نقشش مورد قبول باشد .درکل ،دولت باید از تجربیات
گذشته درس بگیرد و مدیریت اقتصادی کشور را تقویت نماید و از
تجربیات فعاالن اقتصادی و بخشهای غیر دولتی نیز بنحو مطلوب
استفاده کند اما اگر باز هم درگیر رتق و فتق امورات خود شود و فقط
بدنبال ادای دین به دوستان قدیمی و تحمیلی اش باشد و زمان را به
بطالت بگذراند ناگهان چشم خود را باز میکند و میبیند که سه سال
باقیمانده هم بی هیچ عملکرد و بهرۀ مثبتی سپری شده و نه تنها هیچ
مشکلی از مشکالت کشور و مردم حل نشده بلکه گره های مضائف
دیگری نیز بر گره های قبل زده شده است که امیدوارم شاهد چنین
روزی نباشیم که امید خودم و تمام مردمی که به تدبیر این دولت
چشم دوخته بودند بطور کلی به یأس مبدل گردد ،البته هر چه زمان
جلوتر رود راجع به عملکرد دولت بیشتر و صریح تر اظهار نظر خواهیم
کرد.
نهایتاً خدمت جناب آقای روحانی عرض میکنم که "گفتار درمانی"
راهکار مناسبی جهت حل مشکالت اقتصادی کشورمان نیست و رفع
مشکالت و جلوگیری از بحران اقتصادی پیش رو ،برنامه و سیاستهای
صحیح میخواهد و نیروهای کارآمد و کاربلد و فرماندهی باتجربه و
مقتدر .پس جهت غلبه برمشکالت پیش رو 40 ،مانع رشد و شکوفایی
اقتصاد فوق الذکر را از سر راه بردارید( .بازگشت به فهرست)
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سرمایه گذاری
بیتدبیری سرمایهها را به سمت بازار سکه و ارز کوچ داد
(خبرگزاری تسنیم  5تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ،در حالی برخی
اصرار بر این دارند که دالیل غیر فنی را عامل جهش ارزی معرفی
کنند و به نظام تحریمهای جدید مرتبط کنند اما آنهایی که نگاه علمی
به این موضوع دارند بارها تاکید کردند ،ارزش پول کشور با رکود
بازاری که معطل برجام است و دولت با مسکن آن را کنترل می کند
اما با بی تدبیری که در زمستان گذشته صورت گرفت و نرخ سود
بانکی در برهه ای که نیاز به کنترل گردش نقدینگی برای ترمیم بازار
ارزی کشور وجود داشت کاهش یافت و دیگر سیاستهای تسکین دولت
نیز جوابگو نبود .در این رابطه با بهنام طالبی استاد دانشگاه و پژوهشگر
مرکز رشد دانشگاه امام صادق «ع» گفت و گو کردیم:
وی در پاسخ به این سؤال که برخی نگران باال رفتن قیمت دالر هستند
و معتقدند این افزایش قیمت دالر اثرات تخریبی در اقتصاد کشور
دارد گفت :گرچه به صورت مستقیم گرانی سکه و به ویژه ارز می
تواند تأثیرات ت خریبی در اقتصاد کشور داشته باشد که در این رابطه
نظرات مختلف است اما آنچه ببیش از همه به اقتصاد کشور صدمه می
زند و در این باره همه کارشناسان متفقند اثرات تبعی افزایش قیمت
دالر و سکه است.
* خطر کوچ سرمایه از تولید به بازار سکه و ارز با بی تدبیری
دولت
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خطری که اکنون اقتصاد کشور را به
شدت تهدید می کند کاهش رونق سرمایه گذاری در بخش های
تولیدی و کوچ سرمایه عده زیادی از مردم به سوی بازار سکه و ارز
است گفت :در چنین شرایطی مهترین مسأله حمایت از تولید
کنندگان است و یک بی تدبیری در این زمینه می تواند صدمات
جبران ناپذیری به اقصاد کشور وارد کند مثل بی تدبیری در وضع
قوانین مالیاتی که فرد به طور رسمی هزاران سکه از بانک خریداری
می کند و معاف از مالیات است اما در عوض تولید کننده باید مالیات
بپردازد که وضع چنین قوانینی فقط می تواند در راستای نابودی تولید
باشد.
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وی افزود :اثر تبعی دیگری که گرانی ارز و طال دارد بحث حالت روانی
که در جامعه ایجاد می کند است به این صورت که به تبع گرانی آن نه
تنها تولیدکنندگان بلکه حتی فروشندگان و واسطه ها نیز انتظار
فروش کاالی خود به تناسب آن گرانی ارز و طال را دارند و وقتی دولت
برنامه ای برای مهار بازار و مبارزه با گران فروشی نداشته باشد باعث
باال رفتن قیمتها می شود.
طالبی طادی با تذکر به این برخی بحث استفاده از مواد اولیه ،خارجی
را در تولید کاال مطرح می کنند گفت :این حرف نمی تواند درست
باشد چرا که اکثر کاالهای اساسی و مصرفی مورد نیاز روزمره مردم
آنچنان وابسته به واردات نیست و نهایت زیر بیست درصد گرانی دالر
در افزایش قیمت آنها مؤثر است و باید دولت با کنترل بازار اجازه
ندهد بیش از این مقدار قیمت کاالها باال رود.
* افزایش ارزش پول کشور در گرو رشد اقتصادی کشور
وی در مورد اینکه برخی نگران کاهش ارزش پول کشور هستتند که
با باال رفتن قیمت دالر پائین می آید گفت :عامل جا به جایی ارزش
پول کشورها رشد اقتصادی آنهاست و جا به جایی ارز ارزش پول
کشورها را باال و پائین نمی کند چرا که ممکن است ارزش پول یک
کشور پائین باشد اما به وسیله مسکنی این ارزش پائین پول کنترل
شود .کاری که در چهار سال گذشته با مواردی چون نرخ سود باالی
بانکی صورت گرفت و دولت با عوامل که عمدتا عوامل روانی بود از
افزایش واقعی ارز جلوگیری کرد.اگر دولت دغدغه کاهش پول کشور را
دارد به تولید کشور بها بدهد نه اینکه هنوز نیز چشم به بیرون از
کشور داشته باشد.
این پژوهشگر مرکز رشد با تصریح به اینکه کاهش ارزش پول نتیجه
رکود چند سال اخیر کشور است که معطل برجام بوده است گفت:
دولت بایستی به جای عوامل روانی به فکر رشد واقعی در اقتصاد کشور
باشد که به تبع آن ارزش پول کشور نیز بهبود یابد.
طالبی طادی در مورد اینکه این شبهه که برخی افزایش نرخ ارز را
تعمدی می داند به لحاظ علمی می تواند قابل دفاع باشد گفت :به هیچ
وجه چرا که برای کارشناسان مشخص بود با توجه به رکودی که کشور
در این چند ساله با آن دست و پنجه نرم می کرده است ارزش پول
کشور سیاستهای ارزی پائین نگهداشته است .
وی با تصریح به اینکه بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه
منفی وجود دارد گفت :هر چقدر رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود
نرخ ارز آن نیز به تناسب آن پائین خواهد آمد و این جزء بدهیات علوم
اقتصادی است.
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طالبی طادی افزود :شرایط بازار امروز نتیجه فشردن فنر نقدینگی در
طول چهارسال اول دولت و رهاسازی یکباره آن است و بدیهی است
چنین فنری از دست دولت خارج می شود.
وی با ابراز اینکه یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید
پول داخل کشور ،شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ( )CPIاست
گفت :بانک مرکزی این شاخص رابرای سال  57معادل  137/0و در
بهمن سال  96معادل  4/113اعالم نموده است ،یعنی از سال 57
تاکنون شاخص بهای کاال  827برابر ( تقسیم 4/113بر  )137/0شده
است .یعنی یک تومان سال  57معادل  827تومان در بهمن سال 96
ارزش دارد .قیمت واقعی یک دالر در سال  57برابر  10تومان بود پس
قیمت دالر در سال  96بایدمعادل  8270تومان باشد( .یعنی یک دالر
را در سال57باپولی معادل 8270تومان امروزخرید و فروش می
کردند).کافیست مشاورین اقتصادی دولت تغییرات تورم ( کاهش ارزش
پول ملی و قدرت خرید مردم ) را مهمترین فاکتور تعیین نرخ ارز در
نظربگیرند تا به قیمت دالر  8300تومانی برسند.
طالبی افزود :بنابراین دیگر اینکه نوسانات ارز را حباب دانستن از
اشتباهات مشاوران اقتصادی است که به دولت مشورت می دهند و
همین دلیل کافی است که دولت راجع به تیم اقتصادی و سیاستهای
اقتصادی و ارز خود تجدید نظر کند.
وی با اظهار تأسف از نظر مشاورین اقتصادی دولت که افزایش قیمت
سکه و ارز را ناشی از جو روانی حاکم بر بازار می دانند گفت :این نظر
باعث تجویز پیش فروش سکه و اوراق مشارکت ارزی را (در زمستان
 ) 96توسط بانک مرکزی ،برای مهار نقدینگی به عنوان یک تدبیر
اقتصادی ارائه شد و به نوعی با یک فراخوان عمومی افزایش قیمت
سکه و ارز را در سال  97اعالم نمودند.
این پژوهشگر مرکز رشد با انتقاد از رویه دولت در زمان تصویب برجام
که هر آنچه مرتبط و غیر مرتبط بود به تحریم و برجام ارتباط می داد
گفت :وقتی به لحاظ روانی همه چیز را منوط به برجام کردیم؛ ثمره
آن ،ایجاد جو روانی متشنج بعد از مشخص شدن بی نتیجه بودن آن
است.
وی افزود :اکنون راحتتر می توان عملکرد اقتصادی دولت در  4سال
گذشته نسبت به وظایف و اهداف نظام در راستای اقتصاد مقاومتی را
مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که همه به اهمیت تأکید بر آن پی برده اند
و در چنین شرایطی گناه بی توجهی نسبت به آن نه تنها در بین
نخبگان بلکه در بین عامه مردم نیز قابل بخشش نیست.
* مسأله مهمتر از نوسانات قیمت ارز اهمال کاری در برخورد با
فساد ،رانت خواری و سوداگری در بازار ارز و سکه
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طالبی طادی با هشدار به اینکه یک مسأله مهمتر از نوسانات قیمت ارز
اهمال کاری در برخورد با فساد ،رانت خواری و سوداگری در بازار ارز و
سکه است گفت :عدم شفافیت در زمینه پرداخت ارز دولتی برای
واردات مورد نیاز باعث ایجاد زمینه رانت خواری شده است و نکته
بحثی است که پیرامون پیش خرید سکه های فراوان از بانکها
به وسیله چند شخص است که جای ابهام فروانی برای افکار عمومی
باقی گذاشته است( .بازگشت به فهرست)

 ۴۰درصد سهام شرکت سرمایهگذاری امید وابسته به
بانک سپه واگذار میشود
(خبرگزاری تسنیم  9تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک
سپه ،با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی
و کمک و حمایت از تولیدات داخلی همچنین تأکید ریاست محترم
جمهوری و وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی برای واگذاری سهام
شرکت های تابعه و در اجرای قانون رفع موانع تولید اظهار داشت :با
تصویب هیئت مدیره بانک سپه در مرحله اول  40درصد از سهام
شرکت سرمایه گذاری امید به عنوان یکی از ده شرکت بزرگ بورس
اوراق بهادار متعلق به بانک سپه واگذار می شود.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه این بانک اهتمام ویژه ای برای
واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری امید دارد افزود :پس از تعیین
قیمت کارشناسی سهام این شرکت و طبق ضوابط و مقررات ناظر؛
واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری امید صورت خواهد گرفت.
*واگذاری هزار و  605میلیارد ریال اموال مازاد بانک سپه در سال
گذشته
رییس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص واگذاری امالک مازاد این
بانک نیز اظهار داشت:بانک سپه تمام تالش خود را برای واگذاری
صحیح و در چهارچوب قانون امالک مازاد خود بکار گرفته و در این راه
است.
شده
انجام
نیز
ای
ارزنده
اقدامات
وی واگذاری  130رقبه امالک مازاد (واحد شمارش امالک) در سال
گذشته به ارزش بیش از یک هزار و  605میلیارد ریال را از جمله
اقدامات مهم بانک سپه در این راستا عنوان کرد و اظهار داشت :این
روند در سال  97نیز ادامه داشته و تا کنون طی سه ماه سال جاری
 67رقبه از امالک مازاد بانک به ارزشی بالغ بر  563میلیارد ریال
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است.
شده
واگذار
چقازردی افزود :با توج ه به برنامه ریزی صورت گرفته از هر سه درگاه
پیش بینی شده یعنی برگزاری مزایده سراسری توسط بانک؛ برگزاری
مزایده سراسری از طریق شرکت فام (شرکت فروش اموال مازد بانکها)
و برگزاری مزایده استانی اموال مازاد بانک سپه در سال جاری نیز به
سرعت و در چهارچوب قانون واگذار خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت  :این بانک بطور متوسط هر ماه از
یکی از درگاههای بیان شده یک مزایده سراسری برای واگذاری اموال
مازد خود برگزار خواهد کرد( .بازگشت به فهرست)

یک البی قدرتمند مانع "مالیات بر عایدی سرمایه"/
سازمان ثبت  ۳۰سال برای کاداستر بودجه گرفت ولی
کاری نکرد
(خبرگزاری تسنیم  11تیر )97

افشین پروینپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با
اشاره به "درآمدهای تصادفی" در اقتصاد کشور ،اظهار کرد :نظیر
مسکن ،طال ،ارز و به خصوص بورس بازارهایی هستند که در آنها بعضا
اتفاقات عجیب و غریبی میافتد که باعث میشود درآمدهای اتفاقی
نصیب عدهای شود.
وی تصریح کرد :مثال شب میخوابیم و صبح که بیدار میشویم قیمت
خانه یا نرخ ارز و طال دو برابر شده است.
وی با بیان اینکه عمال کاری انجام نشده که باعث درآمد شود از
مالیات بر عایدی سرمایه بهعنوان ابزاری برای کنترل نابسامانی
بازارهای اقتصادی یاد کرد و گفت :در دولت احمدی نژاد این نوع
مالیات مطرح و تصویب شد .دولت میگفت میخواهم از معامالت مکرر
بخش امالک و مستغالت مالیات دریافت کنم اما چون زیرساخت مورد
نیاز اطالعاتی فراهم نشد ،این برنامه ابتر ماند.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه زیرساخت اطالعاتی باید بر
اساس سند جامع مالیات کشور توسط سازمان ثبت و اسناد امالک
فراهم شود ،افزود :سازمان امور مالیاتی این کار را انجام نمیدهد ،به
نظرم این تعلل به دلیل آن است که برخی از اجرایی شدن مالیات بر
عایدی سرمایه -مسکن -زیان میکنند.
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پروینپور تاکید کرد :متاسفانه سوداگران بخش مسکن البیهای
قدرتمندی با حاکمیت دارند یا اینکه در حاکمیت هستند ،منظور از
حاکمیت نیز هم دولت است ،هم مجلس و هم قوه قضاییه.
وی ادامه داد :با آنکه دولت متولی دریافت مالیات عایدی بر سرمایه
است اما به همان اندازه نیز قوه قضاییه مسئول است .قوه قضاییه باید
 30سال پیش طرح کاداستر را انجام میداد اما این کار را نکرده و
دغدغهای هم برای آن ندارد.
وی با بیان اینکه تنها ایران و کشورهایی مانند افغانستان طرح
کاداستر ندارند ،گفت :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  30سال است
که برای طرح کاداستر بودجه دریافت میکند اما در این رابطه کاری
انجام نمیدهد.
کارشناس مسکن با یادآوری اینکه قرار بوده از سال  1342طرح
کاداستر تهیه شود ،اظهار کرد :مسئله این است که علیرغم همه
حرکتهای کشور در جهت شفافسازی ولی یک اراده پنهان برای
جلوگیری از شفافسازی وجود دارد.
پروینپور با بیان اینکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی پیگیری ماجرای
طرح کاداستر و زیرساختهای اطالعاتی دریافت مالیات بر عایدی
سرمایه است ،افزود :مجلس نیز در این راستا باید به وظایف خود عمل
کند( .بازگشت به فهرست)

گرایش ایرانیها به سرمایهگذاری در آثار هنری با هدف
کسب سود
(خبرگزاری تسنیم  13تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از لس آنجلس تایمز ،هفته گذشته
در طی دو روز ،ده ها اثر هنری خلق شده توسط هنرمندان ایرانی در
حراج ساالنه تهران به فروش گذاشته شد .حراج تهران از سال 2012
حداقل سالی یک بار برگزار می شود .نهمین دوره این حراجی فرصتی
بود برای برخی از سرمایه گذارانی که قصد دارند دارایی های خود را
در آثار هنری سرمایه گذاری کنند.
بخشی از نخبگان ایرانی ،که بسیاری از آنها در آپارتمان های لوکس
مناطق شمالی تهران زندگی می کنند ،هنر را یک وسیله سرمایه
گذاری مطلوب در وضعیتی می دانند که سایر بخش های اقتصاد ایران
وضعیت چندان خوشایندی ندارد.
هاشمی ،مالک یک گالری در میدان ونک تهران می گوید« :این کار در
مقایسه با سایر انواع سرمایه گذاری ها در ایران پرسود است و در عین
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حال هنرمندان جوان را تشویق می کند که هنر خود را ادامه بدهند و
امیدوار باشند که روزی استعدادهای خالقانه آنها مورد ارزش گذاری
قرار گیرد ...هنر نمی تواند بدون حامیان ثروتمند و جامعه ای که قدر
آن را بداند رشد کند».
حسین پاکدل ،بازیگر تئاتر مسئول برگزاری این حراج است و شماره
ها و قیمت ها را با آهنگی موزون و زیبا می خواند .اکثر  140پیشنهاد
دهنده ای که در این دور ه ثبت نام کرده اند ،درحراج های قبلی نیز
حضور داشته اند.
در میان خریداران یک مهندس  42ساله دیده می شود که نام خود را
حمید ثبت کرده و  700میلیون ریال برای خرید نقاشی یک روستای
فرانسوی اثر ابوالحسن صدیقی پرداخته است.
حمید که ظروف نقره جمع آوری می کند می گوید ،اولین باری است
که در این حراجی شرکت کرده است .او می گوید تابلوی نقاشی
روستای فرانسوی را با هدف سرمایه گذاری خریداری کرده است.
«آینده کسب و کار من به عنوان یک مهندس و سهم من از یک
کارخانه خصوصی چندان امیدوار کننده نیست .من به سرمایه گذاری
در آثار هنری روی آورده ام که آینده خوبی دارد»( .بازگشت به
فهرست)

توسعه سواحل مُکران با امضای  ۴قرارداد سرمایه گذاری
در بندر چابهار
(خبرگزاری تسنیم  13تیر )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمدعلی حسن زاده
اظهار کرد :این قراردادها با توجه به اهمیت سواحل مُکران و افق
بلندمدت توسعه ای که برای بندر چابهار در برنامه ششم توسعه پیش
بینی شده است ،امضا می شود.
وی تصریح کرد :قراردادهای یاد شده به روش ساخت ،بهره برداری
و B.O.Tخواهد بود ،در زمینه جمع آوری مواد زاید کشتی ها ،احداث
مخازن نگهداری ، LPGاحداث مخازن فرآورده های نفتی و احداث
انبار چندمنظوره در بندر شهید بهشتی چابهار و در مجموع به ارزش
بیش از  183میلیارد تومان است.
به گفته وی ،قرارداد جمع آوری مواد زائد نفتی و روغنی کشتی ها با
اهداف افزایش ایمنی و زیست محیطی با مبلغ کل سرمایه گذاری
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 195713میلیون ریال با شرکت چهار بهار پاالیش صنعت به امضا
خواهد رسید.
حسن زاده افزود :همچنین قراردادی در زمینه ذخیره سازی و صادرات
نفت با احداث مخازن فرآورده های نفتی به روش  B.O.Tو با مبلغ
سرمایه گذاری  980000میلیون ریال به امضا خواهد رسید و شرکت
نفت و گاز بلوچستان با احداث مخازن نگهداری  LPGبا ظرفیت
 265000تن در زمینه صادارت  LPGبا کشور پاکستان فعالیت
خواهد کرد.
به گفته وی ،با ابالغ مشوق های ویژه بندر چابهار نوع نگاه و نگرش
بخش های خصوصی ،صاحبان کاال به بندر چابهار تغییر یافته به گونه
ای که ترغیب و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران را در پی دارد و
تاکنون جمع کثیری از متقاضیان سرمایه گذاری به این بندر مراجعه
کرده اند.
وی گفت :با توجه به توسعه بندر چابهار و افزایش ظرفیت بندر چابهار
از  5/2میلیون تن به 5/8میلیون تن در سال پس از افتتاح فاز اول و
به دنبال ارائه بسته تشویقی و تخفیفات سازمان بنادر و دریانوردی به
بندر چابهار در سال  97با توجه به حجم کاالهای وارداتی و صادراتی
از طریق این بندر اقیانوسی و نیاز به احداث انبارهای چندمنظوره ،عقد
قرارداد با شرکت توسعه سیراف غرب در راستای پاسخ به تقاضای
موجود در زمینه احداث انبار و ظرفیت های ایجاد شده در زمینی به
مساحت  3هکتار و با ظرفیت  576000تن به امضا خواهد رسید .مبلغ
کل این سرمایه گذاری  128155میلیون ریال است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز بهره
برداری از  2دستگاه مکنده غالت خبرداد و گفت :با بهره برداری از این
دو دستگاه و ورود این مکنده ها  ،تجهیزات بندر به روز تر و ارائه
خدمات بهتر صورت می گیرد وشناورها و کشتی های غالت با سرعت
باالیی تخلیه می شوند.
حسن زاده افزود :عالوه بر امضای  4قرارداد فوق ،مراسم کلنگ زنی
ساخت نخستین ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی جنوب کشور در
بندر شهید بهشتی چابهار بین سازمان بنادر و دریانوردی و یک شرکت
داخلی انجام می شود.
حسن زاده گفت :این قرارداد با سرمایهگذاری  2800میلیارد ریال برای
ساخت نخستین ترمینال تمام مکانیزه سبز و هوشمند مواد معدنی در
بندر شهید بهشتی چابهار بین سازمان بنادر و دریانوردی و این شرکت
امضاء شده است و با ظرفیت اشتغالزایی  375نفر در زمینی به
مساحت  13هکتار اجرا می شود.
به گفته وی ،تمامی تجهیزات مورد استفاده این پروژه با ظرفیت
بارگیری سه هزار تن بر ساعت انواع مواد معدنی را داراست و این
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تجهیزات ،طبق آخرین استانداردهای فنی و زیست محیطی اتحادیه
اروپا ساخته شده که طراحی و ساخت بخش زیرساختی و انتقال مواد
در داخل این ترمینال ،با بهره گیری از توان مهندسی متخصصان جوان
میهن عزیزمان انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد :این مواد معدنی شامل سنگ آهن خرد شده،
کنسانتره آهن و مس ،گندله  ،آهن اسفنجی ،بریکت آهن ،کلینکر،
کرومیت و غیره است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود :این
طرح طی  2سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و مدت زمان
استفاده از این ترمینال نیز  20سال است( .بازگشت به فهرست)

کشوری که ۴۰۰میلیارد دالر نقدینگی دارد ،دنبال ۱۲میلیارد
دالر سرمایهگذاری خارجی است
(خبرگزاری تسنیم  17تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،بهرام شکوری گفت :ریشه باال رفتن پایه
پولی و افزایش نقدینگی در کشور به سیاستهای پولی و مالی بانک
مرکزی برمیگردد.
وی ادامه داد :انتشار اسکناسهای بدون پشتوانه به دامن زدن تورم در
کشور کمک میکند.
شکوری افزود :در برههای از زمان حجم نقدینگی وارد بازار مسکن شد
و اکنون وارد بازار سکه و ارز شده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت :ما عمالً
بهدنبال جذب سرمایه گذاران خارجی هستیم اما نتوانستیم بیش از
 12میلیارد دالر سرمایه گذار خارجی جذب کنیم اما در مقابل حجم
نقدینگی در کشور  400میلیارد دالر است.
شکوری بیان کرد :ما بهعنوان حاکمیت میتوانیم حجم نقدینگی را
بهسمت تولید ببریم و باعث افزایش اشتغال ،تولید ،صادرات و
درآمدهای ارزی شود و اگر درست هدایت نکنیم مشکالت زیادی را
برای مردم و فعالین اقتصادی ایجاد میکند.
شکوری تصریح کرد :ارز 4200تومانی که دولت با مشکالت فراوان از
صادرات غیرنفتی مانند پتروشیمی و فوالد دریافت میکند در واقع
خرج واردات محصوالت غیرضروری شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به
تکنرخی شدن قیمت ارز گفت :وقتی در بازار محدودیت صورت گیرد
فساد ایجاد میشود.
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وی اضافه کرد :باید بازار موازی ارز ایجاد میکردیم و دولت ارز را خرج
کاالهای اساسی خود کند.
شکوری با ابراز اینکه باید صرافیها باز شود زیرا در زمان تحریمها
کمک به جابهجایی پول میکرد گفت :بازاری که در آن صرافیها وجود
داشته باشد باعث توسعه صادرات میشود.
وی ادامه داد :اگر بتوانیم عرضه مناسبی از ارز داشته باشیم قیمت آن
تعدیل میشود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد :در کشور
ضرورتی ندارد برای واردات موبایل ارز  4200تخصیص دهیم!
شکوری ادامه داد :کسانی که بازار ارز را مختل میکنند باید شناسایی
و معرفی شوند.
وی تصریح کرد :بزرگترین اقدام این است که ستاد اقتصاد مقاومتی در
اتاق بازرگانی فعال شود و نمایندگان  3قوه حضور داشته باشند و از
تمام ظرفیتهای کارشناسی استفاده شود.
شکوری همچنین گفت :مراکز پژوهشی مجلس و دولت میتواند کمک
کنند تا تصمیمگیری صحیحی صورت گیرد.
و ی گفت :هر فعالیتی که ما در دولت انجام دهیم باعث افزایش اشتغال
و کاهش التهاب ارز میشود.
این فعال اقتصادی افزود :تولیدکنندگان در سامانه نیما مجبور هستند
که نقد پرداخت کنند که اینجا مسیر خوبی نیست و تولید کننده را به
بخش خطا سوق میدهیم ،زیرا تا دیروز پول را مدتدار و نسیه
میدادند اما در سامانه نیما مجبوریم نقد پرداخت کنیم.
وی متذکر شد :باید نرخ بازده تولید را بیشتر کنیم تا جذابیت برای
مردم ایجاد کند که به جای اینکه پول را به بازار سکه و ارز ببرند به
تولید سوق دهند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ،اظهار کرد:
هرچقدر تولید تقویت شود و سود تولید بیشتر شود بازار را فعال
میکنیم و برای فرزندان اشتغال ایجاد میکنیم( .بازگشت به فهرست)

امضای  ۲یاداشت تفاهم سرمایهگذاری خارجی در بنادر
شمالی ایران
(خبرگزاری تسنیم  20تیر )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزرای تسنیم ،در حاشیه برگزاری
همایش توسعه صادرات از دریای خزر تفاهمنامه سرمایهگذاری در بندر
امیرآباد در زمینه احداث صنایع تبدیلی و صادرات فرآورده های چوبی
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بین یک سرمایهگذار تاجیکی و فعال اقتصادی در بندر امیرآباد و
مدیر کل بندر امیرآباد امضا شد .
همچنین تفاهم نامه سرمایه گذاری توسعه ای و اقتصادی در بندر
انزلی با یک سرمایهگذار روسی امضا شد .با امضای این یادداشت
تفاهمنامه عالوه بر توسعه همکاری و سرمایه گذاری ها ،پایانه صادراتی
و ترانزیتی در بندر انزلی احداث می شود( .بازگشت به فهرست)

بازرگانی
واردات کولر گازی از دریافت گواهی نمایندگی داخلی معاف
شد  +سند
(خبرگزاری تسنیم  1تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،لیست سه
گانه کاالهای مشمول ارز دولتی(دالر)  4200تومانی به تفکیک سه
اولویت کاالهای اساسی ،کاالهای واسطهای و کاالهای مصرفی است .
واردات این محصوالت همچنین شامل  400تومانی یارانه صادرات
است.
بنابراین گزارش ،درگروه اول این کاالها که شامل کاالهای اساسی
است ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین
می شود.
این اقالم شامل کاالهایی مانند گندم ،روغن ،برنج ،نهادههای دامی،
حبوبات با نرخ دالر  4200تومانی و اختصاص یارانه  400تومانی تامین
ارز خواهند بود که با این حساب ،نرخ هر دالر برای این گروه کاالها
 3800تومان می شود.
برای مشاهد لیست این کاالها اینجاکلیک کنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس بخشنامه
وزارت صنعت و با توجه به مکاتبات مرکز اصناف و بازرگانان و
دبیرخانه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت در خصوص واحدهای
داخلی و خارجی کولر گازی دو تکه تا اطالع ثانوی ثبت سفارش و
واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه اسپیلت مشمول
اخذ گواهی فعالیت نمایندگی از مرکز اصناف و بازرگانان ایران
نمیباشد.

بنابراین گزارش،گروه دوم این کاالها که شامل مواد اولیه و کاالهای
واسطهای و سرمایهای میشود محل تامین ارز آنها از محل صادرات
پتروشیمی ،فوالد و مواد معدنی و سامانه نیما است.
این اقالم شامل مواد اولیه تولید ،ماشین آالت و غیره است نرخ
این کاالها با نرخ دالر  4200تومانی تامین میشود.
برای مشاهد لیست این کاالها اینجاکلیک کنید
بنابراین گزارش گروه سوم کاالهای که بر اساس تصمیم دولت به آنها
ارز اختصاص می یابد کاالهای مصرفی هستند و محل تامین ارز آنها از
صادرات کاالهایی است که ملزم به ارایه ارز خود در سامانه نیما
نیستند .این کاالها با نرخ دالر  4200تومانی +قیمت اظهارنامه
صادراتی تامین اعتبار میشوند.
برای مشاهد لیست این کاالها اینجاکلیک کنید (بازگشت به فهرست)

اختصاصی| واردات  ۱۳۳۹قلم کاال ممنوع شد  +سند
(خبرگزاری تسنیم 2تیر )97

(بازگشت به فهرست)

فهرست کاالهای مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی اعالم شد
(خبرگزاری تسنیم  1تیر )97
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمد شریعتمداری
وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی نامهای در مورخ  30خرداد به رئیس
سازمان توسعه تجارت فهرست گروه چهارم کاالیی را که ثبت سفارش
آنها ممنوع شده است ابالغ کرد.
در این نامه آمده است :بدینوسیله فهرست گروه چهارم کاالیی شامل
 1339ردیف تعرفه 8رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری
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ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده ،جهت اجرا ابالغ
میگردد.
الزم به ذکر است که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این
ردیفها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی
تأمین ارز گردیده و یا بدون انتقال ارز باشند.

(بازگشت به فهرست)

صادرات  ۱۵۹قلم کاال ممنوع شد  +سند
(خبرگزاری تسنیم  8تیر )97

فهرست کامل کاالهای ممنوع الصادرات در اینجا قابل مشاهده است.
(بازگشت به فهرست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،دفتر صادرات گمرک
ایران ،فهرست  159قلم کاالی ممنوع الصادرات ،مشمول عوارض
صادراتی و نیز مجوزهای مورد نیاز جهت صادرات کاال را به گمرکات
اجرایی ابالغ کرد.

۶۳درصد لوازم آرایشی کشور قاچاق است
(خبرگزاری تسنیم  10تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد کیانی تولیدکننده لوازم بهداشتی
در برنامه تیتر امشب درباره بسته حمایتی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :در سال های گذشته وزارت صنعت طرح حمایتی را
مطرح کرد ولی هنوز اجرایی نشده است در این طرح واردکننده در
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مدت زمانی  18ماهه فرصت دارد تا شرایط تولید آن محصول ( برند
خارجی ) را در داخل فراهم سازد.
تولیدکننده لوازم آرایشی گفت 30 :درصد از لوازم آرایشی مصرفی
تولید داخل 7 ،درصد آن به صورت واردات رسمی و  63درصد آن به
صورت قاچاق وارد کشور می شود.
کیانی درباره ظرفیت های تولید لوازم آرایشی در کشور گفت :تولیدات
شرکت های داخلی حدود  2.2دهم برابر نیاز کشور است و در برخی از
اقدام تا  11برابر نیاز کشور تولیدات داریم.
او گفت :از سهم بازار در لوازم آرایشی بین  45تا  55درصد ارزشی و
در مواد شوینده  55درصد آن در صنایع داخلی تولید می شود.
این تولیدکننده لوازم آرایشی گفت :متاسفانه در کشور لوازم آرایشی در
فهرست ممنوعیت واردات نیست و تنها  2قلم از آن ممنوع شده است.
کیانی درباره توان شرکت های داخلی در تولید افزود :ما می توانیم هر
محصولی را در مدت زمان کوتاه با مشابه خارجی آن در داخل تولید
کنیم.
او گفت :در تولید لوازم آرایشی هیچ نقطع کوری وجود ندارد و تنها
باید برند های ایرانی در بازار تقویت شوند.
مهدی صادقی نیارکی؛ مدیرکل دفتر صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بیش از  90درصد اداره صنعت
تولید لوازم آرایشی و بهداشتی در بخش خصوصی است.
او گفت :بیش از  95درصد نیاز کشور در شوینده ،آرایشی و بهداشتی
تولید داخل است.
نیارکی افزود :مهم بخش تولید داخل زنجیره ارزشی آن است که از
مواد اولیه تا تولید نهایی نیاز آن محصول در داخل تولید می شود.
او گفت :از  650هزار تن محصوالت شوینده تولیدی داخل حدود 450
هزار تن برای نیاز داخلی و مابقی آن صادر می شود.
مدیرکل دفتر صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت درباره میزان مصرف لوازم آرایشبی و بهداشتی در کشور گفت:
بیش از  180هزار تن لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور مصرف می
شود که بین  50تا  60هزار تن آن در کشور تولید و مابقی آن از
طریق قاچاق و واردات رسمی وارد می شوند.
او افزود :ما نمی توانیم برخی از برند محصوالت وارداتی را از کشور
ممنوع کنیم چون برخی از آنها سالهاست در بین مشتریان توزیع می
شود.
نیارکی گفت :ساالنه حدود  385میلیون دالر صادارت لوازم آرایشی و
بهداشتی داریم.
امیرمحمد پرهامفر؛ مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالی هدف درباره علت
قاچاق محصوالت لوازم آرایشی و بهداشتی گفت :بیشتر محصوالت
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قاچاق در بازار با کفیت پایین توزیع و با قیمت ارزان نسبت به مشابه
واردات رسمی آن در بازار بفروش می رسد.
او گفت :بخاطر هزینه باالی محصوالت وارداتی مجاز و استقبال مردم
از محصوالت برند ،کاالهای قاچاق در بازار با قیمت ارزان عرضه می
شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالی هدف افزود :قاچاق لوازم آرایشی در
مناطق آزاد بیشتر است و بخشی دیگر آن از طریق مسافری و مقداری
هم ته لنجی وارد می شود.
او درباره مبارزه با کاالهای قاچاق آرایشی گفت :بیش از  200سایت و
کانالی که در حوزه فروش کاالهای قاچاق فعالیت می کردند با
همکاری پلیس فتا مسدود شد.
پرهامفر افزود :آمار  63درصدی قاچاق لوازم آرایشی برای سال 95
است و آمار سال  96درحال جمع بندی می باشد( .بازگشت به
فهرست)

واردات  ۳۶۶هزار یورو آیفون با ارز دولتی توسط تأمین
اجتماعی
(خبرگزاری تسنیم  11تیر )97

به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛
دی ماه سال گذشته خبرگزاری تسنیم با استناد به اظهارات یکی از
مسئوالن صنفی حوزه رایانه و موبایل ،خبر از ورود سازمان تأمین
داد.
"آیفون"
گوشیهای
واردات
به
اجتماعی
با توجه به اینکه در آن مقطع زمانی به صورت همزمان ،طرح
رجیستری گوشیهای تلفن همراه هم اجرا و قیمت این محصوالت در
بازار نیز با رشد چشمگیری مواجه شد ،رئیس اتحادیه صنف فناوران
رایانه تهران عنوان کرد که سازمان تأمین اجتماعی به واسطه سودی
که در واردات آیفون است ،به این حوزه روی آورده است.
در آن بازه زمانی ،میرمهدی درباره وضعیت حاکم بر بازار تلفن همراه
بعد از اجرای رجیستری گفته بود که بعد از اجرای این طرح ،افزایش
قیمتی تا  25درصد در این بازار به وجود آمد و عمال واردات برخی
گوشیهای تلفن همراه به کشور برای واردکنندگان سودآورتر شد.
وی در این زمینه ابراز کرد که «واردات گوشی به کشور اندازهای
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سودآور شده که یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان
واردکننده رسمی آیفون به کشور معرفی شده و اسم آن در لیست
دارندگان مجوز از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و
است».
آمده
تولیدکنندگان
بعد از آن اظهارات ،تسنیم اقدام به انتشار اسناد مرتبط با دریافت
مجوز واردات شرکت بازرگانی بینالمللی تأمین اجتماعی کرد که حتی
تعجب وزیر ارتباطات را نیز به همراه داشت و ابتدای بهمن ماه سال
گذشته وی قول پیگیری این موضوع را از وزیر کار در حاشیه جلسه
داد.
دولت
هیئت
ورود به این پرونده ،واکنش حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی
بینالمللی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از واردکنندگان آیفون به
کشور را در پی داشت؛ وی با قانونی برشماردن واردات این محصول به
کشور درباره جزئیات آن اظهار کرد :شرکت ما کامال خصوصی است و
در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی ،روی به سمت
واردات این محصول آوردهایم تا با سودی که حاصل میشود ارزش
افزودهای برای بیمهشدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.
به گزارش تسنیم ،با توجه به اینکه از  21فروردین ماه سال جاری
بانک مرکزی در راستای سیاست جدید ارزی أتخاذ شده بهمنظور
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور ،به کاالهای ثبت سفارش شده از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ارز مورد نیاز را تخصیص داده و
تأمین کرده ،روز گذشته اقدام به انتشار لیستی از اسامی شرکتهای
وارداتی با ارز  4200تومان از تاریخ مذکور کرد.

ارسال نخستین محموله صادراتی ایران به گرجستان از
بندر امیرآباد
(خبرگزاری تسنیم 11تیر )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سیاوش رضوانی با اشاره
به نامگذاری سال  97با عنوان سال " حمایت از کاالی ایرانی " گفت
در راستای حمایت از توسعه صادرات کاالی ایرانی
 ،بندرامیرآباد برای اولین بار اقدام به صادرات کاال به حجم 9هزار تن
به مقصد کشور گرجستان کرده است.
وی افزود :از ان میزان صادرات  6هزار تن مواد معدنی کلینکر و 3هزار
تن سیمان است که پس از تخلیه در بنادر آستارا ایران و الت
آذربایجان از طریق حمل ریلی به کشور گرجستان ارسال شد.
منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با داشتن  15پست اسکله و ظرفیت
تخلیه و بارگیری ساالنه  7.5میلیون تن تنها بندر متصل به راه آهن
سراسری در شمال کشور و تنها بندر دارای اسکله رورو-ریلی در کشور
است که توانایی ارسال واگن های حامل کاال از طریق کشتی به
کشورهای حاشیه دریای خزر را دارد( .بازگشت به فهرست)

" متخلفان ثبت سفارش خودروها از افراد سازمان توسعه
تجارت بودند"
(خبرگزاری تسنیم  14تیر )97

بانک مرکزی در اعالمیه مربوط به لیست  1482شرکت دریافت کننده
دالر  4200تومانی که به درخواست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
منتشر کرده ،نام شرکت تأمین اجتماعی را نیز قید کرده است.
این در حالی است که پیش از این در لیست منتشر شده توسط وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در ارتباط با شرکتهای وارداتی موبایل
که ارز دولتی دریافت کردهاند ،نامی از این شرکت نبود.
براساس گزارش بانک مرکزی ،شرکت بازرگانی بینالمللی تأمین
اجتماعی مجموعا  366هزار و  381یورو از بانک به عنوان ارز دولتی
برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور دریافت کرده است( .بازگشت
به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفتوگوی ویژه
خبری گفت :از  13/10/95تا  22/10همان سال بیش از  34هزار
خودرو ثبت سفارش شد و در آن تاریخ سامانه ثبت سفارش به صورت
خودکارشناسانه بود.
وی افزود :این ثبت سفارش ها به صورت غیر فعال درآمده و به معنای
آرشیو کردن و دیده نشدن آنها در سامانه است.
علی آبادی گفت :اگر ثبت سفارش  34هزار خودرو از آرشیو خارج شود
غیر قانونی است.
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وی افزود :همان گونه که در سامانه ثبت سفارش برای ثبت  34هزار
خودرو نفوذ شد در سامانه گمرک نیز این اتفاق افتاد و بیش از هزار و
 900خودرو از گمرک ترخیص شد که غیر قانونی است.
علی آبادی گفت :در حالی که واردات  6هزار و  481خودرو غیر قانونی
است برای برخی از آنها چگونگی ایجاد شدنش اشکال دارد اما برای
برخی مانند ثبت سفارش اولیه  3نماینده رسمی این موضوع اصالت
داشته اما تمدید آن یا واریز کارمزد غیر قانونی بوده است.
وی افزود :برخی نیز در دوره توقف ثبت سفارش ،واردات خودرو را ثبت
کرده اند که غیر قانونی است.
علی آبادی گفت :این مسئله را با نامه رسمی به سازمان تعزیرات،
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و گمرک ارسال کردیم
و هیچگاه ورود  6هزار و  481خودرو و ثبت سفارش  34هزار خودرو را
تکذیب نکردیم.
وی افزود :سامانه ثبت سفارش بجز خودرو برای  8هزار تعرفه گمرکی
است و بر این اساس اِشکاالتی که در ثبت سفارش ها انجام می شود به
حراست و شرکت پیمانکار اعالم می گردد.
علی آبادی گفت :در جریان این بررسی ها به واردات غیر قانونی  6هزار
و  481خودرو پی برده شد.
وی افزود :پیش از  28/4/96ثبت سفارش های قانونی که  6ماه اعتبار
داشتند وجود داشت و بر این اساس خودروهایی که از گمرک ترخیص
می شدند مشخص نبود چه زمانی ثبت سفارش شدند.
علی آبادی گفت :زمانی که گمرک از ما استعالم کرد رسماً به آنان
اعالم کردیم از  28/4تا  9/10/96هیچ ثبت سفارش خودرویی انجام
است.
نشده
وی افزود :هر کس که از ما مسئله را پیگیری کند شفاف پاسخ می
دهیم اما اینکه گفته می شود در نیمه شب سامانه ثبت سفارش باز
شد و عده ای ثبت سفارش خودرو کردند تشویش ذهن مردم است
زیرا اگر کسی توان نفوذ به سامانه داشته باشد در روز نیز می توانست
این کار را انجام دهد.
علی آبادی گفت :پیش از دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اقدام ها را درباره واردات غیرقانونی  6هزارو  481خودرو انجام
دادیم و آن را به سازمان تعزیرات اعالم کردیم.
وی با بیان اینکه من از متخلفان اطالعی ندارم افزود :در جلسه روز
گذشته با بازرسی ویژه ریاست جمهوری موارد را مطرح و اسنادی را
برای آنها ارسال کردیم و اکنون مرکز حراست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در حال پیگیری مسئله است.
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علی آبادی گفت :فهرست افراد ثبت سفارش کننده  34هزار خودرو و
وارد کنندگان  6هزار و  481خودرو را به رئیس کمیسیون اصل 90
ارائه کرده ایم.
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات خودرو نیز در این برنامه گفت:
درباره  6هزار و  481خودرو که نامتعارف ثبت سفارش شد به گمرک
ابالغ کردیم که این خودروها متوقف شوند و مرجوع نیز نشوند.
وی افزود :برای هزار و  900خودرو ترخیص نشده نیز به گمرکات ابالغ
شد و آنها اقدامات قضایی را انجام می دهند و در حال پیگیری
هستیم.
معقولی گفت :به محض اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت مسئله را
به ما اعالم کرد بخشنامه را به گمرکات ابالغ و اقدامات قضایی را
درباره این خودروها آغاز کردیم.
وی درباره ترخیص برخی خودروها با تعهد ثبتی افزود :این موارد
جزئی است زیرا در گمرکات تا ثبت سفارش دیده نشود اقدامی برای
ترخیص خودروها انجام نمی شود اما ممکن است از هزار و 900
خودرو ترخیص شده یکی دو مورد با تعهد ثبتی انجام شده باشد.
معقولی گفت :هزار و  900خودرو ترخیص شده ضوابط فنی را داشت،
حقوق گمرکی را پرداخت کردند و ارزیابی دقیق درباره آنها انجام شد.
مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی
نیز در این برنامه گفت :خودرو در گروه چهارم کاالها و ورود آن ممنوع
است و ارزی به آن تخصیص داده نمی شود.
وی افزود :از  22فروردین امسال که سیاست های ارزی ابالغ شد برای
واردات خودرو به وسیله بانک ها  19درصد از ارز اختصاص یافت که
 81درصد آن مربوط به واردات آمبوالنس بود.
کسرایی پور گفت 81 :درصد ارز واردات خودرو را نیز سامانه نیما
تخصیص داده است.
وی با بیان اینکه درباره این واردات تاکنون هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده
است افزود :اگر خودرو تا مهلت قانونی وارد نشود یا خارج از مقررات و
بیشتر از قیمت تمام شده با ارز دولتی فروخته شود تخلف است.
کسرایی پور گفت :زمان واردات خودرو  6ماه در نظر گرفته شده است.
وی افزود :بانک ها سرنوشت ارزهای تأمین شده برای واردات کاالها را
پیگیری می کنند.
آنوش رهام دبیر شورای اطالع رسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیز در این برنامه گفت :درباره ثبت غیرقانونی سفارش  34هزار خودرو
ابتدا گزارش ها به حراست و وزیر صنعت ،معدن و تجارت ارائه شد و
وزیر نیز به حراست دستور داد که مسئله را پیگیری کند.
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وی با بیان اینکه ثبت سفارش به معنای واردات نیست افزود :از  6هزار
و  481ثبت سفارش حدود هزار و  900خودرو وارد شد که 421
دستگاه در گمرکات موجود است.
رهام گفت :حراست وزارت صنعت ،معدن و تجارت بخشی از متخلفان
را شناسایی کرد و آی.پی های افرادی که به سامانه ثبت سفارش
دسترسی داشتند در اختیار وزارت اطالعات گذاشته شد.
وی افزود :اسامی وارد کننده های خودرو نیز در اختیار سازمان
تعزیرات قرار داده شد که پرونده آنها در مراحل نهایی است.
رهام گفت :این اقدامات پیش از دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت،
معدن و تجارت درباره واردات غیرقانونی خودرو بود و پس از دستور
رئیس جمهور نیز کمیته ای مسئول رسیدگی به ثبت سفارش
خودروها و فروش آنها در داخل شد که  15روز برای بررسی و ارائه
گزارش فرصت دارند.
سید علی حسینی عضو حراست وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در
این برنامه گفت :متخلفان ثبت غیر قانونی سفارش خودروها در سامانه
ثبت سفارش از افراد سازمان توسعه تجارت بوده اند.
وی افزود 160 :آی.پی مربوط به متخلفان بود که آنها را در اختیار
وزارت اطالعات دادیم و این وزارتخانه نیز با کارهای سایبری در حال
شناسایی متخلفان است( .بازگشت به فهرست)

رشد  ۶۰درصدی صادرات آمریکا به ایران از ابتدای ۲۰۱۸
(خبرگزاری تسنیم  18تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار منتشر
شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت تجاری این
کشور با ایران در  5ماهه نخست سال جاری میالدی رشد  20درصدی
داشته است.
مبادالت تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا می سال  2017بالغ
بر  65.3میلیون دالر بوده در مدت مشابه سال جاری میالدی به 78.8
میلیون دالر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در  5ماهه  2018با رشد
 60درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به
 50.2میلیون دالر رسیده است .آمریکا در ماه های ژانویه تا می سال
قبل  31.2میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود .
اما واردات آمریکا از ایران در ماه های ژانویه تا می امسال افت 16
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به  28.6میلیون دالر
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رسیده است .واردات آمریکا از ایران در  5ماهه سال قبل  34.1میلیون
دالر گزارش شده بود.
ایران و آمریکا روابط تجاری قابل توجهی ندارند .ایران به لحاظ ارزش
صد و سی و نهمین مقصد صادرات کاالهای آمریکایی و صد و سی و
هفتمین تامین کننده کاالهای مورد نیاز آمریکا در  5ماهه نخست
 2018شناخته شده است( .بازگشت به فهرست)

صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا  ۱۴۳درصد
افزایش یافت
(خبرگزاری تسنیم  23تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا ،بر اساس آمار گمرک
جمهوری اسالمی ایران در دو ماهه ابتدایی امسال  594.6تن فرش
دستباف به ارزش  33.7میلیون دالر صادر شد.
بر این اساس میزان صادرات فرش دستباف در سال  1396حدود 5
هزار و  399تن به ارزش حدود  424میلیون دالر بود که با افزایش 18
درصدی ارزش مواجه بود.
همچنین در سال  1395حدود  5هزار و  741تن فرش دستباف به
ارزش حدود  359میلیون دالر از کشور صادر شد که از لحاظ وزنی
 13.46درصد و از لحاظ ارزشی  23.80درصد افزایش داشت.
همچنین میزان صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا در دو ماهه
ابتدایی امسال  206.9تن به ارزش  9.1میلیون دالر بوده است که از
لحاظ وزنی  143درصد و از لحاظ ارزشی  59.6درصد افزایش داشته
است.
در سال  1.886، 1396تن فرش دستباف به ارزش  126میلیون دالر
به آمریکا صادر شده بود که از لحاظ ارزشی  29.9درصد با افزایش
همراه بود.
این در حالی است که میزان صادرات فرش دستباف به آمریکا در سال
 ،1395یک هزار و  913تن به ارزش  97میلیون دالر بود که نسبت به
سال قبل آن  621.71درصد افزایش وزنی و  969.42درصد افزایش
ارزشی داشت( .بازگشت به فهرست)
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کشاورزی
ورود استانداردهای جدید در صنایع غذایی و کشاورزی
(خبرگزاری تسنیم  5تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدامین کاظمیان عضو هیات مدیره
انجمن صادرکنندگان نمونه با اشاره به ضرورت پیاده سازی سیستم
مدیریت کیفیت و ایمنی موادغذایی با تمرکز بر
استانداردهای  BRCو  IFSدر صنعت غذا اظهار کرد :هدف اصلی
این است که سالمت جامعه ایران و ورود موثر تولیدکنندگان ایرانی به
بازارهای جهانی ارتقاء یابد که بر این اساس به دنبال افزایش سطح
آگاهی رسانی به مردم هستیم ،به همین جهت  ،این دوره آموزشی دهم
تیرماه برگزار خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر افزود :به دنبال
تحولی بنیادین در صنایع غذایی کشور هستیم ،این در حالی است که
قدرت مذاکره با جهان امروز ،ورود ،تأمین و حضوری مؤثر و ماندگار در
شبکه های توزیع و عرضه غذایی دنیا ،ادبیاتی متفاوت میطلبد ،که
استانداردهای  BRCو  IFSشاه بیت آن است.
وی با اشاره به اینکه پویش ملی صادرات ،بلوغ همه صنایع غذایی ایران
استقرار
کرد:
خاطرنشان
گرفته
هدف
را
استانداردهای  BRCو  IFSبرای سالمت ملتها و آیندگان یک نیاز
است ،براین اساس در این کارگاه در کنار آشنایی با
استانداردهای  BRCو  IFSموضوعات مدیریت سیستم ،کنترل
خطرات و نقاط بحرانی و قابلیت ردیابی مطرح می شوند.
به گفته حاجکاظمیان ،واقعیت این است که عمر صنایع غذایی ناایمن،
دیگر به سر آمده است و باید به مردم ایران تعریف صحیح امنیت
غذایی را اطالع رسانی کرد؛ زیرا گواهی هایی
چون  HACCPو  ISOها ،کیفیت و ایمنی محصول را به ارمغان
نمیآورند؛ این در حالی است که هدف نهایی این کارگاه سالمت
جامعه است و برای تحقق این امر الزم است تا سهم ایران را در تولید
موادغذایی ایمن در مقایسه با دیگر کشورها افزایش یابد.
وی افزود:دنیای امروز ،دنیایی هوشمند است و دولتهای هوشمند ،برای
حفظ خود ،منافع و سالمت ملتهایشان را به خوبی هدف گرفتهاند،
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چراکه هزین ه درمان و تامین اجتماعی برای دولتها بسیار سنگین و
طاقت فرسا است.
حاج کاظمیان با بیان اینکه بازارهای جهانی به دنبال محصوالت با
کیفیت و قیمت مناسب هستند ،ادامه داد :کاالی ناایمن با هر رنگ و
طعم و بسته بندی به هیچ عنوان نمی تواند در بازارهای امروز فروش
داشته باشد؛ زیرا تولیدکننده ای ایمن خطاب می شود که استقرار
استانداردهایی چون  BRCو  IFSرا در دستور کار سازمان خود قرار
داده و البته ساالنه نیز این استانداردها ارتقا می یابند و حتی با قدرت
پول ،هرگز نمی توان آنها را خرید.
موسس پویش ملی صادرات با تاکید بر اینکه این استانداردها ،صرفا
بهانه ای برای تبلیغ محصول نیست ،تصریح کرد :این استانداردها
ابزاری برای حضور و نقش آفرینی در سبد کاالی ایمن هستند و
رسالتی شفاف دارند.این در حالی است که به دلیل قابلیت ردیابی در
زنجیره تامین از ابتدا به انتها و از انتها به ابتدا  ،مانع هرگونه عدم
انطباق و در ادامه مخاطره برای مصرف کننده نهایی می شود و به
همین دلیل است که این استانداردها برای تمامی حلقه های زنجیره
تامین ،تعریف شده اند.
بنابرایم گزارش ،شرکت در این کارگاه برای عموم عالقمندان و
صاحبان صنایع غذایی ،تامین کنندگان مواد اولیه ،کارشناسان و
ناظران امور کیفی در این حوزه به صورت رایگان است .عالقمندان
برای حضور در این کارگاه می توانند با دبیرخانه پویش ملی صادرات
تماس بگیرند( .بازگشت به فهرست)

برگزاری بزرگترین نمایشگاه کشاورزی و غذایی خاورمیانه
در ایران
(خبرگزاری تسنیم  7تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،و مواد غذایی؛
در این نمایشگاه که با محوریت تحقق شعار امسال و حمایت از کاالی
ایرانی برگزار می شود ،بیش از هزار و 300شرکت داخلی و خارجی از
جمهوری اسالمی ایران و  31کشور جهان حضور و مشارکت دارند.
در نمایشگاه امسال و در کنار شرکت های داخلی کشورهای اسپانیا،
اسلواکی ،اطریش ،امارات متحده عربی ،اندونزی ،انگلیس ،ایتالیا،
آلمان ،ب رزیل ،بلژیک ،بلغارستان ،پاکستان ،تایلند ،تایوان ،ترکیه ،چین،
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دانمارک ،روسیه ،ژاپن ،سری النکا ،سوئیس ،فرانسه ،کانادا ،کره
جنوبی ،کنیا ،گرجستان ،لهستان ،لیتوانی ،هلند ،هند و یونان نیزحضور
دارند.
در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ،مواد
غذایی بیش از  760شرکت و واحد تولیدی داخلی و  460شرکت
خارجی یا نمایندگی های آنها حضور داشته و جدیدترین کاالها،
تولیدات و خدمات خود را ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار می
دهند.
اهمیت نمایشگاه صنایع کشاورزی و غذایی تهران موجب شده تا تعداد
زیادی از کشورها بصورت پا ویون های رسمی کشوری و گروهی حضور
یابند ،بر این اساس  13کشور اسپانیا ،اطریش ،ایتالیا ،آلمان ،برزیل،
تایلند ،ترکیه ،چین  ،دانمارک ،فرانسه ،لهستان ،هلند و هند بصورت
پاویونهای رسمی در نمایشگاه امسال مشارکت دارند.
حمایت از تولیدات داخلی ،معرفی توانمندی و پیشرفت های کشورمان
در حوزه کشاورزی و غذایی ،ارتقاء سطح مبادالت تجاری کشورمان در
جهت توسعه صادرات غیر نفتی ،اشتغال و کارآفرینی ،ارتقاء دانش و
تبادل اطالعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه ،تشویق و ترغیب
تولید کنندگان برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این
صنعت،آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین
دستآوردهای علمی و صنعتی حوزه کشاورزی و غذایی داخلی و
خارجی و ایجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان با مصرف
کنندگان مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
همزمان با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع
کشاورزی ،مواد غذایی ،ماشین آالت و صنایع وابسته «ایران آگروفود
 »2018چندین همایش و کنفرانس تخصصی در مباحث موضوعی
نمایشگاه توسط متخصصان ،کارشناسان و دست اندرکاران صنعت غذا
و کشاورزی برگزار می شود.
این نمایشگاه از  8تا  11تیر ماه در فضایی به مساحت بیش از هفتاد و
پنج هزار مترمربع در  25سالن محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
تهران و همچنین فضای باز نمایشگاهی برپا میشود و طی این مدت
هر روز از ساعت  10تا  18آماده بازدید عالقمندان است( .بازگشت به
فهرست)

کشت مبتنی بر قرارداد» طرح جدید در اشتغال روستایی +
جزئیات
(خبرگزاری تسنیم  11تیر )97
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در راستای سیاست
های اشتغالی وزارت کار سال گذشته برنامه توسعه اشتغال روستایی و
عشایری با تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 1.5
میلیارد دالر با عاملیت چهار بانک و موسسه عامل کلید خورد .
بخش کشاورزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند در اقتصاد
کشورنقش موثری داشته باشد ،زیرا این بخش کمترین وابستگی را به
منابع دولتی دارد؛ اما تولید کنندگان این بخش در سخت ترین شرایط
مشغول تولید هستند و متأسفانه در راستای بی توجهی مسئوالن
صدای آنها برای حل مشکالت تولید به جایی نمی رسد و این بخش
مورد غفلت واقع شده است.
یکی از دالیل غفلت از بخش کشاورزی ،عدم باور سود آوری این
بخش است .در صورتی که اگر برای این بخش برنامه ریزی صورت
گیرد می تواند در رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد .با توجه به
اینکه بخش کشاورزی مسئولیت تأمین مواد غذایی را دارد می تواند در
دستیابی به اهداف کالن اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا کند .غفلت
از بخش کشاورزی مشکالت متعددی را به همراه دارد ،یکی از آن
مشکالت ،بیکاری روستاییان و مهاجرت آنها به سمت شهرهاست که بر
حاشیه نشینی شهرهای بزرگ می افزاید.
در مسیر توسعه بخش کشاورزی موانع و مشکالت متعددی وجود دارد
که یکی از مهمترین آنها نداشتن الگوی کشت و عدم آگاهی الزم
کشاورزان در تناسب میزان مصرف با نوع کشت یکی از معضالت عمده
بخش کشاورزی است.یکی از تبعات نبود الگوی کشت مصرف بی رویه
آب در تولید محصوالت کشاورزی است .آب باید به عنوان محور
توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و برای بهینهسازی
مصرف آن ،اقدامات الزم در جهت اجرایی کردن الگوی کشت الزم
است.
نداشتن الگوی کشت باعث می شود که ارتباط متناسب میان بنگاه
های خرد و کوچک محلی و بنگاه های بزرگ صادراتی نباشد .در
همین راستا طرح جدید «کشت مبتنی بر قرارداد» یا «کشت مبتنی
بر سفارش» به منظور برقراری این ارتباط ،تحت قرارداد و انتقال
دانش فنی و استانداردها در قالب برنامه اشتغال روستایی در دستور
کار قرار گرفت.
عدم اتصال واحدهای تولیدی کشاورزی به بازار علت اصلی پیگیری
این طرح است،عالوه بر بازارهای خارجی بسیاری از بازار های داخلی
هم همواره امکان برقراری ارتباط با تولید کننده را ندارند .بنابراین
تقویت بازار مصرف کننده داخلی یکی از اهداف توسعه کسب و کارها
است.
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*اجرایی شدن طرح کشت مبتنی بر سفارش در زعفران و
گیاهان دارویی
در همین راستا «طرح کشت مبتنی بر سفارش» در قالب طرح اشتغال
روستایی رونمایی شد که در گام اول این طرح برای محصوالت گیاهان
دارویی و زعفران در استان های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
کرمان اجرا شد.
در گام نخست اتصال کسب و کارها به بازار ،قراردادی بین روستائیان و
یک شرکت زعفرانی در استان خراسان جنوبی منعقد شد تا محصوالت
کشاورزان توسط این شرکت خریداری شود؛ از این طریق محصول
کشاورزان به صورت استاندارد و خودکار به بازار متصل می شود که
این روش بازارسازی برای سایر محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت
باغی اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در این فرایند تولید استاندارد می
شود.
این طرح در راستای طرح مداخالت توسعه ای وزارت کار است.
عالءالدین ازوجی ،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی درباره مداخالت توسعه ای می گوید:در دستورالعمل اشتغال
روستایی تأکید شده بود که برنامه هایی که دستگاه ها می دهند یک
نوع مداخالت داشته باشند،برای اینکه مداخالت در سطح استان ها رخ
دهد،حدود 45هزار روستای ثابت در بین  97هزار آبادی کشور
داریم،تعداد زیادی از این روستاها خالی از سکنه هستند،باید بگردیم
روستاهایی را پیدا کنیم که مزیت آن روستا بر روستاهای دیگر الویت
داشته باشد .شناسایی  44هزار و  486روستا برای ایجاد اشتغال با
مداخالت توسعه ای را در دستور کار قرار داده ایم.
بر این اساس قرار است ،در هر روستای کانونی با انتخاب و آموزش
تسهیل گران و با مشارکت مردم مداخله برای توسعه اشتغال پیاده
سازی شود که این مداخالت توسعه ای در فاز نخست در 1000
روستای کانونی آغاز خواهد شد.
*جزئیات «طرح کشت مبتنی بر قرارداد»
طرح «طرح کشت مبتنی بر قرارداد» از محورهای اصلی مداخله در
ایجاد اشتغال پایدار روستایی اتصال کسب و کار ها به بازار است.
ساختار ع مده کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی ،ساختاری
مملو از «بنگاههای کوچک بدون اتصال پایدار به زنجیره های ارزش و
تولید» است که این موضوع سبب آسیب پذیری باالی بنگاه های خرد
کشاورزی در کشورهای مختلف شده است.وجود واسطه های چند
سطحی  ،سود آوری و بهره وری را در بخش کشاورزی با چالش مواجه
کرده است و اطمینانی به تولید بهینه و با استاندارد کمی و کیفی برای
محصوالت کشاورزی و دامی بوجود نیامده است.
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همچنین شرکت های بزرگ به دلیل نبود رویه های مطمئن در
بازارهای داخلی و خارجی از ثبات قیمت و حجم تولید برای عقد
قرارداد برخوردار نیستند .عدم اتصال مناسب یا تولید تحت سفارش و
قرارداد به زنجیره های تولید از یک طرف ،درآمد مناسب مالی را برای
کشاورز بوجود نمیآورد و از طرف دیگر ،اطمینان و تداوم سفارش از
سوی خریداران و کاهش کمیت و کیفیت را در بنگاههای بزرگ بوجود
آورده است.
عدم اطمینان به خرید و تامین مناسب و به موقع و با کیفیت مطلوب
همواره یکی از مشکالت اصلی بنگاههای بزرگ و صادراتی بوده است.
این عدم اطمینان فشارهای مختلفی را از سوی خریداران محصوالت
این شرکتها  ،از نظر قیمت ،زمان دسترسی ،میزان سفارش و تثبیت
قیمت ایجاد می کند که در نهایت باعث کاهش سطح سود آوری،
کاهش توان رقابت پذیری و عدم توسعه مطلوب این بنگاهها می شود.
*ارتباط بازارصادراتی با کشاورزان
دو هدف کلی در طرح کشت مبتنی بر قرارداد دنبال می شود .نخست
اینکه ،برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاه های خرد و کوچک
محلی و بنگاههای بزرگ صادراتی ،تحت قرارداد و همچنین انتقال
دانش فنی و استانداردها است.
همچنین ،اصالح ساختار تامین مالی توسط سیستم بانکی برای تامین
به موقع در فصل برداشت و در محل خاص (پرداخت مستقیم به
کشاورز به جای پرداخت به شرکت ها و یا واسطه ها ) با نرخ ارزان
قیمت و پرداخت نقدی به کشاورزان برای جلوگیری از انحراف منابع
بانکی تحت نظارت یک سیستم نظارتی از دیگر اهداف اجرای این طرح
در کشور است.
طبق طرح مبتنی بر قرارداد ،توسعه این نوع ارتباطات قراردادی عالوه
بر ایجاد شغل و امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش کشاورزی،
امنیت و اطمینان کاری مناسبی را برای بنگاههای فعال در این زنجیره
بوجود خواهد آورد و همزمان موجب توسعه کل زنجیره ارزش می
شود.
ایجاد یک سیستم فراگیر در کل زنجیره ارزش و ایجاد نهادهای واسط
تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها و افزایش تولید کمی و
کیفی از دیگر اهداف این طرح هستند.
*ایجاد 6هزار فرصت شغلی و30هزار اشتغال ناشی از رفع
اشتغال ناقص
توسعه این روش و سیستم هایی که بتواند ارتباط پایدار بین
شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی و کشاورزان و شبکه های خرد
روستایی را ایجاد کند ،باعث توسعه بخش کشاورزی ،رشد و بهره وری
کمی و کیفی محصوالت و افزایش استانداردهای تولیدی و همچنین
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توسعه بازار محصوالت و رقابت پذیری و توسعه محصوالت جدید
خواهد شد.
در راستای این طرح بیش از 30هزار کشاورز و بهره بردار بخش دام و
کشاورزی تحت پوشش و قرارداد با شرکت های صاحب نام و
صادرکننده قرار گرفته و بیش از6000فرصت شغلی جدید و  30هزار
اشتغال ناشی از رفع اشتغال ناقص روستایی و افزایش چشمگیر درآمد
در این بخش بوجود میآید( .بازگشت به فهرست)

 ۴.۲میلیون تن افزایش تولیدات کشاورزی با اجرای یک
طرح بزرگ
(خبرگزاری تسنیم  13تیر )97

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،رحیم سجادی مجری
طرح شبکههای آبیاری و زهکش غرب و شمال غرب کشور امروز در
نشست خبری در کرمانشاه و بعد از بازدید از اجرای آبیاری تحت فشار
در این استان که بخش زیادی از آن در مناطق زلزلهزده ،سرپل ذهاب
اجرا شده است اظهار کرد 227 :هزار هکتار از ایالم تا اردبیل و در
برخی از استانهای خراسان شمالی و رضوی و گلستان اجرای
شبکههای طرح آبیاری و زهکشی انجام میشود.
وی افزود :در این راستا برای اجرای این سطح اعتباری  5هزار میلیارد
تومانی از محل صندوق توسعه ملی با عنایت رهبر معظم انقالب
اختصاص یافته است.
مجری طرح شبکههای آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب ادامه داد:
این پروژه  74درصد پیشرفت فیزیکی دارد و  61درصد از لحاظ مالی
پیشرفت فیزیکی داشته است به طوری که اعتبارات تخصیص یافته به
این بخش  3هزار و  200میلیارد تومان از  5هزار میلیارد تومان آن
اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد :تعداد کارگاههای فعال در این پروژه  47کارگاه است و
 8هزار و  157نفر به طور مستقیم در این استانها مشغول به کار
هستند.
سجادی گفت :تا پایان شهریورماه سالجاری امیدواریم که تمام
بخشهای این پروژه به مرحله نهایی برسد به طوری که  113هزار
هکتار از این اراضی اکنون آماده بهرهبرداری و منتظر انتقال آب به آنها
توسط وزارت نیرو است و بخشی از اراضی نیز ثبت شده است.
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مجری طرح شبکههای آبیاری و زهکش غرب و شمال غرب افزود95 :
درصد خریدهایی که برای تجهیزات مورد نیاز این پروژه انجام شده
خوشبختانه قبل از گرانیهای اخیر و تا پایان سال گذشته بوده است و
این امر باعث شده که خسارتی بابت خرید تجهیزات مورد نیاز نداشته
باشیم.
* 4.2میلیون تن افزایش تولید محصوالت کشاورزی در غرب کشور با
انجام پروژههای عمرانی
سجادی تاکید کرد :با اجرای این پروژه  4.2میلیون تن افزایش تولید
در کل پروژهها انجام میشود که اطالعات طرح و وضعیت پیشرفت
فیزیکی آن به صورت آنالین در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار
میگیرد.
وی افزود :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء ،گروه تخصصی سماوات 16
هزار هکتار از این عملیات را در مناطق سرپل ذهاب و ازگله (مناطق
زلزله زده و مرزی) انجام میدهند که با اتمام این پروژهها تحول
عظیمی در کشاورزان مناطق منطقه و بویژه مرکزی کشور ایجاد
میشود.
بنابر این گزارش خسرو شهبازی رئیس جهاد کشاورزی استان
کرمانشاه نیز در این نشست خبری اظهار کرد :استان  946هزار هکتار
اراضی کشاورزی دارد که در حال حاضر  25درصد اراضی ما آبی است
اما با اجرای این پروژهها وضعیت تولید محصوالت کشاورزی مردم
منطقه افزوده میشود و راندمان تولید آنها در این بخش افزایش
مییابد.
وی گفت :در این طرح  10میلیون کمک بالعوض برای اجرای آبیاری
تحت فشار به بهرهبرداران اعطا میشود و در کنار کاهش مصرف آب و
بهرهوری آن منجر به افزایش تولید میشود به طوری که رکود تولید
چغندر قند که در استان کرمانشاه به دست آمده بیشتر از از اتحادیه
اروپا است.
شهبازی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به آنکه
کرمانشاه با پدیده مینگذاری در زمان جنگ روبرو بودهایم آیا این امر
تاثیری در محصوالت کشاورزی منطقه داشته است یا خیر ،گفت:
مینهای سطحی به طور کامل از مناطق مرزی استان کرمانشاه
جمعآوری شده است اما در برخی مناطق که مینهای عمیق 60
سانتی کاشته شده است بر اثر تردد دستگاههای کشاورزی امکان
انفجار وجود دارد که در مناطق مرزی این موارد گاها مشاهده شده
است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ،افزود :در سال یک یا دو مورد
شاهد برخورد با مین ها در اراضی کشاورزی هستیم اما مشکلی بابت
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شیمیایی بودن آنها نداشتیم زیرا این مینها شیمیایی نبوده و مینهای
انفجاری کاشته شده است( .بازگشت به فهرست)

افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم به  ۱۳۲۷تومان/
 ۹۲کارخانه شکر دوباره احیا شد
(خبرگزاری تسنیم  16تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،یزدان سیف مدیر
عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در نشست خبری در پاسخ به
سوال خبرنگار تسنیم درباره فروش گندم کشاورزان به مرغداران به
دلیل باال رفتن قیمت واردات ذرت و جو در بازار اظهار کرد :کشاورزان
ما روحیات متفاوتی دارند و حتی اگر قیمت گندم آنها در مقابل سایر
نهادهها افت کند حاضر نمیشوند که خوراک انسان را جلوی دام و
طیور بریزند.
وی افزود :کشاورزان ما  70میلیارد دالر از  500میلیارد دالر تولید
ملی کشور را در اختیار دارند اما در منظر عمومی و سیاستگذاری به
اندازه کافی مورد توجه نیستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :جو و ذرت با وجود اینکه
قیمتشان در بازار افزایش یافته است اما قیمت  1200تومان را در
محل به دامداران و مرغداران تحویل داده میشود اما شرایط خرید
گندم از کشاورزان در محل است.
سیف تصریح کرد :متوسط قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری
به  1327تومان افزایش یافته است و از طریق جایزه کیفیت قیمت
خرید تضمینی گندم را در سال جاری در مقایسه با سال گذشته
افزایش دادیم.
وی گفت :درباره اینکه چقدر کشاورزان گندم خود را به صورت
تضمینی به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل میدهند و ما آن را با
چه قیمتی از آنها خریداری میکنیم باید منتظر بود تا خرید تضمینی
این محصول به پایان برسد تا نرخ پایانی این محصول را اعالم کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :باید در نظر داشت که فروش گندم
کشاورزان در بازار مصرف عملی غیرقانونی به حساب نمیآید و ما تنها
به صورت تضمینی آن را باالتر از نرخ بازار خریداری میکنیم.
همه کشاورزان تا پایان هفته  50درصد پول خود را از دولت
دریافت میکنند
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سیف در ادامه صحبتهای خود در ارتباط با وضعیت پرداخت مطالبات
گندمکاران نیز گفت 50 :درصد پول همه گندمکاران پرداخت شده
است و پرداخت مطالبات گندمکارانی که محصول خود را زودتر به
شرکت بازرگانی تحویل داده بودند تسویه آنها به طور کامل انجام شده
است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت تا به امروز  290هزار تن
انواع دانههای روغنی کلزا از کشاورزان خریداری شده است که این رقم
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  71درصد رشد داشته است.
وی اظهار داشت :در این راستا تا به امروز  78درصد از وجوه کلزاکارها
پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان هفته پرداخت میشود.
س یف این وعده را به کشاورزان نیز داد که تا پایان هفته تمام
کشاورزان میتوانند  50درصد پول محصوالت فروخته شده خود به
دولت را دریافت کنند.
وی گفت 718 :هزار تن از چغندرهای پاییزه تحویل کارخانههای
چغندری شده است و تقریبا کشت پاییزه که به فراموشی سپرده شده
بود با تالشهای صورت گرفته دوباره احیاء شده است و موجب رونق
تولید در این بخش است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :در این راستا  804هزار
تن از محل چغندر پاییزه ،شکر استحصال شده است.
وی گفت :دو کارخانه فسا و دزفول دوباره به گردانه تولید کشور (شکر
) اضافه شده است .بر همین اساس  200هزار تن چغندر توسط این دو
کارخانه جذب شده است و منجر به ایجاد اشتغال در دو استان
خوزستان و فارس شده است.
ورود به بازار بینالمللی آرد
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :در سالهای  95و  96به
واسطه اینکه توانستیم به بازار بینالمللی آرد ورود کنیم و از طریق
واردات موقت گندم به صادرات این محصوالت اقدام کردهایم منجر به
آن شد که برخی از کارخانهها دوباره فعال شوند به طوریکه در  3ماهه
ابتدایی سال  97توانستیم بازارهای خود را در منطقه پایدار و  62هزار
تن آرد را به کشورهای همسایه صادر کنیم.
سیف گفت :این امر نوید اشتغال و تولید پایدار را در مناطق یاد شده
کشور میدهد به طوریکه  5هزار اشتغال در زنجیره تولید و صادرات
آرد ایجاد شده است.
31هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران طبق برنامه
پرداخت میشود
وی تاکید کرد :تا به امروز  34هزار میلیارد تومان از مطالبات
گندمکاران پرداخت شده است و  31هزار میلیارد تومان آن نیز باقی
مانده است که امیدواریم طبق برنامه پرداختها صورت گیرد.
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مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنانش
با بیان اینکه در سال جاری به لطف خداوند کیفیت تولید گندم کشور
افزایش یافته است گفت :در سال گذشته بخش جزئی از گندم
کشورمان با سنزدگی مواجه بود اما امسال مشکلی در این ارتباط
نداریم و کیفیت گندم تولیدی کشورمان افزایش قابل توجهی داشته
است.
سیف در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سوء استفاده
احتمالی از روغنهای امانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مخازن
برخی از کارخانههای روغننباتی اظهار کرد که ما روغن امانی پیش
کارخانجات بخش خصوصی نداریم.
وی در واکنش به ممنوعیت صادرات گندم تولیدی داخلی گفت:
استراتژی ما صادرات گندم نیست و در سال گذشته نیز برای تست
کیفیت گندم خود این اقدام انجام شد.
وی افزود :در حال حاضر با توجه به اینکه دولت در حال دادن یارانه به
بخشی از بخش ها است و اینکه تولید گندم امسال فقط کفایت مصرف
داخلی را میکند صادرات این محصول ممنوع شده است.

مبدا و بازرسین بینالمللی مورد تایید قرار گرفته و بعد بانک مرکزی
اجازه پرداخت پول به آنها میدهد .بنابراین با قوت میتوان اعالم کرد
که روغنهای وارداتی از کیفیت الزم برخوردار است.
وی همچنین درباره تراریخته بودن این روغنها گفت :روغنهایی که
به کشور وارد میشوند از کیفیت الزم برخوردارند و درباره تراریخته
بودن آنها باید اظهار داشت که تنها در بخش دانه سویا با توجه به
اینکه کشورهای برزیل ،آرژانتین و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان
سویای ترایخته در دنیا هستند و کشور چین نیز که با  99میلیون تن
واردات بزرگترین واردکننده به حساب میآید از همین کشورها روغن
و دانه تراریخته وارد میکند ،ما نیز در بخش سویا و دانه آن مجبور به
واردات محصول تراریخته هستیم اما در بخشهای دیگر مانند
آفتابگردان ،روغنهای غیر تراریخته وارد میشود( .بازگشت به
فهرست)

رئیس انجمن پسته ایران :تولید ۸۰درصد کاهش یافت
(خبرگزاری تسنیم  29تیر )97

92کارخانه تعطیل و نمیهتعطیل شکر دوباره احیاء شد
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به افزایش ظرفیت
تولید کارخانههای روغنکشی کشور گفت :بر اساس اقدامات انجام
شده و به لطف خداوند  92کارخانه روغنکشی کشور که در گذشته
تعطیل بودند یا با  30درصد ظرفیت کار میکردند امروز دوباره فعالیت
خود را از سر گرفته و جایگزین بخشی از واردات روغن شدهاند.
سیف درباره پیشبینی وضعیت خرید تضمینی گندم گفت :با وجود
اینکه تا به امروز میزان خرید تضمینی گندم  14.7درصد در مقایسه
با سال گذشته کاهش داشته است اما بر اساس پیشبینیهای انجام
شده در سایر استانها انتظار داریم میزان خرید تضمینی گندم در سال
جاری نسبت به سال قبل افزایش یابد.
وی اظهار امیدواری کرد که میزان ذخایر کاالهای استراتژیک کشور
مناسب است و ما این محصوالت را از محل تولیدات داخلی خودمان
تامین میکنیم و حاضر نیستیم که تنظیم بازار را با بردن پول سر
سفره کشورهای خارجی انجام دهیم.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :البته در برخی موارد
مجبور به واردات برخی کاالهای استراتژیک هستیم اما بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده این واردات حتی در بخش برنج کاهش
مییابد.
سیف درباره کیفیت روغنهای وارداتی به کشور اظهار کرد :در حوزه
روغن ،کیفیت روغن توسط سازمان استاندارد و سازمان غذا دارو مورد
بررسی قرار میگیرد .همچنین این محصول توسط وزارت بهداشت
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محسن جاللپور رئیس
انجمن پسته ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی در صفحه فضای
مجازی خود نوشت :چینیها پسته را بهعنوان آجیل شاد میشناسند
چون ظاهرش بهگونهای است که انگار میخندد .اما درگیری تجاری
رئیسجمهور آمریکا با چین ممکن است شکست بزرگی برای
کشاورزان پستهکار آمریکا باشد که عمالً با تعیین تعرفه قافیه را به
ایرانیها میبازند.
سؤال آمریکاییها این است :آیا این اقدامات شما حفظ امنیت ملی بود،
آقای ترامپ؟
بعد از آن که دونالد ترامپ تعرفههای فوالد و آلومینیوم و بعد از آن
تعرفه واردات کاالهای چینی را معادل  50میلیارد دالر باال برد ،پکن
هم درصدد جبران برآمد .چین تعرفه واردات پسته آمریکایی را از  5به
 45درصد در سال جاری افزایش داده است .این اقدام چین دقیقاً
منطقهای را هدف قرار میدهد که جمهوریخواهان در آن
آسیبپذیرند .حدود  99درصد پسته آمریکا در دره «سنخواکین»
کالیفرنیا تولید میشود ،منطقهای که خاستگاه جمهوریخواهانی مانند
دیوید واالدو ،جف دنهام و دوین نانز است.
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این منطقه بهتازگی هم با محدودیتهایی برای پمپاژ آب دلتای
رودخانه سنخواکین ساکرامنتو مواجه شده است .افزایش قیمت آب
در یک دهه گذشه باعث شده است تا کشاورزان زیادی در این منطقه
بهجای کشت یونجه و دیگر محصوالت ارزانقیمت به تولید محصوالت
مغزدار مانند پسته و بادام رو بیاورند .درست است که این محصوالت
نیز آب زیادی الزم دارند اما بهلطف تقاضای فزاینده در جهان بهویژه
چین ،قیمتشان نیز باالست.
بیش از نیمی از پسته تولیدشده در آمریکا به خارج صادر میشود و
چین و هنگکنگ بهتنهایی نیمی از صادرات پسته آمریکا را خریداری
میکنند .در ده تا دوازده سال گذشته ارسال پسته از کالیفرنیا به چین
 1300درصد رشد داشته است.
آمریکا سال گذشته بزرگترین صادرکننده پسته در جهان بود
( 217599تن) و ایران با اختالف نهچندان زیادی ( 144300تن) در
جایگاه دوم .صادرات پسته دیگر کشورها چندان بهچشم نمیآید پس
تنها جایگزین پسته کالیفرنیا در چین پسته ایران است .سؤال این
است که؛ آیا واقعاً ارزش دارد که دونالد ترامپ افزایش تعرفه فوالد و
آلومینیوم را بهخاطر منافع ملی پس بگیرد چرا که چین هم در پی
جبران و شلیک بهسوی دشمن تجاری خود است؟
در عین حال اداره کنترل منابع آب ایالت کالیفرنیا این ماه قیمت آب
را برای تحویل باال برده است تا از ماهیها و آبزیان حفاظت کند .با
افزایش قیمت آب و پیش آمدن مسئله جدیدی بهنام تعرفهها برای
کشاورزان پستهکار سخت است که بتوانند از این کار سود ببرند.
کشاورزان کالیفرنیا مدتهای زیادی از لیبرالهای ساکرامنتو شکایت
داشتند و گلهمند بودند اما بهنظر میرسد حاال باید بسیار بیشتر از
سیاستهای دولت جمهوریخواه ترامپ بترسند.
این گزارش وال استریت ژورنال بود اما اوضاع آن گونه که این روزنامه
آمریکایی ادعا کرده بهنفع پسته ایران نیست ،چون بر اساس تازهترین
برآوردها ،امسال بهدلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی ،تولید پسته در
ایران  80درصد کاهش یافته است ،به این ترتیب اگر نگوییم
پسته خوران چینی امسال ناچارند از مصرف پسته ایرانی و آمریکایی
صرف نظر کنند ،احتماالً مجبورند پول بیشتری برای آن بپردازند.
(بازگشت به فهرست)

پیشنهاد سریالنکا برای تهاتر چای با نفت ایران
(خبرگزاری تسنیم  31تیر )97
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ساندی تایمز،
هیئت بازرگانی چای سریالنکا به بانک مرکزی این کشور پیشنهاد
کرده که شرکت سیلون پترولیوم این کشور بدهی نفتی  250میلیون
دالری خود به ایران را از طریق صادرات چای به این کشور پرداخت
کند .این پیشنهاد پس از آن مطرح شده که وزارت امور خارجه
سریالنکا مقررات جدیدی را در زمینه تبعیت از تحریم ها علیه ایران
صادر کرده است.
لوسیل ویجه واردنا ،رئیس هیئت بازرگانی چای سریالنکا گفت ،این
پیشنهاد به موجب تحریم های سازمان ملل مطرح شده است ،زیرا
محدودیت هایی در زمینه تراکنش های مالی با ایران وجود دارد .وی
افزود « :در صورتی که شرکت سیلون پترولیوم به ما پول بدهد ،ما می
توانیم صادرات چای به ایران را ادامه بدهیم ،زیرا محدودیتی در زمینه
صدور این کاال به ایران وجود ندارد .بدهی نفتی ایران به شرکت سیلون
پترولیوم می تواند از طریق صادرات یک سال چای به ایران جبران
شود».
وی در ادامه گفت ،مقامات هیئت تجاری چای سریالنکا این هفته با
رئیس کل بانک مرکزی سریالنکا دیدار داشته اند و قرار است در هفته
آینده مذاکرات بیشتری صورت گیرد تا توافقی در زمینه نحوه فائق
آمدن به مشکل تحریم ها و ادامه صادرات چای به ایران به دست آید.
به گفته مقامات سریالنکا این امیدواری وجود دارد که به زودی توافقی
به دست آید( .بازگشت به فهرست)

صنعت
ایران در تولید ریل خودکفا شد/توان مقابله با تحریم را
داریم
(خبرگزاری تسنیم  2تیر )97

حسین عاشوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در
خصوص تأثیر تحریمها بر حملونقل ریلی کشور ،اظهار کرد :در حوزه
زیرساخت و فنی خوشبختانه بخش زیادی تولید داخل است و مشکلی
در این حوزه نداریم.
وی با بیان اینکه تأمین قطعات تنها جایی است که مقداری برای
راه آهن گلوگاه است در پاسخ به این پرسش که آیا برای این مسئله
چاره ای اندیشیده شده ،تصریح کرد :در گذشته و در زمان تحریم،
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قطعات را تأمین میکردیم .راه دور زدن تحریمها را میدانیم فقط این
کار مقداری هزینهها را افزایش میدهد.
وی با اشاره به استفاده از توان داخل برای تأمین قطعات ،افزود :در
جاهایی که سازندههای داخلی امکانات الزم را داشته باشند ،استفاده
میکنیم چنانکه از توان داخل نیز استفاده کردهایم.
قائممقام راهآهن ادامه داد :در حوزه زیربنایی ،عالوه بر بحثهای تولید
ریل ،عالئم و ارتباطات ،تراورس ،پابند و ...بهدلیل تحریمهای قبلی
همگی داخلی شده است.
عاشوری بیان کرد :در این حوزهها مشکلی نداریم ،ضمن اینکه در
بخش واگنهای باری و مسافری نیز مشکل خاصی نداریم.
وی یادآور شد :تنها در بحث تأمین قطعات لکوموتیو باید تالش کنیم
زودتر مشکالت را حل کنیم.
مقام مسئول راهآهن تأکید کرد :بوژی واگنهای باری و مسافری توسط
دو شرکت داخلی تولید میشود و در این بخش وابستگی به خارج
نداریم( .بازگشت به فهرست)

احیای صنعت کفش ایران به کمک بورس کاال
(خبرگزاری تسنیم  2تیر )97

علی لشکری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به روند
تامین مواد اولیه صنعت کفش کشور اشاره کرد و گفت :در جلسه ای
که اخیرا تشکل صنعت کفش ایران با مجتمع پتروشیمی اراک و بورس
کاال داشت ،در خصوص تقاضای الکل یا دی اتیلن هگزانول و عرضه
این ماده از سوی پتروشیمی اراک ،روند قیمت پایه و معامله این
محصول طی یکی دوسال اخیر بحث شد.
دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه تحت تاثیر تفاوت نرخ
دالر رسمی و غیررسمی در بازار ،میزان تقاضای برخی محصوالت حوزه
پتروشیمی و فلزی نسبت به عرضه طی بازه ای به صورت غیرعادی
افزایش پیدا کرده بود ،افزود :سرگردانی قیمت مواد اولیه بین دالر
رسمی و غیررسمی باعث شده بود صادرات مواد اولیه توسط اشخاص
متفرقه رو به افزایش برود که با تمهیدات وزارت صمت و بورس کاال
تصمیم بر این شد تا صادرات مواد پلیمری و فلزی رأسا از طریق
تولیدکنندگان اصلی انجام شده و اشخاص متفرقه امکان صادرات
نداشته باشند تا التهابات موجود در بازار تحت تاثیر افزایش تقاضای
کاذب کاهش یابد.
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وی افضافه کرد :التهاب در بازار کاالها در حالی رخ داد که صنایع
پایین دست انتظار دارند تولیدکنندگان باالدستی با عرضه منظم
محصوالت خود در بورس ،التهاب بازار را کاهش داده و کمک کنند تا
قیمت ها به صورت منطقی کشف و محصوالت در اختیار
تولیدکنندگان قرار بگیرد.
اقدام بورس کاال در حذف متقاضیان غیرواقعی
دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به برگزاری جلسات
هماندیشی در بورس کاال در راستای حمایت از بخشهای تولیدی
گفت :به کمک رویکرد جدید بورس طی یک ماه اخیر و از طریق
برگزاری جلسات هماندیشی مشترک ضمن تامین مواد اولیه مورد نیاز
صنایع پایین دست ،بسیاری از کدهای معامالتی که تقاضا را به صورت
غیرواقعی باال می بردند ،شناسایی و حذف شدند.
به گفته لشکری این اقدام شایسته بورس کاال در پاالیش متقاضیان و
حذف تقاضای غیرواقعی میتواند در کاهش و حذف التهابات اخیر در
بازار کاالیی بسیار موثر واقع شود .بطوری که با تشکیل جلسات منظم
در بورس کاال با تشکلهای ملی و صنایع پایین دستی ،متقاضیان
غیرواقعی مواد اولیه شناسایی و از معامالت حذف شده و در نتیجه از
رشد حبابی تقاضا و افزایش قیمتها جلوگیری به عمل میآید تا مسیر
معامالت در بازار به سمت بازی برد برد بین صنایع باالدست و پایین
دست حرکت کند.
حصول توافق سه جانبه
وی با بیان اینکه صنعت چرم و کفش ایران بیشتر مواد اولیه مصرفی
خود را از مجتمع پتروشیمی اراک تامین میکند ،افزود :در این رابطه،
موادی همچون دی اتیلن هگزانول و پی وی سی بیشترین سهم خرید
مواد مصرفی بخش تولید این صنعت را دارند و در حالی که در
مقاطعی تامین مواد با مشکالتی مواجه میشد ،با اقداماتی که اخیرا از
سوی بورس کاال برای برگزاری جلسات سه جانبه با تولیدکنندگان
صنایع پایین دست و مجتمع پتروشیمی اراک صورت گرفت ،این توافق
حاصل شد تا مجتمع پتروشیمی مذکور سطح عرضه خود را در بورس
افزایش دهد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنعت پالستیک ایران ادامه داد:
همچنین با بخشنامه اخیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت نگرانی ناشی از
صادرات بی رویه مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دست توسط برخی
اشخاص جهت کسب منافع از وجود تفاوت نرخ ارز بین نرخ رسمی و
غ یررسمی در کشور ،مرتفع شد و مقرر گردید از این پس پتروشیمیها
صادرات تولیدات خود را رأساً انجام دهند.
وی عنوان کرد :در خصوص صنعت کفش و چرم نیز نکته حائز اهمیت
این است که پتروشیمی اراک بتواند کسری تقاضا و عرضه مواد اولیه
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مورد نیاز صنایع پایین دست خود را از محل واردات تامین کرده و
افزایش بیرویه قیمتها را کنترل کند.
مواد اولیه در دست مصرف کننده واقعی
وی افزود :با این اقدامات مثبت بورس کاال ،مواد اولیه به دست مصرف
کننده واقعی میرسد و میتوان به جای صادرات مواد خام ،محصوالت
نهایی دارای ارزش افزوده بیشتر را صادر کرد که این امر به افزایش
اشتغال ،رفاه اجتماعی و پایداری توسعه اقتصادی منتهی خواهد شد.
برای خرید یکسال آتی به پتروشیمی اراک اطمینان خاطر میدهیم
وی به ارسال نامه جامعه صنعت کفش ایران خطاب به بورس کاال
اشاره کرد و گفت :در این رابطه ما در تشکل خود نامه ای خطاب به
مدیریت بورس کاال نوشته و اعالم کرده ایم که نگرانی پتروشیمی اراک
را درباره الکل تولیدی رفع کرده و صنایع پایین دست آمادگی دارند تا
یکسال آتی این کاال را پیش خرید کنند .بر همین اساس ،این مجتمع
پتروشیمی می تواند برمبنای حجم تولید برآوردی خود کسری
احتمالی را از طریق واردات جبران کند که در این رابطه پیشنهاد داده
ایم که الکل وارداتی با قیمت تلفیقی ارز رسمی و غیررسمی در بورس
کاال عرضه و معامله شود تا هر دو طرف معامله برنده بازی باشند.
نقش بورس کاال در حذف رانت و تنظیم بازار
دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران و عضو هیات مدیره انجمن
پالستیک در خصوص نقش بورس کاال در افزایش شفافیت ،حذف رانت
و تنظیم بازار اظهار کرد :بورس کاال با اقدامات موثر خود می تواند
خریدار و فروشنده واقعی را مشخص کرده و قیمتها را شفاف کند.
بطوریکه مکانیسم حاکم بر بورس به شفاف سازی روابط تجاری و
کسب و کار صنایع مختلف منتهی می شود .بر همین اساس ،حتی اگر
در مکانیسم موجود در بورس نواقصی هم وجود داشته باشد ،باید در
راستای رفع این نواقص اقدام کرد.
تضمین تامین مواد اولیه به کمک قراردادهای بلندمدت
لشکری به امکان استفاده صنایع از ابزارهای نوین موجود در بورس کاال
اشاره کرد و گفت :بورس کاال اقدام مثبت دیگری برای راه اندازی
قراردادهای بلندمدت و حل نگرانی تولیدکنندگان صنایع پایین دست و
رفع مشکالت مربوط به فروش محصوالت صنایع باالدست در آینده
انجام داده است.
کشف پریمیوم یک ابزار کاربردی
وی افزود :معامالت کشف پریمیوم می تواند روی محصول مورد نیاز ما
انجام شود و ما این آمادگی را دارد که مواد اولیه پتروشیمی اراک را به
صورت قرارداد بلندمدت برای یک سال آینده خریداری کنیم .به
طوری که مواد اولیه (الکل و سایر مشتقات دی اتیلن هگزانول) توسط
مصرف کنندگان واقعی این محصول برای مدت زمان یکسال آتی پیش
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خرید شود .این موضوع تفکر جدید و ابزاری نوین است که در بورس
کاال رقم خورده و در همین راستا صنایع در حال مذاکره هستند تا
بتوانند تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دست در آینده را
تضمین کنند و به تولیدکننده صنایع باالدست نیز این اطمینان خاطر
را بدهند که از بابت فروش محصوالت خود در آینده نگرانی نخواهند
داشت.
وی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد :با توجه به شرایط اقتصادی
کشور ،انتظار می رود همه صنایع تولیدی کشور همچون پتروشیمیها
نسبت به عرضه منظم محصوالت خود در بورس نگاه ملی داشته باشند
و ب ر منافع ملی به عنوان اولویت متمرکز شوند تا همگی از این پیچ
سخت به سالمت و با حداقل هزینه ها عبور کنیم( .بازگشت به
فهرست)

ساخت ایران|  ۱۰۰میلیون دالر صرفهجویی ارزی با
ساخت یک «چراغ»
(خبرگزاری فارس  3تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،تولید در کشور
همواره با چالشهای بزرگ و کوچک همراه بوده است ،صنعت قطعه
سازی به خصوص در حوزه خودرو یکی از زمینههای مهم ایجاد
اشتغال در کشور است .علی چنگی یکی از تولیدکنندگان در حوزه
چراغ سازی میباشد که توانسته عالوه بر ایجاد اشتغال و جلوگیری از
خروج ار ز از کشور در حیطه ایفای مسئولیت اجتماعی اقدامات قابل
توجهی داشته است.
چنگی در گفتگو با تسنیم افزود :شرکت مدرن سال  1369با هدف
تولید چراغ و اقالم روشنایی انواع خودروهای ساخت داخل شکل
گرفت .از سال  1373به بعد همواره به دنبال افزایش تولید و جذب
نیروی انسانی بیشتر بودیم .سال  95حدود  4.5میلیون چراغ تولید
شده و اگر قیمتها متوسط رو به پایین در نظر گرفته شود میتوان
گفت در آن سال حدود  100میلیون دالر صرفهجویی ارزی محقق
شده است.
وی گفت :از آنجا که کاالی تولیدی در این کارخانه جایگزین کاالی
وارداتی خارجی است در صورت توقف تولید داخل خودروسازها ناگزیر
از واردات این قطعات از کشورهای خارجی هستند.
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و کیفیت محصوالت با داخلیسازی مواد اولیه ،افزایش چشمگیر یافته
است .هیچ چراغسازی در دنیا مواد اولیه تولید نمیکند اما در کارخانه
ما حتی مواد اولیه نیز در خود کارخانه تولید میشود و این یکی از
افتخارات مهم ما در مجموعه تولیدی مدرن است.

این تولیدکننده خاطرنشان کرد :دو کارخانه اصلی خودروسازی ایران
یعنی ایران خودرو و سایپا سالیانه  1.5میلیون خودرو تولید میشود
که هر خودرو نیاز به  6چراغ دارد در نتیجه نیاز سالیانه خودروسازها
تولید  9میلیون چراغ میباشد در این بین نزدیک به  4.5میلیون چراغ
برای پوشش خدمات پس از فروش دو شرکت ایران خودرو سایپا نیاز
بوده و همچنین بازار لوازم یدکی و صادرات  4.5میلیون چراغ نیاز
دارد .به این ترتیب مجموع نیاز سالیانه کشور تولید  18تا  20میلیون
چراغ میباشد .حاال با توجه به نیاز  20میلیونی چراغ در داخل کشور و
همچنین تولید  4.5تا  5میلیونی چراغ تنها در این مجموعه میتوان
گفت  25درصد سهم بازار در اختیار شرکت مدرن است.
چنگی اضافه کرد :از سوی دیگر به طور متوسط هر چراغ جلوی خودرو
 206در زمانی که از کشور فرانسه وارد میشد منجر به خروج  33یورو
ارز از کشور میشد این در حالیست که ارزش هر چراغ تولیدی حدود
 16یورو است و با توجه به تولید  5میلیون چراغ در سال میتوان گفت
ما در کارخانه مدرن مانع از خروج  100میلیون دالر ارز از کشور
شدهایم.
به گفته وی ،اشتغال مستقیم در کارخانه حدود  1000نفر و اشتغال
غیرمستقیم نیز نزدیک به هزار نفر میباشد از طرفی با توجه به تولید
داخل بودن این محصوالت حدود  5هزار نفر جنس ایرانی را در شبکه
عرضه در سراسر کشور توزیع میکنند به این ترتیب میتوان گفت
حدود  10هزار نفر از فرآیند تولید چراغ در این کارخانه به روشهای
مختلف منتفع میشوند.
چنگی با بیان اینکه یکی از نقاط قابل توجه در خصوص این کارخانه
عدم وابستگی و اتکا به حمایتهای دولتی بوده است ،افزود :به عنوان
مثال در شرایط رکودی سالهای گذشته به طور متوسط  25درصد به
میزان تولید کارخانه افزوده شده است .حتی در شرایط التهابات ارزی
سال  91توانستیم با اتکا به منابع داخلی از چالش آن دوره عبور کنیم.
همچنین عالوه بر عبور و گذار از چالش التهابات ارزی میزان تولیدات
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وی گفت :در  8سال گذشته نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه عالوه بر
جذب نیروی بیشتر افزایش تولید نیز در کارخانه محقق و این مهم با
اتکا به نیروهای انسانی که در درون سیستم مشغول به فعالیت هستند
به دست آمده است.
چگنی درباره مهمترین چالش صنعت چراغ در خودرو سازی
گفت :یکی از چالش های صنعت چراغسازی در کشور تنوع تولیدات
است چرا که هر سه سال یک بار خودروسازان فیس لیفت انجام
میدهند مانند سمند که مدلهای بعدی آن ال ایکس ،سورن و ...
بودند که در همه این موارد شاسیها یکسان بوده اما ظاهر جلو و عقب
خودرو تغییر کرده است این تغییرات در سطوح مختلف تکنولوژی
منجر به رشد در فرآیندهای تولیدی در صنعت چراغسازی شده است.
امروز مطلقا خطوط قدیمی تولید چراغ کاربرد ندارد اما در قطعا
موتوری هیچ تغییر تکنولوژی ایجاد نشده است یکی از نقاط قوت این
کارخانه قوت تیم طراحی و مهندسی بوده که منجر به بروز رسانی
فرآیندها و خطوط تولیدی در حوزه چراغسازی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که داخلی سازی مواد اولیه در چه سحطی
بوده و چگونه محقق شده است؟ افزود :یکی از نقاط قوت این کارخانه
داخلی سازی بخشی از مواد اولیه بوده که تنها در کشورهای اروپایی
تولید میشده است .به عنوان مثال از سال  91به بعد و با اوج گرفتن
تحریم ها بخشی از مواد اولیه تولید چراغ که صرفا از طریق کانتینرهای
یخچالدار وارد کشور میشد غیرقابل دسترس شد .به همین دلیل به
سمت داخلیسازی این مواد حرکت کرده و توانستیم ترموستها که
مواد اولیه رفلکتور اصلی چراغ هستند را در داخل تولید کنیم . .یکی از
چالش های مهم در عمده صنایع کشور ،عدم دسترسی کافی به مواد
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پتروشیمی است .در سالهای اخیر دسترسی مستقیم به مواد
پتروشیمی تنها از طریق بورس کاال انجام میشود این در حالیست که
نیاز روزانه ما به انواع مواد پتروشیمی  20تن است اما برای دسترسی
باید دالالن مراجعه کنیم و نمیتوانیم به صورت مستقیم از خود
پتروشیمیها کاالی مورد نیاز را تهیه کرد چرا که فرآیند خرید از
بورس کاال پرچالش و عمال نشدنی است.
چنگی اضافه کرد :هیچ تولید کننده ای با مالیات دادن مخالف نیست
اما رویههای مالیاتستانی در کشور مشکل دارد .از سوی دیگر
تولیدکنندگانی که هیچ سرمایهگذاری انجام نداده و با هزینههایی
مانند مالیات و بیمه نیز مواجه نیستند آزادانه اجناس بیکیفیت خود را
در بازار عرضه کرده و با ارائه قیمتهای پایینتر منجر به تخریب بازار
میشوند.
وی در پایان گفت :ما سعی کردیم با این کار به معنای واقعی کلمه
اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنیم و امیدوارم دولت نیز با تمهیدات
مناسب باعث افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز
کشورمان شود( .بازگشت به فهرست)

احمدی با اشاره به بومی سازی طراحی  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
این سیستم افزود :بازسازی خط اول  4سال پیش آغاز و خط دوم با
رفع عیوب پس از آن انجام شد که خط سوم به عنوان خط آخر پس از
رسیدن به حد مطلوب این فرایند درحال انجام است.
وی تجهیزات این سیستم را در حال ساخت و نصب اعالم کرد و ادامه
داد :فناوری انتقال مواد به ویژه پودر در لوله بسیار پیشرفته است که ما
پیش از این مجبو ر به خرید لیسانس ساخت و نصب این تجهیزات و
و ارد کردن آن بودیم درحالی که از این پس عالوه بر ساخت این
تجهیزات در داخل نیازی به حضور متخصصان خارجی نیز وجود ندارد.
معاون برنامه ریزی توسعه و تحقیقات شرکت آلومینیوم با اشاره به
طراحی نرم افزارهای این طرح در داخل کشور گفت :با توجه به صفر
شدن ریزش و پرت این مواد در داخل طبیعت  ،بحث زیست محیطی
این موضوع نیز از بین رفته است( .بازگشت به فهرست)

برنامه بنیاد مستضعفان برای خودکفایی در تولید روغن
(خبرگزاری تسنیم  3تیر )97

ساخت ایران| بومیسازی خطوط انتقال آلومینیوم برای
اولینبار در ایران/از چین بینیاز شدیم
(خبرگزاری تسنیم  3تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیرضا احمدی در گفتگو با رادیو اقتصاد
با اشاره به اینکه بازسازی این خطوط پیش از این به شرکت چینی
واگذار شده بود افزود :این طرح با ساماندهی نیروهای فنی و با بهره
گیری از متخصصان داخلی  ،فناوری جدیدی با قدرت انتقال  140تن
مواد به سلولهای احیا طراحی شد که این کار برای اولین بار در کشور
است.
وی با اشاره به نصف شدن هزینه اجرای این طرح نسبت به هزینه
برآورد شده از سوی شرکت چینی گفت :با دسترسی شرکت آلومینیوم
ایران به فناوری ساخت می توان از این پس این امکان را در اختیار
شرکتهای مشابه قرار داد.
معاون برنامه ریزی توسعه و تحقیقات شرکت آلومینیوم ،حمل مواد
مورد نیاز این شرکت را به وسیله تانکر و کامیون دانست و ادامه داد:
در فناوری طراحی شده انتقال مواد بصورت اتوماتیک از درون لوله و
بدون نیاز به نیروی کار زیاد انجام می شود.
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به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،فضلاهلل خدایی ،مدیر
عامل شرکت کشت و صنعت شهید مطهری ،در اینباره اعالم کرد :در
راستای سیاست کالن بنیاد مستضعفان مبنی بر احداث باغات زیتون با
هدف تولید دانههای روغنی و خودکفایی برای رفع نیاز بخشی از روغن
خوراکی مصرفی کشور ،این شرکت برای احداث  5000هکتار باغ
زیتون در  8استان مستعد کشور اقدام به انعقاد قرار داد با مشاوران
داخلی و خارجی کرده است.
وی بیان کرد :بنیاد مستضعفان با استفاده از مشاور اسپانیایی که
سالها سابقه پرورش نهالهای زیتون در اقلیمهای متفاوت را در
کارنامه دارد قصد دارد با استفاده از آب سبز در استان گلستان و به
شیوه دیم و آبیاری تکمیلی پروژه را اجرا کرد.
وی ادامه داد :همچنین بخشی از این باغات در استان کرمانشاه قرار
دارد که آبیاری آنها با استفاده از آبهای مرزی انجام میگیرد تا هم از
هدر رفت این آبها و خروج آنها از وسعت سرزمینی ایران جلوگیری
شود و هم زمینه خودکفایی در این کاالی استراتژیک فراهم آید.
وی یادآور شد :قرارداد احداث  5هزار هکتار باغات زیتون میان بنیاد
مستضعفان ،شرکت آب و خاک دلتا و هلدینگ تکنولوژی زیتون
اسپانیا منعقد شده و تاکنون مطالعات هواشناسی ،آب و خاک ،انتخاب
ارقام مناسب ،تراکم باغ ،احداث نهالستان و باغ مادری ،ایجاد سامانه
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آبیاری و جانمایی باغات انجام و طرح کارخانجات روغن زیتون و
کنسرو پیشبینی شده است.
به گفته خدایی ،شرکت اسپانیایی تجربه زیادی در پرورش اقالم
مختلف نهال زیتون دارد و با  19شرکت تولید کننده روغن زیتون در
جهان همکاری تنگاتنگی را داراست( .بازگشت به فهرست)

افتتاح بزرگترین طرح پاالیشگاهی ایران فردا توسط
رئیس جمهور/تثبیت تولید  ۲۴میلیون لیتری بنزین با همت
قرارگاه خاتم
(خبرگزاری تسنیم  6تیر )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان ،در یک دهه
گذشته همواره به عنوان مهمترین طرح پاالیشی کشور مطرح بوده و
فراز و نشیب های فراوانی را در راه احداث و تکمیل خود پشت سر
گذاشته است.
فاز نخست این پاالیشگاه با ظرفیت پاالیش روزانه  120هزار بشکه
میعانات گازی با تثبیت تولید  12میلیون لیتری بنزین یورو  5در روز
دهم دی ماه  96و تثبیت تولید گازوئیل یورو  5با تکمیل واحد
GOHTدر پایان بهمن ماه سال  96به بهره برداری کامل رسید.
با بهره برداری کامل از فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،تولید
روزانه  12میلیون لیتر بنزین یورو  5و  3.5میلیون لیتر گازوئیل با
استاندارد یورو  5و همچنین تولید روزانه  700هزار لیتر گاز مایع
محقق شد.
*تولید  24میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5
همزمان با تکمیل فاز نخست ،فرآیند تولید بنزین یورو  5در فاز دوم
آغاز شد .با راه اندازی فاز دوم این پاالیشگاه ،تکمیل واحد تصفیه نفتا
در برنامه قرار گرفت و متخصصان کشورمان موفق شدند با ثبت
رکوردی کم نظیر ،در فاصله زمانی حدود یک ماه ،در روز  28اسفندماه
سال  96واحد(  NHTتصفیه نفتا) فاز دوم را به مدار بهره برداری
وارد کنند.
اردیبهشت ماه ،تولید بنزین در فاز دوم این پاالیشگاه به  10میلیون
لیتر در روز رسید و تالش ها برای تثبیت تولید  12میلیون لیتری در
این فاز ادامه یافت و اکنون شاهد به تثبیت رسیدن تولید  12میلیون
لیتری بنزین در فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هستیم.
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در حال حاضر تولید روزانه بنزین در این پاالیشگاه ،به  24میلیون لیتر
رسیده؛ بنزینی که کیفیت آن از لحاظ استانداردهای جهانی "یورو "5
محسوب می شود.
*تولید  15میلیون دالری در هر روز
علیرضا صادق آبادی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی در خصوص میزان صرفه جویی ارزی و درآمدزایی
تولید فعلی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت :این پاالیشگاه هماکنون
روزانه  24میلیون لیتر بنزین یورو پنج و  6میلیون لیتر فرآورده میان
تقطیر تحویل میدهد که اگر ارزش هر لیتر را  50سنت در نظر
بگیریم ،مجموع آن برابر با  15میلیون دالر در روز میشود.
معاون وزیر نفت در خصوص ارزش تولید تجمعی این پاالیشگاه اذعان
داشت :ستاره خلیج فارس از زمان افتتاح فاز نخست آن از سوی
رئیسجمهوری تاکنون  3میلیارد و  700میلیون لیتر بنزین ،یک
میلیارد و  700میلیون لیتر نفتگاز 500 ،میلیون لیتر گاز مایع و 9
میلیارد لیتر سایر فرآورده را تولید کرده که مجموع این تولیدات،
ارزشی حدود  5میلیارد و  400میلیون دالر داشته و به همین میزان،
از خروج ارز جلوگیری شده است.
*ظرفیت تولید روزانه بنزین ایران به  92میلیون لیتر رسید
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در ایران با بهره برداری کامل از فاز
دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به  92میلیون لیتر در روز رسیده
است .ایران اکنون نیز امکان صادرات بنزین را دارد ،اما بر اساس نیاز به
تکمیل حجم ذخایر بنزین از یک سو ،ضرورت پوشش نیاز مصرفی در
صورت رفتن برخی واحدهای پاالیشگاهی به تعمیرات دورهای از سوی
دیگر و همچنین رشد مصرفی که پس از ماه مبارک رمضان و با آغاز
سفرهای تابستانی شاهد آن هستیم ،برنامههای وزارت نفت بهگونهای
تدوین شده تا پایان شهریورماه (پایان سفرهای تابستانی و گذر از پیک
مصرف تابستانی بنزین) واردات بنزین ادامه داشته باشد و با اضافه
تولید بنزین و واردات آن ،تا نیمه نخست سال ،هم حجم ذخایر بنزین
کشور تکمیل شود و هم نیاز مصرفی بهطور کامل و بدون دغدغه
پوشش داده شود؛ پس از آن و با شروع مهرماه ،ایران به جمع
کشورهای صادرکننده بنزین میپیوندد.
*خودکفایی بنزین با تجهیزات و توان ایرانی محقق شد
با رسیدن ظرفیت تولید بنزین به  92میلیون لیتر در روز ،در حالی که
مصرف روزانه بنزین کشور در مرز  85میلیون لیتر قرار دارد ،در عمل
ایران در تولید بنزین مصرفی خود به خودکفایی رسیده است.
این خودکفایی در تأمین نیاز داخلی فرآورده استراتژیکی چون بنزین،
در کنار مدیریت صحیح نهادهای مسئول برای به نتیجه رساندن این
طرح ملی ،همگرایی و تعامل درخشان دولت و قرارگاه سازندگی خاتم
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االنبیاء (ص) و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی ،نشأت
گرفته از تالش متخصصان ،مهندسان و کارکنان ایرانی بوده به طوری
که  70درصد تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تأمین شده و
نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات توسط متخصصان ایرانی صورت
گرفته است.
پیگیری های خبرنگار تسنیم از وزارت نفت حاکی از این است که
حسن روحانی رئیس جمهوری برای افتتاح رسمی فاز دوم این
پاالیشگاه به زودی راهی بندرعباس می شود.
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) هم اعالم کرد ،این افتتاح رسمی
فردا پنجشنبه هفتم تیرماه با حضور با حضور حسن روحانی رئیس
جمهوری ،سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)،
بیژن زنگنه وزیر نفت و دیگر مسئوالن کشوری و استانی در بندرعباس
انجام می شود( .بازگشت به فهرست)

در قرارداد اخیر با وزارت کشور که تولید  630واگن است بنا داریم
بومیسازی را به  55درصد برسانیم.
گلشنی با بیان اینکه در یک بازه  5ساله با احتساب مراحل طراحی و
تست به این میزان داخلیسازی واگن می رسیم ،افزود :این کا با
استفاده از منابع مالی فاینانس عملیاتی می شود.
وی با یادآوری اینکه هیچ واگنسازی در دنیا تمام اجزا واگن را
خودش نمیسازد ،اظهار کرد :یک سری از قطعات و اجزای اصلی واگن
را خودش میسازد و بقیه تجهیزات را از سایر شرکتها تامین میکند.
بنابراین لزومی ندارد  100درصد واگن را بسازیم و با روال عادی دنیا
عمل میکنیم( .بازگشت به فهرست)

دادستانی که جلوی تعطیلی  ۴۰۰کارخانه و کارگاه را
گرفت
(خبرگزاری تسنیم  9تیر )97

هزارمین واگن مترو در واگنسازی تهران تولید شد /
داخلیسازی  ۵۵درصدی تا  ۵سال آینده
(خبرگزاری تسنیم  8تیر )97

مجتبی گلشنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
اظهار کرد :واگن سازی تهران سال  1382تاسیس شد و در  15سال
اخیر در دو حوزه تولید واگن مترو و نگهداری و تعمیرات این واگنها
فعالیت داشته است.
وی تصریح کرد :در حوزه اول تاکنون توانستهایم  1000دستگاه واگن
برای مترو تهران تولید شود که در دست بهرهبرداری است .حدود 100
واگن نیز برای خط  2مترو مشهد تولید شده که در آنجا نیز این
واگنها در حال بهرهبرداری هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه نگهداری و تعمیرات نیز تمامی واگنهای
مترو تهران توسط واگنسازی تهران انجام میشود ،افزود :در این بخش
تعمیرات دورهای  30هزار کیلومتر 60،هزار کیلومتر و همچنین
بازسازی اساسی (اورهال) واگنها را هم انجام میدهیم .تمام تالش ما
این است که با استفاده از متخصصان داخلی این صنعت کاری کنیم
تمام واگنها با شرایط کیفی بهینه در خدماترسانی به شهروندان
آماده به کار باشند.
مدیرعامل واگن سازی تهران با اشاره به بومیسازی واگنها نیز گفت:
در شرایط فعلی  30درصد واگنها را در ایران میسازیم،بر اساس
برنامه افزایش بومیسازی واگنها را در دستور کار داریم .در این راستا
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ناصر عتباتی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره
اقدامات صورتگرفته در دادستانی اردبیل برای حمایت از تولید داخلی
و ملی اظهار کرد :در این حوزه در استان اردبیل دو کار خوب انجام
دادیم؛ اقدام نخست ،مبارزه با فعالیتهای اقتصادی ناسالم و قاچاق
کاال و ارز است که در این ارتباط کارهای خوبی صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل اضافه کرد :اقدام دوم و شاخصتر
دستگاه قضایی استان که در سطح کشور نیز مطرح شده ،پیگیری و
انجام اقداماتی در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد :این کمیته از سال  93در دستگاه قضایی استان فعال
شده و هماکنون در قالب ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
موضوعات را پیگیری و اقدام میکند.
عتباتی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته پروندههای بسیاری از
واحدهای تولیدی و کارگاهی در کمیته حمایت قضایی از
سرمایهگذاری استان مطرح شده ،گفت :خوشبختانه با تصویب مصوبات
بهموقع و انجام اقدامات مناسب در قالب این کمیته ،از تعطیلی حدود
 400واحد تولیدی ،کارخانه و کارگاه که با مدیران اجرایی و بانکها
دچار مشکل شده بودند و در آستانه تعطیلی قرار داشتند ،جلوگیری
شد.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل همچنین درباره بحث
ممنوعالخروجی تولید کنندگان و سرمایهگذاران اظهار کرد :در همین
بولتن داخلی تولید ملی |30

ارتباط در اواخر سال گذشته دو بخشنامه به اداراتکل ثبت اسناد و
امالک استان و بانکها ابالغ کردیم.
عتباتی توضیح داد :از ادارات ثبت اسناد و امالک خواستیم زمانی که
بهنفع بانکها اجرائیه صادر میشود ،خط تولید توقیف نشود و اگر هم
مجبور به این کار هستند ،خط تولید بهصورت فعال توقیف شود .در
ارتباط با بانک ها نیز ابالغ کردیم که دستورالعمل بانک مرکزی در
خصوص شرایط ممنوعالخروجی بهصورت دقیق اجرا شود.
این مقام قضایی دادگستری استان اردبیل تأکید کرد :برای عدم رعایت
این دو بخشنامه ،ضمانت اجرایی کیفری پیشبینی شده و چنانچه
دستگاههای مربوطه به این ابالغیهها عمل نکنند با مجازات روبهرو
خواهند شد( .بازگشت به فهرست)

 ۲۰۱کارخانه و کارگاه تعطیل احیا شد
(خبرگزاری تسنیم  11تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،صادق نجفی گفت :در کل کشور حدود
 967شهرک و ناحیه صنعتی داریم که از این تعداد حدود  680شهرک
کامالً فعال است و زیرساختهای الزم را دارند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :حدود  85هزار واحد
صنعتی در کشور داریم که حدود نیمی از آنها در داخل شهرکها و
برخی هم در خارج از شهرکها هستند و حدود  92درصد آنها هم
صنایع کوچک و متوسط هستند.
نجفی با بیان اینکه تا پایان تیر ،تعداد واحدهای فعال را مشخص
میکنیم ،اضافه کرد :بر اساس آمارگیری که به صورت تصادفی انجام
دادیم حدود  67درصد واحدهای داخل شهرک و نواحی صنعتی از 10
تا  100درصد ،فعال هستند.
وی ادامه داد :در سه ماه گذشته  201واحد از واحدهای داخل
شهرکها و نواحی صنعت که تعطیل شده بودند به چرخه تولید
بازگشتند( .بازگشت به فهرست)

قاچاق و کم اظهاری در واردات بالی جان تولیدکنندگان
لوازم التحریر
(خبرگزاری تسنیم  17تیر )97
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به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ معاون مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت
صنعت در برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه ظرفیت تولید در برخی
لوازم التحریر بیش از نیاز است گفت :تولید مداد در کشور 830میلیون
و دوبرابر نیاز است و می تواند کل نیاز کشور را تامین کند.
اسفندیاری افزود:در تولید دفتر مشق  126واحد تولیدی داریم و در
این زمینه وارداتی صورت نمی گیرد و تمام نیاز از داخل تامین می
شود.
وی ادامه داد :در دفتر مشق حتی صادرات هم داریم.
او با اشاره به تولید  180هزار تنی ظرفیت تولید کاغذ کپی در کشور
گفت :در این قلم هم به راحتی میتوان نیاز داخل را تامین کرد.
اسفندیاری با اشاره به اینکه در یک مقطع متناسب با رشد جمعیت
تولید ایجاد شد ولی نرخ جمعیت کاهش یافت گفت:کاهش تعداد
دانش آموزان یکی از دالیل خالی بودن ظرفیت های تولید در کشور
است.
وی افزود:از طرفی الگوی مصرف مداد تغییر کرده و به دلیل مصرف
مداد نوکی،مصرف مداد محدود شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تغییر تعرفه های وارداتی گفت:در
یکی دوسال اخیر،قیمت مداد به قیمت واقعی نزدیک شده و توان تولید
افزایش یافته است.
وی افزود:چوب مداد در کشور وجود ندارد وتولید مداد به واردات
وابسته است.
او گفت:از بانک مرکزی درخواست کردیم کاالهایی که به واردات مواد
اولیه نیازمند هستند در لیست گروه یک قرار گیرند تا تامین ارز و
اعتبار واردات آنها تسهیل شود.
وی با اشاره به اقداماتی که برای حمایت از تولید داخل درحال
اجراست افزود:برخی کاالها مثل دفتر مشق،دفترحسابداری و کاغذ
کپی در لیست ممنوعیت واردات کاال قرار میگیرند.
اسفندیاری با اشاره به اینکه اگر قرار است کاالیی در لیست ممنوعیت
وا ردات قرار گیرد باید نمونه داخلی آن در کشور به میزان الزم تولید
شود گفت:برای این قبیل کاالها باید مواد اولیه به موقع گشایش اعتبار
و وارد شود.
وی با اشاره به وجود کم اظهاری در واردات قانونی لوازم التحریر
گفت:باید زمینه تخلف را از بین برد که یکی از راههای آن یکسان
شدن تعرفه اقالم مشابه است.
معاون مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت افزود:تعداد کاالهای
لوازم التحریر 8هزار ردیف تعرفه ای است و گمرک با مشکل مواجه
میشود.
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وی از تدوین استاندارد اجباری در این بخش خبر داد و گفت:به
سازمان استاندارد پیشنهاد دادیم و قرار است ریز موارد مشمول را
اعالم کنیم تا استانداردها تدوین شود.
او به ضرورت ایجاد سامانه رهگیری برای نوشت افزار اشاره کرد و
افزود:در حال تدوین این سامانه هستیم تا لوازم التحریر را ازبدو ورود
به کشور تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد کنیم.
وی گفت :با این کار مشکالت این صنعت رفع میشود.
محمودرضا صنعتکار رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
نوشت افزار دیگر مهمان این برنامه با اشاره به اینکه برخی اجناس
داخلی توان رقابت با نمونه های اروپایی را دارند،گفت:به دلیل حمایت
نکردن از تولید کننده و برخی مشکالت موجود بر سرراه تولید،با 30
درصد ظرفیت تولید میکنیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت  100درصدی برخی مواد اولیه در
ماههای اخیر افزود:در کمترین موارد گرانی هم  60درصد افزایش
هستیم.
شاهد
قیمت
او با اشاره به اینکه در تولید مداد،خودکار و پاک کن تنها  30درصد
ظرفیت تولیدکننده ها استفاده میشود گفت:فرهنگ سازی و اطالع
رسانی نکردن باعث شده است مردم نسبت به تولید داخلی شناخت
نداشته باشند و به سراغ آن نیایند.
صنعتکار با اشاره به ضرورت تبلیغ تولید داخلی گفت:در سالهای اخیر
صداو سیما در این باره کارهایی انجام داده است اما کافی نیست.
وی افزود:در دوسال اخیر به تولیدکننده اجازه تبلیغ رایگان در رسانه
ملی داده شده و روی بحث قاچاق هم کارهایی صورت گرفته است.
او با اشاره به اینکه در همان کاالهایی که ظرفیت تولید خالی داریم
واردات هم صورت میگیرد گفت:ممنوعیت واردات ضد تولید است ،باید
رقابت باشد اما واردات هدفمند صورت گیردو ساماندهی شود.
این نماینده تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قاچاق به معنی عرف آن و
از مرزهای کشور در صنعت نوشت افزار صورت نمیگیرد افزود:قاچاق
این بخش با کم اظهاری در گمرک انجام میشود،زیرا قانون ضعف دارد
و گمرک تعرفه ها را به درستی تفکیک نمیکند.
وی با اشاره به نبود هماهنگی بین نهادها گفت:دست وزارت صنعت در
برخی موارد بسته است بانک مرکزی هم باید با تولید کننده همراهی و
ارز آن را تامین کند.
او ادامه داد:هیچ تولیدکننده نوشت افزاری ارز دریافت نکرده و کاالها
در گمرک مانده است.
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وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر خرید کاالی ایرانی برای ادارات
گفت :این مصوبه رعایت نمیشود و گاهی کاالی خارجی را به جای
تولیدی داخل فاکتور می کنند.
او بی کیفیتی تولیدات داخل را ناشی از نبود کنترل و نظارت خواند و
افزود:سازمان ملی استاندارد باید استانداردهای الزم برای کنترل کیفی
را تدوین کند و نظارت صورت گیرد.
تویسرکانی تولیدکننده نوشت افزار هم در این برنامه درباره مشکالت
پیش روی تولیدکنندگان این محصوالت گفت :یکی از مهمترین
مشکالت بانک ها هستند زیرا تولید کننده وقتی برای تامین مواد اولیه
به مشکل برمی خورد به سراغ بانک می رود ،اما بانکها با بهره 18
درصد مشکل را تشدید می کنند.
وی افزود:ما برای جلوگیری از بروز این مشکالت کمتر به سراغ بانکها
می رویم اما به نتیجه نمیرسیم ومجبور هستیم تولید را کاهش دهیم.
او با اشاره به مشکالت در تامین مواد اولیه گفت :در سالهای گذشته
برای واردات مواد اولیه ردیف ارزی باز میکردیم و تولید کننده خارجی
 30درصد از مبلغ را قبل از تحویل و بقیه را بعد از تحویل کاال دریافت
می کرد اما امروزه تمام هزینه را از ابتدا دریافت می کند و بار پس از
یک ماه به دست تولیدکننده داخلی می رسد.
وی افزود :بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل ترخیص در گمرک
مواجه هستند.
تویسرکانی با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان کشور نسبت به
سالهای گذشته کاهش داشته است گفت :امروزه  14میلیون دانش
آموز داریم و در داخل با  60درصد ظرفیت تولید می توانیم بطور کامل
نیاز کشور را تامین کنیم و با  100درصد تولید می توانیم تا  40درصد
صادرات داشته باشیم.
این تولید کننده با انتقاد به ساز و کار قیمت گذاری اداره گمرک گفت:
گمرک با وجود تفاوت کیفیت در تولیدات ،تمام محصوالت را در یک
ردیف کاالیی قرار می دهد و با پایین ترین سطح کیفیت قیمت گذاری
می کند.
وی در رابطه با پایین بودن کیفیت برخی محصوالت داخلی گفت :در
کشور استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی نداریم،تولید کننده وقتی
قدرت رقابت با تولیدات چینی را ندارد برای کاهش قیمت از کیفیت
کاال کم می کند و مصرف کننده این بی کیفیتی را به تمام محصوالت
داخلی تعمیم می دهد( .بازگشت به فهرست)
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برنامه افزایش ظرفیت تولید فوالد کشور به  ۵۵میلیون تن
تا ۱۴۰۴
(خبرگزاری تسنیم  22تیر )97

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به پیش بینی تولید  55میلیون
تن فوالد برای افق  1404در کشور گفت :در حال حاضر سرانه مصرف
فوالد در کشور  230کیلوگرم بوده که باید به  400کیلوگرم برسد.
وی با اشاره به اینکه صادرات فوالد تا سال  1404باید به  15میلیون
تن افزایش یابد ،اظهارداشت :هم اکنون  9میلیون تن از ظرفیت
زنجیره فوالد کشور به بازارهای جهانی صادر می شود.
شریعتمداری ظرفیت تولید فوالد خام در سال  1392را  23میلیون تن
اعالم کرد و گفت :این ظرفیت با توجه به تالش ها و اقدامات صورت
گرفته طی چند ساله اخیر به  34میلیون تن افزایش یافته است.
وی در ادامه افزود :برای دستیابی به  55میلیون تن فوالد در افق
 1404به سرمایه گذاری هشت میلیارد یورویی در این حوزه نیاز است.
(بازگشت به فهرست)

ایران به جمع تولیدکنندگان ماده بودارکننده گاز پیوست
(خبرگزاری تسنیم  30تیر )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،ماده بودارکننده گاز
مصرفی کشور در تمام سالهایی که از عمر صنعت گاز ایران می گذرد،
از طریق واردات از  2کشور تامین می شد و این در حالی است که
اکنون با احداث واحد صنعتی تولید این ماده ،ایران به عنوان سومین
کشور تولید کننده ماده بودارکننده در دنیا شناخته می شود.
حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با
اشاره به این پروژه گفت :طراحی پایه این پروژه توسط پژوهشگاه
صنعت نفت که صاحب لیسانس این تکنولوژی در کشور است انجام
شده ،سپس طراحی تفصیلی آن در واحد مهندسی طرح به سرانجام
رسید و به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود :این پروژه با پایان پیشرفت فیزیکی آماده ورود به مرحله راه
اندازی است که با راه اندازی آن ،عالوه بر تامین تمام نیازهای داخل
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کشور به ماده بودارکننده ،می توان بخشی از این فرآورده را به خارج از
کشور نیز صادر کرد.
وی با تشریح اهمیت مرکاپتان ها در صنعت گاز اظهار کرد :گاز طبیعی
در صورت نشت می تواند خسارت های بسیاری را ایجاد کند از این رو
نیاز داریم گاز را به نحوی بودارکرده تا از بروز انفجار و حریق
پیشگیری کنیم.
این مقام مسئول ،مرکاپتان (ماده بودارکننده گاز طبیعی) را از پایههای
اساسی ایمنی در صنعت گاز برشمرد و تاکید کرد :با تزریق ماده بودار
ک ننده می توان از نشتی گاز مطلع و مانع از خسارت های مالی و جانی
ناشی از نشت گاز شد.
وی اعالم کرد :ایران پس از فرانسه و روسیه که تولیدکنندگان عمده
این محصول استراتژیک در دنیا شناخته می شوند ،سومین کشوری
است که با تولید ساالنه  800تن از این محصول ،به باشگاه جهانی
تولیدکنندگان مرکاپتان می پیوندد.
تربتی با بیان اینکه دستیابی به فناوری تولید ماده بودارکننده ،عالوه بر
شکستن انحصار جهانی تولید این ماده ،امکان صادرات و ارزآوری قابل
توجهی نیز برای کشور فراهم می کند ،گفت :ازآنجایی که مرکاپتان
تولیدی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است ،پتانسیل خوبی برای
فروش در بازارهای منطقه دارد به نحوی که می توان مازاد مصرف
داخلی را به آسانی و با قیمت مناسب به کشورهای اطراف صادر کرد.
*افزایش پایداری تولید مجتمع گاز پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه با اشاره به دیگر
پروژه های توسعه ای در پارس جنوبی گفت :با راهاندازی پست
پشتیبان فازهای  1تا  3پارس جنوبی واقع در فاز یک عسلویه ،برق
مطمئن با ولتاژ و فرکانس پایدار برای تولید گاز در اختیار
پاالیشگاه های اول و دوم قرار گرفته که این موضوع در پایداریسازی
سیستم تولید گاز موثر خواهد بود.
تربتی ،درباره اهداف پروژه پست پشتیبان فازهای 1تا3پارس جنوبی
گفت :تاکنون برای تامین برق مورد نیاز پاالیشگاههای پارس جنوبی از
نیروگاههای محلی استفاده میشد که مشکالت فراوان این نیروگاهها،
شرکت نفت و گاز پارس را بر آن داشت تا با احداث نیروگاهی متمرکز،
به گونهای مطمئنتر ،اقتصادیتر و آسانتر ،توان الکتریکی مورد نیاز
پاالیشگاهها را تامین کند.
وی ادامه داد :خروجی این نیروگاه ،برق با ولتاژ 132کیلوولت است که
در پست برق پشتیبان فازهای  ،3-1به سطح ولتاژ  33و  6کیلوولت
کاهش مییابد تا برای تامین نیازهای پاالیشگاههای اول و دوم مورد
استفاده قرار گیرد.
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مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ،یکی از مشکالت اجرای
پروژه را هماهنگی با سازمانهای مختلف برشمرد و تصریح کرد :در
حین اجرای پروژه ،عالوه بر تعامل با شرکت نفت و گاز پارس که تامین
توان الکتریکی ورودی پست برق را بر عهده داشت ،با پاالیشگاههای
مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بهرهبردار در ارتباط بودیم
که ایجاد هماهنگی میان این مجموعهها با توجه به تفاوت رویههای
اداری ،بسیار دشوار و زمانبر بود.
تربتی با بیان اینکه این پروژه پس از طی همه مراحل اجرا ،هماکنون
آماده راهاندازی و تحویل موقت به بهرهبردار است ،گفت :با راهاندازی
پست پشتیبان ،میتوان بخشی از توربینهای قدیمی فازهای  1تا  3را
که هزینههای نگهداری و مشکالت زیادی را به سیستم تحمیل
میکنند از مدار خارج کرده و توان الکتریکی مطمئن و قابل اطمینانی
را جهت افزایش پایداری تولید گاز طبیعی در اختیار پاالیشگاههای اول
و دوم قرار داد( .بازگشت به فهرست)

دام
حجتی :خوراک دام باید در داخل تولید شود
(خبرگزاری تسنیم  1تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد
کشاورزی ،محمود حجتی در نشست با مدیران تشکل ها و فعاالن
صنعت طیور کشور ،زیربخش دام و طیور را فعالیتی اقتصادی و با
ارزش افزوده باال عنوان کرد و با اشاره به این که تولیدات این زیر
بخش از کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه است ،اظهار داشت :نقش و
اهمیت گوشت مرغ ،تخم مرغ ،شیر و گوشت قرمز در اقتصاد ملی،
امنیت غذایی و معیشت مردم بی بدیل است و این در شرایط و
زمانهای کمبود برای مسئوالن و آحاد جامعه ملموس میشود.
وی ادامه داد :وقتی اعالم میشود دو میلیون تن گوشت مرغ و یک
میلیون تن تخم مرغ در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به
مصرف مردم میرسد و بخشی هم صادر میشود ،شاید برای آحاد
جامعه تمام ابعاد این ظرفیت مشخص نباشد ،اما زمانی که این تولید
با یک کسری  10درصدی به دلیل عواملی نظیر بیماری مواجه میشود
(مانند شرایطی که در کسری تخم مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان
ایجاد شد) نقش و اهمیت تولیدات داخلی عیان و مشخص میشود.
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حجتی خاطرنشان کرد :همه ظرفیتهای کشور برای تامین کسری 10
درصدی تخم مرغ از طریق واردات با اعمال حداکثر حمایتها از
واردات این محصول به عمل آمد ،ولی باز نتوانست خالء تولید داخلی
را جبران نماید.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :تجربه مدیریت در فرآیند تامین و
عرضه کسری تخم مرغ ناشی از آنفلوآنزای پرندگان ،از طریق واردات
نشان داده گوشت مرغ ،تخم مرغ ،شیر و گوشت قرمز اگر در داخل
تولید نشوند و تامین آنها به اتکای تولید داخلی نباشد ،محصوالت
وارداتی با ارز یارانه ای و انواع حمایتهای دیگر باز بیشتر از قیمت
داخلی به جامعه عرضه خواهد شد ،بنابراین این محصوالت باید در
داخل تولید شوند.
وی با بیان این که خوشبختانه ظرفیتهای بسیار باالیی در مدیریت،
فناوری و صنعت دام و طیور در کشور ایجاد شده است ،گفت :برای
رفع موانع پیش روی این صنعت باید تولید ،نهادههای مورد مصرف و
بازار این محصوالت به صورت هوشمند و دلسوزانه مدیریت شود.
حجتی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی حمایت الزم را از
مدیران تشکلهای این صنعت برای اعمال مدیریت در این حوزه به
عمل می آورد ،تاکید کرد :ذرت ،کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز
این صنعت باید توسط خود تولیدکنندگان مدیریت و تامین و تدارک
شود.
وی خاطرنشان ساخت :ذرت به عنوان کاالیی اساسی و واسطه ای در
تولید مرغ و تخم مرغ به دلیل آب بر بودن ،باید از طریق واردات تامین
شود و این نهاده ضروری تولید باید با نگاه و رویکرد تجاری و اقتصادی
منصفانه و فایده ملی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و در این
مسیر ،بهترین گزینه ،تامین و واردات آن توسط تشکل های تولید
است.
وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت:مدیران و دستگاه های تابعه وزارت
جهاد کشاورزی باید همه پشتیبانی های فنی و مدیریتی را از صنعت
طیور انجام دهند تا مشکالت پیش روی آنها رفع شده و تولیدکنندگان
دغدغه تولید نداشته باشند.
مدیران تشکل ها و فعاالن صنعت طیور کشور در نشست با وزیر جهاد
کشاورزی که حدود سه ساعت به طول انجامید ،مسائل و مشکالت
پیش روی تولید را در یک فضای صمیمی و دوستانه با محمود حجتی
مطرح کردند.
نارضایتی از عملکرد ستاد تنظیم بازار و بی توجهی به مشکالت
تولیدکنندگان در مقایسه با دغدغه مصرف کنندگان ،آسیب پذیری
صنعت طیور ،پایین بودن حاشیه سود فعالیت خالص تولید در مقایسه
با سایر فعالیتهای مرتبط با این صنعت و نیز کاستن از مداخله
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دستگاه های دولتی در امور مربوط به بازار و بازرگانی این محصول از
مهمترین خواسته های مدیران تشکل ها از وزیر جهاد کشاورزی بود
که حجتی نیز برای تسریع و رفع مسائل مطرح شده ،دستورات الزم را
به مدیران این وزارتخانه ابالغ کرد( .بازگشت به فهرست)

گاوداران :علوفه وارد شده با ارز  ۳۸۰۰تومانی به دستمان
نمیرسد
(خبرگزاری تسنیم  12تیر )97

وی افزود :در سال جاری دولت تنها اقدام به
اختصاص  2هزار تومان کنجاله سویایی دولتی به قیمت  1950تومان
کرده است که این حجم تنها پاسخگویی نیاز دو دامداری است.
داد:
داران ادامه
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاو
اساس
خام دامداران بر
شیر
قیمت تمامشده امروز
آنالیز انجامشده به  1567تومان رسیده است اما دامداران مجبور به
فروش شیر خام خود به کمتر از قیمت تمامشده هستند.
وی تصریح کرد :دامداران با همراهی وزارت جهاد کشاورزی
درخواست افزایش قیمت شیر خام به  1700تومان را دادهاند و اما این
درخواست مورد توجه قرار نگرفت است.
کمبود علوفه داریم

کشاورزی خبرگزاری
بخش
خبرنگار
گزارش
به
تسنیم دامداران در سالهای اخیر همواره با مشکل عدم تطابق
هزینههای تولید با نرخ فروش محصول تولید خود یعنی شیر
خام مواجه بودند و این امر باعث شده دامداران همواره در
اینباره به دولت متعرض باشند اما صدای آنها بهجایی نرسد.
در  5سال گذشته بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،باید نرخ شیر
خام فعاالن این بخش به قیمت  1440تومان به فروش میرسید اما
این قیمت مورد توجه صنایع لبنی نرسید و آنها از خرید شیر خام به
این قیمت ،سر باززدند.
در حال حاضر نیز با وجود افزایش هزینههای تولید آنها ،اما قیمت شیر
خام بر اساس اعالم انجمن گاو داران صنعتی به طور متوسط به
قیمت  1300تا 1365تومان به فروش میرسد.
بنابراین گزارش دولت برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در
بخش دام و طیور ،به واردات نهادهای این بخش یعنی ذرت
اختصاص
دالر با قیمت 3800تومانی
و کنجاله سویا
داد اما دامداران میگویند این امر نه تنها باعث کاهش قیمت نشده
است بلکه قیمت کنجاله سویا را نزدیک به دو برابر افزایش داده است و
به دلیل عدم نظارت های کافی این علوفههای وارد شده توسط
تاجران در جامعه هدف یعنی دامداران ،توزیع نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاو
مقدسی
احمد
داران در این ارتباط به تسنیم گفت :در حالی بر اساس اعالم دولت،
قیمت کنجاله سویا نباید بیشتر از 2200تومان باشد ،این محصول در
بازار به قیمت  2600تومان تا  2700تومان به فروش میرسد و به
دلیل نبود نظارتهای الزم این محصوالت واردشده به قیمت
تمامشده خود با ارز رسمی و یارانه به فروش نمیرسد.
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شیر کوند عضو هیئتمدیره انجمن
گزارش
بنابراین
صنفی گاوداران نیز در این ارتباط به تسنیم گفت :معلوم نیست
که نهادهایی که با ارز دولتی به کشور واردشده است به دست چه
کسی رسیده و با چه قیمت به فروش رفته است زیرا ما این محصوالت
مانند کنجاله سویا با قیمت  2700تومان
را
این
قیمت
خریداری میکنیم در حالیکه حداکثر
محصول  2200تومان اعالم شده است.
وی افزود :در حال حاضر با کمبود علوفه روبه رو
هستیم به طوری که رکورد تولید شیر خام در دامداری
ما کاهشیافته است( .بازگشت به فهرست)

ممنوعیت صید آبزیان در بوشهر و خوزستان از  ۱۵تیرماه
(خبرگزاری تسنیم  12تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت
جهاد کشاورزی ،مختار آخوندی مدیرکل دفتر امور صید و صیادی
اظهار کرد :فصل صید میگو در استان های بوشهر و خوزستان تقریبا
در اوایل مرداد ماه هر سال آغاز و حدود  45روز ادامه می یابد.
متاسفانه طی سال های اخیر دیده شده است که صیادان غیر مجاز
قبل از آغاز رسمی فصل صید میگو ،مبادرت به صید غیر مجاز میگو
نموده و ذخایر میگو و سایر آبزیان را با فشار بهره برداری مواجه می
نمایند.
آخوندی با بیان اینکه اتخاذ تصمیم دریا بست به عنوان یکی از
اقدامات ارزشمند مدیریت صید با درخواست و حمایت جامعه صیادی
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و نمایندگان تشکل ها و تعاونی های صیادی انجام شده و در کمیته
مدیریت صید با حضور نمایندگان مرکز تحقیقات شیالت ،تشکل های
صیادی ،یگان حفاظت منابع آبزی به تصویب رسیده است و بر این
اساس انجام هر گونه فعالیت صیادی از  15تیرماه در کلیه صیدگاه
های استان بوشهر و در صیدگاه بحرکان استان خوزستان که از
صیدگاه های اصلی میگو در کشور محسوب می شوند کامال ممنوع
است.
وی افزود :دوره ممنوعیت نیز تا آغاز رسمی فصل صید میگو ادامه
خواهد یافت و طی دوره زمانی مذکور ارگان های ذیربط از جمله یگان
حفاظت منابع آبزی ،دریابانی ،نداجا و غیره همکاری الزم برای کنترل
و حفاظت از دریا را به عهده خواهند داشت.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی تصریح کرد :در همه استان های
شمالی و جنوبی کشور ممنوعیت فصلی صید برای برخی از گونه های
آبزی آسیب پذیر اعمال می شود .معموالً همه ساله صیادان زحمت
کش میگوگیر قبل از شروع فصل صید میگو ،اقدام به آماده سازی
شناور از قبیل سمپاشی ،تامین ابزار و ادوات صید ،تجهیزات حمل و
نگهداری میگو می کنند و دریابست موجب آیش صیدگاه ،فرصت
بازسازی ذخائر ،جلوگیری از صید غیر مجاز و  ...می شود و از سیاست
های اصولی یهره برداری پایدار و ماهیگیری مسئوالنه است که می
توان آن را اقدامی ارزشمند و قابل تحسین از سوی جامعه صیادی و
مدیریت شیالت استان دانست.
وی در ادامه افزود :تمهیداتی فراهم شده تا نسبت به تامین آبزیان
مورد نیاز مردم و ایجاد تعادل در وضعیت بازار ماهی استان های ذیربط
طی دوره زمانی مذکور اقدام شود.
این مقام مسئول اظهار داشت :با توجه به اجرای موفق دریابست یا
مم نوعیت همزمان صید همه گونه در سال گذشته قبل از آغاز فصل
صید میگو در استان های خوزستان ،بوشهر و هرمزگان ،شاهد نتایج
مثبت و دستاورهای ارزشمندی در کاهش صید غیر مجاز میگو قبل از
فصل صید و همچنین ایجاد فرصتی برای احیاء و بازسازی ذخائر بودیم
که منجر شد صید میگوی کشور در سه استان مذکور در سال 96
نسبت به سال قبل  61درصد افزایش داشته باشد و همچنین از نظر
سایز نیز ،صیادان میگوی درشت تری صید نمودند.
وی همچنین اظهار داشت :اجرای این طرح نه تنها از فعالیت و
دریاروی شناورهای بی هویت و غیر مجاز جلوگیری می کند بلکه به
تمامی صیادان مجاز میگو این فرصت را می دهد تا با آرامش خاطر
نسبت به آماده سازی شناور و ادوات صید برای شروع فصل میگو اقدام
نمایند ،با اجرای دریابست ،شرایط بهتری برای رشد و احیای نسل
آبزیان در زیستگاه های طبیعی فراهم خواهد شد.
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مدیرکل دفتر امور صید و صیادی در پایان گفت :در راستای انجام هر
چه بهتر و مناسب تر این موضوع ضمن مشارکت تشکل های صیادی و
بهره برداران ،هماهنگی الزم با مسئوالن محلی استان ،استانداری،
فرمانداریها ،دریابانی ،مرزبانی ،یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت ،ناجا،
مسئوالن قضایی ،اداره کل بنادرو دریانوردی و منطقه پخش فرآورده
های نفتی و سایر ارگان های ذیربط استان صورت گرفته است تا ضمن
اجرای این مهم ،گامی موثر در تحقق سیاست های مدیریت صید
شیالت در جهت حفظ ذخایر آبزیان استان بوشهر و سایر استان های
ساحلی برداشته شود( .بازگشت به فهرست)

خدمات
جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا
(خبرگزاری تسنیم  1تیر )97

رحیم سرهنگی ،مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار در گفت وگو با
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درباره برنامه های توسعه کسب و
کارهای نوپا و توسعه کارآفرینی گفت:اولین هدفمان در زمینه توسعه
کسب و کار ،توسعه کسب و کارهای با پتانسیل رشد باال است ،این
مشاغل در دنیا به غزال های پر رشد شهرت دارند و ما در ایران به این
بنگاه ها یوزهای جوان می گوییم.
وی بیان کرد :در کشورهای موفق در زمینه اقتصادی همین بنگاه
های پر رشد هستند که بیشترین سهم را در ارزش افزوده دارند و در
واقع موتورهای اقتصادی کشورشان هستند ،به طور مثال کشور کره
چندیدن مجموعه کسب و کار پر رشد دارد که عالوه بر اشتغالزایی در
کره ،ارزش افزوده باالیی را برای کشور خود با نفوذ در بازار های
جهانی کسب کرده اند .در واقع توسعه کشورها حاصل حمایت از این
بنگاه هاست.
سرهنگی با بیان اینکه از کسب و کارهایی که مبتنی بر نوآوری است و
قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارد استقبال می کنیم گفت:در
مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کسب و کارهایی که
دا رای نوآوری است حمایت می کنیم،کسب و کارهایی که قدرت رقابت
در بازار های متطقه و بین المللی را دارند .این مجموعه ها را شناسایی
می کنیم و سعی می کنیم آنها را حمایت کنیم تا ریسک فعالیتشان
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کاهش یابد و در مرحله بعدی با ارتباط گیری با کشورهای مختلف
بازار جهانی را برای اینها مهیا می کنیم .یعنی با استفاده از دیپلماسی
سیاسی فضایی برای ارتباط و حضور در نمایشگاه های مختلف بین
المللی و بازار جهانی را برایشان فراهم می کنیم.
مدیرکل توسعه کار آفرینی وزارت کار گفت :تیم کارشناسی از دانشگاه
های مختلف مانند صنعتی شریف را برای بررسی توسعه کارآفرین
بنگاه های پ ررشد را در این وزارت خانه دعوت کرده ایم و جلسات
متعددی را در این زمینه برگزار کرده ایم.
بخش دیگر از اقداماتمان در توسعه کارآفرینی ارتباطات کپو تعامالت
گسترده اجتماعی بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی است که در
کشورهای مختلف شکل گرفته است اما تا کنون در کشور ما مغفول
مانده بوده است .اجزای اکو سیستم کارآفرینی باید یکدیگر را بشناسند
و با هم فعالیت کنند،در همین راستا ایده هایی مانند کافه
کارآفرینی را که بستر و پاتوقی برای این افراد است طراحی کردیم.
وی بیان کرد:وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در چارچوب دستیابی
به نوآوری در کسب و کار برای استارتاپ ها ،سلسله نشست هایی را
طراحی کرده است که بر خالف نشست های رسمی ،قرار است
نمایندگان دولت ،مجلس ،دانشگاه ها ،استارتاپ ها و شتاب دهنده ها
در محیط غیررسمی دور هم جمع شوند و با یکدیگر گفت و گو
کنند.در اردیبهشت ماه سال  ،97طبقه یازدهم این وزارتخانه عرصه
حضور بیش از  200نفر از صاحبان کسب و کارهای نوپا در حوزه
فرهنگ و هنر بود که گرد هم آمده بودند تا از طریق رایزنی با
نمایندگان دولت و دانشگاهیان عوامل شکل گیری نوآوری در
اکوسیستم کارآفرینی و نیز موارد تعیین کننده در توسعه این
اکوسیستم مشخص شود .و این نشست با همکاری وزارت ارشاد و
فرهنگ اسالمی  ،دانشگاه هنر ،شهرداری تهران و صدا وسیما برگزار
شد.
به دنبال فراخوان این وزارتخانه ،استارتاپ های بخش های مختلف دور
هم جمع می شوند تا با حضور نمایندگانی از دولت و دانشگاهیان
عوامل پیشرفت و نوآوری در بازار کسب و کار را بررسی و نقش دولت
را تعیین کنند.
سرهنگی بیان کرد :برنامه بعدی در این چارچوب ،در بخش حمل و
نقل و گردشگری است که با همکاری سازمان گردشگری و وزارت راه
و شهرسازی برگزار می شود.افراد متمایل به شرکت در این نشست می
توانند در سامانه اطالعرسانی برای رویدادها ،همایشها ،سمینارها،
کارگاههای تخصصی و کنفرانسهای کشور «ای.وند» ثبت نام کنند.
وی در بیان برنامه دیگر توسعه اشتغال کار گفت :گام بعدی برنامه
ریزی برای تزریق منابع انسانی به حوزه کارآفرینی در کشور است .در
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ه مین راستا آموزش هایی در جهت توانمند سازی کارآفرینان و
استعداد یابی آنها انجام می دهیم .باشگاه های کارآفرینان نوجوان و
جوان در حال راه اندازی است .در صورت اقدام بخش خصوصی حمایت
می کنیم و به آنها برنامه می دهیم و با همکاری موسسه توسعه
کارآفرینی هند ) (EDIو سازمان فنی و حرفه ای به دنبال برگزاری
کمپ های کارآفرینی و مدارس فصلی کارآفرینی برای آموزش
کارآفرینی به نوجوانان هستیم .افرادی که تمایل به شرکت در این
باشگاه ها دارند ابتدا استعدادیابی می شوند و در صورتی که استعداد
الزم را داشتند می توانند در این باشگاه ها حضور یابند.
سرهنگی گفت :خودشناسی ،استعدادیابی ،هدف گذاری ،تیم سازی،
خالقیت و نوآوری ،موفقیت ،توسعه توانمندی های فردی و تعیین
مسیر شغلی همراه با بازی های گروهی ،بازی های خالق ،یادگیری
فعال ،شبکه سازی ،تعامالت صمیمانه ،مصاحبه با کارآفرینان موفق و
محبوب و بازدید از کسب وکار موفق از عناوین آموزشی بخشی از
فعالیت ها در این باشگاه ها است.
این مقام مسئول در وزارت کار ،در پاسخ به این سوال مبنی بر نگرانی
ریزش مشاغل سنتی با پیدایش کسب و کارهای نو و تمهیدات
اندیشیده شده برای جلوگیری برای از بین رفتن مشاغل سنتی گفت:
این مساله اجتناب ناپذیر است که نوآوری سبب میشود تا مشاغل
جدید جایگزین مشاغل سنتی تر شوند .اگر جامعه را به عنوان یک کل
در نظر بگیریم ،در صورتیکه این جامعه نوآوری نداشته باشد در رقابت
با سایر کشورها و در بازار جهانی از رقابت و اظهار وجود باز خواهد
ماند.
س رهنگی افزود :از طرفی نباید فراموش کرد نوآوری و ارائه خدمات و
کاال در بسترهای نوین در عین حال که باعث ظهور مشاغل جدید
می شود ،منجر به از بین رفتن مشاغل سنتی خواهد شد و این به
معنای آن است که باید روند را تشخیص داد و قبل از اینکه نوآوری آن
را در زیر پای خود خرد کند ،فعالیتها و مشاغل سنتی را به سمت
مشاغل جدید سوق داد .اگر مانع برای کارآفرینی نوین شویم قطعاً ایده
آن توسط یک کارآفرین خارجی پیاده سازی خواهد شد و سهم بازار
داخلی را از ما خواهد گرفت( .بازگشت به فهرست)

جزئیات طرح توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک و
کارآفرینی با محوریت گردشگری
(خبرگزاری تسنیم  12تیر )97
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علی اصغرنوراهلل زاده،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت وگو
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به برنامه های
اشتغالزایی و حمایت صندوق از طرح های کارآفرینی گفت:در راستای
طرح های اشتغالزایی دولت ،صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک
موسسه عامل نقشی را در سیاست های اشتغالزایی دولت دنبال می
کند .که یکی از آنها صنعت گردشگری است که در سیاست اشتغال
فراگیر پایدار دولت آمده است .فرآیند توسعه گردشگری،می بایست با
تمرکز بر زنجیره عرضه و ارزش گردشگری صورت پذیر تا منجر به
توریسم پایدار گردد.
وی با اشاره به استراتژی های عملیاتی شده در صندوق کارآفرینی
اظهار داشت:استراتژی نخست :حمایت از تولید بازار محور مبتنی بر دو
راهبرد است.
نو راهلل زاده با اشاره به دو راهبرد در بازار کار اظهار داشت :راهبرد
بازارگرایی ،راهبرد منبع گرایی(هر روستا یک محصول) در دستور کار
است .استراتژی دوم :جلب مشارکت مردمی مبتنی بر دو راهبرد
است .توسعه صندوق های خرد محلی و محصولی ،حمایت از توقف
سرمایه اجتماعی متمرکز در روستاها( صنعتی سازی روستاها)،
استراتژی سوم :توسعه مشارکت خیرین مبتنی بر دو راهبرد ،حمایت از
 1500م وسسه خیریه اشتغالزا ،همکاری و هم افزایی با سازمان و
موسسات فعال در حوزه اشتغال( بهزیستی،کمیته امداد،انجمن حمایت
از زندانیان و )...است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در بیان حوزه های مورد حمایت
این صندوق گفت :چرم و محصوالت جانبی ،کشاورزی و صنایع جانبی،
فرش دستباف ،اسباب بازی و سرگرمی های فکری ،سنگ های قیمتی
و نیمه قیمتی و جواهر آالت سنتی ،پوشاک با الگوی اسالمی ایرانی،
توسعه برندهای معتبر داخلی و صنایع دستی و گردشگری از جمله
حوزه های مورد نظر است.
متن کامل برنامه های این صندوق در حوزه گردشگری و سایر حوزه
ها را مشاهده کنید( .بازگشت به فهرست)

ایران و روسیه تفاهمنامه بیمهای امضا کردند
(خبرگزاری تسنیم  13تیر )97

اعالم این خبر گفت :پرداختن به نقش مهم بیمه و بیمه اتکایی در
تقویت تجارت خارجی و فرامنطقه ای ،توسعه اقتصادی و اتحاد و
یکپارچگی اجتماعی دو کشور ایران و روسیه از مهمترین مفاد این
تفاهم نامه است.
وی افزود :تاکید بر ضرورت ارتقاء همکاری های فنی و تخصصی
اتکایی ،هماهنگ و یکنواخت سازی بیمه نامه های اتکایی دارای
اولویت زیاد ،در چهارچوب قوانین و مقررات ملی هریک از دو کشور،
به عنوان بخشی از مناسبات فیمابین طرفهای تفاهم نامه به شمار می
آید که نیازمند تعامل و اطمینان گسترده طرفین تفاهم نامه است.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد :بر اساس این تفاهم نامه هر یک از
طرفین باید زمینه حضور و فعالیت عاملین بیمه گری خود در بازارهای
بیمه طرف دیگر را در چارچوب قوانین و مقررات جاری بیمه و بیمه
اتکایی هریک از دو کشور از طریق همکاری و مشارکت با سایر
شرکتهای بیمه و اتکایی فراهم آورند.
همتی تبادل دانش و تجارب را از دیگر مهمترین بندهای این تفاهم
نامه دانست و گفت :مقرر شد هریک از طرفین در زمینه های بیمه
اتکایی و حاکمیت شرکتی برای بیمه گران اتکایی ،مدیریت ریسک و
انواع تکنیک های کاهش ریسک ،کاربرد فناوری اطالعات در زمینه
بیمه اتکایی ،تشویق آموزش و ارتقاء سطح مهارت اکچوئریها ،ارزیابی
خسارت ،روش های سرمایه گذاری منابع و ذخایر دانش و تجربیات
خود را به نحو مقتضی به طرف مقابل انتقال و آموزش دهند.
وی افزود :در همین راستا و به منظور ارتقاء دانش فنی و تخصصی
کارشناسان اداری و متخصصین بیمه اتکایی ،طرفین با برگزاری
سمینارهای هم اندیشیها ،دورههای تخصصی و کارگاههای آموزشی با
اعزام کارشناسان موافقت کردند.
همچنینبر اساس این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند جهت واگذاری و
قبولی بیمههای اتکایی به منظور توسعه تبادالت متقابل اتکایی ،بطور
دو جانبه همکاری نمایند و هر یک گسترش فعالیت های مرتبط با
منافع متقابل را تسهیل کند و به منظور ارائه پوشش اتکایی برای
ریسک های پیشنهادی از طریق قراردادهای اتکایی ،همکاری کنند.
الزم به ذکر است این تفاهم نامه در  9ماده تنظیم و از تاریخ امضاء
طرفین الزم االجرا خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

تفاهمنامه همکاری بانکی ایران و روسیه امضا شد
(خبرگزاری تسنیم  14تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور
بین الملل بیمه مرکزی ،عبدالناصر همتی ،رئیس کل بیمه مرکزی با
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ششمین اجالس گروه بانکی و مالی ایران
و روسیه با حضور یعقوبی میاب ،معاون بین الملل بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،دیمیتری اسکابلکین قائممقام بانک مرکزی
روسیه و مدیران ارشد و مسئوالن بانکهای ایرانی و روسیه بهمیزبانی
بانک مرکزی برگزار شد.
یعقوبی در آغاز به کار جلسه ،حضور مدیران ارشد بانکهای بزرگ دو
کشور در این اجالس را نشان عالقهمندی آنها به گسترش روابط بانکی
دانست و گفت :امیدواریم نتایج اجالس گامی رو به جلو در پیشبرد و
توسعه روابط بانکی باشد و باعث افزایش حجم مبادالت تجاری و
اقتصادی دو کشور شود.
معاون بین الملل بانک مرکزی با اشاره به بدعهدیهای آمریکا به
توافقات بین المللی و عدم پایبندی آنها به اصول و تعهدات جهانی
گفت :این وضعیت ضرورت گسترش و تعمیق روابط ایران و روسیه را
بیش از پیش میطلبد.
یعقوبی دستاوردهای مهم بانک مرکزی را در سالهای اخیر شامل رشد
اقتصادی مناسب ،مهار تورم ،تالش برای برقراری ثبات در بازار ارز و
ساماندهی مؤسسات غیرمجاز دانست و عنوان کرد :دستیابی به رشد
اقتصادی 3.4درصدی در 9ماهه اول سال  ،1396دستیابی به تورم
تکرقمی در محدوده  9.6درصد در سال  2016و استمرار آن در سال
 2017از مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی است .همچنین تالش
برای برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز با اقداماتی چون طراحی نظام
یکپارچه معامالت ارزی (نیما) از اهداف این بانک است .از سوی دیگر
شاهد ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و توقف کامل فعالیت آنها در سال
گذشته بودهایم.
وی گسترش بانکداری الکترونیک بهلحاظ کمی و افزایش کیفیت
خدمات را از دیگر دستاوردهای بانک برشمرد که منجر به کاهش میل
نقدینگیخواهی در جامعه شده و سهم اسکناس و مسکوک در گردش
از نقدینگی را به  2.9درصد رسانده است.
معاون بین الملل بانک مرکزی با اشاره به تأکید رؤسای جمهور دو
کشور بر گسترش حجم مبادالت اقتصادی و تجاری گفت :در سال
 1396حجم صادرات ایران به روسیه  286میلیون دالر و حجم واردات
از این کشور  704میلیون دالر بوده است که با سقف مورد نظر مقامات
عالی رتبه دو کشور فاصله بسیاری دارد و بایستی با رفع محدودیتها و
ایجاد بسترهای الزم در عرصه روابط بانکی مقدمات تسهیل و گسترش
مبادالت تجاری را فراهم کنیم.
یعقوبی موضوعاتی همچون :عدم همکاری بانکهای معتبر کشور
روسیه برای افتتاح حساب و همکاری با بانکهای ایرانی ،وجود
بوروکراسی حاکم در افتتاح حساب و اخذ مدارک متعدد و روند
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طوالنی و پرهزینه برای بانکهای ایرانی در افتتاح حساب ،وجود
مشکالت در نقل و انتقاالت درآمدهای حاصل از صادرات ایران به
روسیه ،عدم امکان پرداختها بهصورت یورو از سوی بانکهای روسی،
وجود موانع در تأمین اعتبار اسنادی و عدم امکان انتقال حوالهها به
کشورهای حوزه سی.آی.ای .و اروپای شرقی را موانع روابط بانکی دو
کشور برشمرد.
وی در ادامه برای رفع مشکالت و موانع و تحقق اهداف ،بر ضرورت
افزایش روابط کارگزاری بانکی و افزایش کانالهای پرداخت بین دو
کشور بهویژه در کشورهای حوزه سی.آی.ای .و اروپای شرقی تأکید
کرد و اضافه کرد :همچنین امیدواریم مذاکرات مسئوالن برای اتصال
سوئیچ شبکه پرداخت دو کشور (شبکه شتاب و شبکه نیل) مشکالت و
موانع این حوزه را از سر راه بردارد.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین بر لزوم مبادالت ارزی از طریق
ارزهای ملی دو کشور (سوآپ ریال ــ روبل) تأکید کرد .از سوی دیگر
وی انجام مذاکرات نهایی را برای پیادهسازی سیستم پیامرسان مالی و
بانکی بین ایران و روسیه ،شرکت کارکنان بانکی ایران و روسیه در
دورههای تخصصی مشترک و پیگیری عضویت ایران در کمیته بانکی
سازمان همکاریهای شانگهای بهعنوان عضو ناظر خواستار شد.
یعقوبی در پایان خاطرنشان کرد روسیه یکی از شرکای مطمئن ایران
در تمام زمینههاست و ایران از گسترش روابط بانکی و مالی دو کشور
استقبال میکند.
دیمیتری اسکابلکین قائممقام بانک مرکزی روسیه نیز با یادآوری
تالشهای رؤسای جمهور ایران و روسیه برای گسترش روابط تجاری و
اقتصادی گفت :توسعه روابط اقتصادی و تجاری مستلزم گسترش
روابط بانکی بین دو کشور است .بانکهای مرکزی دو کشور با همکاری
مؤسسات مالی و اعتباری و توافقات اقتصادی دو کشور که  6مارس
 2018در مسکو برگزار شد برقراری روابط بانکی مستقیم ،تقویت
سطح اعتمادسازی بینبانکی ،توسعه تأمین مالی تجاری و ابزارهای
مالی الزم در سطح بین الملل را در دستورکار خود قرار دادهاند.
اسکابلکین افزود :براساس آمار 24 ،مؤسسه اعتباری و بانکی ایرانی
روابط کارگزاری با  7بانک روسی برقرار کردهاند .همچنین تعدادی از
بانکهای ایرانی و روسی فرآیند افتتاح حسابهای کارگزاری به ارزهای
محلی را انجام میدهند .همچنین بانک مرکزی روسیه همچون گذشته
تسویه حساب به ارزهای محلی را در دستورکار دارد و براساس اطالعات
موجود ،در حال حاضر یکسوم تسویهحسابهای دو کشور را شامل
میشود.
دیمیتری اسکابلکین با اشاره به پتانسیل باالی نظام بانکی دو کشور
ابراز کرد :امیدواریم با استفاده از تمام تواناییهای سیستم بانکی دو
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کشور شاهد افزایش سطح مبادالت تجاری و اقتصادی بین طرفین
باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی روسیه ضمن ابراز امیدواری به گسترش
همکاریهای اقتصادی دو کشور خاطرنشان کرد بانک مرکزی آن
کشور آمادگی کامل برای رفع محدودیتها در مسیر توسعه روابط
بانکی را دارد.
*امضای تفاهمنامه همکاری مالی ــ بانکی در پایان کار اجالس ششم
در این اجالس مدیران و مسئوالن نظام بانکی دو کشور مشکالت
پیشِ رو در گسترش روابط بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و
راهکارهای رفع موانع و پیشنهادها نیز از سوی طرفین ارائه شد.
در پایان این اجالس تفاهمنامه همکاری نظام مالی و بانکی دو کشور
به امضای یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و دیمیتری اسکابلکین قائممقام بانک مرکزی روسیه رسید.
بر اساس این تفاهمنامه دستورالعمل الزم برای ارسال مدارک جهت
افتتاح حساب بانکهای ایرانی نزد بانکهای روسی که باعث
صرفهجویی در وقت و هزینه بانکهای ایرانی میشود ،از سوی بانک
مرکزی روسیه ارسال خواهد شد.
همچنین در این تفاهمنامه بر پیادهسازی پروژه پیامرسان پولی و مالی
بین دو کشور ،انعقاد قراردادهای پیمان پولی مشترک و استفاده از
ظرفیتهای بیمههای اتکایی در بسته جدید همکاریهای مالی و بانکی
دو کشور تأکید شده است( .بازگشت به فهرست)

متفرقه
تولید فیلترشکن با حمایت دولت دوازدهم! /شرکت
دانشبنیان در خدمت تلگرام
(خبرگزاری تسنیم  3تیر )97

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بعد از پردهبرداری
اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ارتباط تلگرام
طالیی و هاتگرام با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ارائه
سرنخهایی از این موضوع ،جزییات جدیدی از اتفاقات پشتپرده توسط
یکی از مدیران پیامرسان داخلی در این باره نمایان شده است.
عبدالصمد خرمآبادی؛ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
روز گذشته در صفحه شخصی خود نوشت :با توجه به سؤاالت متعددی
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که خبرنگاران محترم در مورد ماهیت دو نرمافزار "هاتگرام" و
"تلگرام طالیی" مطرح کردهاند مطالبی برای آگاهی اعالم میشود.
وی افزود :هاتگرام و طالگرام پیامرسان نیستند؛ آنها در واقع دو
فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بهطور غیرقانونی و
به خالف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران
ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده "تلگرام" فراهم میکنند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد :بهنظر
می رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض
نکرد ،این است که برخی از مسئوالن فضای مجازی کشور اجازه دادند
هات گرام و طالگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70
درصد کاربران ایرانی به پیامرسانهای داخلی شوند و از این طریق
برای تلگرام زمان خریدهاند.
حال ضمن ارائه این اظهارات کلی درباره این دو ابزار دسترسی به
تلگرام ،مدیر یکی از پیامرسانهای داخلی به تشریح جزییات
فنی ماجرا پرداخته است که نکات جالبی را در خود دارد.
بررسیهای فنی این مدیر نشان میدهد که یک شرکت ایرانی اقدام
به توسعه این بسترها کرده و توانسته مجوز دانشبنیان از
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کند !در واقع نقد
صریح این مدیر پیامرسان داخلی به دانشبنیان بودن تولید فیلترشکن
در کشور و دانشبنیان نشدن کسبوکار خودش است.
محمدرسول کاظمی؛ مدیر پیامرسان آیگپ در سلسله توییتهایی با
عنوان «چگونه از فیلترشکن بومی شرکت" راهکار سرزمین
هوشمند "استفاده کنیم» اقدام به آموزش استفاده از فیلترشکنهای
هاتگرام و طالگرام که توسط یک شرکت دانشبنیان داخلی توسعه
داده شده است ،پرداخت.
مدیر پیامرسان آیگپ ضمن اثبات فنی فیلترشکن بودن این دو ابزار،
به مزایای استفاده از فیلترشکن و پروکسی بومی پرداخت و گفت:
محاسبه تعرفه نیمبها (برای اینکه تمامی شرکتهای اینترنتی فکر
میکنند شما دارید از اینترنت داخلی استفاده میکنید) و در دسترس
قرار گرفتن تمامی سایتهای فیلترشده از جمله سایتهای پورن.
وی با تأکید بر اینکه "دو سال است درخواست دانشبنیانی دادهایم که
به سرانجام نرسیده است" ،ابراز کرد :تولید فیلترشکن بومی،
دانشبنیانتر از تولید پیامرسان بومی است! شرکت راهکار
سرزمین هوشمند تولیدکننده طالگرام و هاتگرام دانشبنیان
است اما هیچ کدام از شرکتهای پیامرسان داخلی دانشبنیان
نیستند!
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او همچنین بهکنایه نوشت :راستی شرکتهای دانشبنیان ،آفر خوبی
دارند و همین شرکت از سال  84تا اآلن در پارک علموفناوری دانشگاه
تهران فعالیت میکند!
کاظمی همچنین افزود :با بررسی موضوع به عمق فاجعه پی
میبریم؛ روتر این شرکت ارتباط مستقیم با روتر اصلی شرکت
ارتباطات زیرساخت دارد.
در پایان مدیر این پیام رسان بومی خطاب به وزیر ارتباطات عنوان کرد:
آقای وزیر! امکانش هست از این زیرساختی که به این شرکت دادید به
پیامرسانهای داخلی هم بدهید؟! میشود توضیح دهید بنا بر کدام
مجوز ،این شرکت مستقیم به روتر زیرساخت وصل است؟! (بازگشت
به فهرست)

اگر جای رئیس جمهور بودم...
(خبرگزاری تسنیم  22تیر )97

خبرگزاری تسنیم ،با توجه به مشکالت بوجود آمده برای اقتصاد کشور
با چه تدبیری و با چه امیدی می توان از پس این مسائل برآمد و آنها را
حل کرد.
در واقع اگر جای رئیس جمهور بودید برای حل این مسائل چه
میکردید؟
اگر جای رئیس جمهور بودم ...
 .صادقانه با مردم از مشکالت اقتصادی و واقعیتهای جامعه صحبت
میکردم و اگر کاستی ،عدم مدیریت ،بیتدبیری و نیز مشکلی در
بخش خاصی از کشور بویژه در حوزههای اقتصادی وجود دارد ،آن را
کتمان نمیکردم.
 .اسامی اخاللگران و مفسدان اقتصادی را منتشر و با همراهی و
همکاری دستگاه قضا ،در اولین فرصت آنها را به مجازات میرساندم تا
دیگر کسی جرات دستاندازی به سمت سفره مردم را نداشته باشد.
 .تمام انرژی خود را برای پیدا کردن راهحل و از میان بردن مشکالت
میگذاشتم و قضاورت در خصوص مقصران بوجود آمدن این مشکالت
را به مردم میسپردم؛ چرا که مردم قضاوت کنندگان فهیم و
نکتهسنجی در این باره هستند.
 .به دور از هرگونه گرایش حزبی و اختالف نگاه و سلیقه ،با انتشار
فراخوان از همه کارشناسان و اهل نظر و صاحبان فکر درخواست
میکردم تا با شناخت مشکالت و ارائه راهکارها ،در تدوین برنامهای
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علمی و عملی جهت حل مشکالت و اجرای آنها یاریگر و یاریرسان
باشند.
 .با توجه به اینکه حضور دولت در اقتصاد فسادانگیز است ،همانگونه که
رهبر انقالب از اصل  44قانون اساسی به عنوان جراحی بزرگ و انقالب
سوم در کشور یاد کردند ،با ارادهای قوی و مستحکم اقدام به فراهم
آوردن زیرساختها ،نگارش برنامهای مدون ،علمی ،عملی و زمانبندی
با استفاده از نظر اهل فن نموده و در مدت زمانی کوتاه(همانند سایر
کشورهای دنیا که سیاست خصوصیسازی را در مدت چند سال اجرا
کردند و به آن پایان دادند) سایه دولت را از باالی سر اقتصادی کشور
کوتاه کرده و میدان اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی میسپردم.
 .با توجه به اینکه یکی از ایرادات وارده بر دولتهای یازدهم و
دوازدهم ،عدم شناخت کافی از رسانه و بکارگیری از ظرفیتهای
موجود در این زمینه است ،توجه ویژهای به مقوله رسانه و امور
رسانهای و استفاده از ظرفیتهای آن برای معرفی و حل مشکالت در
همه جوانب میداشتم.
 .با توجه به اینکه بسیاری از جوانان ما با توانمندی و لیاقتهای باال
بیکار هستند و استعداد و توان آنها نادیده گرفته میشود ،در وهله
نخست اقدام به صدور فرمانی مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان در
همه سطوح سازمانها و نهادهای دولتی میکردم و مهلت زمانی
کوتاهی را برای استعفای آنها در نظر میگرفتم تا با انرژی ،انگیزه،
تفکر ،توانمندی و دانش جوانان اقدام به حل سریع مشکالت مردم
کنم.
 .با توجه به اینکه یکی از ایرادات وارده بر دولتهای مختلف از جمله
دولتهای تدبیر و امید بکارگیری افراد دو و چند تابعیتی است ،با
انتشار فراخوانی مهلت زمانی کوتاهی را اعالم میکردم تا در این مدت
متصدیان امور و مدیران و نیز کارکنان دولت در هر سطح و مقامی،
دیگر تابعیتهای خود را لغو کنند و یا از کار خود استعفا دهد.
 .با توجه به اینکه شاه بیت اصلی برونرفت اقتصاد کشور از رکود و
شرایط تورمی کنونی ،حمایت از تولید و توان داخلی است که در شعار
امسال با عنوان "حمایت از کاالی ایرانی" تجلی مییابد ،ورود کاالهایی
که مشابه داخلی دارند به کشور را ممنوع میکردم و مشوقهایی را
برای صنعتگران و سرمایهگذارانی که اقدام به تولید و ساخت
کاالهایی که در کشور تولید نمیشوند در نظر میگرفتم .همچنین با
توجه به این که یکی از رسالتهای اصلی سیستم بانکی تامین مالی و
ارائه تسهیالت به واحدها و صنایع مختلف است ،با تصویب قانون و
اجرای قاطع آن ،بانکها را ملزم به خروج هر چه سریعتر از بنگاهداری
و بازار مسکن میکردم تا بدین طریق از محل منابع آزاد شده،
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شرکتها و صنایع با نرخ کمتر و شرایط راحتتری منابع الزم را از
سیستم بانکی دریافت کرده و در اختیار تولید قرار دهند.
 .با توجه به انتقادهایی که به وزرای دولت به ویژه تیم اقتصادی آن
وارد است از همه وزیران و معاونین آنها برنامهای علمی و عملی
خواسته و برای اجرای آنها نیز مهلت زمانی را تعیین میکردم تا هر
مدیر و تصمیمگیرندهای در کشور خود را «مسئول» به معنای واقعی
کلمه بداند.
 .برنامه زمانبندی شده مشخصی را برای بازدید از استانها و سر زدن
به مردم و نشستن پای درددل آنها و البته شنیدن راهحل مشکالت از
زبان آنها تدبیر میکردم.
 .تالش میکردم با برنامهریزی مدونی نگاه سرمایهای از بازارهایی چون
مسکن و خودرو(همانند سایر کشورهای دنیا) برداشته شود تا بدین
ترتیب از یک سو جلوی تورم و مهار گرانی افسارگسیخته را در این
بازارها بگیرم و هم سر و سامانی به آنها دهم.
 .با توجه به اینکه سرمایه هر کشوری مردم و اعتمادی است که آنها به
مدیران کشور دارند ،با دقت و وسواس زیادی اقدام به انتشار لیست
اموال و دارایی وزیران و معاونین و بستگان درجه یک آنها و همچنین
سایر افرادی میکردم که پستهای مهم و مدیریتی را در اختیار دارند.
 .بهصورت ماهانه گزارش دقیق و جامعی از روند برنامهها و پیشرفت
امور به مردم ارائه داده ،از افرادی که در این راه موثر بوده قدردانی و
با افرادی که با اهمال و عملکرد خود در این اثر نباشند برخورد
میکردم.
 .مبارزه با رانت و فساد و همچنین مفسدان اقتصادی را در راس امور
قرار داده و پس از اعالم مهلتی برای بازگرداندن اموال نامشروع آنها و
خوداظهاری ،اقدام به انتشار نام و مجازات افرادی میکردم که در این
راه همکاری و همیاری الزم را نداشتهاند.
 .با دقت فراوان اقدام به بازبینی وعدههای انتخاباتی خود کرده و کمر
همت برای اجرا و تحقق آنها میبستم.
 .از همین حاال اعالم میکردم از همه توان و قوای خود برای خدمت
به مردم تا آخرین روز دوره دوم ریاست جمهوری استفاده کرده و اعالم
آمادگی میکردم که به عنوان یک کارشناس در راستای اهداف کشور
دست یاری و همراهی را به سمت رییس جمهور بعدی دراز میکنم.
 .خود را مسئول اصلی عملکرد تمامی وزرا ،معاونین آنها و مدیران
اجرایی کشور اعالم کرده ،مسئولیت تمامی کاستیها را به گردن گرفته
و با تکیه بر عزم ،شعور ،توان و قدرت ملت و مردم شریف ایران در راه
مبارزه با مشکالت و حل آنها قدمهای بیشتری را بر میداشتم.
 .از کلیگویی پرهیز کرده و با اتکاء بر نظر کارشناسان و صاحبنظران،
برای حل هر یک از مشکالت کشور به ویژه مباحث اقتصادی راهحل
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علمی و عملی ارائه داده و آنها را طی یک برنامه زمانبندی مشخص و
اعالمی ،اجرا میکردم.
 .از همه پتانسیلهای کشور به ویژه مقوله گردشگری و جاذبههای
توریستی برای کسب درآمد و ارزآوری استفاده میکردم.
 .در مدت باقیمانده از دولت دوازدهم بهصورت سرزده به همه
وزارتخانهها ،ادارات و سازمانهای تابعه آنها سر میزدم و پای درد دل،
مشکالت و راهکارهای کارکنان و کارگران نشسته و در پی آن ،با اعالم
برنامه زمانبندی کارشناسی شده ،و استفاده از توان تک تک افراد این
مجموعهها در حل مشکالت کشور گام بر میداشتم.
 .با توجه به اینکه یکی از مشکالت و معضالت کنونی اقتصاد کشور
سرگردانی نقدینگی در کوچه پسکوچههای اقتصاد است ،بنابراین با
استفاده از نظر کارشناسی همه طیفهای سیاسی و نیز اقتصاددانان
چارهای برای مهار آن میاندیشیدم و سهم ویژهای را برای بازار سرمایه
به عنوان یکی از شفاف و ارزانترین راههای تامین مالی بنگاهها و
صنایع با تکیه بر نقدینگی مردم در این رابطه در نظر میگرفتم.
 .با توجه به این که رقم باالیی از فرار مالیاتی توسط افرادی در جامعه
انجام میشود که از ثروت و سرمایه کالن برخوردار هستند ،با استفاده
از ابرازهای نظارتی دقیق در گام نخست اقدام به شناسایی تمامی این
افراد نموده و در گام بعدی بدون هیچ لطف و گذشتی مالیاتستاندی
را از این دسته از افراد بهصورت دقیق و قاطع انجام میدادم .ضمن
این که در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی معافیت و
مشوقهای مالیاتی را در نظر میگفتم.
 .در راستای اجرای عدالت اجتماعی مهلت اندکی را برای بازگرداندن
سرمایه و بدهی ،به بدهکاران بزرگ بانکها تعیین کرده و در صورت
سرپیچی از این دستور ،ضمن انتشار نام این افراد ،اموال و داراییهای
آنها را توقیف و مطابق قانون با آنها برخورد میکردم.
 .با توجه به این که یکی از مشکالت اصلی اقتصاد و همچنین تولیدات
داخلی ،قاچاق کاال میباشد ،وسواس و تمرکز خاصی را برای شناسایی
گلوگاه ها و همچنین برخورد با افرادی که مبادرت به قاچاق کاال به
کشور میکنند از خود بروز میدادم.
 .و ...
آقای رئیس جمهور
راهکارها و نظرات کارشناسی دیگری در رابطه با حل مشکالت به ویژه
معضالت اقتصادی کشور وجود دارد که بکارگیری آنها بدون شک در
رفع مشکالت و بازگشت امیدواریهای بیشتر به مردم اثرگذار است.
با وجود این ،با توجه به فرصت باقیمانده از ریاست جمهوری شما و
حجم باالی مشکالت ،به نظر می رسد آن چیز که برای مردم بیش از
پیش پر اهمیت جلوه میکند ،دیدن و احساس عزم و ارادهای قوی و
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دلسوزانه از سوی متولیان امر برای حل مشکالت و از میان برداشتن
معضالت اقتصادی است.
بر این اساس ما مردم ایران فارغ از هر نوع گرایش و تفکر سیاسی به
کشور و نظاممان پایبند بوده و فارغ از این که جای رئیس جمهور
باشیم یا نباشیم ،دست یاریرسان خود را به سمت شما و سایر
دولتمردان برای حل و رفع مشکالت کشور دراز میکنیم.
مهدی حاجیوند (بازگشت به فهرست)
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