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مقاله
گفتگو با یک استاد دانشگاه|  ،FATFتیرِ خالص
تحریمکنندگان به مردم ایران
( خبرگزاری تسنیم  13مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ،یکی از مباحث
مطرح در اقتصاد بین الملل ،مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی
است که در مورد کارکرد و تبعات آن بین اقتصاددانان دنیا نظرات
متفاوت و گاه متناقضی وجود اما چیزی که مشخص است کارکرد
سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون
جهتگیری ذهنی بهسراغ این نهادها برود و بررسی عالمانهای داشته
باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.
یکی از این نهادها  FATFاست که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی در
مواجهه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت
شرایطی موافق نهادهای بین المللی هستند بهشدت با آن مخالفت
کنند ،در این رابطه با دکتر اهللمراد سیف گفتوگو کردیم:
وی با هشدار به اینکه در این زمینه یک بحث کلی وجود دارد و آن
نهادسازیهایی است که صورت میگیرد گفت :نهادسازیها از اساس
بهوسیله مجامعی است که تحت تأثیر نظام سلطه جهانی هستند.
این استاد دانشگاه با تصریح به اینکه عموماً نهادسازی و کنوانسیونها با
هدف تثبیت کنترل سیطره بر اقتصاد جهانی و سایر ملتها شکل
میگیرند گفت :بنیانگذاران نهادها بهدنبال پیادهسازی سیاستهای نظام
متبوعشان با استفاده ابزاری از این نهادها و کنوانسیونها هستند تا
سلطه خود را در جهان نهادینه کنند.
اهللمراد سیف با تذکر به اینکه غایت این نهادسازیها تثبیت قدرت
سلطه جهانی بر دنیا است گفت ،و الّا بهلحاظ دیدگاه منفعتپرستی
حاکم بر نظام سلطه این نهادسازیها بر اساس چهمبنایی باید صورت
بپذیرد.
وی افزود :اینکه هدف اساسی نظام سلطه از نهادسازی سیطره بر جهان
است حرفی نیست که فقط صرف ادعای دانشمندان شرقی باشد بلکه
خود اندیشمندان و اقتصاددانان غربی نیز در آثار مختلف خود به این
موضوع اذغان کردهاند.

این کارشناس اقتصادی افزود :به این خواست نظام سلطه جهانی دو
نوع واکنش میتوان از خود بروز داد؛ یکی اینکه مثل برخی از کشورها
با پذیرش این سلطه و حاکمیت بیچونوچرا در نظام سلطه جهانی
ادغام شد ،اقدامی که برخی از کشورهای دنیا همچون کشورهای شرق
آسیا انجام دادهاند و یا اینکه ملتها خواهان استقالل باشند تا بتوانند
بدون سیطره سلطه برای تبدیل شدن به قدرت جهانی و به تحت
سیطره بودن یک قدرت جهانی پایان دهند؛ برای چنین ملتهایی یعنی
ملتی که خواستار استقالل اقتصادی است این نهادها همواره ایجاد
مزاحمت خواهد کرد و بهدنبال راهی برای جلوگیری از استقالل کشور
مورد نظر خواهد بود.
*  FATFبرای کنترل پیشرفت کشورها در محدوده سلطه
جهانی
وی با انتقاد از رویه تحکمآمیز و سلطهجویانه نهادهایی همچون
 FATFگفت :این نهادها ملتهای مستقل را اجبار به عضویت در خود
می کنند به این صورت که اگر عضویت این نهادها را کشوری قبول
نکند ادعای تحریم کشور را مطرح میکنند و به سایر کشورها خط
میدهند که "با آن ملت دادوستد نداشته باشید" و اگر کشوری
عضویت آنها را بپذیرد آنها را مجبور میکنند که تمامی اطالعات مالی
و اقتصادی خود را به صورت شفاف در اختیار آن نهادها قرار بدهند تا
این نهادها در جهت کنترل این کشورها از آن استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی با اظهار تعجب از ابراز تمایل برخی از
کارشناسان به  FATFگفت :گذشته از این پشتپرده نهادسازیها،
چیزی که بدیهی است تفاوت مفاهیم موجود در ادبیات فرهنگی کشور
ما با ادبیات  FATFاست و اکنون سؤال این است که آیا تعریف ما از
مفاهیم مختلف همچون تروریسم با تعریف  FATFیکی است که
بخواهیم با عضویت در اینگونه نهادها خود را به دردسر بیندازیم.
اهللمراد سیف با تذکر به اینکه "هرچقدر هم فکر کنیم میتوانیم تحت
لوای این کنوانسیونها تعریف مستقلی داشته باشیم این در عمل
امکانپذیر نیست" گفت :چرا که سازوکار را ،آنها تعریف کردهاند و باید
در زمینی که آنها مشخص کردهاند بازی شود.
وی اضافه کرد :حتی اگر برخی مفاهیم همچون تروریسم و غیره را
تعریف نیز نکرده باشند آنقدر امکان عمل برای خود باقی گذاشتهاند
که میتوانند بر اساس اطالعاتی که از کشور خواهند خواست آن را بر
اساس تفسیر خود بر موردی تطبیق دهند.
* امضای  FATFیعنی نیاز به اجازهگرفتن از دشمن برای هر
تراکنش مالی
* امضای  FATFیعنی دادن اطالعات و ابزار مورد نیاز دشمن
برای محکومیت کشور
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بولتن داخلی تولید ملی |1

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه نتیجه پذیرش این چنین
کنوانسیونهایی دادن اطالعات و ابزار الزم برای محکومیت کشور خواهد
بود گفت :دشمن میتواند با امضای  FATFبهراحتی در امور مالی
کشور دخالت کند و برای هر تراکنش مالی خواهد گفت "چرا این
تراکنش مالی را انجام دادهاید؟" و "چرا فالن تراکنش مالی را انجام
ندادهاید؟" و به این ترتیب شما را هدایت خواهند کرد بهسمتی که
خودشان میخواهند که آنها خواستشان تثبیت نظام سلطه و حفظ
ترتیبات نهادی است که خودشان ساختهاند.
اهللمراد سیف با هشدار نسبت به اینکه نظام سلطه ساختارهای نهادی
را که شامل همین کنوانسیونها است میسازد تا ترتیبات نهادی را که
بهصورت یکجانبه بسته شده است حفظ کند گفت :برای کشورهایی
که بخواهند ترتیبات مستقل سیاسی اقتصادی و فرهنگی داشته باشند
این نهادها چیزی جز ابزار سلطه برای محدودیتشان نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد :به همین جهت کشورهایی چون
ایران که خواهان استقالل هستند تا جایی که ممکن است نباید خود را
در این چهارچوبها قرار بدهند و حتی اگر در مواردی بهناچار مواجه
شدیم باید همانند خودشان با آنها مواجه شد و همانگونه که آنها ما را
دور میزنند بر مبنای بازی آنها بهصورت ظاهری پذیرفت و در واقع
مسیر مستقل خود را ادامه بدهیم.
وی تأکید کرد :باید همانگونه که خودشان این نهادها را جدی
نمیگیرند ما هم با آنها اینگونه برخورد کنیم نه اینکه نهادهای داخلی
را ملزم به پاسخگویی به آنها کنیم چرا که پاسخگویی به آنها
پاسخگویی به نظام سلطه است.
اهللمراد سیف با تذکر به اینکه در تجربه عملی نشان دادهاند که آنها به
هیچ حدی قانع نخواهند شد و مرتب جلو خواهند آمد و قیود
محکمتری را تحمیل خواهند کرد و میتوانند حرکتهای مستقل را
بهنوعی عقیم کنند گفت :اگر ملتی بخواهد سیاستهای مستقلی را
دنبال کند این ساختارها اجازه چنین کاری را نخواهد داد و بهنوعی آن
را عقیم خواهد کرد ،ولو بهظاهر مستقل سر جای خود است اما آن
کارکردش از دست خواهد رفت و بهمعنای واقعی کلمه استقالل خود را
از دست خواهد داد.
این استاد دانشگاه با یادآوری انجام تمامی تعهدات در برجام در مقابل
بیتعهدی طرف مقابل گفت :امضای  FATFیعنی گزیده شدن از یک
سوراخ برای دوبار ،چرا که برای پیوستن به  FATFباید تعهداتی را
می پذیرفتیم تا طرف مقابل روی خوش به ما نشان دهد و کشور را از
لیست سیاه خارج کند و این نوع برخورد یک راهبرد برای نظام سلطه
است که یک پاشنه آشیل پیدا کند و در مقابل آن انواع و اقسام
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تعهدات را به طرف مقابل دیکته کند در حالی که خود را هیچگاه ملزم
به انجام تعهدات خود نمیبیند.
وی با تذکر نسبت به اینکه "تجربه مشخص بحث هستهای را دیدیم
که نتیجهاش این شد وقتی به تمامی تعهدات خود در مقابل طرف
مقابل عمل کردیم آنها بدون مواجه شدن با هیچ مشکلی زیر همه
تعهدات خود زدند" گفت :علتش این است که در امالی نهادهای بین
المللی هیچ تعهد الزامآوری برای نظام سلطه وجود ندارد که اگر شما با
نظام سلطه همکاری کردید آنها ملزم به تعهدی شوند و صرفاً تعهد
برای کشورهایی است که میخواهند مستقل باشند.
*  FATFمثل برجام است که باید نقد را در برابر نسیه داد
اهللمراد سیف اضافه کرد FATF :مثل برجام میماند که باید نقد را در
برابر نسیه داد ،این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد اگر
امروز همه تعهدات طرف مقابل را پذیرفتید فردا درِ سرمایهگذاری
خارجی بهسوی کشور گشوده خواهد شد یا در صادراتی بهسوی کشور
باز خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد :هدف آنها صرفاً این است
که به اطالعات مالی کشور بهصورت شفاف دسترسی پیدا کنند و در
فضای سلطه برای کشور ایجاد محدودیت کنند( .بازگشت به فهرست)

راه برون رفت از رکود و توسعه پایدار در صنعت ایران
(خبرگزاری تسنیم  27مرداد )97

خبرگزاری تسنیم  -با توجه به اینکه صنعت نفت در ایران قدمت
یکصد ساله دارد ،هنوز برای بخش عمده ای از تجهیزات ساخت،
تولیدات داخلی نداریم ،البته تالش های قابل تحسینی در گذشته
انجام شده است ،ولیکن به دلیل عدم ثبات مدیریتی و ادامه روند
مثبت و عدم اصالح روند منفی در حال حاضر بسیاری از بنگاه ها این
بخش رو به تعطیلی یا کاهش ظرفیت است .در این تحلیل سیاستی
سعی گردیده به وسیله ابزارهای سیاستی همچون نظام نوآوری بخشی
به توصیف وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات سیاست گذاری بر اساس
بوم کشور ایران و بخش صنعت نفت ایران بپردازیم .بی شک به دالیل
فراوان اقتصادی ،تحول در این بخش نوید بخش حرکت مثبت اقتصاد
در سایر بخش های ملی خواهد بود.
پیشنهادات سیاستی
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 . 1کارفرما موظف است نسبت به تأمین مالی و تضمین خرید محصول
نهایی حاصل از طرح پژوهشی اقدام نمایند.
 .2شرکت های صنعت نفت (متقاضی) موظفند با همکاری نهادهای
علمی سطح یک (هاب ها) نسبت به شناسایی و سازماندهی شرکت ها
و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صالح در زمینه طراحی محصول،
ساخت نمونه محصول ،تولیدکنندگان انبوه محصول با روش های
مختلف اقدام نمایند.
 .3برای کاهش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و
رعایت استانداردهای کیفی و کمی در محصوالت تولیدی ،الزم است
در صنعت نفت ،صندوق مالی حمایت از پژوهشگران و سازندگان
تشکیل گردد.
 .4معاونت پژوهش و فن آوری با بهره گیری از تجارب به دست آمده از
سایر فعالیت های انجام شده ،نسبت به گشایش حساب مشترک
حمایت از طرح های پژوهشی با شبکه بانکی کشور اقدام می نماید.
 . 5خط مشی ها و آیین نامه های مربوط به تشکیل صندوق حمایت
مالی از پژوهشگران و حساب مشترک بانکی پژوهشی و چگونگی
تنظیم قراردادهای مشترک بین شبکه تأمین کاالی صنعت نفت و
سازندگن کاالی مرتبط با فرآیندهای پژوهشی ،توسط معاونت پژوهش
و فن آوری وزارت نفت تهیه و پس از تأیید مقام عالی وزارت ،برای
اجرا ابالغ می شوند.
 . 6توجه به شاخص های ارزش یابی طرح ها شامل ارتباط با اهداف
برنامه پنج ساله صنعت نفت ،آثار و پیامدهای سرمایه گذاری ،ساختار
اجرای طرح ،صالحیت مجریان ،چگونگی تأمین منابع مالی ،پتانسیل
تجاری شدن ،ارزشیابی ریسک اجرای طرح و ارزشیابی فنی اقتصادی
طرح و ناظرین صالحیت دار دارای اهمیت است.
 -7تعریف طرح ها و پروژه ها متناسب با نیازهای آنی و آتی صنعت
نفت صورت پذیرد و کلیه عوامل مؤثر در انجام بهینه و اثربخش پروژه
ها در نظر گرفته شوند.
 -8هر یک از متولیان فرآیند انجام پژوهش از ایده تا بازار ،اعتقاد و
مسئولیت پذیری الزم را داشته و به این امر معتقد باشند که در کار
جمعی ،کسب موفقیت و افتخارات جمعی و شکست ،فردی تلقی می
شود.
 -9وجود تعامل و همدلی میان کلیه واحدهای علمی ،پژوهشی،
عملیاتی ،مقرراتی ،مالی و خدماتی و -ضامن بقای یک سازمان بوده و
دسترسی به سازمانی دانش پایه را سریع تر می نماید.
 -10اساتید ،دانش جویان ،پژوهشگران و فرهیختگان صنعت و دانشگاه
در رسیدن به توسعه یافتگی مبتنی بر دانایی محوری نقشی اساسی
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دارند ،بنابراین باید از فرصت پیش آمده برای پیشبرد اهداف صنعت
نفت و کشور بهره کافی ببرند.
 -11مفاد نظام نامه جدید بیانگر آنست که باید از ظرفیت های موجود
در کشور و صنعت نفت بهره کافی برده شود ،بنابراین طبقه بندی
وظایف به توسعه دهندگان فن آوری (هاب) ،قطب های علمی و
پژوهشی و توسعه دهندگان محصول ،نافی تعامالت و همکاری های
سازنده نخواهد بود .از این طریق است که می توان گفت مراکز علمی
کشور در تدوین دانش فنی و مهندسی پایه به مقدار حداقل  %10از
انجام پروژه های صنعتی ،نقش و سهمی مؤثر برعهده خواهند داشت.
 -12بر اساس برآوردها ،به ازای هر یک میلیارد تومان بودجه پژوهشی
در کشور ،برای حداقل  20نفر از فرهیختگان این مرز و بوم ایجاد شغل
می شود .پس روشن است که باید از ظرفیت های موجود پژوهشی به
صورت بهینه استفاده کرد.
 -13بالغ بر  300مرکز پژوهشی ،دانشگاهی ،مهندسین مشاور و
شرکت های دانش بنیان از بخش خصوصی در رابطه با فعالیت های
پژوهشی مورد نیاز صنعت نفت فعالیت می کنند .از این رو باید کارها
متناسب با توانمندی های آن ها واگذار شوند .در این اقدام وجود
کنسرسیوم و کار گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 -14سرمایه گذاران و عالقه مندان به توسعه محصول با رویکرد
تجاری و رقابتی باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند تا ضمن
ارتقای توانمندی های خود در زمینه های تخصصی مورد نیاز صنعت
نفت ،از حمایت های قانونی کشور نیز بهره گیری نمایند.
 -15تعامالت علمی و عملیاتی میان سه رکن اصلی در نظام نامه
شامل توسعه دهندگان فن آوری (هاب) ،قطب های پژوهش و فن
آوری (دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان) و
توسعه دهندگان محصول ( ،)Developerضمن ارتقاء و توسعه فن
آوری و محصول ،از خروج ارز از کشور جلوگیری می نمایند و اشتغال
مولد را به همراه دارند.
 -16قطعاً فرآیند تدوین نظام جامع راهبری پژوهش ،فن آوری و
نوآوری که تدریجی و حاصل آسیب شناسی نظام قبلی در یک بازه
زمانی  10ساله بوده است ،نیازمند بازنگری تدریجی نیز خواهد بود تا
نقایص آن مرتفع و اجرای آن بهینه گردد .بنابراین ارایه نقطه نظرات
سازنده از اهمیت زیادی برخوردار است.
 -17یکی از سیاست های ارتقای صنعت در نظام های نوآوری ملی
خرید دولتی است که با توجه به مقیاس تولید در صنعت باالدست نفت
یک راه کار مهم و اساسی برای حمایت از صنعت داخل برآورده می
گردد.
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 -18از طریق راه اندازی سامانه الکترونیکی تامین کاال نفتی ،تامین آن
دسته از کاالهایی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد از خارج از
کشور محدود شود.
 -19در قراردادهای ساخت خارجی میزان حداقل خرید تجهیزات
داخلی ذکر گردد( .مثال  80درصد از کل قیمت تجهیزات از وندورهای
داخلی تامین گردد).
-20همکاری و ورود جدی دیگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی در صنعت
نفت و گاز به وسیله یک ساختار مستحکم و محافظت شده صورت
پذیرد.
-21ایجاد و تداوم گرنت های از طرف صنعت به دانشگاه ها برای حل
مشکالت دانشی بخش نفت صورت پذیرد.
 -22کار فرهنگی و شناختی در بین کارکنان و مدیران بخش
مهندسی ،خرید و ساخت صنعت نفت و گاز به این منظور که آمادگی
خرید از داخل را پیدا نمایند.
-23قیمت واقعی دالر در خریدها ی خارجی محاسبه گردد تا برای
تولیدکننده جذابیت الزم برای سرمایه گذاری به وجود آید.
 -24همکاری صنعتی میان صنعتگران ایرانی با شرکت ها ی بین
المللی در آن دسته از تجهیزاتی که قدرت ساخت را ندارد یا فناوری
آن در حال پیشرفت است.
-25تمرکز و قدرت بیشتر بر تعداد اقالم و تجهیزاتی که بیشترین ارز
را خارج می نماید و حمایت خاص از شرکت های که در این حوزه
تمایل نشان می دهند.
مقدمه :به عقیده بسیاری از صاحب نظران فعالیت و رشد در بخش
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی همانا رشد و توسعه در همه ابعاد
اقتصاد ایران است .در همین راستا سند چشم انداز  20ساله کشور
نقشی راهبردی برای این عرصه تعیین نموده است .به طور کلی چشم
انداز بیست ساله صنعت نفت ایران ،حول چهار محور تدوین شده است.
بر اساس محور اول ،ایران در افق بیست ساله نخستین تولیدکننده
محصوالت پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش خواهد بود .همچنین
در پایان سال  1404خورشیدی 7 ،درصد از تقاضای بازار جهانی نفت
به ایران تعلق خواهد داشت و جایگاه دوم تولید را در سازمان حفظ
خواهد کرد .محور سوم این چشم انداز به گاز تعلق دارد؛ به طوری که
ایران در سال پایانی چشم انداز ،سومین تولیدکننده گاز در جهان با
سهم  8تا  10درصد از تجارت جهانی گاز و فراورده های گازی خواهد
بود .در محور چهارم ایران در بخش فناوری نفت و گاز در جایگاه اول
خواهد بود( .هدف های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش
نفت و گاز)
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مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می
شوند 66 ،د رصد در اختیار خاورمیانه است که از این بین میان کشور
عربستان با جای دادن  25درصد از ذخایر در صدر قرار دارد ،سهم
عراق در ذخایر نفتی جهان  11درصد ،سهم ایران  8درصد ،ایاالت
متحده عریی  9درصد و سهم کویت  9درصد از کل ذخایر جهان
است .ذخایر نفتی ایران  67سال و عربستان  85سال دوام خواهد
داشت.

تأمین کاال و تجهیزات در باالدست[ ]1صنعت نفت  70-80درصد از
گردش مالی به سمت تأمین کاال مرتبط می شود .با توجه به اینکه
اکثر مگاپروژه ها با بودجه های بسیار باالی در حال ساخت می باشند
گردش مالی آن در صنعت کشور می تواند مانند خونی باشد تا بدن
نحیف و الغر صنعت کشور را ترمیم و احیا نماید .به عنوان مثال :پروژه
ستاره خلیج خلیج فارس در محاسبات اولیه  3میلیارد یورو برآورد
گردید و یا قرارداد توسعه پارس جنوبی با توتال رقم  4.8میلیارد دالر
را منعقد نموده است 12(.تیر 1396خبرگزاری تسنیم کد خبر )209
با توجه به اینکه تکنولوژی به کار رفته در صنعت نفت در سطح
متوسط است ( )Medium-techو نه سطح باالی تکنولوژی(high-
 ، )techتوفیق صنعت در این عرصه برخالف منظر عمومی دور از
انتظار نیست.
این در حالی است که ورود ایران به عرصه فعالیت های صنعت نفت
قدمت بیش از  100سال دارد .به رغم چنین سابقه طوالنی ،کشور در
بخش هایی از صنایع باالدست همچنان به خارج از کشور وابسته است.
در شرایط کنونی سهم تولید داخل کاهش یافته است ،بر خریدها هیچ
گونه نظارت و برنامه ریزی وجود ندارد و شرکت پشتیبانی کاالی نفت
تهران مختل گردیده است و به یک مدیریت در سطح وزارت نفت
تقلیل یافته است .پیمانکاران با سلیقه خود خرید می کنند و مداخله
دولت در این عرصه در پایین ترین سطح خود دیده می شود.
عدم وجود یک سیستم مجهز و واقعی الکترونیکی از تجهیزاتی که در
انبارها وجود دارند و نیازمندی هایی که برای تأمین کاال وجود دارد
شرایطی را در ساخت ایجاد نموده است که به دلیل عدم ارزیابی از
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مقیاس تجهیزات ،تولیدکنندگان با ریسک های فراوان تولیدی روبه رو
می گردند و ناگزیر از ورود به این عرصه باز می مانند .عدم شفافیت
اطالعات بازار مشکالت فراوانی را برای ذینفعان تأمین کاالی داخلی در
صنعت نفت ایجاد می نماید.
تداوم وضعیت کنونی در خصوص صنایع مرتبط با تجهیزات نفت و گاز
و پتروشیمی نمی تواند توقعات سیاستگذاران را در خصوص توسعه
صنایع تأمین نماید و سردرگمی های تولیدکنندگان و عدم تمرکز بر
تولید تجهیزات را بیشتر می نماید.
سرمایه به دنبال حوزه هایی می رود که در آن عالوه بر احتمال سود
مناسب و جذابیت ،بتواند ثبات موقعیت در محدوده قابل قبولی را
ترسیم نماید.
سیرتاریخی صنعت نفت
سیر صنعتی شدن جامعه ایران با صنعت نفت آغاز شد ،اما صنعت نفت
ایران با توجه به وابستگی سیاست گذاری آن به آمریکا و انگلستان و
کمبود نیروی انسانی تخصصی در قبل از انقالب ،فقط در حد بهره
برداری رشد نمود .در زمان جنگ تحمیلی نیز توان کشور جهت دفاع
مصروف گردید و تنها صنعت نفت توانست ظرفیت های موجود را
حفظ نماید .پس از جنگ نیز فضای بازسازی تا سال  70ادامه یافت.
دالیل عمده عدم رشد آن:
 .1اولویت در خصوص هر پروژه صنعتی ،به تولید رسانیدن یا حفظ
سطح تولید است.
 .2صنعت نفت در ایران از نظر مکانی ،بسیار دور از قطب های صنعتی
ساخت تجهیزات واقع شده بود.
 .3به علت ضعف دانش فنی و عدم شناخت عمیق از تجهیزات صنعت
نفت ،کمبود نیروی انسانی تحصیل کرده ،بهره برداران اقبالی به
همکاری در ساخت و استفاده از تجهیزات داخلی نداشتند.
 .4در دهه  70عمده سرمایه گذاران عالقه در حوزه های دیگر مثل
خودروسازی و صنایع نظامی نشان می دادند.
البته بروز چندین اتفاق در دهه  70باعث شد که تفکر ساخت داخل
در حوزه صنعت نفت به طور جدی تری دنبال شود.
الف) .به علت سود سرشار در حوزه صنعت نفت ،هزینه های سرمایه
گذاری نیز در این حوزه در مقایسه با دیگر صنایع ،کاذب و باالست.
ب) به علت استراتژیک بودن تجهیزات صنعت نفت و ضرورت تداوم
تولید ،شرکت های خارجی سازنده قیمتهای بسیار باالی را جهت
تأمین کاالهای اصلی و در ساالنه (یدکی) مطالبه می کردند.
ج) از بعد از دهه  70سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که
بزرگترین مزیت نسبی کشور و صنعت نفت است.
د) سطح علمی در همه سطوح صنعت کشور ارتقاء یافته بود.
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ذ) توسعه زیرساخت های صنعتی کشور و توسعه ماشین ابزار و شرکت
های مهندسی ساخت تجهیزات و تسهیل در ارتباطات ،توان سخت
افزاری مورد نیاز جهت توسعه ساخت تجهیزات صنعت نفت را فراهم
نمود.
لذ ا اقدامات مختلفی در حوزه ساخت داخل به انجام رسید که از جمله
مهم ترین آنها را می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .1پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به شیوه های مختلف از جمله
در اولویت قرار دادن سازندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی ،ترغیب
و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت با سازندگان داخلی،
عقد قرارداد با پیش پرداخت های کالن و تحمل تأخیرها ،افزایش
تعداد سفارش ها ،تنظیم تقاضاهای خرید با توان سازندگان ،حمایت و
همکاری در انجام قسمت های کاربردی تجهیزات و رایزنی مداوم برای
بهبود کیفیت محصوالت ،استفاده از ظرفیت قانونی نظیر ترک
تشریفات ،مناقصه و ارائه خدمات مشاوره فنی به سازندگان و تحویل
شونده کاال و هماهنگی بازدید از تجهیزات و سایت های عملیاتی و
انبارهای صنعت نفت.
 .2حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی به عنوان یکی
از عوامل مهم در حصول فناوری تجهیز و انجام مهندس معکوس و
توسعه ساخت قطعات یدکی.
 .3سوق پیدا نمودن رسالت شرکت کاالی نفت تهران و برچیده شدن
تدریجی دفاتر خرید خارجی از کشور از جمله دفاتر خرید لندن،
شارجه وکلگری کانادا.
 .4ایجاد واحدهای خودکفایی و ساخت داخل در شرکت های
زیرمجموعه وزارت نفت
 .5تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل وزارت نفت.
(ستاد حمایت از ساخت داخل با ریاست مدیرعامل شرکت کاالی نفت
تهران و با عضویت چهار شرکت اصلی وزارت نفت تشکیل گردید)
اینکه عمده میادین بزرگ هیدروکربونی کشور از نیمه عمر خود
گذشته اند .بنابراین ادامه تولید و افزایش ضریب بازیافت از این میادین
تنها در گرو توسعه دانش فنی است .همچنین توسعه صنعت نفت
کشور در شرایط فعلی در گرو خروج مقادیر زیادی ارز برای اخذ
لیسانس ،اجرای مهندسی پایه و خرید تجهیزات و ماشین آالت است.
ادامه این روند اگر غیرممکن نباشد ،بسیار دشوار بوده و هزینه های
زیادی را به اقتصاد ملی تحصیل می کند.
کشوری نظیر نروژ هنگامی که شروع به توسعه صنعت نفت خود نمود
از نظر سطح دانش ،فناوری و توانایی ها پایین تر از وضعیت کنونی
کشور ایران بود (به عبارت دیگر ایران امروز بسیار توانمندتر از نروژ 30
سال گذشته است) .لذا ضروری است به این حوزه بسیار جدی تر و به
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عنوان رکن اصلی توسعه صنعتی کشور نگریسته شود و وضعیت فعلی
و گذشته و راهکارهای رفع موانع با کار کارشناسی گسترده ،تحلیل و
عارضه یابی گردد
دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور بدون دستیابی
به فناوری های پیشرفته ،به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
بازیگران اصلی
مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی وزارت نفت :زنجیرۀ
تأمین صنعت نفت ،پیش از انقالب ،تقریباً به صورت کامل به منابع
خارجی متصل بود .بیشتر تأمین کاالی مورد نیاز صنعت نفت توسط
شرکت خدمات نفت آیروس ( ،)Iranian Oil Servicesزیرمجموعۀ
کنسرسیوم ،و پس از آن توسط شرکت اسکو  ،OSCOمستقر در
لندن ،صورت می گرفت.
خرید کاال نیز روزانه انجام می شد .سفارش خرید از طریق سیستم
منظمی جمع آوری شده و به لندن می رفت .منابع تأمین کاال بر
اساس سیاست کلی شرکت انتخاب شده ،خرید انجام می گرفت و
سفارش به ایران می آمد.
کاالها معموالً از مرغوب ترین کاالها و مبتنی بر استانداردهای معتبر
جهانی (بیشتر آمریکایی) خریداری می شد .شرکت های سهام دار
کنسرسیوم از خرید کاالی شرکت نیز منتفع می شدند و سهم
(پورسانت) خود را می گرفتند .به همین سبب برای تأمین کاال از
منابع ایرانی تالش جدی نمی کردند و بخش های عملیاتی را به
سفارش بیشتر تشویق می کردند و انبارها را دائماً از کاال می انباشتند.
به طور کلی استفاده از کاالی مرغوب و دستیابی راحت به قطعات
یدکی مورد نیاز به صورت فرهنگی سازمانی درآمده و نوعی تجمل
گرایی و مصرف زدگی را در سطح شرکت رایج کرده بود .چه بسا
کاالهایی که قابل تعمیر و به کارگیری مجدد بودند دور انداخته می
شدند و چه بسا ،سفارش گذاری کاالهایی که دست باال دیده شده ،در
انبار برای روز مبادا ذخیره می شدند و خاک می خوردند.
از سوی دیگر سیستم تأمین نظم و قانون مندی خاصی داشت و از
انضباط خاصی پیروی می کرد .نظام ثبت سفارش ،خرید و انبارداری
پیوسته فعالیت می کرد و نیازهای صنعت را باکیفیت و به موقع تأمین
می کرد .این نظم و انضباط در شرکت ملی نفت ایران هم تا حدود
زیادی تقلید می شد.
پس از انقالب شرکت آیروس منحل شد و شرکت کاالی لندن جای آن
را گرفت .در سال  ،1361شرکت کاالی نفت مستقر در تهران تأسیس
شد و مسئولیت خرید شرکت را کامالً در دست گرفت .پس از مدتی،
این شرکت دفاتری در امارات ،کانادا و ژاپن برای تأمین کاال تأسیس
کرد .این شرکت ها کوشیدند ،مبتنی بر شرایط بازار ،دامنۀ شرکت
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های تأمین کننده را توسعه دهند و نیازمندی های صنعت را در
شرایط جنگ و تحریم های خارجی تأمین کند.
اداره کاال در این دوره (تا سال  1376و اصالح ساختار) و پس از آن،
تا حدود زیادی جنبۀ سیاسی گرفت .مدیریت این قسمت به نیروهای
سیاسی ،و در مواقعی به مدیرانی سپرده می شد که الزم بود با احترام
مدتی از مرکز دور نگاه داشته شوند .با وجود این ،سال ها خرید در
شرایط سخت جنگ و پس از آن ،تجربه و سازماندهی چشمگیری در
این مدیریت انباشته بود.
در آغاز انقالب بیشتر پروژه ها به صورت امانی اجرا می شد .تأمین
کاالی این طرح ها توسط کارفرما و بیشتر بخش کاالی شرکت ملی
نفت ایران انجام می گرفت .پس از آن ،روش انجام پروژه ها تغییر کرد
و بیشتر از روش های اجرایی استفاده شد که مطابق آنها تأمین کاال بر
عهدۀ مشاوران یا پیمانکاران قرار می گرفت .به تبع آن ،حجم فعالیت
بخش های تأمین کاال هم کمتر شد و بیشتر اقالم مورد نیاز صنعت،
یعنی واحدهای تولید و عملیات و معدود پروژه های کوچکی خریداری
می شد که تأمین اقالم مورد نیاز آن بر عهدۀ کارفرما بود.
تأمین کاال در شرایط سخت جنگ و تحریم و سیاست تأمین کاال از
منابع داخلی در جهت خودکفایی موجب گسترش دامنۀ شرکت های
تأمین کننده داخلی شد .پس از آن ،تغییر سیستم اجرای پروژه ،دامنۀ
شرکت های تأمین کننده را گسترده تر کرد .بعد از آغاز حجم عظیم
پروژه ها پس از جنگ ،و خصوصاً پس از سال  ،1367وزارت نفت
نتوانست سیاست های خرید روشنی وضع کند و پروژه ها را به قرار
گرفتن در دامنۀ آن مجبور سازد .با افزایش حجم پروژه های اجرایی،
مسئلۀ تأمین کاالی پروژه ها در حاشیه قرار گرفت و هر سیاست
محدودکننده ای که سرعت فرایند تأمین را می گرفت به نحوی دور
زده می شد.
در شرایطی که تأمین کنندۀ مالی خارجی حضور داشت ،بخش عمده
ای از خرید را به سوی شرکت های مورد نظر خود سوق می داد و
دا منۀ تأمین کنندگان و استانداردهای مورد استفاده را بازتر می کرد.
لیسانس طرح ها از منابع خارجی تهیه می شد و طراحی واحدهای
صنعتی را بیشتر شرکت های خارجی انجام می دادند .طراحی خرید و
تدارکات پروژه را به سوی منابع خارجی خاصی سوق می داد و به
دامنۀ تأمین کنندگان و انواع دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده می
افزود.
از سال  1384به این سو ،تحریم های بین المللی ناشی از مسائل
هسته ای به مشکالت افزود .تأمین بسیاری از کاالها ،به علت شرایط
تحریم ،دشوار بود و بهانه ای به دست پیمانکاران و مأموران خرید
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شرکت می داد تا خرید هر جنسی از هر جایی را توجیه کنند و
مقررات مربوطه را به نحوی با شرایط تطبیق دهند.
معموالً خرید از روی لیست شرکت های مجاز (وندور لیست یا لیست
بلند)[ ]2و مطابق استانداردهایی انجام می شود که قراردادها آن را
مشخص می کنند .چنین لیست های بلندی را در شرایطی خاص با
گرفتن مجوزهای باالتر می توان دور زد.
تهیه فهرست این شرکت ها نیز بر اساس سیاست خاصی انجام می
شود .برای مثال ،با محدود کردن اعضایی که نام آنها در فهرست بلند
آمده ،می توان شرکت را از درگیرشدن با شمار زیادی از سازندگان دور
کرد یا ،به وسیله تدوین استاندارد مشخص و قراردادن محدودیت های
خاص ،می توان به خرید نظام بخشید.
چنین نظام هایی و نیز نظام های دیگری الزم بود تا صنعت با مشکل
تنوع بیش از حد اقالم خود روبه رو نشود .در مواقعی این سیاست ها
انجا م گرفت .چنان که در شرکت گاز نسبت به تیپ سازی برخی از
اقالم مورد نیاز و خرید آن از منابع داخلی اقدام شد .در نتیجه ،امروز
تقریباً همۀ ایستگاه های تقلیل فشار که در ورودی شهرها قرار دارد
شکل مشخصی دارند و سازندگان خاصی آن را تولید می کنند )1( .در
حوزه هایی با پیچیدگی بیشتر و در حوزه هایی ،مانند پاالیشگاه سازی
در پارس جنوبی ،که تعداد پروژه های زیادی در مدت زمان اندکی راه
افتادند ،این کار کمتر صورت گرفت یا اصوالً صورت نگرفت ،در نتیجه
تنوع کاالیی بسیاری گریبان صنعت را گرفت.
صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی نیازمند سیستم نرم افزاری
هوشمند و سازمان های عملیاتی باتجربه و دانشمندی هستند که
فرایند خرید را راهبری کنند نیز ،نیازمند سیستم های بازرسی
قدرتمندی است که بر اعمال استانداردهای کاال نظارت داشته باشند.
پیش از این ،سیستم متمرکز خرید و سیستم متمرکز بازرسی در
شرکت های اصلی این فرایند را کنترل می کرد .در سال  ،1377با
اصالح ساختار ،سیستم خرید متمرکز شرکت ها تغییر کرد .مطابق
سیاست جدید ،اختیار خرید خارجی و بخش هایی از خرید داخلی که
پیشتر توسط شرکت کاالی تهران انجام می گرفت به بازرگانی شرکت
های تابعه تفویض شد .منظور از شرکت های تابعه شرکت های اصلی
یا مادر ملی گاز ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش
و پخش فراورده های نفتی و شرکت های وابسته به آنهاست.
در این فرایند ،شرکت کاالی تهران به شرکت خدمات پشتیبانی و
تأمین کاالی تهران تغییر نام و مأموریت داد؛ تغییر مأموریت از خرید
به پشتیبانی از ساخت داخل ،گرفتن بخش عمدۀ مسئولیت خرید از
آن ،شرکت کاالیی با قریب شانزده سال خرید را از هم گسست و
نیروهای متخصص آن را پراکنده کرد.
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با این تغییر ،بخش هایی از خرید داخلی هم که توسط مدیریت
بازرگانی شرکت های مادر صورت می گرفت به شرکت های تابعه
تفویض گشت و در برخی شرکت ها قسمت های بازرگانی مدتی در
بالتکلیفی سازمانی گرفتار شدند .همراه آن ،قسمت های بازرسی هم
در ستادها تعطیل شدند و کار بازرسی به امور بازرسی شرکت های
تابعه واگذار گردید .ساختارهای بازرسی متمرکز از هم گسیخت،
نیروهای آن پراکنده شدند و بازرسی به صورت نامتمرکزی درآمد .در
حالی که شرکت های تابعه نه نیروی متخصصی برای خرید تخصصی
کاال و تجهیزات خود داشتند و نه ساز و کارهای بازرسی و نیروی
انسانی الزم برای انجام این کار را در اختیار داشتند.
قاعده آن بود که این فرایند به صورت مرحله ای انجام می گرفت و این
تفویض اختیار ،پس از شکل گیری ساختارها و تنظیم قوانین ،صورت
می پذیرفت .اما به نظر مدیران جدید ،تغییر به دنبال خود چنین
نظاماتی را نیز همراه می آورد .سیاست جدید از همان آغاز با مشکالتی
مانند بروز برخی سوء استفاده های مالی و ناهماهنگی با عدم تأمین به
موقع کاال ،به دلیل ناواردی بخش ها ،روبه رو شد و به اجبار ،خرید
برخی از کاالها به ستاد و شرکت کاالی تهران بازگردید .پس از تغییر
دولت و روی کار آمدن دولت جدید در سال  ،1384قسمت های
بازرگانی در شرکت های اصلی دوباره احیا شدند و بخش بیشتری از
خرید را برعهده گرفتند .تالش برای ایجاد سیستم های بازرسی
متمرکز هم آغاز شد و شرکت ها کوشش کردند نظامات گذشته را در
شکل جدیدی احیا کنند .این کار البته موجب اصالح فرایندهایی شد و
از طرف دیگر به رشد قسمت های سازمانی موازی و مشکالت دیگری
مانند ناهماهنگی میان حوزه های ستادی و صف راه برد.
در همین راستا در سال  94به طور عملی شرکت خدمات پشتیبانی و
تأمین کاالی تهران منحل گردید و سطح آن به یک مدیریت از
معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تقلیل یافت94/2/14( .
خبرگزاری مهر ،کد خبر )2567873
یکی از مهمترین اقدامات مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی
وزارت نفت تهیه فهرست شرکت های تایید شده( )AVLبرای مجوز
دریافت محصول از این شرکت ها است که شامل فهرست سازندگان و
تأمین کنندگان داخلی و خارجی است .بسیاری از شرکت های داخلی
که توانایی ورود به AVLهای وزارت نفت را دارند پس از پیگیری
های فراوان در این AVLها ثبت می شدند که مورد قبول بخش های
دیگر وزارت نفت قرار نداشت .وبه طور عملی کنار گذاشته می شدند.
مثالً  AVLنفت جنوب با گاز پارس جنوبی تفاوت دارد و پیمانکاران
به دلیل وجود AVLهای متعدد در وزارت نفت در سردرگمی و ابهام
برای خرید از تولیدکنندگان داخلی به سر می برند و اعمال
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استانداردهای سلیقه ای یکی دیگر از مشکالتی است که تولیدکنندگان
داخل را گریبانگیر است.
پیمانکاران از ترس عدم پرداخت مطالبات به سراغ  AVLمورد تایید
کارفرما ها می روند همچنین تغییرات در فهرست کارفرمایان به کندی
صورت می پذیرد این در حالی است که بر خالف رشد سریع و
تعامالت فناورانه شرکت های ایرانی است .به عنوان مثال  AVLپارس
جنوبی بیش از سه سال هیچ تغییر جدیدی ندارد(.مصاحبه با
کارشناسان خرید پارس جنوبی)
دانشگاه صنعت نفت  :این دانشگاه بیش از  70عضو هیأت علمی
دارد،که در حال حاضر دانشگاه صنعت نفت در سه دانشکده خود در
شهرهای اهواز ،آبادان و تهران در رشتههای باالدستی نفت در مقاطع
کارشناسی و کارشناسیارشد اقدام به پذیرش دانشجو مینماید و کلیه
دروس تخصصی ،به زبان انگلیسی ارائه میشود .همچنین این دانشگاه
در دانشکده علوم دریایی خود در شهرستان محمودآباد ،به آموزش
دانشجو در رشتههای دریانوردی میپردازد.
رشتههای باالدستی و سایر رشتههای مرتبط با صنعت نفت در این
دانشگاه عبارتند از:
 مهندسی نفت  -مخازن نفت ،مهندسی نفت  -استخراج
(حفاری) نفت ،مهندسی نفت  -بهرهبرداری از منابع نفت،
مهندسی شیمی  ،مهندسی برق – کنترل ،مهندسی
مکانیک ،مهندسی نفت  -اکتشاف نفت ،مهندسی ایمنی -
بازرسی فنی ،مهندسی ایمنی  -حفاظت فنی ،حسابداری،
مدیریت بازرگانی ،مدیریت صنعتی ،مهندسی کشتی -
موتور
 رشته های فوق به هیچ وجه نیاز صنعت تجهیزات نفت و گاز
را برآورده نمی سازد و تعداد هیات علمی این دانشگاه نسبت
به سایر منابع مستعد آموزشی و پژوهشی کشور بسیار اندک
است .آیا نگاه به صنعت نفت در دیگر زیرساخت ها متناسب
با شأن صنعت نفت بوده است؟ به راحتی می توان پاسخ داد:
خیر .آیا سهم پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی متناسب با
سهم نفت از درآمد سرانه کشور می باشد؟ آیا برنامه ریزی
وزارت علوم برای تربیت نیروی انسانی صنعت نفت متناسب
با مطالبات ملی از وزارت نفت است؟ ضروری است با
نیازسنجی و برنامه ریزی رشته های دانشگاهی به ویژه در
حوزه های مهندسی و فناوری ،نگاه تخصصی تر حاکم شده و
تحصیالت با گرایشات تخصصی تر و گسترده تر به انجام
برسد تا حوزه ی تجهیزات صنعت نفت نیز دارای کرسی
های آموزشی تخصصی در دانشگاه گردد .برای مثال
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متخصصین تجهیزات حفاری ،تجهیزات دوار و تجهیزات
تحت فشار دوره های عمومی و تخصصی ذیربط را در
دانشگاه گذرانده باشند .همچنین منابع انسانی و ساختار
آموزشی وزارت نفت نیز باید برای تربیت کارشناس توسعه
ساخت داخل برنامه ریزی و اقدام نمایند .به جهت کمی در
خصوص تربیت نیروی انسانی شاخص خوبی را در کشور
داریم ولی به جهت کیفی به دلیل عدم ارتباط صنعت با
دانشگاه و پژوهشگاه های کشور با موضوع و سئواالت مطرح
در این صنعت خروجی نیروی انسانی کیفی را نمی دهد.
پژوهشگاه صنعت نفت
پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی ذیل پژوهشگاه نفت شامل
سه پژوهشکده علوم زمین ،مهندسی نفت و مطالعات مخازن و توسعه
میادین و دو مرکز توسعه نرم افزارهای باالدستی نفت و فناوری
اطالعات باالدستی نفت است .این پردیس با تکیه بر منابع انسانی
دانشی ،باتجربه و کارآمد و هم چنین تجهیزات دستگاهی مدرن و
پیشرفته ،با رویکرد کار گروهی ،سعی دارد با انجام پژوهش های
بنیادی و کاربردی ،مطالعات جامع ،انجام خدمات علمی و آزمایشگاهی
و مشاوره های علمی و مدیریتی ،نیازهای فناورانه صنعت نفت را در
حوزه باالدستی برآورده ساخته و معضالت عملیاتی این حوزه را در
کشور برطرف کند.
وزارت نفت به دلیل آنکه خود پژوهشگاه و دانشگاه مجزای دارد در این
رابطه هر چه سیاست گذاران انجام داده است بیشتر متمرکز بر درون
بخشی بوده است حال آنکه محدودیت های پژوهش بسیار زیادی برای
آنکه این فعالیت ها محدود به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت گردد،
وجود دارد.
همانطور که بنگاه های نفت و صنایع دفاع بخش های دیگر توانسته اند
نقش مثبتی در ارتقاء تولید داخلی صنعت نفت داشته باشند .دانشگاه
های دیگر نیز می توانند با همکاری وزارت نفت مشکالت پژوهشی را تا
حد مناسبی حل و فصل نمایند.
سازمان های مردم نهاد :هم اکنون سازمان های مردم نهادی زیادی
در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی فعال هستند که یکی از آن های که
در صنعت فعال است به نام استصنا نام دارد و به عنوان انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیش از  200عضو از صنعت
گران حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت است.
شرکت ها و بنگاه های تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز :اکثر
شرکت هایی که در حوزه تجهیزات صنعت نفت ایران در حال کار
هستند شرکت هایی هستند که از نظر بخشی در حوزه های دیگر
چون نظامی و نیرو و عمرانی قرار داشته اند و کمتر شرکتی را می توان
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پیدا نمود که از ابتدا با همین تخصصی وارد شده اند .حوزه های دیگر
به دلیل استاندارد پایین تر از لحاظ این و حتی بازدهی عملکرد
فناوری صنایع زودتر شکل می گیرند .ولی این شرکت ها به دلیل سود
جذاب تولید در حوزه نفت و گاز بسیار عالقمند هستند تا در این
بخش رقابت داشته باشند .کمک های پژوهشی در دانشگاه ها به عنوان
یکی دیگر از بازیگران این عرصه بسیار ناچیز و کم ارزیابی می شود در
حالی که شرکت های دانش بیان در این حوزه شکل گرفته اند ولی به
دلیل نداشتن بنیه کافی در حوزه های مالی و سرمایه ای و حتی
نیروی انسانی ماهر برای تولید با مشکالت فراوانی روبه رو هستند.
وجود تحریم ها و قطع مراودات بین المللی نیز باعث می شود تا
فعالین این حوزه نتواند از طریق کسب تجربه و دانش سایر شرکت ها
مسائل خود را حل و فصل نمایند.
این مشکل می تواند با گرنت های که از صنعت به سمت دانشگاه ها
برای حل مشکل ارائه می شود مشکالت بهبود یابند.
اولویت در خصوص هر پروژه صنعتی ،به تولید رسانیدن آن پروژه و
پس از آن ،افزایش یا حفظ سطح تولید است .لذا در کلیه مجتمع های
صنعتی ،ساخت قطعات و تجهیزات تولید جنبه فرعی داشته و اصوالً
در و ظائف مجری و بهره بردار ،پروژه ساخت تجهیزات گنجانده نمی
شود .بنابراین در آن زمان تمام توجه مسئولین وزارت نفت به راه
اندازی پروژه ها و پاسخ به نیازهای ضروری کشور بود و مجالی برای
امور با اولویت پایین تر نظیر ساخت داخل تجهیزات فراهم نبوده است.
صنعت نفت در ایران از نظر مکانی ،بسیار دور از قطب های صنعتی
ساخت تجهیزات واقع شده است .عمده ترین قطب های صنعتی کشور
در زمینه ساخت تجهیزات شهرهای تهران ،اصفهان ،اراک و مشهد
هستند که در آن زمان نیز رسوب دانش فنی در زمینه ساخت
تجهیزات در این مناطق به علت وجود صنایع خودروسازی ،فوالد و
صنایع نظامی اتفاق افتاد .لذا ایجاد ارتباط در خصوص شناخت
نیازهای صنعت نفت و توانمندی های داخلی بسیار مشکل بود و این
ارتباط با ضعف شکل می گرفت.
«پروژه ها» کلید جهش توسعه استفاده از کاالهای داخلی :عمده
ی هزینه های احداث یک پروژه در وزارت نفت مربوط به بخش
تجهیزات است .با این حال به نظر می رسد که در این قسمت با توجه
به تمرکز به حق مدیران پروژه ها در راه اندازی پروژه ها ،بحث ساخت
داخل نمودن تجهیزات نمی تواند در اولویت قرار گیرد .اما این حوزه به
قدری بزرگ و مؤثر است که قابل چشم پوشی نبوده و بنابراین توجه
به آن از منظر ساخت داخل اجتناب ناپذیر است .لذا چندین اقدام به
شرح ذیل باید مدنظر قرار گیرد.
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الف) باید کارشناسان توسعه ساخت داخل در جریان فاز مطالعاتی
پروژه قرار گیرند و پس از انجام طراحی پایه و استخراج لیست تقریبی
تجهیزات مورد نیاز ،تأمین حداکثری کاالی پروژه ها از منابع داخلی
برنامه ریزی و اطالعات کلی تجهیزات مورد نیاز اطالع رسانی گردد.
ب) اسناد مناقصات و نوع قرارداد پروژه ها باید به طور کامل ،موضوع
ساخت داخل کاالهای پروژه را حمایت نمایند و سطح طرح موضوعات
حمایتی از عناوین و بندهای کلی به ضمائم تخصصی و تفصیلی
حمایتی تبدیل گردد ،به نوعی که بهانه تراشی برای عدم تأمین
کاالهای پروژه از سازندگان داخلی توسط پیمانکار امکان پذیر نبوده و
از صوری شدن درصد داخلی سازی پروژه ها جلوگیری شود.
ج) قبل از واگذاری پروژه ها تا حد امکان وندورلیست پروژه ها نهایی
شوند و به طور کلی تدابیر الزم جهت حل و فصل مسائل تأمین
کنندگان قبل از انعقاد قرارداد اندیشیده شود .بدیهی است که با احاله
موضوعات به بعد از قرارداد ،پیمانکاران و به خصوص پیمانکاران
خارجی سعی خواهند نمود تا منویات خود را اجرایی نمایند.
د) تالش شود تا تعدادی از پروژه ها را انحصاراً با نگاه به داخل تعریف
نمود .به عنوان مثال می توان توسعه کامل یک میدان نفتی
غیرمشترک و یا احداث یک تأسیسات غیرحساب را برای تمرین
خودکفایی با نگاه به داخل تعریف نمود.
آزمایشگاه ها و مراکز کنترل کیفیت  :ضرورت توسعۀ شبکه ای از
آزمایشگاه ها و مراکز کنترل کیفیت ،که به کاالی تولید داخل و کالً
تأمین کاال تأییدیه دهد ،وجود دارد .برای مثال ،کالیبره کردن
کنتورهای مصرف گاز طبیعی یا سیستم های اندازه گیری گاز طبیعی
در مدخل شهرها یا پاالیشگاه ها و خروجی آنها نیاز به شبکۀ
آزمایشگاه های مُجازی دارد که برای انجام تست های کالیبراسیون
مجوز داشته باشند .این کار نیازمند سیستم منظمی است که هر
کاالیی ،طی آن ،مراحل مختلف آزمایشی را طی کند و مجوزهای الزم
را بگیرد .در این زمینه فعالیت های زیادی انجام شده است و تقریباً
عمدۀ کاالهای ساخت داخل ،که به وسیلۀ شرکت خریداری می شوند،
به نحوی از این مَجاری عبور می کنند.
مشکل اینجاست که این فرایند بیشتر به صورت موردی حل شده و در
موارد زیادی به صورت نظام مند درنیامده است .هنوز بسیاری از
کاالهای تولید داخل برای گرفتن مجوزهای الزم با موانع زیادی روبه
رو هستند .چنان که با وجود گسترۀ بسیار حوزۀ توزیع و مصرف گاز
طبیعی هنوز آزمایشگاه های کنترل و تأیید کیفیت کنتورها در کشور
توسعه نیافته است.
نهاد های غیر رسمی
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های اجرایی و مهندسی صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند به
دالیل شناختی که در طول زمان رسوخ نموده است ترس به تولید ملی
به وضوح وجود دارد که امور مهم و اساسی که معموالً قسمت عمده
بازگشت سرمایه را در تجهیزات دارد شرکت های ایرانی نمی توانند
انجام دهند.
دالیل دیگری را نیز پژوهشگران در این رابطه به عنوان جذابیت خرید
از شرکت های خارجی ذکر می نمایند که عمده آن سود و منفعت
های کارشناسان و مدیران و پیمانکاران از خرید خارجی است.
عده ای نیز بر این باور هستند که شرکت های ایرانی به دلیل تجربه
پایین در این بخش کارکردن با آنها بسیار سخت تر و زمان برتر است
لذا تمام تالش خود را دارند که خرید از شرکت های ایرانی اجرایی
شود.

خرید و مأموران کارفرما معتقدند تأمین کننده حق السهم ایشان را از
میزان دریافتی خود باید بپردازد تا اجازۀ پرداخت ها یا برگه های
تأییدیۀ کار او را امضا کنند.
وزارت نفت ساختار دیوان ساالری دولتی دارد و به طور کلی ،سیستم
های دولتی ،تعهد به معنی احساس هم دردی با تأمین کننده و
همراهی با تأمین کننده ندارند .کارمندان دولت حقوق خود را می
گیرند و گاه ،برای یک امضا ،یک ماه پرداخت شرکتی را به تأخیر می
اندازند.
در مقابل ،تأمین کننده هم تالش می کند به گونه ای با سیستم
قرارداد ببندد که این خطرات را از خود دور کند؛ برای این کار هم از
وسایل مشروع و نامشروع زیادی استفاده می کند؛ پرداخت رشوه ،زد و
بند با مأموران خرید و مانند آن.
روش های تأمین اعتبار هم ،متناسب با نیاز بازار ،توسعه نیافته است.

تغییر در اذهان مدیران و کارشناسان متخصص  :یک کارشناس

نهادهای رسمی

توسعه ساخت داخل دارای تخصص در شناخت تجهیزات و قطعات
حوزه ی کارشناسی خویش بوده ،به عالوه بر استانداردهای ذیربط نیز
تسلط کامل داشته و روش های بازرسی و ساخت و تولید را می
شناسند .همچنین قوانین و مقررات حوزه ی حمایت از ساخت و
مناقصات را همواره در ذهن داشته و در تنظیم فنی قرارداد و منابع
تأمین کاال دارای تبحر کامل می باشد و برای به نتیجه رساندن ساخت
بار اول یک تجهیز ،سازنده و واحدهای بهره برداری ،فنی ،تعمیرات و
بازرس ی را هماهنگ می نماید .این تخصص در مقایسه با سایر تخصص
های حوزه ی کاری مهندسین صنعت نفت طرفداری ندارد ،زیرا به
علت ماهیت ستادی بودن ،حقوق کمتری داشته و به علت عدم امکان
فعالیت در بخش خصوصی درآمدزا نیست .لذا ضروری است این
توانمندی در بدنه وزارت نفت به عنوان یک تخصص به رسمیت
شناخته شده و ارج نهاده شود.
در این زنجیره ،وظایف و کارها عبارتند از پیش بینی تقاضای کاال یا
خدمت ،انتخاب تأمین کنندگان ،سفارش مواد و تدارکات ،کنترل
موجودی ،برنامه ریزی تولید ،ارسال و تحویل و مدیریت کیفیت و
خدمت به مشتری .مدیریت زنجیرۀ تأمین عبارت است از یکپارچه
سازی فعالیت های زنجیرۀ تأمین و جریان های اطالعاتی مرتبط با
آنها ،از طریق بهبود در روابط زنجیره ،برای دستیابی به اهداف و انجام
مأموریت بنگاه.
گاهی ،تأمین کننده ،از دید واحد خرید ،کسی است که به دنبال
تحصیل سود خود به هر قیمتی است و برای دفاع از منافع شرکت ،هر
نحو سخت گیری را باید در حق او روا کرد تا از قیمت کار ارز ،یا
تکلیف بیشتری بر دوش او نهاد .در مواقعی هم ،برخی از مأموران

عدم وجود و ثبات قوانین جذاب حقوقی ،مالی و پولی برای شرکت
های بین المللی که با شرکت های ایرانی وارد همکاری شوند .باعث
عدم اطمینان سرمایه گذاری می گردد.

نهاد شناختی و فرهنگی  :در ضمیر ناخودآگاه افرادی که در حوزه
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وضعیت قراردادها :در قرارداد ها شرکت های عربی چون پتروبراس و
آرامکو دیده شده است به تازگی شرط خرید داخلی تجهیزات و اقالم
مصرفی از وندورلیست داخل است تا حدی که تخلف از این بند ممنوع
و شامل جرایم سنگین است ،این موضوع باعث گردیده که شرکت های
مهم اروپایی به ایجاد کارگاه در این شرکت های روی آورد .درحالی که
در قراردادهای ما جایی خالی این بندها تکلیفی خالی یا کم رنگ
است.
هدف گذاری و برنامه جامع ساخت تجهیزات :سند و برنامه بلند
مدت برای توسعه ساخت تجهیزات در وزارت نفت تعریف نشده است.
هر پروژه ای که در هر سازمان اجرا می شود دارای یک قسمت
مدیریت پرو ژه است که برنامه زمان بندی شده را تعریف و کنترل می
نماید .پروژه توسعه ساخت داخل ،دارای هدف ،تعریف ،برنامه و مدیر
پروژه نبوده و در یک کالم دارای سازمانی در سطح عالی نمی باشد.
فعالیتی که در حال حاضر در زمینه ساخت داخل انجام می شود،
ایجاد واحدی در مدیریت تدارکات شرکت های زیرمجموعه است که از
میان تقاضاهای ورودی ،آنهایی را که زمان کافی ،نمونه و سازنده
مناسب در اختیار دارند شناسایی و جهت ساخت داخل معرفی و
پیگیری می نمایند .این نحوه عمل را می توان یک اقدام واکنشی و
برنامه کوتاه مدت به شمار آورد.
وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری :هر یک از شرکت های
تابعه وزارت نفت در زمینه ساخت داخل سالیق و روش خودش را
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دارند .همچنین تفکیک و شفاف سازی وظایف میان معاونت های
«پژوهش و فناوری» و «مهندسی و ساخت داخل» وزارت نفت و
همچنین «شرکت پشتیبانی ساخت کاالی نفت تهران» و «جهاد
خودکفایی» وزارت نفت صورت نپذیرفته است و در بسیاری از موارد
جهت انجام یک کار تعارضاتی بروز می نماید .به عبارت دیگر وحدت
رویه در خصوص ساخت داخل وجود نداشته که این امر باعث کندی و
افزایش هزینه ها می گردد.
کندی فرآیندهای اداری ،پیچیدگی قوانین و ترس از دستگاه
های نظارتی :محدودیت عمل در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات
باعث کند شدن امور می گردد .تجربه بارها ثابت نموده که در انجام
یک پروژه ساخت تجهیز و یا قطعه ،مجموعه زمان صرف شده جهت
انجام قانونی امور و انجام مراحل اداری ،مناقصه ،عقد قرارداد ،پرداخت
ها ،مکاتبات مختلف پروند ه و ...چندین برابر زمان مورد نیاز برای تولید
یک قطعه است.
این امر نه تنها باعث از دست رفتن زمان می گردد ،بلکه منجر به
افزایش هزینه تأمین کاالی کارفرما و افزایش هزینه های سازنده و
همچنین ضرر عدم النفع کارفرما نیز خواهند شد .مثال نقض مناسب
برای این موضوع وزارت دفاع می باشد .دستاوردهای وزارت دفاع در
توسعه ساخت داخل تجهیزات نظامی در حوزه قانون برگزاری
مناقصات به دست نیامده است .بنابراین پیشنهاد می شود تا اصالحات
و شفاف سازی الزم توسط یک کار گروه از خبرگان صاحب نظر این
حوزه و قانون گذار و ناظر قانون به عمل آید تا روند اداری امور تسهیل
و تسریع گردد.
ایجاد سازوکار شفاف و قانونی:شرکت ملی نفت ایران یکی از اولین
شرکت هایی است که در ایران از رایانه استفاده کرد و آن را در
عملیات اداری خود به کار گرفت .پس از انقالب هم تا دهۀ هفتاد این
پیشتازی حفظ شد ،اما با رشد شتابان این فناوری وزارت نفت از
معماری سازمانی خود و کاربست فناوری اطالعات در سازمان خود
بازماند .در دهۀ  ،70سیستم انبارداری شرکت به نرم افزار انبارداری
مجهز شد .این سیستم قابلیت آن را داشت که اطالعات جامع انبارهای
شرکت را در اختیار متقاضی و کاربران قرار دهد .اما پس از این توفیق،
سیستم خرید هیچ وقت مکانیزه نشد؛ یعنی امروز سیستم خرید
شرکت به صورت یکپارچه و بر اساس ساز و کار واحدی صورت نمی
گیرد و اطالعات آن به صورت متمرکزی در اختیار نیست.
سیستم متمرکز خرید این امکان را به وزارت نفت می داد که به
صورت یکپارچه همۀ اطالعات خرید خود را روی سامانه ببیند و
اطالعات و گزارش های الزم را بگیرد .میزان خرید فالن قلم کاال یا
قیمت خرید آن توسط شرکت گاز و قیمت آن توسط شرکت
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پتروشیمی و قس علی هذا .امروز اطالعات خرید به صورت پراکنده ای
میان شرکت ها و پروژه های مختلف پخش است و تصویر جامعی از
میزان خرید شرکت و نحوۀ انجام آن در اختیار مدیران نیست .این بی
سامانی اطالعات موجب عدم شفافیت و مفاسد زیادی است.
رسیدن به سیستم های یکپارچه تأمین ،عالوه بر توسعۀ فناوری
اطالعات ،نیازمند فرهنگ سازمانی و تسهیل قوانین و مقررات برای
تعامل بیشتر میان شرکت ها و تأمین کنندگان است .فرهنگ سازمانی
شرکت ملی نفت ایران و ساختارهای قانونی هنوز تا چنین وضع آرمانی
ای فاصله دارند و نگاه به تأمین کننده به عنوان همکار صنعت جا
نیافتاده است .در این نگاه ،تأمین کننده به عنوان بخشی از زنجیرۀ
تأمین در کنار تولیدکننده قرار می گیرد و خود را به وسیله وی با
نیازهای بازار هماهنگ می کند .مطابق این رویکرد برخی از شرکت ها
بخشی از فرایند بازپُرسازی انبارهای خود را به تأمین کننده می
سپارند و برخی از نظارت ها و مسئولیت بازرسی خود را به قبل از
تأمین و کارخانۀ تولیدکننده می برند .از سوی دیگر ،تولیدکننده
اطالعات بازار را به صورت دائمی در اختیار تأمین کننده می گذارد و
به این وسیله تأمین کننده دائماً خط تولید خود را با بازار هماهنگ می
کند.
کد گذاری واحد تجهیزات:از جمله مشکالت سیستم تأمین ،اختالف
روش های کدگذاری کاال در شرکت های ملی نفت ،گاز و پتروشیمی و
انباشت شمار زیادی کاال در بانک اطالعاتی ،بدون درج اطالعات
مربوطه است .روال چنین است که کاالی خریداری شده با کدی در
سیستم انبارداری ثبت و طبقه بندی می شود .این کدگذاری ،محل
کاالی موجود در انبار و نوع و جنس و کارخانۀ سازنده را نشان می
دهد.
معموالً هر ماشین یا تجهیزی بر اساس اطالعاتی که سازنده در اختیار
شرکت قرار می دهد و بررسی هایی که تیم طبقه بندی انجام می دهد
دسته بندی می شود .هر اندازه این فرایند با دقت بیشتری انجام شود
تصویر روشن تری از کاالهای موجود به دست می آید و انبارداری و
خرید محصول سهولت بیشتری می یابد.
برای این کار هر یک از شرکت های نامبرده از سیستم کدگذاری
متفاوتی استفاده می کنند و سیستم کدگذاری شرکت ملی نفت ،گاز و
پتروشیمی و برخی از شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت ایران با
یکدیگر متفاوت اند .در حالی که برای داشتن بانک اطالعات متمرکزی
که ا طالعات کاالها را به روشنی و سهولت در اختیار کاربران قرار دهد
باید سیستم ثبت شرکت های مختلف با یکدیگر همسان شوند .طی
دورۀ گذشته ،بهره برداری پروژه های جدید ،مانند ده ها کارخانۀ
پتروشیمی یا پاالیشگاه های متعدد گازی ،هزاران کاالی جدید به
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سیستم اضافه کرد .لذا الزم بود هم زمان تیم های طبقه بندی آموزش
دیده و مجهزی کاالهای جدید را وارد سیستم کنند ،اما نیروی
متخصص و شرکت های صاحب دانش و توانِ انجام چنین کاری به
اندازۀ نیاز در کشور نبود و بخش های سازمانی هم به اقتضای کار
توسعه نیافتند .به طور کلی ،طبقه بندی مورد توجه الزم قرار نگرفت و
توجه به توسعه و ساخت و ساز کارخانجات جدید مدیران را از توجه به
زیرساخت های تأمین باز داشت.
حجم زیاد کار و زمان اندک موجب شد مأموران طبقه بندی معموالً
اطالعات گرفته شده از سازندگان را وارد سیستم کنند و خود ،به
صورت هوشمند ،به بررسی کاال و درج کامل اطالعات آن نپردازند.
برای مثال ،هنگام ثبت اطالعات یک پمپ ،همۀ قطعات آن را نیز به
عنوان قطعۀ یدکی وارد سیستم می کردند ،در حالی که اگر بررسی
دقیق تری صورت می گرفت روشن می شد بسیاری از این بخش ها
کاالی مصرفی هستند و در شمار قطعات یدکی محسوب نمی شوند.
منظور از کاالی مصرفی قطعه ای مانند واشر و پیچ و مهره است که به
صورت کلی در بازار قابل تهیه است و در شمار قطعات مخصوصِ ابزار
مورد نظر به حساب نمی آید.
امروز در بانک اطالعات شرکت ملی نفت ایران نزدیک دو میلیون کاال
کدگذاری شده است ،در صورتی که شمار زیادی از آنها مشابه
یکدیگرند .بسیاری از کاالها در شمار قطعات یدکی آمده ،در صورتی
که قطعۀ یدکی نیستند .اطالعات بسیاری از کاالها هم دقیق و کامل
وارد سیستم نشده است .کدهای زیاد انبارداری را با مشکل روبرو می
کند و دقت و رعایت نکردن روش های مشخص ،هنگام ورود اطالعات،
جستجوی اطالعات کاال در این بانک ها را دشوار کرده است.
البته برای تکمیل اطالعات حرکت بخشی زیادی صورت گرفته است.
هر قسمت ،بنا به نیاز خود به جنس خاصی ،اقدام به مطالعه و تهیۀ
نقشۀ صنعتی و تهیه اطالعات فنی آن نموده است .بر پایۀ این
اطالعات ،قطعات و تجهیزات زیادی ساخته شده است ،اما چنین
اطالعاتی هم ،به صورت متمرکز در پایگاهی قرار ندارد.
روشن است که در این فصل همۀ مشکالت نظام کدگذاری را نمی توان
تشریح کرد .این نکته را نیز نباید فراموش کرد که توضیح مشکالت
نباید ما را از کارهای انجام شده و زحمات کشیده شده غافل کند.
اطالع رسانی و آموزش قوانین و مقررات حمایتی به

تسهیل در اخذ اطالعات مورد نیاز سازندگان :یکی از موانع اصلی
توسعه ساخت داخل کاالهای وزارت نفت مشکالت سازندگان در اخذ
اطالعات مورد نیاز جهت ساخت می باشد .به عنوان مثال کاتالوگ و
منوال یک دستگاه خاص که سازنده قصد ساخت نمونه مشابه آن و یا
قطعه ای از آن را دارد یا در اختیار او قرار داده نمی شود و یا با
مشکالت فراوان و استفاده از روش های غیررسمی در اختیار او قرار
داده می شود .در این زمینه اخذ نمونه ،مراجعه به انبارها و سایت ها
برای رؤیت نمونه قطعه و تجهیز ،همه با مصائب و مشکالت فراوان
همراه است.
وضعیت جریان اطالعات میان بنگاه ها:عدم وجود تمرکز و سیستم
اطالعات مدیریت در حوزه ساخت کاال و تدارکات :این امر باعث موازی
کاری و از دست رفتن تجربیات می گردد .برای مثال در یک شرکت،
کاالیی خاص درخواست و برای ساخت داخل آن اقدام می شود و کار
نیز به نتیجه می رسد .اما اطالعات این پروژه در هیچ کجا ثبت نمی
شود و فرضاً پنج سال بعد که شرکتی دیگر به آن کاال احتیاج دارد،
فرآیند ساخت داخل دوباره از ابتدا شروع می گردد .بنابراین ضروری
است که به عنوان یک اقدام ضربتی مرکز اطالعات ساخت داخل ایجاد
شود .این مرکز متولی یک پایگاه اطالع رسانی خواهد بود که هرگونه
اطالعات عمومی که مربوط به ساخت داخل می گردد در آن جمع
آوری می شود .به عنوان مثال تمام پروژه های ساخت داخلی که انجام
شده و یا در حال انجام است و یا در آینده قصد انجام آن وجود دارد،
مشخص شده باشند .به عنوان اقدام کوتاه مدت باید سامانه تأمین
کاالی وزارت نفت در اسرع وقت راه اندازی و عملیاتی گردد .راه حل
میان مدت نیز آن است که هیچ عنوان اطالعاتی به صورت هارد کپی
باقی نمانده و تمام اطالعات بر روی سیستم های رایانه ای و تحت
کنترل مدیریت ها به صورت طبقه بندی شده قابل دسترسی باشند.
برنامه بلندمدت در این زمینه ،عملیاتی سازی یک سیستم
 ERP/MISبه منظور یکپارچه سازی اطالعات ایجاد شده در برنامه
ریزی میان مدت می باشد.
د) پیشنهاد تحلیل و استفاده از نتایج مطالعات طرح نصر و طرح جامع
اصالح سیستم ها و ارتقاء بهره وری شرکت ملی نفت ایران انجام شده
توسط شرکت  BAINدر جهت اصالح ساختارهای حمایت از ساخت
کاالهای مورد نیاز صنعت نفت.

سازندگان :بهترین راه حمایت از سازنده داخلی آن است که به وی

استاندارد ملی نفت و گاز :از جمله این نهادها ،استانداردهای فنی

مهارت الزم برای برخورد با ساختارهای متنوع وزارت نفت و چگونگی
دفاع از حقوق خود را آموزش داد .این کار باعث تسهیل ورود شرکت
های ناآشنا با وزارت نفت به عرصه ی ساخت کاالهای مورد نیاز وزارت
نفت شده و مهم ترین اقدام در جهت انحصارشکنی است.

ملی هستند که نقش مهمی در توسعۀ صنایع تأمین کننده دارند .پیش
از این ،استاندارد مورد نظر شرکت ملی نفت ایران مبتنی بر
استانداردهای معتبری چون استانداردهای آمریکایی تنظیم می شد و
استاندارد خاصی نداشت .در اوایل دهۀ  ،60تنظیم استاندارد ملی ایران
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در حوزۀ نفت ،موسوم به استاندارد ایرانی نفت یا Iranian
 ،Petroleum Standardزیر نظر شورایی در وزارت نفت آغاز شد و
مقرر گردید ،در مواردی که استاندارد  IPSمدونی وجود دارد ،این
استاندارد مبنای کار قرار گیرد.
هم زمان با آن ،شرکت ملی گاز ایران هم تدوین کمپانی استانداردهای
خود را آغاز کرد .این استانداردنویسی بیشتر مناسب سازی
استا نداردهای معتبر جهانی با شرایط ملی است .برای این کار مسائل
نیازمند تدوین استاندارد از حوزه های عملیاتی به سطح شرکت ها
فرستاده شده و در کمیته های مشورتی مورد بررسی قرار می گیرد و
استاندارد مربوطه تنظیم می شود.
مشکل این استانداردها ،پوشش ندادن همۀ نیازهای صنعت و مسائلی
است که تأمین کنندگان به آن احتیاج دارند .سطح علمی و فنی آنها
هم محل بحث جدی است .بیشتر این استانداردها بر پایۀ ترجمۀ متون
استانداردهای معتبر است و تحقیقی جدی دربارۀ مسائل و مشکالت
صنایع داخلی و تأمین کنندگان نیست.
پس از تدوین هم این استانداردها ضمانت عملی روشنی ندارند ،مورد
توجه و اعتبار چندانی نیستند و اجرای آنها در عمل مورد نظارت جدی
واقع نمی شود .چه بسا ،با وجود استاندارد شرکتی ،قراردادهایی بر
اساس استانداردهای دیگری منعقد می شود و در عمل به آنها ارجاع
داده می شود .به علت فقدان پوشش کامل و اعتبار ،منبع اصلی رجوعِ
تأمین کنندگان ،استانداردهای معتبر خارجی است .روشن است که
این استانداردها با شرایط ملی ما تدوین نشده و همین مسئله موجب
مشکالت و سختی هایی برای تأمین کنندگان است.
اعمال استانداردها نیازمند مراکز سنجش کیفیت و آزمایشگاه هایی
است که کیفیت کاالی تولیدی را گواهی و کاربست استاندارد در آنها
را تأیید کنند و به آنها گواهی نامه دهند .شرایط الزم برای انجام
بسیاری از این آزمایش ها در کشور فراهم نیست و اخذ برخی از این
گواهینامه ها مشکالت فراوانی دارد.
تدوین استانداردهای ملی تا حدود زیادی می تواند رافع این مشکل
باشد .مثالً ،اگر استانداردی اخذ فالن گواهی نامه را الزامی می داند ،که
به دلیل شرایط تحریم به شرکت های ایرانی خدمات ارائه نمی کند،
استاندارد ملی گواهی نامۀ مشابهی را می تواند جایگزین آن کند.
همین مثال را برای جنس مورد استفاده هم می توان آورد .اگر در
ساخت محصولی از نوع خاصی از استیل استفاده می شود که در کشور
تولید نمی شود ،ولی مشابه آن را کارخانجات فوالدی داخلی می
سازند ،استفاده از جنس مشابه را تأیید کند و مانند آن.
دامنه دانشی و فناورانه نفت و گاز
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به دالیلی که می توان حساسیت بیش از اندازه صنعت نفت از شرکت
های ایرانی دانست هنوز شرکت های ایرانی در حوزه تولید و کسب
دانش توان الزم را در این حوزه به دست نیاورده است .
به دالیل حساسیت یا نیازمندی زیاد کشور به تجهیزات ،این شرکت ها
می توانند رشد سریع و متناسبی را طی نمایند ،و اختالف را پر نمایند.
ایران در رت به هشتم ثبت اختراع در امریکا در میان کشورهای منطقه
قرار دارد و بیشتر فعالیتهای ایران در این حوزه به محصوالت نفت و
پتروشیمی مرتبط است.
پژوهشگاه صنعت نفت با ثبت  30اختراع و با اختالف چشمگیری
نسبت به دیگر شرکت ها و مراکز پژوهشی در زمینه ثبت اختراع در
جایگاه نخست قرار دارد .این مرکز پژوهشی در سال  1338تاسیس
شده و هدف اولیه آن ،پژوهش در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی است.
اتفاقی مهم در یادگیری فناوری اتفاق در اواخر دهه  80اتفاق افتاده
است آنهم مشارکت در سرمایه گذاری حوزه هایی تجهیزاتی بود که
استفاده از توان دیگر شرکت های خارجی به حساب می آیند .این
شرکت ها معموالً در مناطق آزاد به دلیل مسائل حقوقی شرکت ها
تمایل بیشتری را نشان می دهند .البته در کنار تاسیس شرکت های
موفق بودند شرکت های که حتی کارگاه خود را تأسیس نموده اند ولی
به دالیل ریسک تحریم هرگز مستقر نشدند.
چالش های فراوری پژوهش و فناوری در صنعت نفت
الف) چالش های سیاست گذاری
 .1نبود سیاست گذاری یکپارچه در حوزه پژوهشی صنعت نفت
 .2فقدان متدولوژی شخص و یکپارچه برای تعیین اولویت های
پژوهشی
چالش های فراوری پژوهش و فن آوری در صنعت نفت
الف) چالش های سیاست گذاری
 .1نبود سیاست گذاری یکپارچه در حوزه پژوهشی صنعت نفت
 .2فقدان متدولوژی مشخص و یکپارچه برای تعیین اولویت های
پژوهشی
 .3فقدان رویکرد یکپارچه در تعیین سبد پژوهش و فن آوری های
مورد نیاز
 . 4فقدان تمرکز در بودجه بندی پژوهشی و واگذاری طرح های
پژوهشی متناسب با اولویت های صنعت نفت
 .5نبود ارتباط و یکپارچگی مؤثر میان موضوعات مهندسی ساخت و
تولید و مهندسی طراحی پایه با مراکز پژوهش و فن آوری
 .6مشخص نبودن چگونگی انتقال و ارزیابی تکنولوژی در صنعت نفت
 . 7خالء وجودی یک مرکز جامع و یکپارچه برای رصد تکنولوژی به
منظور تصمیم سازی مؤثر
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 .8کمبود حضور مؤثر مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری در
فرآیند تبدیل ایده به محصول و انتقال تکنولوژی
 .9شفاف نبودن اهداف پژوهشی واحدهای مجری پژوهش درون
صنعت در تعامل با مدیریت های پژوهش و فن آوری شرکت ها
 .10فقدان متدولوژی مناسب در تجاری سازی محصول (فرآیند ایده تا
بازار)
 .11خالء وجودی قطب های علمی تخصصی در فعالیت های حوزه
باالدستی صنعت نفت

* امید حسین ابیانه نظری دانشجوی دکتری سیاست گذاری
علم و فناوری ،دانشگاه علم و صنعت ایران
منابع:
.1
.2

ب) چالش های مقرراتی
 .1دوگانگی تصمیم گیری برای جذب ،ارتقاء و جبران خدمات شاغلین
واحدهای مجری درون صنعت به دلیل تبعیت دوگانه از مقررات حاکم
بر دو وزارت خانه نفت و علوم
 .2نبود مکانیزم های تشویقی مناسب در مقررات موجود برای جلب
بخش خصوصی در انجام فعالیت های تجاری سازی
 .3ناکارآمدی مقررات جذب و نگه داشت پژوهشگران
 .4فقدان قوانین و مقررات مدون برای رعایت حق مالکیت فکری

.3
.4
.5

.6

ج) چالش های اجرایی
 .1کارآمد نبودن ساختار سازمانی مدیریت ها و واحدهای پژوهش و
فن آوری در شرکت ها
 .2فقدان یک بانک اطالعاتی جامع و در برگیرنده عناوین و چکیده
پروژه های انجام شده و در دست اقدام ،مجریان ،امکانات ،نیازمندی ها
و اولویت های صنعت نفت
 .3عدم استفاده مناسب از ظرفیت های بالقوه مراکز مجری پژوهش در
صنعت نفت
 .4ضعف ارتباط و هماهنگی میان واحدهای پژوهشی و فن آوری با
واحدهای طراحی ،مهندسی و عملیاتی صنعت نفت
 .5نبود نقش مؤثر پژوهش در توسعه و انتقال تکنولوژی
 .6ارتباط ضعیف میان مهندسین مشاور در زمینه های مهندسی پایه با
مراکز مجری پژوهش
 .7کم عالقگی مهندسین مشاور کشور برای فعالیت در زمینه های
مهندسی پایه
د) چالش های نظارتی
 .1عدم پیش بینی ساختار مناسب نظارتی در زمینه پژوهش و فن
آوری
 .2نبود نظارت اثربخش بر ارکان و واحدهای پژوهشی
 .3عدم به کارگیری شاخص های مناسب برای نظارت بر اجرای
پژوهش ها
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.7

.8
.9

پرویز نوری کوهانی؛ ره یافتی بر نظام جامع راهبردی
پژوهش ،نشریه اکتشاف شماره 74آذر 89
سعیده شفیعی -محمدحسن صبوری دیلمی؛ چالش ها و
محدودیت های پیش رو -شماره  241 -250مجله اطالعات
سیاسی اقتصادی
خبرگزاری تسنیم؛  12تیر  1396کد خبر 209
خبرگزاری مهر؛  94/2/14کد خبر 2567873
صدری افقه؛ توسعه ساخت داخل در صنعت نفت گذشته،
حال ،آینده ماهنامه اکتشاف و تولید شماره  89اردیبهشت
1391
محمد حسینی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی تامین کاال در
صنعت نفت فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و
فناوری سال ششم شماره  2تابستان 95
ناصر چاووشی ،سعدائی کریم زاده؛ بررسی توان رقابتی
شرکت های پاالیش نفت از طریق اندازه گیری شاخص های
ضریب حمایت -مطالعه موردی شرکت پاالیش نفت اصفهان؛
فصل نامه مطالعات اقتصادی انرژی ،سال سیزدهم ،شماره
 53سال 1396
چشم انداز انرژی در افق  1404فصل سوم صفحه 247
Organization of Purchasing and BuyerSupplier
Relationships
in
Large
Construction CompaniesMikael FrödellISBN 978-91-7597-043-1© Mikael Frödell,
2014

[]1تعاریف باالدستی صنعت نفت
صنایع باالدست در صنعت نفت عادتی است که در بخش های
جستجو ،اکتشاف ،حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد.
صنایع باالدستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می شود.
عملیات باالدست نفت و گاز در قانون اصالح قانون نفت مصوب  1تیر
 1390اینگونه تعریف گردیده است کلیه مطالعات ،فعالیت ها و
اقدامات مربوط به اکتشاف ،حفاری ،استخراج ،بهره برداری و حمایت از
منابع نفتی ،انتقال ،ذخیره سازی و صادرات آن مانند پی جویی ،نقشه
برداری ،زمین شناسی ،ژئو فیزیک ،ژئو شیم ،حفر و خدمات این
چاهها ،تزریق گاز  ،آب ،هوا یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و
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حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع
وابسته ،تحدید حدود ،حفاظت و حراست آن ها برای عملیات تولید و
قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه ،صادرات ،استفاده یا
عرضه برای عملیات پایین دستی را شامل شود.
مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کاال و مواد صنعتی ،آموزش و
تأمین نیروی انسانی ،ایجاد و حفظ ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و
انجام کلیه فعالیت های الزم جهت ایجاد و ارتقاء و انتقال فناوری برای
پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات باالدست محسوب می شود.
[2]. Vendor list
(بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری
ساخت  ۱۷۶فروند شناور با سرمایه گذاری  ۱.۷میلیارد
دالری
(خبرگزاری تسنیم  2مرداد )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،احمد رفعت با اشاره به
طرح تحول صنایع دریایی کشور با مشارکت بخش دولتی و خصوصی
اظهار کرد :مقابله با تحریم های اعمال شده نیازمند استفاده از ظرفیت
داخلی کشور است و در همین رابطه  176فروند شناور با حجم سرمایه
گذاری حدود 1.7میلیارد دالر طی مدت سه سال ساخته می شود.
وی با بیان اینکه این شناورها در یاردهای ایرانی ساخته خواهند شد،
افزود 59 :درصد قطعات این شناورها ساخت داخل و  41درصد هم
قطعاتی است که ساخت داخل آنها وجود ندارد و ناچار به واردات آن
هستیم.
وی با بیان این که در طرح تحول صنایع دریایی تحول بزرگی در
صنعت کشور ایجاد خواهد شد ،تصریح کرد :این طرح شامل تمامی
شناورهایی که کشور به آن نیازمند است و بخشی از آنها شناورهای
خدماتی بوده توسط  4شرکت ایرانی ساخته می شود.
به گفته وی ،این طرح در شورایعالی صنایع دریایی کشور تصویب و
 27تیرماه ابالغ شده است( .بازگشت به فهرست)
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امضای  ۴قرارداد سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای
توسعه تنها بندر اقیانوسی ایران
(خبرگزاری تسنیم  4مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم صبح امروز در مراسمی
با حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ،مدیرعامل شرکت عمران
شهرهای جدید ایران ،معاون معماری و شهرسازی وزیر راه ،استاندار
سیستان و بلوچستان و تعدادی از مقامات محلی و نمایندگان
مجلس آغاز مراسم  4قرارداد و یک تفاهمنامه سرمایه گذاری در بندر
شهید بهشتی چابهار امضا شد.
بر این اساس قرارداد جمع آوری مواد زائد کشتی ها به روش، BOT
قرارداد احداث مخازن نگهداری ، LPGقرارداد احداث مخازن فرآورده
های نفتی ،قرارداد احداث انبار چند منظوره و تفاهمنامه مینی
پاالیشگاه به ارزش  150میلیون دالر امضا شد.
ارزش  4قرارداد سرمایه گذاری  184میلیارد تومان اعالم شده است.
(بازگشت به فهرست)

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی
(خبرگزاری تسنیم  8مرداد )97

خبرگزاری تسنیم« ،حمایت از کاالی ایرانی»؛ نام و عنوانی که رهبر
انقالب سال  1397را بجا و دقیق از آن ،برای نامگذاری و برون رفت
اقتصاد کشور از مشکالت استفاده کرد .البته این اول بار نیست که
شعار سال با عنوانی اقتصادی هدفگذاری شده و برنامه ساالنه کشور
در راستای حل مشکالت اقتصادی مردم مطابق آن نگاشته و ترسیم
میشود و پیشتر هم با عناوینی همچون «اقتصاد مقاومتی» بر
استفاده از "تولید" و "توان داخلی" برای برون رفت از مشکالت تاکید
شده بود.
بر این اساس در حالی سال  1397با عنوان «حمایت از کاالی ایرانی»
نام گذاری شده است که برای تحقق این امر همه ارکان کشور اعم از
قوای مجریه ،مقننه و قضاییه در کنار سایر ارگانها ،نهادها و بازارها و
 ...وظیفه سنگینی را بر عهده دارند؛ البته در این میان بنظر میرسد
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بازار سرمایه با توجه به رسالت خطیر و با اهمیت خود که تامین مالی
ارزان و شفاف بنگاهها و صنایع است میتواند نقش مهم و کلیدی را
ایفا کند .این موضوع در شرایطی نمود بیشتری هم پیدا میکند که
بحث تحریمهای بینالمللی مطرح میشود و محدودیتهای ایجاد شده
تا حدودی بر صنایع و اقتصاد کشور اثرات خود را میگذارد ،و در این
میان بازار سرمایه میتواند در نقش یک ضربهگیر در راستای کاهش
اثرات تحریمی فعالیت کند.
همچنین یکی دیگر از مزایای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه
در راستای تامین مالی صنایع و بنگاههای کشور با هدف تحقق شعار
حمایت از کاالی ایرانی در این است که عالوه بر این که تامین مالی
صنایع و شرکتها از مسیری غیر از سیستم گران قیمت تسهیالت
بانکی صورت می گیرد و این رویا در بستری از شفافیت و تامین مالی
ارزان قیمت اتفاق میافتاد ،نقدینگی سرگردان و سیلآسای جامعه نیز
در خدمت تولید ،آن هم از مسیری مناسب قرار میگیرد و تا حدود
زیادی سایر بازارها از جمله مسکن ،خودرو ،ارز ،طال و سکه و در نتیجه
اقتصاد کشور نیز از صدمات سرازیر شدن نقدینگی بیبرنامه محافظت
میشوند.
افزون بر این مردم نیز ضمن این که از محل سرمایهگذاری خود در
بازار سهام کسب سود و منفعت میکنند ،هم به پویایی و رشد اقتصاد
کشور کمک کرده و در آن شریک میشوند ،و هم با این اقدام از
لطمات و صدمات سرگردانی نقدینگی در کوچه پسکوچههای اقتصاد
و سایر بازارها در امان میمانند.
این در شرایطی است که تولید کشور نیازمند تامین مالی مستمر و
کمهزینه در بستری شفافیت است و بدین منظور بازار سرمایه میتواند
یکی از شاهراهایی باشد که در جذب سرمایههای خرد و کالن جامعه،
با هزینه اندک همراه با افزایش شفافیت و کاهش هزینه تمام شده
تامین مالی بنگاهها نقش بسزایی ایفا کند.
البته تحقق این رویاهایی شیرین به فراهم آوردن زیرساختها و
بسترهای مختلفی هم نیازمند است؛ از جمله این که باید رویکرد
اقتصادی دولت به سمت بازار سرمایهمحوری شدن اقتصاد پیش برود.
تا جایی که برخی کارشناسان بر این باورند که چون سازمان بورس و
اوراق بهادار همانند بانک مرکزی از ارکان زیرمجموعه وزارت امور
اقتصادی و دارایی محسوب میشود ،بنابراین رییس بورس کشور هم
باید در جلسات هیات دولت حضور مستمر داشته باشد و در تصمیمات
اقتصادی حضور داشته و به آنها زنگ و لعاب بازار سرمایهای بدهد.
از سوی دیگر بدنه سازمان بورس و بازار سرمایه کشور نیز باید عالوه
بر تسهیل پذیرش و فراهم آوردن حضور بهتر و آساتر صنایع و
شرکتها در بازار سهام ،اقداماتی چون از میان برداشتن قوانین و
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مقررات دست و پاگیر از جمله حذف حجم مبنا ،دامنه نوسان ،توقف
طوالنی مدت نمادها و  ...و نیز اعمال مشوقهای مالیاتی و ارائه
تسهیالت بیشتر به شرکتهای حاضر در بازار سرمایه را در دستور کار
خود قرار دهد.
همچنین نکته دیگر در خصوص تاثیرگذاری بازار سرمایه در تحقق
شعار حمایت از کاالی ایرانی موضوع فرهنگسازی و اطالعرسانی
مناسب ،دقیق و گسترده با استفاده از پتانسیل رسانه و وسایل ارتباط
جمعی در این زمینه است؛ چرا که نداشتن شناخت و اطالعات کافی از
سوی برخی تصمیمگیرندگان اقتصادی در خصوص سازوکار و ابزارهای
متنوع تامین مالی و معامالتی در بازار سرمایه یکی از مشکالت موجود
بر سر راه تامین مالی صنایع و بنگاهها از این مسیر است؛ که البته در
این زمینه باید فرهنگسازی گستردهای میان نمایندگان مجلس،
پژوهشگران ،دانشجویان و عامه مردم هم صورت گیرد.
در مجموع باید گفت در شرایطی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها از
ظرفیتهایی همچون نرخ پایین تامین مالی برای شرکتهای بزرگ و
بنگاههای کوچک و متوسط ،وجود مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای
حاضر در این باز ار ،بروکراسی کمتر اداری ،نظارت مستمر و دقیق نهاد
ناظر در کلیت بازار سرمایه و معامالت آن ،کاهش هزینه تمام شده
صنایع و بنگاه ها در راستای تامین مالی ،نظارت کافی و برخوردهای
حقوقی و قضایی با متخلفان ،ارائه صورتهای مالی و گزارشات شفاف و
قابل استناد به عموم مردم بهصورت مستمر و  ...برخوردار است که
بدون شک هدایت نقدینگی جامعه به سمت این بازار میتواند گامی
مهم و موثر در راستای تحقق شعار «حمایت از کاالی ایرانی» و تکیه
بر «تولید و توان داخلی کشور» و همچنین حل مشکالت اقتصادی
مردم باشد.
* مهدی حاجیوند (بازگشت به فهرست)

ساخت کارخانه ایرانی تولید روغن در عمان /مذاکره با
قطریها برای سرمایه گذاری مشترک
(خبرگزاری تسنیم  9مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمد سعیدی کیا در
جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با رهبر معظم انقالب ،اظهار کرد :در
این دیدار رهبری تاکید کردند برای توسعه فعالیت های اقتصادی ایران
در خارج کشور الزم است شناخت بیشتری از اقدامات انجام شده در
خارج داشته باشیم ،به همین دلیل نیز نشست روسای نمایندگی های
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ج مهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با مدیران بنیاد مستضعفان
برگزار شد.
وی با بیان این که بنیاد مستضعفان کمتر برای نمایندگی ایران در
خارج کشور شناخته شده است ،تصریح کرد :یکی از اهداف ما این بود
که از مجموعه توانمندی ها و امکانات سایر کشورها در رابطه با
صادرات و سرمایه گذاری در خارج کشور که می تواند وجود داشته
باشد از اطالعات و رهنمودهای سفرا استفاده کنیم.
وی افزود :امیدواریم توسعه صادرات را به عنوان یکی از بندهای مهم
اقتصادی مقاومتی را در کارهای بنیاد مستضعفان توسعه دهیم .در سه
سال گذشته برنامه صادرات قویا دنبال شده است به طوریکه میزان
صادرات در سال  95نسبت به سال  94بالغ بر  43درصد و سال  96در
مقایسه با سال  95نیز  48درصد رشد صادرات داشته ایم.
وی یادآور شد :بنیاد در زمینه کشاورزی ،دامداری ،سیمان و فوالد
توانمندی های خیلی باالیی دارد 13 ،درصد سیمان کشور توسط بنیاد
تولید می شود ضمن این که زنجیره کامل تولید فوالد به تدریج در
حال تکمیل است.
رئیس بنیاد مستضعفان با یادآوری فعالیت این نهاد در حوزه
گردشگری و صنایع غذایی ،گفت :باید برای تداوم صادرات سرمایه
گذاری های مشترک با کشورها دیگر داشته باشیم .در بخش روغن و
روا نکاوها توانمندی های زیادی داریم به طوریکه هم اکنون در حال
ساخت کارخانه مشارکتی تولید روانکاو ،فوالد وسیمان در عمان
هستیم.
سعیدی کیا با تاکید براین که در کشورهایی مانند عراق ،عمان
و..شرکت توانمند در بخش کارهای چوبی در حال فعالیت است ضمن
این که در این زمینه مذاکراتی با قطری ها در جریان است ،اظهار کرد:
حدود  50شرکت بنیاد به سایر کشورها صادرات دارند و هم آکنون 32
شرکت بنیاد مستضعفان باالی یک میلیون یورو صادرات دارند.
وی با بیان این که صادرات شرکت ها هم اکنون  750میلیون یورو
است که با احتساب گردشگری بیش از  900میلیون یورو است ،ادامه
داد :شرکت های بنیاد مستضعفان به  32کشور صادرات باالی یک
میلیون یورویی دارند و در حال توسعه بازارهای صادراتی هستیم.
وی در خصوص تحریم ها نیز گفت :یکی از کارهایی که می توان در
این رابطه انجام داد همین بخش اقتصاد و توسعه صادرات است .وقتی
با سایر کشورها سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم می توانیم
فضاهای جدیدی را برای مقابله با تحریم باز کنیم .وقتی برخی کشورها
ما را تحریم می کنند باید بدانیم که اینها همه دنیا
نیستند ،کشورهای زیادی آمادگی همکاری با ایران را دارند .باید
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رابطه اقتصادی را با این کشورها تقویت کنیم که پشتوانه رابطه خوب
سیاسی ایران باشد( .بازگشت به فهرست)

افزایش ۴۰۰درصدی اقبال به صندوقهای سرمایهگذاری
در بورس
(خبرگزاری تسنیم  17مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در چهارمین ماه امسال
تعداد  58307میلیون سهم به ارزش  116784میلیارد ریال از طریق
معامالت الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب حدود  31.68و
 23.1درصد از کل معامالت را شامل می شود .در بازار اوراق بدهی در
 4ماه گذشته تعداد  36میلیون برگه به  34823میلیارد ریال مورد
مبادله قرار گرفته است.
این درحالی است که در این مدت تعداد  1267میلیون واحد از
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل
بیش از  12921میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با
 443درصد رشد و  418درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 96
همراه شد.
همچنین نسبت  P/Eبازار در تیرماه برابر با  6.34مرتبه بوده است که
در این مدت به دلیل عدم الزام ارایه پیش بینی سود شرکت های واقع
در صنعت سرمایه گذاریها 17 ،شرکت فعال در این گروه در
گزارش  P / Eلحاظ نمی گردد .بنابراین ،نسبت قیمت به عایدی ( P /
 )Eمحاسبه شده بر مبنای ارزش بازار  273شرکت  4014886میلیارد
ریال و سود پیش بینی شده بیش از  633612میلیارد ریال است.
افزون بر این بررسی صنایع از نظر ارزش بازار در اولین ماه از تابستان
نشان می دهد گروه محصوالت شیمیایی با در اختیار داشتن 28
شرکت و ارزش بازار یک میلیون و  96هزار میلیارد ریالی در رتبه اول
قرار دارد ،فلزات اساسی با  663هزار میلیارد ریال و استخراج کانه های
فلزی با  356هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص
داده اند.
همچنین بیشترین ارزش معامالت را بین تاالر های منطقه ای به
ترتیب تاالر منطقه ای کیش با مبادله  61790میلیارد ریال ،تاالر
منطقه ای اصفهان با مبادله  7674میلیارد ریال ،تاالر منطقه ای مشهد
با مبادله  4971میلیارد ریال ،تاالر منطقه ای تبریز با مبادله 3720
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میلیارد ریال و تاالر منطقه ای یزد با مبادله  3720میلیارد ریال به نام
خود ثبت کردند( .بازگشت به فهرست)

اظهارات برخی مسئوالن دولتی پیام منفی به
سرمایهگذاران میدهد
(خبرگزاری تسنیم  19مرداد )97

متاسفانه در ماههای اخیر ،شاهد برخی موضعگیریهای در خصوص
فروشگاههای زنجیرهای بزرگ از سوی برخی مسووالن دولتی بودهایم
که افزون بر نکات ذکرشده ،پیام منفی به سرمایهگذاران داخلی و
خارجی این بخش خواهد داشت .علی ایحال همانطور که ذکر شد،
بهتر است بهجای ایجاد محدودیت برای فروشگاههای بزرگ،
حمایتهای فکری الزم برای ارتقای فروشگاههای کوچک بهویژه در
قالب تجربه جهانی فرانچایز موردتوجه قرار گیرد.
برای مشاهده تصویر این نامهاینجاکلیک کنید( .بازگشت به فهرست)

رشد  ۱۲درصدی سرمایه گذاری در ساختوسازها
(خبرگزاری تسنیم  30مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اقتصادی تسنیم ،غالمحسین
شافعی رییس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران طی
نامهای به جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری نوشت :فروشگاههای
زنجیرهای از مزیتهای متعددی برای تولیدکننده ،مصرفکننده و
اقتصاد کشور برخوردارند که ازجمله آن میتوان به کاهش طول
زنجیره تامین ،افزایش کیفیت محصوالت ،کاهش قیمت تمامشده،
شفافیت و نظارت بیشتر ،کاهش حضور کاالی قاچاق در نظام توزیع،
ساماندهی مالیات و همچنین افزایش بهرهوری و رقابتپذیری کاالهای
ایرانی اشاره کرد.
قانونگذار ،رشد20درصدی فروشگاههای زنجیرهای در نظام توزیع،
طی برنامه ششم توسعه را موردتوجه قرار داده است .از سوی دیگر،
توسعه فروشگاههای زنجیرهای و استفاده کشور از ظرفیتهای متعدد
آن ،به معنی کنار گذاشتن مطلق فروشگاههای کوچک و متوسط
نیست.
راهحلی که در کشورهای توسعهیافته موردتوجه قرارگرفته است،
نوسازی شبکه فروشگاههای کوچک در قالب «فرانچایز» است که
امکان رقابتپذیری این فروشگاهها در کنار فروشگاههای بزرگ
زنجیرهای را فراهم میکند؛ بدون اینکه حقوق مصرفکننده و
تولیدکننده ،قربانی انحصار یا ناکارآمدیهای سنتی شود .بهبیاندیگر،
نوسازی شبکههای توزیع کاالیی ،شامل دو اقدام همزمان یعنی توسعه
فروشگاههای بزرگ زنجیرهای از یکسو و بازسازی شبکههای توزیع
سنتی از سوی دیگر میشود.
ازاینرو ،دولت میتواند از طریق ساماندهی واحدهای خردهفروشی
سنتی ،تحت حمایت و نظارت فروشگاههای بزرگ ،ضمن حمایت
دوجانبه از منافع واحدهای خردهفروشی و واحدهای زنجیرهای ،با
تأکید بر شبکهسازی ،نوآوری و رعایت منافع تولیدکننده و
مصرفکننده و حقوق عمومی ،به ارتقای بهرهوری در این بخش و
درعینحال مدیریت مطلوبتر منافع ذینفعان مختلف کمک کند.
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به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی چگنی اظهار کرد :بر
اساس آمارهای جدید بانک مرکزی ،همان طور که انتظار می رفت
سال گذشته فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی با رشد مثبت
همراه شد و سرمایه گذاری در این حوزه (ساخت و ساز) ،طی  9ماه
اول سال  96رقمی معادل  12درصد نسبت به مدت مشابه در سال 95
افزایش پیدا کرد.
وی یادآور شد :رشد نسبی در تیراژ صدور پروانه های ساختمانی در
مناطق شهری کشور و همچنین رشد مثبت ارزش افزوده بخش
ساختمان در سال  96که فصل گذشته جزییات آماری آنها اعالم شد،
مشخص کرد فعالیت های ساختمانی نیز به تبعیت از معامالت خرید و
فروش مسکن در شهرها ،از رکود خارج شده است .با این حال اکنون،
میزان سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در ساخت و
سازهای مسکونی و غیرمسکونی طی سال گذشته ،عالمت سوم در
تایید رونق ساختمانی به حساب می آید.
به گفته وی ،سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان بعد از آخرین
سقوط در فصل بهار ،در سه فصل بعد از آن ،در مسیر رشد مثبت قرار
گرفت و در یک سال  ،96رقمی معادل  1.2درصد رشد کرد .بخش
ساختمان در سال های  94و  95تحت تاثیر رکود سنگین حاکم بر
این بخش ،به ترتیب با رشد منفی  13درصدی و  17درصدی مواجه
شده بود.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه گفت و گو با هیبنا ،با تشریح
ترکیب سرمایه گذاری ساختمانی در  9ماه اول سال گذشته ،افزود :در
مجموع سه فصل اول پارسال بخش خصوصی  55هزار و  913میلیارد
تومان در ساخت و سازهای شهری سرمایه گذاری انجام داد که از این
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رقم 14 ،هزار میلیارد تومان برای ساخت و سازهای جدید (شروع
پروژه های ساختمانی جدید) 32 ،هزار میلیارد تومان برای پروژه های
در حال ساخت و  9هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل ساختمان های
نیمه کاره صرف شد.
چگنی علت رشد  51درصدی سرمایه گذاری ساختمانی در حوزه
تکمیل پروژه های نیمه کاره در شهرهای کشور را واکنش سازنده ها به
رونق معامالت مسکن سال  96اعالم کرد و گفت :معموالً زمانی که
بازار خرید و فروش مسکن به حرکت در می آید ،سازنده ها برای
فروش بیشتر ترغیب می شوند و در نتیجه پروژه هایی که در زمان
رکود تعریف کرده اند و در آن زمان تمایلی به تکمیل آن نداشتند را
با سرعت قابل توجهی در مسیر تکمیل ،فعال می کنند.
وی افزود 42 :درصد از سرمایه گذاری ساختمانی بخش خصوصی در 9
ماه اول سال گذشته ،در سه استان تهران ،اصفهان و فارس صورت
گرفته است .میزان سرمایه گذاری ساختمانی در استان تهران 27.5
درصد افزایش از خود نشان می دهد.
آمار بانک مرکزی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار ساخت و
ساز نشان می دهد :در  9ماه اول پارسال  96هزار و  919ساختمان با
کاربری مسکونی و غیرمسکونی در شهرهای کشور ساخته شده است
که به لحاظ تعداد کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرده است .سطح
کل زیربنای این ساختمان ها  55میلیون و  708هزار مترمربع برآورد
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 ،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.
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(بازگشت به فهرست)

صادرکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند
(خبرگزاری تسنیم  1مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،رحیم زارع با حضور در بخش خبری 21
شبکه یک سیما بیان اینکه این کمیسیون و کمیته های مختلف حدود
یک سال و نیم با دعوت از بخش خصوصی روی الیحه اصالح قانون
مالیات بر ارزش افزوده در حال کار هستند ،گفت :تغییرات در این
قانون به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
عضو کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس شورای اسالمی افزود :در حوزه تولید و کشاورزی معافیت
مالیاتی در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است.
وی ادامه داد :مالیات با نرخ صفر برای صادرکنندگان و مالیات با نرخ
ترجیحی  3درصد و مالیات با نرخ  9درصد هم پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با سامانه مودیان  ،شفافیت ها
بیشتر شده و فرآیند به گونه ای است که در نهایت ،مصرف کننده
واقعی باید مالیات را پرداخت کند.
وی افزود :الیحه دولت در باره صندوق مکانیزه را اصالح کردیم و
مکمل قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی
اضافه کرد :موارد تشویقی برای کسانی که این صندوق ها را نصب می
کنند در نظر گرفته شده است از جمله اینکه مالیات آن ها کاهش می
یابد و این موضوع به شفاف سازی بیشتر کمک می کند( .بازگشت به
فهرست)
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کمپانیهای خارجی از صدور پرفورمای قطعات طفره رفتند/

تجارت  ۳۰میلیارد دالری ایران در  ۴ماه

مسیر واردات تغییر کرد

(خبرگزاری تسنیم  6مرداد )97

(خبرگزاری تسنیم  5مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در حالی که در رسانه
ها به صورت گسترده مساله تامین ارز کاالهای وارداتی مورد توجه قرار
گرفته است به نظر می رسد بعد از التهابات اولیه و شناسایی چالشهای
سیاست جدید ارزی دولت رفته رفته چالشهای قدیمی کم رنگ تر و
مشکالت جدیدی برای تولیدکنندگان واقعی ایجاد شده است.
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت ،کاالهای اساسی با ارزهای حاصل
از صادرات مواد نفتی تامین خواهد شد ،همچنین در گروه دو کاالیی
عمدتا قطعات مصرفی کارخانجات قرار گرفته اند که قرار است ارز مورد
نیاز این دست کارخانجات از طریق سامانه نیما و ارز حاصل از صادرات
پتروشیمیها با نرخ  4200تومان تامین شود .اطالعات موجود نشان
میدهد رفته رفته سیاست جدید ارزی دولت سرو شکل مناسب خود را
پیدا کرده و مشتریان واقعی ارز بانکی و سامانه نیما نیز در حال
شناسایی شدن هستند تا تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.
یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور در این خصوص میگوید ،در حال
حاضر مشکلی از باب دریافت ارز برای کاالهای گروه دو وجود ندارد و
بر خالف ادعاهای مطرح شده روندهای وارداتی با چالشهای بزرگ رو
به رو نیست .ظاهرا سخت گیری بانک مرکزی برای برخی
واردکنندگان به دلیل کاهش تخلفات در این زمینه میباشد و
تولیدکنندگان واقعی مشکل جدی برای دریافت ارز ندارند.
این در حالی است که اخیرا برخی شرکتهای بزرگ خارجی که تامین
قطعات و مواد اولیه برای مونتاژ کاال در داخل از سوی آنها انجام
میشود در صدور پرفورما یا پیش فاکتور برای طرف ایرانی سنگ
اندازی کردهاند .گفتنی است ،پیش فاکتور برای ثبت سفارش واردات
الزامی است و یکی از مراحل اولیه واردات کاال و قطعات میباشد .ظاهرا
شرکتهای ایرانی نیز روشهایی را برای عبور از این چالش در دستور کار
خود قرار داده اند اما به هر حال باید این نکته نیز در مذاکرات با
طرفهای حاضر در برجام مورد توجه قرار گیرد تا تامین مواد اولیه مورد
نیاز کارخانجات کشور با چالش رو به رو نشود( .بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار
ماهه نخست با  271میلیون دالر مازاد تراز تجاری همراه شد
و صادرات غیرنفتی کشورمان  14و  69صدم درصد افزایش یافت.
صادرات
براساس گزارش دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران،
صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به  15میلیارد و  450میلیون دالر
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان  14و  69صدم
درصد افزایش داشت.
سال گذشته در همین مدت  13میلیارد و  471میلیون دالر کاال به
خارج از کشور صادر شده بود.
براساس این گزارش صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار
ماهه نخست سالجاری نسبت به سال گذشته  7و  73صدم درصد
افزایش یافته است .صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و
عراق به ترتیب با افزایش  31و  95صدم درصدی و  23و  19صدم
درصدی همراه شد و شاهد افت  40و  48صدم درصدی صادرات
کشورمان به کره جنوبی بودهایم .همچنین طی این مدت میزان
صادرات غیرنفتی به افغانستان  30و  69صدم درصد و سایر کشورها
 21و  30صدم درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در چهار ماهه نخست سالجاری تشریفات گمرکی 48
میلیون و  953هزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت
الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این
مقدار  11میلیون و  552هزار تن سهم واردات و  37میلیون و 401
هزار تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود  .با کمک سامانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطالعات تمامی
کاالهای وارداتی و صادراتی در بانک اطالعات تجارت خارجی کشور به
تفکیک جزییترین اطالعات ثبت میشود.
واردات
این گزارش میافزاید؛ در چهار ماهه نخست سالجاری به میزان 15
میلیارد و  179میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل  4و  5صدم درصد کاهش را نشان میدهد.
عمدهترین کاالهای صادراتی

بولتن داخلی تولید ملی |20

اقالم عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال  97به
ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و  864میلیون دالر،
پروپان مایع شده به ارزش  691میلیون دالر ،روغنهای سبک و
فرآوردهها بجز بنزین  555میلیون دالر ،پلیاتیلن گریدفیلم به ارزش
 411میلیون دالر و متانول به ارزش  407میلیون دالر بوده است.
اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سالجاری نیز به ترتیب
شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با  726میلیون
دالر ،ذرت دامی به ارزش  711میلیون دالر ،برنج به ارزش 675
میلیون دالر  ،لوبیای سویا به ارزش  492میلیون دالر و گوشی تلفن
همراه به ارزش  228میلیون دالر بوده است.
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی
عمدهترین خریداران کاالهای ایرانی در چهار ماهه نخست سالجاری
به ترتیب شامل چین به ارزش  3میلیارد و  46میلیون دالر ،امارات
متحده عربی با  2میلیارد و  808میلیون دالر ،عراق با  2میلیارد و
 522میلیون دالر ،افغانستان با یک میلیارد و  108میلیون دالر و
جمهوری کره با  821میلیون دالر و سایر کشورها به ارزش  5میلیارد
و  145میلیون دالر بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب
شامل کشورهای چین با  3میلیارد و  890میلیون دالر ،امارات متحده
عربی با  2میلیارد و  169میلیون دالر ،جمهوری کره با  987میلیون
دالر ،هند با  912میلیون دالر و آلمان با  753میلیون دالر بوده است.
گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند
در گمرک  ،در حال حاضر جزئی ترین اطالعات ترخیص انواع کاال در
تمامی گمرکات  ،به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است
که چه کاالیی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کاال  ،مجوزها  ،وزن و
ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار
بارگیری و در آنجا تخلیه شده است( .بازگشت به فهرست)

صادرات بیش از اندازه شیر خشک بازار داخلی را به هم
ریخت
(خبرگزاری تسنیم  7مرداد )97
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزرای تسنیم ،افزایش نرخ ارز انگیزه
صادر کنندگان را برای افزایش حجم صادرات به شدت باال برده است
به طوری که شاهد رکورد زدنهای عجیب صادراتی در برخی از بخشها
هستیم به طوری که صادرات سیب در سال جاری  6برابر شده و
قیمت آن در بازار داخلی افزایش یافته است و به تازگی نیز دبیر
انجمن صنایع لبنی خبر از افزایش چمشگیر صادرات شیر خشک را
داده که منجر به کمبود شیر خام ورودی کارخانجات لبنی شده است.
رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران در این
ارتباط نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
ریاست کارگروه تنظیم بازار نوشت .بخشی از متن این نامه به شرح زیر
است.
احتراما به استحضار میرساند موجودی انبار کاالهای تولیدی به ویژه
پنیر ،شیر خشک و شیر استریل در کارخانجات به طور چشمگیری رو
به کاهش است ،میانگین دریافت شیر خام کارخانجات از تیرماه 97
روز به روز کاهش یافته به گونهای که ظرف یک ماه گذشته کسری
دریافت شیر خام کارخانجات روزانه رشد کرده و به میزان  20تا 30
درصد کل دریافتی کارخانجات رسیده است.
جمع ظرفیت شیر خامی که توسط واحدهای تولیدی شیر خشک
جذب میگردد حدودا روزانه  5000تن یعنی معادی  25درصد
ظرفیت شیر خام فعلی کشور است که به دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی
 42000ریال و نرخ ارز آزاد  90000ریال عرضه شده در بازار هرات و
سلیمانیه ،صادرات شیر خشک جذابیت و سودآوری فوقالعاده داشته
که در نتیجه شیر خام را با قیمتی تا  17500ریال نیز جذاب نموده
است و بدین ترتیب قیمت چربی شیر خام را نیز از هر یکدهم درصد
 150ریال تا  240ریال رشد داشته است.
کاهش  25درصدی ورودی شیر خام صنایع لبنی موجبات تخلیه آتی
کاالهای لبنی و از بین رفتن ذخایر استراتژیک پنیر ،شیر خشک و شیر
استریل خواهد گردید.با واردات حداثر  25هزار تن شیر خشک به
کشور می توان این کسری را بر طرف کرد که در اختیار انجمن جهت
جبران کسری شیر خام ورودی کارخانجات لبنی کشور قرار گیرد و به
تدریج تا پایان سال جاری توزیع گردد.
این سیاست در سالهای  91-92نیز که تحریمها اعمال شد توسط این
انجمن به کار گرفته شود و در متعادل کردن قیمت شیر خام و
فرآوردههای لبنی نیز موثر واقع شد .گرچه در همان سالها نیز قیمت
شیر خام از  4500ریال هر کیلوگرم تا  11100ریال رشد نمود و اگر
واردات  25هزار تن شیر خشک به موقع انجام نگرفته بود میتوانست
وخامت بازار را بیش از پیش موجب شود.
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الزم به ذکر است صادرات شیر خشک تولید داخل در چهار ماهه اول
سال 97معادل  7774تن بوده است که برگشت ارزی آن با دالر آزاد
 90000ریال ،محرک اصلی رشد قیمت شیر خام کشور در تیرماه
میباشد و قیمت کارشناسی سازمان حمایت هر کیلوگرم  15700ریال
را به چالش کشیده و رقم  17000-17500ریال در بازار عرضه و
تقاضای شیر خام شکل داده است.
استدعا دارد قبل از آغاز تحریمها به طور فورسماژور با ورود  25هزار
تن شیر خشک صنعتی موافقت فرمائید( .بازگشت به فهرست)

است موضوع به نحو مقتضی به فعاالن اقتصادی مرتبط اطالعرسانی و
از نتیجه این دفتر رایزنی بازرگانی را مطلع فرمایند.
کشور کنیا یکی از تامین کنندگان پوشاک در ایاالت متحده بوده و در
سال گذشته  340میلیون دالر به ایاالت متحده آمریکا این نوع
محصول را صارد کرده است.

امکان صادرات غیرمستقیم به آمریکا بدون پرداخت
عوارض فراهم شد+سند
(خبرگزاری تسنیم  7مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مرتضی دیالن رایزن
بازرگانی در آفریقا با ارسال نامه ای به پیلتن مدیرکل دفتر بازرگانی
کشورهای عربی و آفریقایی با موضوع « لزوم بهرهمندی از قانون رشد و
فرصت برای آفریقا موسوم به » AGOAنوشت:
براساس قانون رشد و فرصت آفریقا ) (AGOAکشور آمریکا،صادرات
برخی محصوالت تولیدی کشورهای زیرخط صحرا از قبیل صنعت
نساجی ،پوشاک ،کیف و کفش را بدون پرداخت حقوق و عوارض
گمرکی به این کشور آزاد شده و فرصت خوبی برای این صنایع ایجاد و
مزیت رقابتی باالیی را فراهم نموده است( .این قانون تا سال 2025
میالدی اعتبار داشته و دولت فعلی آمریکا نیز از آن حمایت نموده
است).
در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان خارجی با ایجاد خطوط تولید
در مناطق آزاد تجاری این کشورها امکان صادرات به ایاالت متحده
آمریکا را فراهم نمودهاند که این موضوع شاید برای فعاالن تولیدی -
صادراتی کشورمان نیز جذاب باشد .لذا در مالقات با جناب آقای
Laban Raoاز مدیران منطقه پردازش و فرآوری صادرات (Export
)Processing Zoneو بحث و برسی در خصوص حضور برخی
صنایع ایران بویژه در حوزه نساجی و پوشاک در منطقه پردازی و
فرآوری صادرات(  Athi River EPZدر  20کیلومتری شهر
نایروبی) جهت تولید و صادرات مجدد ،ایشان موافقت خود را جهت
بسترسازی و فراهم نمودن مقدمات کار اعالم نمودند .لذا خواهشمند
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(بازگشت به فهرست)

امکان تجارت با ترکیه از طریق پول دیجیتال را هم داریم
(خبرگزاری تسنیم  8مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،صادق نجفی امروز در
حاشیه نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه ترکیه
پیشنهاد داده که برای تجارت با ایران امکان مبادله پول از طریق لیر و
ریال یا پول دیجیتال وجود دارد ایران در این ارتباط چه برنامهای دارد
اظهار کرد :امکان تبادل لیر با ریال برای تجارت دو کشور مورد تصویب
قرار گرفته و از طریق بانکهای دو کشور نیز پیگیری میشود.
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وی افزود :هرچند که ممکن است برخی بانکهای خصوصی به این
موضوع تن ندهند اما به هر حال راههای مختلفی برای تجارت دو
کشور وجود دارد و شرکتها و افرادی هستند که در این ارتباط راه را
هموار میکنند .
نجفی در پاسخ به این سوال تسنیم که آیا در ایران زیرساختهای الزم
برای تجارت از طریق پول الکترونیک وجود دارد یا خیر گفت :در
صورتی که زیرساختهای الزم برای تجارت از طریق پول الکترونیک
فراهم شود امکان تجارت دو کشور با پول الکترونیک نیز فراهم است.
بنابراین گزارش در این نمایشگاه از سامانه کشوری کسب و کار
(صکوک) رونمایی به عمل آمد .این سامانه جهت ارتقاءو تسهیل
تعامالت تجاری و خارجی در غرفه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
رونمایی شد.
بنابر این گزارش از خدمات ویژه این سامانه ارائه راهکار مدرن مدیریت
زنجیره تامین  ،ارائه کارت اعتباری به منظور خرید از فروشگاههای
صکوک ،ارائه راهکارهای مدرن تامین مالی زنجیره تامین ،و مدیریت
لجستیک و ارائه ابزارهای نوین ،پرداخت اعتباری مدتدار ،برای انجام
معامالت تجاری و تسهیل در صدور ضمانتنامههای خرد تا سقف 50
میلیون تومان است( .بازگشت به فهرست)

دولت حمایت نکند ،بازار منطقه را از دست میدهیم
(خبرگزاری تسنیم  15مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سید احمد حسینی اقتصاد دان و عضو
هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعالم مطلب فوق افزود  :ابتکار
رهبرمعظم انقالب در تشکیل اتاق جنگ اقتصادی برای حل مشکالت
معیشتی و اقتصادی مردم در نوع خود بدیع و خالقانه است و الزم
است تا با انسجام هر چه بیشتر پیروز میدان باشیم.
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت :در شرایط
کنونی حمایت از بازرگانان و فعاالن اقتصادی معتبر و معتقد به نظام
در جامعه ضروری است .این در حالیست که بیش از  1500هزار
میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است ،بنابراین حتی اگر کشور
با التهابات ارزی مواجه نباشد ،باید مدیریت نقدینگی و حمایت های
ویژه از فعاالن اقتصادی که صادرات و واردات انجام می دهند در کشور
اتفاق بیفتد ،لذا باید از سرمایهگذاریها و توان عملیاتی این افراد در
افزایش صادرات و بهبود کسب و کار حمایتهای کامل صورت گیرد.
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حسینی خاطرنشان کرد :با اجرای اصل  44و کاهش حضور دولت
دربخش خصوصی می توان گام موثری در تقویت بازار اقتصادی منطقه
برداشت ( .بازگشت به فهرست)

توصیه سوئیس به شرکتها برای تجارت با ایران علیرغم
تحریمهای آمریکا
(خبرگزاری تسنیم  19مرداد )97

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ،دولت سوئیس به
شرکتهای این کشور توصیه کرده ضمن کسب اطالعات درباره
وضعیت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران به مبادالت تجاری خود
در این کشور ادامه دهند.
فابیان ماینفیش ،وزیر امور اقتصادی سوئیس گفت" :تصمیم آمریکا در
زمینه تحریمها اثری بر وضعیت حقوقی سوئیس در قبال ایران ندارند.
این تحریمها اما ممکن است بر شرکتهای سوئیسی که با ایران روابط
تجاری دارند اثر بگذارند".
وی اضافه کرد" :سوئیس متأسف است که وضعیت تحریمها در قبال
ایران مجدداً رو به وخامت گذاشته است".
وزیر اقتصاد سوئیس همچنین با بیان اینکه دولت این کشور از منافع
اقتصادی خود دفاع خواهد کرد گفت این کشور نمیتواند پاسخ
شرکتها به فضای جدید را به آنها دیکته کند.
او در عین حال تأکید کرد" :دولت سوئیس توصیه میکند که
شرکتها روابط تجاری خود با ایران را ادامه دهند و درباره وضعیت
اطالعات کسب کنند".
اولین بسته تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران بعد از خروج این
کشور از برجام ،از روز سهشنبه اجرایی شده است ( .بازگشت به
فهرست)

تخلف ارزی به اسم تجارت(|)۱رونق خروج ارز با بیش
اظهاری واردات در سایه ضعف نظارت  +سند
(خبرگزاری تسنیم  20مرداد )97
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس مکاتبه
گمرک شهید رجایی با بانک شهر به عنوان بانک تامین
کننده ارز برای یک شرکت بازرگانی ،مشخص شد شرکت مذکور در
فروردین ماه سال جاری اقدام به واردات کائوچوی اتیلن پروپیلن به
ارزش 106هزار یورو نموده است .در بررسی میدانی به عمل آمده در
گمرک مذکور بیش اظهاری  32درصدی ارزش در اظهارنامه شرکت
واردکننده محرز شده است.
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا دولت و وزارت صنعت
اجازه دادند تا هر شرکت تازه از راه رسیدهای اقدام به ثبت سفارش و
واردات کاال نماید .سوالی بعد این است که چرا بدون بررسی اولیه
ارزش کاال ،بانک مرکزی و بانک عامل اقدام به تامین ارز برای واردات
شبه صوری شرکتهای سودجو کردهاند .سوال سوم این است که نقش
سامانه جامع تجارت که در دو سال گذشته با آب تاب رسانه ای به
تمجدید از آن پرداخته شد چه نقشی در کنترل این تخلفات دارد.
تنها در مورد زیر که متن مکاتبه انجام شده با بانک عامل در اختیار
خبرنگار تسنیم قرار گرفته ،مشخص شد شرکت واردکننده در شرایط
وخیم ارزی کشور اقدام به سو استفاده از ارز دولت تخصیص داده شده
کرده است .گفتنی است ،هنوز دولت و دستگاههای نظارتی گزارشی در
خصوص اقدام تعزیری انجام شده با این دست شرکتها ارائه نکرده اند.

مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران چندی قبل در
گفتوگویی با تسنیم ،با اشاره به سیاستهای جدید ارزی دولت در سایه
نبود زیرساخت نظارت کافی گفته بود ،از  10میلیارد یورو ارز دولتی
تامین یا تخصیص داده شده به کاالهای گروه یک و دو؛ احتمال
تشکیل پرونده های متعدد بیش بود ارزش یا بیش اظهاری واردات
وجود دارد.
با توجه به کثرت پروندههای خروج ارز تشکیل شده در گمرک از این
به بعد به معرفی شرکتهای متخلف و سواستفاده کنندگان از ارز دولت
در شرایط تحریم اقتصادی خواهیم پرداخت .به عقیده کارشناسان با
تشدید اقدامات نظارتی امکان برخورد به موقع با تخلفات ارزی وجود
داشته و نیازی به تغییر سیاستهای ارزی و بازگشت به عقب و
استقبال از تورمهای سنگین نبوده است .متاسفانه به نظر میرسد دولت
با تعمیق بازار ثانویه ارزی صورت مساله را پاک کرده و مشخص نیست
با چه ابزاری قصد دارد تورمهای سنگین پیش رو را مدیریت کند.
(بازگشت به فهرست)

امکان صادرات کاالهای ایرانی با تعرفه صفر درصد به
اروپا از طریق گرجستان
(خبرگزاری تسنیم  20مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم ،سیدفاطمه مقیمی
رئیس اتاق م شترک ایران و گرجستان در مراسم افتتاح کارگزاری اتاق
مشترک ایران و گرجستان در تهران اظهار کرد :گرجستان با
فرصتهایی که برای جذب سرمایهگذاران خارجی به وجود آورده و با
توجه به نزدیکی با ایران میتواند مسیری مناسب برای ورود فعاالن
اقتصادی کشورمان به بازارهای اتحادیه اروپا باشد.
وی با اشاره به توافقنامههای گرجستان با اتحادیه اروپا و چین گفت:
صادرات کاالها با مبدا گرجستان به کشورهای اتحادیه اروپا مشمول
تعرفه گمرکی صفر درصد است که فرصتی مناسب برای فعالیت
اقتصادی به حساب میآید.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان ادامه داد :فعالین
اقتصادی ایران میتوانند بخشی از ارزش افزوده تولیدات خود را در
گرجستان انجام دهند و محصول خود را از آنجا وارد بازارای اروپایی
کنند به طور مثال میتوانند با واردات پروفیل در کشورمان آن را
تبدیل به پنجره کرده و صادر کنند.
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مقیمی تصریح کرد :کشور گرجستان همچنین برای کشاورزی سراسر
زمینی و بخش ساخت و ساز مسکن نیز مناسب است که میتوانیم در
این زمینهها نیز همکاری داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :با توجه به
الیروبیهایی که در دو بندر گرجستان صورت گرفته است امکان
پهلوگیری کشتیها با توناژ باال وجود دارد که میتوانیم از این ظرفیت
بندی گرجستان بهره گیریم.
مقیمی گفت :بخش بزرگی از بنادر گرجستان توسط شرکتهای
امریکایی اجاره شده است و آن را به صورت دست چندم در اختیار
کشورهای دیگر قرار میدهند این در حالی است که ما نیز میتوانستیم
خود برای اجرای آنها اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون  3هیئت اقتصادی از ایران با هدف
گسترش روابط اقتصادی با کشور گرجستان عازم این کشور شدهاند .اما
امیدواریم همکاریهای مشترکمان افزایش یابد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان تاکید کرد :هدف از
راه اندازی اتاق مشترک ایران و گرجستان ارائه نقشه راه ،کمک و حل
مسائل فعالین اقتصادی است که قصد تجارت با گرجستان را دارند.
بنابراین گزارش اتاق مشترک ایران و گرجستان از  6سال پیش کار
خود را در اتاق بازرگانی ایران شرو ع کررده و اکنون برای حل و فصل
مشکالت تجار دفتر کارگزاری در تهران ایجاد کرده است.
مبادالت تجاری دو کشور در سال گذشته رقم  155میلیون دالر بوده
که  90میلیون دالر آن سهم صادرات ایران است( .بازگشت به
فهرست)

ایران و عراق مصمم به ادامه همکاریهای تجاری هستند
(خبرگزاری تسنیم  24مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابطعمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،ناصر بهزاد اظهار کرد :درحال حاضر روند تجارت کاال
بین دو کشور عادی است و صادرات و واردات از همه مرزهای ایران و
عراق انجام میگیرد و هم اکنون هیچ مشکلی در هیچکدام از مرزهای
دو کشور وجود ندارد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق همچنین اظهار داشت :طی چهارماهه
سالجاری روند افزایشی در حجم و ارزش کاالهای مورد معامله بین دو
کشور میتواند نقطه عطفی در توسعه مناسبات باشد.
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بهزاد یادآور شد :بر اساس آمار رسمی منتشره از گمرکات ایران 2.7
میلیارد دالر کاال در مدت مذکور از ایران به عراق صادر شده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته نشاندهندۀ افزایش  24درصدی ارزش و
افزایش  14درصدی در حجم است.
وی افزود :درعراق فعالیت ایران در بازار عراق را همواره حرکت
برای اقدام برد-برد دانست و تاکید کرد افزایش فعالیتهای اقتصادی
به اشکال مختلف دنبال میگردد.
گفتنی است ،توجه به سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در عراق در
خصوص کاالهایی که روند تولید آنها درعراق شکل گرفته نیازمند
توجه جدی برای تعمیق همکاریهای اقتصادی آتی و متضمن
تجارت پایدار خواهد بود( .بازگشت به فهرست)

کشاورزی
«بیکارِ بیپولی که میلیونر شد» ــ |۳کارآفرین لیسانسیه از
سرمایه ۳میلیونی به سود ساالنه ۶۰میلیونی رسید
(خبرگزاری تسنیم  2مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی قهاری،کارآفرین
اهل خرمدره استان زنجان و فارغ التحصیل کاردانی الکترونیک و
کارشناسی مدیریت بازرگانی است .وی از سال  87کار خود را با
سرمایهای بالغ بر  3میلیون تومان آغاز کرد ،اما شرکتش را از سال 90
ثبت کرد .او قبل از آنکه وارد کار تولیدی شود ،کارهای زیادی را تجربه
کرده است.
وی که ساالنه نزدیک به  70تن قارچ تولید میکند میگوید :انجمن
کشوری قارچ هزینه تولید هر کیلو قارچ را  6هزار تومان برآورد کرده
است اما من بدون محاسبه استهالک دستگاه و مکان و بدون محاسبه
اجرت خودم ،هزینه تولید هر کیلو قارچ را  6500هزار تومان برآورد
کردم .قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا  10هزار تومان را دارد.
وی با تأکید بر اینکه سود خالص پرورش قارچ برایم ساالنه بین  50تا
 60میلیون تومان است افزود :با پیشنهاد خواهرم وارد این حوزه شدم
و با پرورش قارچ آشنا شدم .بهدنبال کار تولیدی بودم که امکانات
زیادی نداشته باشد که در بررسیها به پرورش قارچ رسیدم .این کار
بین کارهای تولیدی کمریسکترین است.
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این کارآفرین گفت :در یک مقطعی بازاریاب نداشتم و قارچهایم را
خودم میفروختم .محصوالتم را به کیش میفرستادم.

وی درباره تناوب در سود خالص خود میگوید :در برخی مقاطع تمام
فصلهای سال تولید داریم و در برخی مقاطع خط تولید غیرفعال
است .در تولید قارچ همواره واسطهها و دالالن سود میبرند .کارگاههای
خانگی نیازی به کارگر ندارند ،خودشان میتوانند محصول خود را
بستهبندی و در فروشگاهها توزیع کنند .کارخانههای بزرگ هم که کالً
نوع فعالیتشان متفاوت است و میزان سوددهی تولیدشان باالست .در
این میان تنها کارخانههایی که نه بزرگ هستند و نه خانگی ،همواره
در تولید دچار ضرر هستند چرا که باید هزینه کارگر بپردازند.
قهاری گفت :ویزیتورها هنگام کار کردن با کارخانههای نسبتاً بزرگ
سود میبرند چرا که منتظر محصول از یک کارخانه نمیشوند ،بهطور
مثال اگر همیشه محصول خود را از "کارخانه من" تأمین کنند در
صورتی که مشاهده کنند من محصول ندارم منتظر نمیمانند و سریعاً
از کارخانه دیگری محصول تأمین میکنند و در این میان
تولیدکنندگانی هستند که محصولشان با پایینترین قیمت بهفروش
می رسد .یکی دیگر از دالیلی که تولیدکنندگان در اکثر مواقع متضرر
هستند این است که تعداد کارخانههایی که بدون مجوز فعالیت
میکنند زیاد است .همین موضوع باعث عدم توازن در عرضه و تقاضای
محصول میشود .در یک مقطع قارچ بهدلیل عرضه باال کاهش قیمت و
در مقطع دیگر به دلیلعرضه کم افزایش قیمت پیدا میکند.
قهاری با ابراز اینکه "اگر خانوادهام نبودند نمیتوانستم با پیچیدگی کار
تولید کنار بیایم و احتمال اینکه بعد از چند ماه کار را رها کنم وجود
داشت" گفت :پدرم بخشی از سرمایه در گردش را در اختیارم گذاشته
است.
وی با بیان اینکه "مدتی برقکار ساختمان بودم" گفت :در این زمینه
کارهای بسیاری را انجام دادم .در زمینه پرورش قارچ یک بار با
شکست مواجه شدم اما ناامید نشدم و دوباره شروع کردم و در حال
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حاضر شغلم به ثبات و سوددهی رسیده است .عالقه در کار مهمترین
شاخص است ،بهخاطر عالقهای که داشتم محکم سر کارم ایستادم.
زمانی که چندین روز و چندین ماه وقت صرف کنی و نتیجه تالشت را
در یک محصول ببینی ،لذتی وصفناشدنی است .من حتی بستهبندی
قارچها را خودم انجام میدهم .تا کنون  6نفر بهصورت مستقیم و 10
نفر هم بازاریاب دارم.

وی در ادامه به نبود صنایع تبدیلی قارچ در استانها اشاره کرد و گفت:
در مرحله اول باید نظارت درستی در استانها باشد و مشخص شود که
افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند برای کدام بخش و
بهچه میزان باید تولید کنند .عالوه بر این موضوع ،اکنون مشاهده
میکنیم که صنایع تبدیلی که میتواند عالوه بر ایجاد شغل در کشور
سودآور باشد در استانها وجود ندارد .دولت میتواند با حمایت از
تولیدکنندگان در این بخش و پرداخت تسهیالت درازمدت با نرخ سود
کم به تولیدکنندگان کمک کند تا آنها بتوانند صنایع تبدیلی پودر
قارچ ،قارچ خشکشده ،مربای قارچ و ترشی قارچ را تولید کنند که
عالوه بر اشتغالزایی سودآور است.
عدم آگاهی مردم از انواع قارچهای موجود در بازار باعث شد تشنجی
در بازار ایجاد شود .قیمت قارچ افت کرد و بسیاری از تولیدکنندگان
متضرر شدند ،اما تأثیری در سامانه کارا نداشته است.
*مشکالت کارآفرینان و سامانه کارا
قهاری با اظهار اینکه "پس از رونمایی از سامانه کارا برای توسعه
اشتغال طرح توجیهی ارائه کردم" گفت :امسال در سامانه کارا ثبتنام
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کردم و طرح توجیهی برای اشتغالزایی 20نفری را ارائه کردم و
درخواست تسهیالت  1میلیارد تومانی را داشتم که این طرح در کمیته
فنی استان مصوب و به بانک فرستاده شد و در حال حاضر مشغول
تکمیل پرونده هستیم اما بانکها سختگیریهای زیادی دارند.
وی بیان کرد :به یکی از بانکهای عامل مراجعه کردهام .یکی از
ایرادهای بانک نسبت به طرح توجیهی این بوده است که فقط یک
شرکت را قبول دارند،که آن شرکت 4برابر هزینهای را دریافت میکند
که میتوانستم برای شرکت دیگر هزینه کنم .من طرح توجیهی را از
نظام مهندسی کشاورزی دریافت کردم و در حال حاضر آماده است اما
بانک عامل اعالم میکند که این شرکت را قبول ندارد و دو شرکت را
خود بانک معرفی میکند که هزینههای بسیاری را دریافت میکنند.
امیدواریم مسئوالن حمایت از تولیدکنندگان را بیشتر کنند .در شرایط
دشوار اقتصادی یک کارآفرین بهتنهایی نمیتواند فعالیت کند.
قهاری با بیان اینکه "طرح توسعهای که در سامانه کارا ثبتنام کردم
قابلیت صادرات دارد" گفت :در صورتی که دولت و مسئوالن حمایت
کنند و تولیدکنندگان فعال شوند میتوانند با صادرات ارزآوری خوبی
برای کشور داشته باشند .اگر این تسهیالت به بنده پرداخت شود
هدفگذاری توسعه صادرات قارچ و فرآوردههای قارچی را دارم که
طرح نو و جدیدی است .گالیه ما از این است که وقتی کمیتههای فنی
این طرح را بررسی کردهاند سختگیری بانک بیمورد است .بانک هم 1
میلیارد تومان را یکجا به ما پرداخت نمیکند .قرار است متناسب با
پیشرفت پروژه پرداخت شود ،در طول این مدت هم بازرسان مختلف
بر روند تولید نظارت دارند که این موضوع نشاندهنده این است که
انحراف منابع در چنین طرحهایی بسیار اندک است.
وی گفت :اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت کند هزینه تولید کاهش
مییابد و مصرفکننده هم رغبت بیشتری به خرید دارد ،در این صورت
هم تولیدکننده نفع میبرد و هم مصرفکننده با شرایط بهتری
خریداری میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
تحت عنوان «برنامه اشتغال فراگیر در سال  »1396تیرماه امسال با
هدف افزایش جمعیت شاغل کشور بهمیزان  970هزار نفر از سوی
اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد.
بر اساس برنامه اشتغال فراگیر ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
موظف شد با همکاری دستگاههای ذیربط ،نسبت به تهیه بسته
سیاستی و حمایتی هر یک از «رسته فعالیتهای منتخب مشتمل بر
وظایف و مأموریتهای دستگاههای اجرایی» در سطح ملی و استانی
اقدام کند.
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برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با دریافت مجوز از رهبر
انقالب با اختصاص  1.5میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی با
تلفیق منابع چهار مؤسسه عامل مذکور با هدف رونق اشتغال در
مناطق روستایی ،عشایری و مرزی آغاز شد.
در همین راستا دی ماه  96سامانه «کارا» بهمنظور ثبت طرحهای
توجیهی اشتغالزا توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رونمایی
شد ،بر این اساس متقاضیان راهاندازی کسب و کار که کارآفرینان و
سرمایهگذاران (اعم از خرد و کالن) هستند میتوانستند طرح توجیهی
خود را ثبت کنند .طرحهای ثبت شده در کمتر از یک ماه مورد بررسی
قرار میگیرند و به متقاضیان سه ماه فرصت داده میشود تا مدارک
مورد نیاز برای دریافت تسهیالت را تکمیل کنند .متقاضیان میتوانند
از طریق سامانه  Kara.mcls.gov.irطرحهای خود را ثبت کنند.
(بازگشت به فهرست)

گزارش تسنیم|صادرات پسته تاجیکی با برند ایران  +سند
(خبرگزاری تسنیم  5مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،خبر شوک آور و نگران
کننده است «:کاهش  80درصدی تولید پسته ایران» .رئیس انجمن
پسته چندی پیش در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر
کرد ،از این مهم خبرداده بود.
با توجه اینکه ایران و آمریکا بزرگترین تولید کنندگان پسته در دنیا
هستند این طور به نظر می رسد که باید شرایط برای صادرات پسته
آمریکایی محیا تر باشد ،اما واقعیت بازار های جهانی صادرات پسته
پیچیدگی خاصی پیدا کرده است.
رسانه های آمریکایی نیز در هفته های اخیر با اشاره به جنگ تجاری
آمریکا با چین ،از محدود شدن صادرات پسته آمریکایی ( به دلیل باال
بردن تعرفه واردات پسته آمریکایی به کشور چین) صحبت می کنند.
بیشتر بخوانید :رئیس انجمن پسته ایران :تولید 80درصد
کاهش یافت
بنابراین گزارش ،با بزرگترشدن طبقه متوسط در چین ،این کشور
درسال های اخیر تبدیل به بازار بزرگی برای صادرات پسته شده است،
به طوری که چین و سنگاپور بزرگترین بازار پسته آمریکا به حساب
می آیند (مطرح است نیمی از پسته آمریکا به چین و سنگاپور صادر
می شود).
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چین اما با باال بردن تعرفه واردات پسته از آمریکا در واقع به واردات
پسته ایرانی چراغ سبز نشان داده است ،زیرا همانطور که گفته
شد ایران و آمریکا بزرگترین صادرکنندگان پسته در دنیا هستند و در
صورتی که آمریکا نتواند به این کشور صادرت داشته باشد این ایران
است که جایگزین او در این بازار می شود.
احتماال رسانه های آمریکایی که از جایگزینی ایران در بازار پسته
چین سخن می گویند ،بی خبر از کم شدن تولید عجیب پسته در
ایران هستند ،به طوری که وال استریت ژورنال چندی پیش جنگ
تجاری آمریکا و چین را عامل افزایش صادرات پسته ایران دانسته بود.
این شرایط در مجموع این طور مینماید که با توجه به کاهش تولید
پسته در ایران و به مشکل خوردن آمریکا برای صادرات پسته به
بزرگترین بازار خود ،مصرف کنندگان ،به ویژه چینی ها این محصول را
به قیمت باال تری خریداری می کنند.
بنابراین گزارش ،نامه ای که به دست خبرگزاری تسنیم رسیده ،حاکی
از آن است ایران برای جبران کسری پسته صادراتی خود دست به
واردات پسته از تاجیکستان برای صادرات مجدد به بازار های هدف
صادراتی (با برند ایران) زده است تا بتواند جایگاه صادراتی خود را
حفظ کند .اما مرور زمان معلوم میکند که تاجیک ها با توجه به
محدود بودن تولید پسته خود ،چقدر میتوانند از کمبود پسته ایران را
جبران کنند.

*ابراهیم نژاد رفیعی (بازگشت به فهرست)

صادرات  ۳محصول کشاورزی به عراق آزاد شد
(خبرگزاری تسنیم  7مرداد )97

شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابطعمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،ناصر بهزاد ،رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت :واردات
سه محصول گوجهفرنگی ،کلمبروکلی و خیار که پیشتر توسط وزارت
کشاورزی عراق ممنوع اعالم شده بود از سر گرفته شد.
وی افزود :واردات محصوالت سیبزمینی و بادمجان به دلیل حمایت از
تولید داخلی عراق موقتاً ممنوع اعالم شده است.
گفتنی است ،با پیگیریهای صورت گرفته ،ممنوعیت واردات قانونی
سیر به عراق رفع گردیده و در حال حاضر امکان صادرات این محصول
وجود دارد( .بازگشت به فهرست)

گرانی ارز تولید و صادرات محصوالت کشاورزی را به
صرفه کرد
(خبرگزاری تسنیم  16مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،کریم ذوالفقاری رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در نشستی با
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در واکنش به
گالیههای صادرکنندگان این بخش به خاطر نبود زیرساختهای
صادراتی در کشور ،اظهار کرد :دولت وظیفه دارد زیرساختهای صادرات
را فراهم کند ،اما توان خیلی کارها را ندارد وگرنه وضعیت اینطور
نبود؛ مشکالت داخلی و خارجی داریم.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی با ریسک باال
محصوالت خود را صادر میکنند افزود :شرایط خاصی در اقتصاد کشور
پیش آمده که در خیلی از کشورها دنیا بهعمد این شرایط را ایجاد
میکنند یعنی ارزش پول خود را پایین میآورند تا بتوانند صادرات
بیشتری داشته باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد :چین برای
رقابت با آمریکا ارزش پول خود را چند مرتبه کاهش داد تا بتواند با
این کشور مقابله کند.
وی تصریح کرد 200 :هزار تن ظرفیت مرغ مازاد در کشور وجود دارد
که نتوانستهایم آن را صادر کنیم ،زیرا قیمت تمامشده مرغ در کشور
با بازارهای جهانی قابل رقابت نبود اما اکنون با باال
رفتن نرخ ارز امکان صادرات در بسیاری از بخشها برای ما فراهم آمده
است.
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وی افزود :اگر بخش کشاورزی بتواند تولیدی صادراتمحور داشته باشد
در شرایط فعلی فرصت مناسبی برای صادرات بهوجود آمده که باید از
آن بهدرستی استفاده شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر اینکه
محصوالت بخش کشاورزی باید با حساب و کتاب خاص خود تولید
شود ،گفت :در حالی که محصوالت تولیدشده در فضای باز امکان
صادرات ندارد تقریباً تمام محصوالت گلخانهای را میتوان با بستهبندی
مناسب صادر کرد.
وی با اعالم اینکه  30درصد تمام گلخانههای کشور در استان تهران
است گفت :تقریباً تمام گل شاخهبریده تولیدشده در کشور در استان
تهران است و  600هزار تن محصوالت گلخانهای در این استان صادر
میشود.
ذوالفقاری با اشاره به اهمیت تولید کاالی اساسی در داخل کشور گفت:
خاطرتان است که حدود دو سال قبل یکی از وزرا گفت "وقتی
میتوانیم گندم را با قیمت ارزان  50سنتی وارد کنیم چهدلیلی دارد
که آن را در داخل بکاریم ،اما اکنون مشاهده میشود با باال رفتن نرخ
ارز هزینه واردات هر کیلوگرم گندم به  5هزار تومان نزدیک شده
است.
ر ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اضافه کرد :تولید و
صادرات محصوالت کشاورزی در مقایسه با  6ماه قبل صرفه خیلی
بیشتری دارد و دستمزدها تقریباً اکنون مجانی است( .بازگشت به
فهرست)

ایران در کنیا حبوبات میکارد
(خبرگزاری تسنیم  27مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،مرتضی دیالن ،در این خصوص گفت :کشور کنیا
هفتمین تولید کننده انواع لوبیا در جهان و دومین تولید کننده پیشرو
در شرق آفریقا پس از تانزانیا است ،که توسط بیش از  1/5میلیون
کشاورز معمولی و به طور سنتی در مناطق "دره ریفت ،شرقی ،نیانزا،
استانهای غربی و مرکزی" در وسعتی به مقیاس حدودی یک میلیون
هکتار کشت می شود .این کشور چهارمین تولید کننده لوبیای سودانی
( (pigeon peaپس از کشور های هند ،میانمار و ماالوی در
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دنیاست که مازاد آن به کشور های آمریکا ،انگلیس و ایرلند شمالی
صادر می گردد.
وی افزود :با توجه به فراوانی آب و حاصلخیز بودن زمین و اعطای انواع
تسهیالت توسط سازمان جذب سرمایه گذاری کنیا در حوزه کشت
فراسرزمینی ،و با عنایت به کمبود آب در کشورمان ،امکان کشت
فراسرزمینی این محصوالت در کنیا وجود داشته و فعاالن اقتصادی
دولتی و خصوصی این حوزه نیز استقبال الزم را از بکار گیری
تکنولوژی و تجارب ایرانی ها خواهند نمود.
گفتنی است ،حبوبات در کشور کنیا دومین غذای اصلی مردم پس از
غالت بوده و یک کاالی ضروری جهت تامین امنیت غذایی به شمار
میرود( .بازگشت به فهرست)

صنعت
نمی توانیم کارخانههای خود را تعطیل کنیم/برخورد با فساد
مطالبه جدی تولید است
(خبرگزاری تسنیم  1مرداد )97

محمدرضا مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،با اشاره به اینکه امروز دولت نمیتواند مدیریت ارزی را به نحو
مناسبی اجرایی کند ،اظهار داشت :در حال حاضر موضوعات روانی،
خروج سرمایه و بی ثبات بودن بازار ایران عاملی شده تا وضعیت
اقتصاد برای فعالین اقتصادی مناسب نباشد .به نحوی که تولید کننده
نمیداند آیا فردا میتواند محصول تولید کند یا خیر.
وی با اشاره به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی شده و تصمیماتی
متناسب با عکس العمل های روزانه میگیرد ،افزود :در این وضعیت
هیچ تولیدکنندهای قادر به تصمیم گیری و حتی توسعه فعالیت
خود نیست .البته من مطمئنم وضیت شکننده تولید با استمرار
این شرایط بدتر خواهد شد چرا که دولت هر بار اعالم میکند
ارز دولتی را فقط به کاالهای اساسی پرداخت میکند که این
موضوع خود اخبار بدی را به تولیدکننده میرساند.
مرتضوی تصریح کرد :به نظر میرسد در تصمیم دولت برخی از
کاالهای تولیدکنندگان ،اساسی نبوده و حائز دریاف ارز نیست در این
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شرایط تولیدکنندگان خود را مستحق دریافت ارز برای ادامه چرخه
فعالیت خود میداند.

برای برخورد با صاحبان اموال نامشروع باشد تا آنها براحتی در زمان
اختصاص ارز دولتی در صدد تأسیس شرکت تا خرید کاالهای اساسی
برای کسب سود و افزایش اموال نامشروع خود نباشند .جالب اینجاست
در این اوضاع هم آنها نگران وضعیت خود شده و در صدد خروج اموال
ملت از کشور هستند .به نحوی که بانک های خارجی اعالم کرده اند
که حجم زیادی از سرمایه از ایران در حال خارج شدن است( .بازگشت
به فهرست)

تصمیم به تقویت خوشه های صنعتی گرفتم چرا که ما سیاست

تولیدتندر  ۹۰ایران خودرو متوقف نشده است

*نمی توانیم کارخانه های خود را تعطیل کنیم؛ حجم نقدینگی
کشور در دست یک عده خاص قرار دارد
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با تأکید براینکه امروز
تولید کننده میداند با تشدید تحریمها دولت تصمیم روشنی برای
ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور ندارد ،افزود :در این شرایط بنده
گذار نیستیم و چاره ای جز تقویت خود نداریم ما نمی توانیم

(خبرگزاری تسنیم  3مرداد )97

کارخانه های خود را تعطیل کنیم .متأسفانه در دولت های
مختلف اثرات تصمیمهای نامعقول همیشه به بخش تولید
رسیده و در نهایت هم تولیدکننده برای حل مشکالت تنها بود.
وی با اشاره به کمبود نقدینگی در بخش تولید ،گفت :متأسفانه بخش
زیادی از حجم نقدینگی کشور در دست یک عده خاص قرار دارد به
نحوی که با نوسانات ارزی بازار آنها به فکر خروج اموال نامشروع خود
از کشور افتادهاند .مطمئنم در آینده از آنها بازخواست جدی در مورد
اموال می شود اما امروز باید اصل از کجا آورده اید را اجرایی کنید.
امروز تولیدکنندگان به دنبال منابع اندکی برای ادامه فعالیت خود
هستند اما یک عده با سوء استفاده از شرایط هر روز اموال نامشروع
خود را افزایش میدهند.
*چرا قانون از کجا آورده ای اموال نامشروع اجرایی نشد؟
مرتضوی با طرح این پرسش که چرا تولیدکننده باید برای پرداخت
مالیات و بیمه با مشقت روبه رو باشد اما یک عده خاص فارغ از
پرداخت مالیات فعالیت های خود را ادامه دهند ،اظهارداشت :در
جلسه اخیر خود با استاندار گلستان موانع بانکی پیش روی
تولیدکنندگان مطرح شد که استاندار در ادامه گفت ما با 3
کارشناس مالی نتوانستیم حساب کتاب بانک را متوجه بشویم
تولیدکننده چگونه می خواهد از حساب کتاب بانک ها سر در
بیاورد.
وی گفت :چرا هر کس به جای کمک به تولید فقط سنگ اندازی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،خان کرمی معاون بازاریابی و فروش
ایران خودرو ضمن تکذیب خبر توقف تولید تندر  90در شرکت ایران
خودرو گفت  :روند تولید و تحویل خودروی تندر  90ادامه دارد و آنچه
که این روزها در فضای مجازی اعالم شده شایعه ای بیش نیست.
وی اضافه کرد :عرضه محصول تندر به دالیل مشکالت تامین نسبت به
قبل سرعت کمتری دارد که موجب تاخیر در بخشی از تعهدات شده
است.
خان کرمی تصریح کرد :ایران خودرو براساس خواست و تقاضای برخی
از مشتریان امکان تبدیل خودروی ثبت نامی را فراهم کرده است
خان کرمی با اشاره به فراهم کردن امکان تبدیل بخش از تعهدات
تندر 90افزود :شرایط پیشنهادی ارائه شده به مشتریان  ،در راستای
تسریع در تحویل خودرو  ،جلب رضایت مشتری کامال اختیاری بوده و
به هیچ وجه اجباری نیست.
از سوی دیگر در حال حاضر تولید این محصول ادامه داشته و دعوتنامه
تعهدات باقیمانده نیز متناسب با روند تولیدخودرو در حال ارسال است.
(بازگشت به فهرست)

تاثیر تحریمها بر صنعت فرش ایران
(خبرگزاری تسنیم  5مرداد )97

می کند؟ چرا یک عده بدون عِرق ملی با استفاده از رانت اموال
کشور را تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد نمی کند .به
جرأت می توانم بگویم هیچ کدام از این افراد خاص که حجم
زیادی از نقدینگی را در اختیار دارند تولیدکننده نیستند.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه
آدرس واحدهای تولیدی مشخص است و در کوتاه ترین زمان با عدم
پرداخت هزینه ها پلمب می شود ،تصریح کرد :باید یک اراده حاکمیتی
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سی ان ان ،یکی از مشهورترین
صنایع صادراتی ایران احتماال از بازگشت تحریم های آمریکا در ماه
آینده میالدی به شدت متاثر خواهد شد.
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صنعت فرش ایران برای صدها هزار فرشباف حرفه ای فرصت شغلی
ایجاد کرده و صدها میلیون دالر درآمد صادراتی عاید این کشور می
کند .تصمیم دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از
برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران می تواند موجب نابودی
بازار فرش ایران شود.
رضا ذواالنواری ،که پدرش پایه گذاری فرش ذواالنواری شیراز بوده
است گفت 50« :درصد از بافندگان باید به دنبال دیگر راه های امرار
معاش بگردند ».ذواالنواری حدود  5هزار بافنده را برای بافتن گبه و
گلیم که معموال در آنها از طرح هایی ساده تر از فرش های سنتی
ایرانی استفاده می شود ،در استخدام خود دارد.
به گفته این فعال صنعت فرش« :آنها درک نمی کنند که کسی بتواند
با کارهای هنری و خالقانه مخالفت کند ...آنها نگران معیشت خود
هستند».
صنم وکیل ،تحلیلگر موسسه چتهم هاوس در لندن گفت« :فرش ایران
برای اقتصاد این کشور واقعا مهم است ...از نظر تاریخی ،این صنعت
خیلی قدرتمند بوده و میزان باالیی از اشتغال را ایجاد کرده است».
بعد از لغو تحریم ها علیه ایران در ژانویه  ،2016صادرات فرش ایران
به میزان قابل توجهی افزایش داشت .بر اساس آمار مرکز ملی فرش
ایران ،در فاصله مارس  2017و ژانویه  336 ،2018میلیون دالر فرش
صادر شده که بخش عمده ای از آن به آمریکا بوده است.
رضا ذواالنواری ،که خانواده وی  6نسل در کار فرش فعالیت داشته،
کامال از تبعات تحریم هایی که قرار است از  6اوت برقرار شود مطلع
است ،زیرا وی قبال چنین شرایطی را تجربه کرده است.
 8سال قبل ،به بهانه فعالیت های هسته ای ،تحریم هایی علیه ایران به
اجرا گذاشته شد .این تحریم ها به صورت یک شبه بازار فرش ایران در
آمریکا را از بین برد.
تا سال  ،2010ذواالنواری ،ساالنه  3500متر مربع فرش برای صادرات
به آمریکا تولید می کرد که این میزان  20درصد از تجارت وی را
تشکیل می داد .با توجه به قیمت  521دالری هر متر مربع فرش ،این
یک بازار قابل توجه و پرسود بود.
وی افزود« :به دلیل محدودیت های نقل انتقاالت بانکی و نقدی ،تولید
ما حتی برای اروپا کاهش یافت و ارسال پول به ایران بسیار دشوار
شد».
ذواالنواری برای دور زدن تحریم ها تصمیم گرفت دست به تولید فرش
های ابریشمی برای صادرات به هند بزند و در اوایل سال  012توانست
پایگاهی در این کشور ایجاد کند .بعد از اجرایی شدن برجام و لغو
تحریم ها در سال  ،2016وضعیت بهتر شد .به گفته ذواالنواری:
« دوران واقعا خوبی بود .ما شروع به تولید فرش های بزرگتر کردیم .ما
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از آمریکایی ها دعوت کردیم تا به ایران بیایند تا فرش های  2هزار
متری ای را که تولید کرده بودیم به آنها نشان دهیم».
تجارت با بازار آمریکا مجددا رونق زیادی گرفت و در فاصله ژانویه
 2016تا ژوئن  ، 2018ذواالنواری مجددا توانست سهم بازار آمریکا از
کسب و کار خود را به  20درصد برساند .اما بار دیگر همه چیز در حال
خراب شدن است( .بازگشت به فهرست)

سوال یک نماینده مجلس از دولت /چرا ۷۰درصد تولید
تعطیل شده در حالی که هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده؟
(خبرگزاری تسنیم  8مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،بهروز نعمتی سخنگوی هیت رئیسه
مجلس در خصوص موضوع تفکیک وزارتخانه ها در گفتگوی ویژه
خبری گفت :بخش بازرگانی و توسعه تجارت موضوع مرتبطی با همه
آحاد است و نمیتوانیم متولی آن را به تنهایی وزارت صنعت و معدن
معرفی کنیم ،زیرا جهاد کشاورزی هم از این بین نفع میبرد ،اما به
عنوان سیاستگذار نیازمند مجموعهای هستیم که کارهای ما را انجام و
سیاست گذاری در بخش تجارت را به درستی انجام دهد اگر تفکیک
وزارتخانهها در صحن مجلس رای میآورد حتما رویکرد صادرات
محوری داشت و به اینگونه تولید داخل هم تقویت میشد.
او ادامه داد :در دولت کوچک سازی انجام نشده و تعداد ساختمانها
همان قبلی هاست ،نفرات و افراد هم همانند سابق است قبال پنج
معاونت به چشم میخورد ،اما حاال در هر وزارت خانه حدود  10معاون
دیده میشود هیچ اتفاقی برای کوچک سازی دولت رخ نداده است.
نعمتی گفت :ادغام وزارتخانهها به چابک سازی دولت کمک نکرده
است متاسفانه وقتی وزیر ما نگاه بازرگانی چی بودن دارد همه چیز به
سمت بازرگانی شدن میرود یا وقتی وزیر نگاهش به صنعت و معدن
باشد بخش بازرگانی کل فراموش میشود.
قادری از نمایندگان ادوار مجلس نیزگفت :هدف از ادغام باید تکمیل
زنجیره تولید و تجارت ،کوچک سازی دولت ،کارآمد کردن فعالیتهای
دولت در حوزههای گوناگون بوده است.
او ادامه داد :آنچه صورت گرفته ادغام نیست و فقط تجمیع به چشم
میخورد این امر سبب شده که هزینههای جاری دولت در ماههای
اخیر افزایش یابد.
الهوتی نماینده مجلس شورای اسالمی هم گفت :سیاستگذاری نیاز به
وجود وزارتخانه ندارد.
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مهرداد الهوتی افزود  :وظیفه وزارتخانه راه و شهرسازی ،سیاستگذاری
در بخش مسکن و شهرسازی است ،این در حالی است که در بخش
شهر سازی  ،شهرداری ها هستند و در بخش مسکن هم دیگر قرار
نیست دولت اقدام به ساخت مسکن کند به دلیل کوچک سازی و
حذف کارهای اضافی است که ادغام ها انجام می شود.
او ادامه داد  :در کشورهای پیشرفته امروز یک معاون تولید و یک
معاون تجارت وجود دارد و خبری از وزارتخانه نیست قرار بود نگاه به
واردات را کاهش دهیم اما دولت در شرایط پر مشکل کنونی باز هم
رویکرد واردات محور دارد تولید کنندگان ما فقط با  30درصد توان
تولید  ،کار می کنند این در حالی است که در بحث تحریم هنوز اتفاق
تازه ای نیفتاده است ولی کار به جایی رسیده که مهر و تسبیح ها را
هم چینی ها تولید می کنند.
الهوتی تاکید کرد  :دولت به جای ادغام  ،تجمیع کرده این در حالی
است که بارها در قانون تاکید شده دولت باید در سطوح متخلف 15
درصد کاهش یابد متاسفانه این پشت هم اندازی های دولت سبب
شده که شاهد باشیم سال قبل هزینه های جاری دولت  250میلیارد
تومان باشد و امسال این رقم به  271میلیارد تومان افزایش یابد.
محمد مهدی مفتح دیگر نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :با نگاه
تخصصی به موضوع تفکیک وزارتخانه ها متوجه می شویم که برای
انجام امور تولید و تجارت و نگاه صنعتی به آنها الزم است وزارتخانه
های مجزا داشته باشم در همین حین هم نمی خواهیم وزارتخانه ها
جزایر مجزایی باشند زیرا امورات این وزارتخانه ها باهم در ارتباط است
.
الهوتی افزود  :مشکل حال حاضر دولت  ،مدیریت است نه ساختار ،
کشور داری این نیست که وقتی ریاست یک بخش از زیر مجموعه های
سازمان برنامه و بودجه می گوید؛ نمی توان با رئیس این سازمان
کارکنم ،به او بگوییم  ،ایرادی ندارد ترتیبی می دهیم که زیر مجموعه
ریاست جمهوری قرار بگیری  ،این کشور داری نیست( .بازگشت به
فهرست)

سهم  ۱۵درصدی صنعت ساختمان در اشتغالزایی کشور
(خبرگزاری تسنیم  16مرداد )97

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،ماشااهلل عظیمی عضو
هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در حاشیه هجدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت ساختمان با بیان اینکه  960شرکت داخلی و
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خارجی در این نمایشگاه حضور دارند گفت 22 :کشور در این نمایشگاه
حضور دارند و  105شرکت خارجی محصوالت و آخرین فناوری های
خود را ارائه کردهاند.
وی از تغییرات اساسی در برگزاری این نمایشگاه نسبت به سالهای
گذشته خبر داد و گفت :سعی کردهایم در این نمایشگاه ظرفیت جدید
صنعت ساختمان را ارائه و دانش فنی روز شرکتهای داخلی را به
کشور های خارجی نمایش دهیم.
عظیمی تأکید کرد :فعاالن بخش صنعت ساختمان و عالقمندان این
صنعت میتوانند از محصوالت ارائه شده در این بخش استفاده کنند.
عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه نمایشگاه ابزار موفقی
برای بازاریابی به شمار میرود گفت :در این نمایشگاه تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان میتوانند از ظرفیتهای ایجاد شده استفاده کنند و
پیشنهادات جدیدی را برای خرید و فروش ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه نمایشگاه صنعت ساختمان دومین نمایشگاه بزرگ
کشور در منطقه به شمار می رود ،گفت :در کشور هیچ یک از
نمایشگاهها با چنین کیفیت و بزرگی برگزار نمیشود به طوری که این
نمایشگاه داالن و ورودی مناسبی جهت عقد قراردادهای بزرگ به
شمار میآید.
عظیمی تأکید کرد :خوشبختانه تحریمها اثری در برگزاری این
نمایشگاه و حضور شرکت و کشورهای خارجی نداشته است و از سوی
دیگر همکاری اتحادیه اروپا توانسته نقش مؤثری در حضور کشورهای
خارجی در این نمایشگاه داشته باشد.
ع ضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بخش تعاون مانند
سایر بخشها دارای دو بخش ملی و منطقهای است گفت :سعی داریم
در این نمایشگاه بخش ملی تعاون را فعال کنیم و بتوانیم قابلیتهای
بخش تعاون را به نمایش بگذاریم.
وی اظهار کرد :نمایشگاه صنعت ساختمان یک همایش شنیداری و
دیداری است و از همه ظرفیتهای کشور برای برگزاری این نمایشگاه
استفاده کردهایم.
عظیمی با اشاره به اینکه  15درصد از اشتغال به صورت مستقیم در
صنعت ساختمان وجود دارد ،گفت 25 :درصد از  GDPکشور در
صنعت ساختمان وجود دارد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت :سعی داریم در  5سال آینده
با فعال کردن سیاستهای صنعت ساختمان بتوانیم بخش اشتغال در
این صنعت را افزایش دهیم.
وی در پایان گفت :متأسفانه با ورود رکود به صنعت ساختمان میزان
اشتغال در این بخش کاهش یافته و این خود ضربه بزرگی به بخش
کار و اشتغال کشور وارد میکند( .بازگشت به فهرست)
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صعود  ۲پله ای ایران در جمع تولیدکنندگان بزرگ فوالد
جهان
(خبرگزاری تسنیم  18مرداد )97

وی افزود :بر همین اساس و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش
قیمت تمام شده محصوالت با دستور دولت موضوع تهیه بسته حمایت
از تولید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت صنعت نهایی شد که بعد
از تصویب مراجع قانونی جزئیات آن اعالم خواهد شد( .بازگشت به
فهرست)

 ۳۵درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل هستند
(خبرگزاری تسنیم  21مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،انجمن جهانی آهن و
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد  25.8درصدی تولید فوالد
ایران در  6ماه نخست سال جاری میالدی خبر داد.
تولید فوالد ایران که در  6ماه نخست سال  2017بالغ بر 9.947
میلیون تن گزارش شده بود در  6ماه نخست سال جاری میالدی به
 12.516میلیون تن افزایش یافته است.
تولید فوالد جهان در  6ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد  4.6درصدی داشته و به  881میلیون تن
رسیده است.
بر اساس این گزارش ایران یازدهمین تولید کننده بزرگ فوالد جهان
در نیمه نخست سال جاری میالدی شناخته شده است .تولید فوالد
ایران در این دوره از کشورهای صنعتی مثل فرانسه ،اسپانیا ،انگلیس،
کانادا ،استرالیا و اتریش هم بیشتر بوده است.
ایران در نیمه نخست سال  2017در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده
بزرگ فوالد جهان شناخته شده بود که با کنار زدن دو کشور اوکراین
و مکزیک در نیمه نخست امسال به جایگاه یازدهم ارتقا یافته است.
چین با تولید  451میلیون تن فوالد بزرگترین تولیدکننده این
محصول در نیمه نخست  2018شناخته شده است .ژاپن با 52.98
میلیون تن و هند با  52.83میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و
سوم از این نظر قرار گرفته اند( .بازگشت به فهرست)

وزیر صنعت :بسته جدید حمایت از تولید در راه است
(خبرگزاری تسنیم  19مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد شریعتمداری با اشاره به سیاست
های ارزی جدید دولت گفت :بر این اساس تجهیزات و برخی مواد
اولیه تولید در گروه کاالیی دو قرار گرفته که باید از ارز صادرات
غیرنفتی بهرهمند شود.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،صادق نجفی در برنامه «گفتگوی ویژه
خبری» شبکه دو سیما افزود 69 :درصد صنایع کوچک و متوسط در
داخل شهرک های صنعتی و  60درصد این صنایع در خارج از این
شهرک ها هم اکنون در حال فعالیت هستند.
وی گفت :ظرفیت کنونی تولید این واحدها  10تا  70درصد است.
نجفی افزود :از  84هزار واحد تولیدی کشور  92درصد صنایع کوچک
و متوسط هستند.
وی گفت :برای رونق تولید در سه ماه گذشته  120نفر از صاحبان
صنایع کوچک را به آلمان اعزام کردیم.
مدیر عامل سازمان شهرک های صنعتی کشور افزود  :نیازمند وضع
قوانین متناسب با شرایط خاص کنونی هستیم.
نجفی گفت :کمتر از دو هزار واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در کشور
فعال هستند.
وی افزود 1400 :واحد از صنایع کوچک از فردا در نمایشگاهی در
محل مصالی تهران توانمندی ها و قابلیت های خود را در تولید به
نمایش می گذارند.
دبیر اتاق صنعت ،معدن و تجارت هم در این برنامه گفت :حال صنایع
کوچک و متوسط خوب نیست و دولتمردان باید به خواسته های آنها
توجه کنند تا بتوانند به تولیدشان ادامه دهند.
سید محمد مرتضوی افزود  :صنایع کوچک و متوسط می خواهند تا
بانکها بدهی هایشان را از آنها شش ماه به تعویق بیندازند و مالیات
ارزش افزوده از آنها گرفته نشود.
وی گفت  :تصور نمی کردیم برخی مسئوالن با بروز یک موضوع
کوچک همچون خروج آمریکا از برجام این قدر نگران شوند و به هم
بریزند.
مرتضوی افزود  :در یک ماه گذشته  11بخشنامه برای تأمین ارزی
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واحدهای تولیدی صادر شده که همه باهم تناقض دارد.
وی گفت :معتقدیم در سه ماه گذشته آنچه در بورس کاال ،پتروشیمی،
صنایع مس و فوالد اتفاق افتاده تبانی برای افزایش قیمت هاست.
دبیر اتاق صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه تبانی جرم است افزود:
بورس کاال به محلی برای تبانی عده ای برای افزایش قیمت ها تبدیل
شده است.
مرتضوی گفت :مشکل صنایع و تولید کنندگان تحریم ها نیست بلکه
ناهماهنگی های داخلی است .
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه
گفت :مشکل اصلی صنایع کوچک و متوسط این است که گرفتار
تحریم های داخلی هستند.
فریدون احمدی افزود :قوانین در حمایت از تولید کم نداریم و با
انباشت قانون مواجهیم و در شرایط کنونی نیازمند قانون زدایی
هستیم.
وی گفت :شرایط کشور ویژه است و بر این اساس با قوانین عادی نمی
توان کشور را اداره کرد بلکه نیاز به قوانین در شرایط بحران داریم.
احمدی افزود :یکی از مشکالت اصلی این است که زیر ساخت گرفتن
مالیات از مصرف کننده در کشور ایجاد نشده است ( .بازگشت به
فهرست)

لطفاً تولید را نکُشید
(خبرگزاری تسنیم  21مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،نوسانات نرخ ارز و
مشکالت تأمین مواد اولیه به همراه کمبود نقدینگی رمقی برای فعالیت
تولیدکنندگان نگذاشته و کاهش حجم تولید و حتی تعطیلی موقت
واحدهای تولیدی را به وجود آورده است .البته برخی هم از شرایط
بازار سوء استفاده کرده و با کاهش عرضه محصوالت به بازار باعث رشد
قابل توجه قیمت ها شدهاند که هنوز در این رابطه تصمیم مناسبی
برای برخورد با این متخلفین اعمال نشده است.
در مجموع در سالی که قرار بود حمایت ویژهای از تولیدکننده داخلی
شود نه تنها گشایشی در کار تولیدکنندگان نشده بلکه بر حجم بدهی
ها اضافه و تشدید مشکالت امکان فعالیت را از آنها گرفته است .به
اعتقاد تولیدکنندگان ما خواستار حمایت دولت نیستیم بگذارد کار
کنیم و هر روز عرصه فعالیت را برای ما تنگ تر نکند.
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البته براساس سیاست های جدید ارزی که از  21فروردین ماه سال
جاری اجرایی شد دولت بدون لحاظ کردن اولویتبندی ،دالر 4200
تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داد که بر اساس آمارهای رسمی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا نیمه خردادماه ،بالغ بر بیست میلیارد
دالر کاال ثبت سفارش شده است.
اما پس از گذشت زمان ،دولت تصمیم گرفت تا دالر  4200تومانی را
تنها به کاالهای اساسی و ضرروری مورد نیاز کشور شامل مواد اولیه و
ماشین آالت اختصاص دهد و بر این اساس سه اولویت را برای دریافت
دالر  4200تومانی تعیین کرد .در این سیاست گذاری به گروه یکم
کاالیی از منابع بانک مرکزی دالر به نرخ  4200تومانی با احتساب
یارانه  400تومانی ،گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات
پتروشیمی ،فوالد و غیره) نرخ  4200تومانی و به گروه سه ارز حاصل
از صادرات سایر کاالها ( 20درصد صادرات کل کشور) نرخ 4200
تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و
واردکننده) تعلق میگیرد.
بیان این اولویت بندیها آنهم در شرایط فعلی اقتصاد عاملی شد تا
تولیدکنندگانی که پیش از این ارز مورد نیاز خود را با مکانیزم دیگری
تهیه میکردند درگیر سیاستهای جدید شده و نتوانند در تأمین ارز
مورد نیاز خود موفق باشند .بسیاری از تولیدکنندگان امروز در دریافت
ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند و به اجبار
خط تولید خود را کاهش و حتی تعطیل کردهاند .به عنوان نمونه یکی
از تولیدکنندگان قطعات خودرو در همین ارتباط به خبرنگار میگوید:
قطعات یدکی مورد نیاز واحد تولیدی ما از اروپا تأمین شود اما
متأسفانه در کانال تخصیص ارز قرار گرفته و هنوز به نتیجه نرسیدهایم.
در این رابطه نامه نگاری هایی متعددی را هم انجام دادهایم ولی فقط
سرگردانی ما بیشتر شده است.
یکی دیگر از تولیدکنندگان هم به خبرنگار تسنیم میگوید :من در
بخش نایلون کار میکردم و حدود  30کارگر داشتم اما در اواخر سال
گذشته با تشدید مشکالت مجبور شدم تولیدی را تعطیل کنم  .البته
چند روز بعد از تعطیلی هر کدام از کارگرها حدود  10تا  15میلیون
پول آوردند و خواستار فعالیت مجدد واحد تولیدی شدند.
وی با اشاره به اینکه با کمک کارگران فعالیت مجدد واحد تولیدی را
در اوایل امسال آغاز کردیم ،افزود :متأسفانه هزینههای باالی تولید و
انباشت بدهی های بانکی باعث شده تا تولید برای ما به صرفه نبوده و
هر روز با ضرر روبه رو شویم به نحوی که در نهایت خرداد ماه امسال
واحد تولیدی را تعطیل کردیم.
تولیدکننده دیگری با اعالم اینکه هر روز ارزش سرمایه ما کم میشود
به خبرنگار تسنیم ،گفت :مگر میشود در این شرایط کار کرد .امروز
بولتن داخلی تولید ملی |34

اوضاع تولید در مرحله بحران قرار گرفته و هیچ کس به فکر حمایت از
این بخش نیست.
وی با اعالم اینکه بانک ها هر روز پیگیر مطالبات معوق خود هستند،
افزود :با دالر  10هزار تومانی مگر می شود کار کرد! البته هر  5سال ما
با نوسانات نرخ ارز روبه رو هستیم ولی امسال اوضاع به شدت بد شده
و رمقی برای تولیدکنندگان نگذاشته است.
مرتضوی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران هم با اشاره
به اینکه دولت امروز دچار روزمرگی شده و تصمیماتی متناسب با
عکس العمل های روزانه میگیرد به تسنیم می گوید :در این وضعیت
هیچ تولیدکنندهای قادر به تصمیم گیری و حتی توسعه فعالیت خود
نیست .البته من مطمئنم وضیت شکننده تولید با استمرار این شرایط
بدتر خواهد شد چرا که دولت هر بار اعالم میکند ارز دولتی را فقط به
کاالهای اساسی پرداخت میکند که این موضوع خود اخبار بدی را به
تولیدکننده میرساند.
مرتضوی تصریح کرد :به نظر میرسد در تصمیم دولت برخی از
کاالهای تولیدکنندگان ،اساسی نبوده و حائز دریاف ارز نیست در این
شرایط تولیدکنندگان خود را مستحق دریافت ارز برای ادامه چرخه
فعالیت خود میداند.
وی گفت :چرا هر کس به جای کمک به تولید فقط سنگ اندازی می
کند؟ چرا یک عده بدو ن عِرق ملی با استفاده از رانت اموال کشور را
تصاحب کرده و کسی هم با آنها برخورد نمی کند .به جرأت می توانم
بگویم هیچ کدام از این افراد خاص که حجم زیادی از نقدینگی را در
اختیار دارند تولیدکننده نیستند.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه
آدرس واحدهای تولیدی مشخص است و در کوتاه ترین زمان با عدم
پرداخت هزینه ها پلمب می شود ،تصریح کرد :باید یک اراده حاکمیتی
برای برخورد با صاحبان اموال نامشروع باشد تا آنها براحتی در زمان
اختصاص ارز دولتی در صدد تأسیس شرکت تا خرید کاالهای اساسی
برای کسب سود و افزایش اموال نامشروع خود نباشند .جالب اینجاست
در این اوضاع هم آنها نگران وضعیت خود شده و در صدد خروج اموال
ملت از کشور هستند .به نحوی که بانک های خارجی اعالم کرده اند
که حجم زیادی از سرمایه از ایران در حال خارج شدن است.
(بازگشت به فهرست)

احتمال بیکارشدن ۴۵۰هزار نفر در صنعت قطعهسازی /
دبیر انجمن قطعهسازان :از اول شهریور امکان تولید
نداریم
(خبرگزاری تسنیم  22مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،شاپور سامعی
نایبرئیس انجمن قطعهسازان در نشست خبری اعضای این انجمن با
ابراز اینکه "امروز باید به صنعت قطعهسازی کشور تسلیت بگویم"،
اظهارداشت :قطعهسازان روزهای بدی را میگذرانند بهنحوی که ضمن
تعدیل نیرو شیفتهای کاری خود را هم کاهش دادهاند .کنار این
موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابالغ آییننامه جدید
قطعهسازان امکان ترخیص کاالهای خود از گمرک را ندارند.
وی با بیان اینکه "نوسانات نرخ دالر عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید
مستمر بپردازیم" ،گفت :کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر
تولید خودرو میگذارد ،بهاعتقاد ما  40تا  50درصد حجم تولید کاهش
یافته است.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان با اعالم اینکه "ما کاالها را با ارز  4هزار
و  200تومانی ثبت سفارش کرده اما در آییننامه جدید باید دالر 9
هزار تومانی را معیار قرارداده و مابهالتفاوت آن را پرداخت کنیم"،
افزود :برای ترخیص کاالهای خود به گمرک مراجعه میکنیم که آنها
میگویند "بروید سازمان حمایت" ،اما این سازمان هم آییننامه را
بهانه کرده و ما را به سازمانهای دیگر میفرستد و هر روز سرگردانتر
از دیروز هستیم.
وی اضافه کرد :وقتی گشایشها برای قطعهسازان با ارز 4200تومانی
صورت گرفت ،دیگر پرداخت مابهالتفاوت چه موضوعی است؟ چرا که
شرعاً محصول برای ما است.
سامعی در ادامه صحبتهای خود با اعالم اینکه هنوز از قطعهسازان
کسی نتوانسته ارز دریافت کند ،گفت :امروز خودروسازان و قطعهسازان
نمیتوانند از بانکها وام دریافت کنند چرا که آنها سودهای
25درصدی را مطرح میکنند .در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح
است که اگر ما باید قطعات را با دالر  9تا  10هزار تومانی تولید کنیم
قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا میکند که اصالً منطقی نیست.
بهعنوان نمونه قیمت پراید به حدود  43میلیون تومان و پژو 405به
 70میلیون تومان میرسد.
*قیمت خودرو باید آزاد شود
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وی با تأکید بر اینکه واردات کاال برای قطعهسازان از چین حدود  2ماه
و از ژاپن و سنگاپور  5ماه زمان میبرد ،گفت :ما نقدینگی برای
پرداخت دالر با نرخ  9هزار تومانی به دولت نداریم .البته قبل از آغاز
تحریمهای بین المللی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریمهای داخلی
خود را علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند که این موضوع اصالً
بهنفع تولیدکننده داخلی نیست.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان اضافه کرد :امروز خودروهای تولیدی را
فروخته و نمیتوانند کار جدیدی تولید کنند .عالوه بر این قطعهسازان
هم بهدلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت
خودرو غیرمنطقی افزایش پیدا میکند که مردم توان خرید آنها را
ندارند .بهاعتقاد ما قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در
حاشیه بازار رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.
شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن قطعهسازان با اعالم اینکه
بورس نظارت جدی در فروش فوالد و مس ندارد ،گفت :واحد تولیدی
من سههزار و  500کارمند دارد و حدود  25هزار خانوار را تحت
پوشش قرار میدهد که مجبورم تعدیل نیرو را اعمال کنم.
وی اضافه کرد :در حال حاضر هنوز خودروساز زیر بار ارز 4200تومانی
نرفته چه برسد به ارز  9هزار تا  10هزار تومانی بازار.
*احتمال تعدیل نیروی 450هزار نفر در صنعت قطعهسازی /از

وی تصریح کرد :خریدهای خارجی متوقف شده و بانکها به ما حواله
نمیدهند و بهانه تحریم را مطرح میکنند درحالی که ما در شرایط
تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی بهصورت چمدانی معامالت
خود را انجام میدادیم اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بهجای
کمک به تولیدکنندگان دست ما را بستهاند.
دبیر انجمن قطعهسازان به پیشنهادات انجمن برای رفع مشکالت
پیشِروی قطعهسازان اشاره کرد و افزود :دولت باید ارز مورد نیاز
صنعت خودرو و قطعهسازی را که حدود  3میلیارد دالر است تأمین
کند ،عالوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تأثیر افزایش
قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود.
بیگلو اضافه کرد :خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصوالت
خود را بههمراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کردهاند و قرار
است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد .ما نیز در این رابطه
درخواست پرداخت 10هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت
خودرو داریم .البته برای پیگیری وضعیت قطعهسازان نامهنگاریهای
متعددی را بههمراه پیشنهادات مطرح کردهایم که هنوز به نتیجه
نرسیدهایم.
متن نامهنگاری قطعهسازان با دستگاههای مختلف برای رفع
مشکالت این صنعت بهشرح زیر است:

اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم
مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن قطعهسازان نیز تأکید کرد :جریان
انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود .نباید تعدادی قطعهساز عضو
هیئت مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد بهصورت انحصاری
قطعات خود را در شرکتهای خودروساز بهفروش برسانند این نوعی
انحصار است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان از قطعهسازان داخلی خرید
نمیکنند ،افزود :قطعهسازان داخلی توانمندی تولید باالیی دارند اما
خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعهسازان
محدودی خریداری میکند که آنها هم قطعات را بهجای تولید وارد
کرده و با قیمت گران به خودروساز میفروشند.
بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان هم با اعالم اینکه امروز صنعت
قطعهسازی در بحران قرار دارد ،اظهارداشت :در حال حاضر  14هزار
نفر نیرو در این صنعت تعدیل شده که بهاعتقاد ما  450هزار نفر دیگر
هم بیکار خواهند شد .به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان
تولید قطعه نداریم و آنها نیز بهتبع کاهش 80درصدی تولید را پیشِرو
دارند که مسئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت
اقتصاد است.
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(بازگشت به فهرست)

وزیر صنعت :واردات مواد اولیه تولید از پرداخت مابه
التفاوت نرخ ارز معاف شد
(خبرگزاری تسنیم  24مرداد )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم،محمد شریعتمداری وزیر
صنعت معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار
کرد:طبق ماده  5بسته ارزی دولت که ابالغ شده است ،همه کاالهایی
که پیشتر با ارز  4200تومانی وارد می شد و در بسته ارزی جدید
تامین ارز آنها به بازار ثانویه منتقل شده و اکنون به گمرکات رسیده و
ترخیص نشدند ،مکلف شدند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی
و نرخ روز ارز کاال نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند.
به گفته وی ،این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط
به آنها مشکالتی ایجاد کرده بود و بر این اساس،امروز پیشنهادی در
این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کسانی که
واردات شان به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط
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تولید یا ماشین آالت تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی
ذی ربط می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کاالهایشان را ترخیص
کنند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد :مواد اولیه و مواد مورد نیاز آن دسته از
کاالهایی که محصول نهاییشان با ارز  4200تومانی عرضه میشود و
لیستشان جزو گروه  1تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند که
با دریافت گواهی از وزارت خانه ذی ربط به گمرکات مراجعه کنند و
بدون پرداخت مابه التفاوت کاالهایشان را دریافت کنند.
بنابراین گزارش ،موضوع دریافت مابه التفاوت ،موجب اعتراض
بخشهایی تولیدی از دولت شده بود و روسای اتاق بازگانی ایران و
تهران نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این ارتباط نامههایی
گالیه آمیزی به مسئوالن دولتی نوشته بودند؛ شریعتمداری وزیر
صنعت در واکنش به این اعتراضات امروز خبر از کارساز شدن این
اعتراضات داد ( .بازگشت به فهرست)

لزوم تسهیل واردات مواد اولیه دارویی پیش از تعطیلی
خطوط تولید
(خبرگزاری تسنیم  26مرداد )97

واقعی و پیش از اینکه آژیر قرمز خطوط تولید به صدا درآید ،تسهیل
واردات آن ها را در دستور کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد :به عنوان مثال باید به «الکتولوز» اشاره کنیم که یک
ماده مهم برای تولید داروهای ملین است و خطوط تولید داروهای
مرتبط ،وابسته به واردات این ماده هستند و در صورت تاخیر در
واردات آن ،قطعا خطوط تولیدی با مشکل و اختالل مواجه می شوند.
مدیر عامل شرکت داروسازی خوارزمی تاکید کرد :شرکت های
داروسازی در زمانی که «الکتولوز» در ردیف اول دسته بندی ارزی
قرار داشته ،اقد ام به انجام مراتب اداری جهت گشایش برای واردات آن
کرده بودند ،ولی االن که کاال وارد گمرک شده ،به دلیل آنکه در ردیف
دوم قرار گرفته ،ترخیص آن با دست اندازهای مختلف مواجه شده
است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه صنایع بسته بندی
دارویی اظهار داشت :عالوه بر مشکالتی که در تامین مواد اولیه دارویی
وجود دارد ،با نوسان قیمت مواد بسته بندی ،هزینه تمام شده تولید
دارو نیز افزایش پیدا کرده ولی دولت ،اصرار دارد که قیمت دارو ثابت
بماند ،بنابراین دولت حداقل باید محلی را برای تامین این هزینه های
اضافه تعریف کند( .بازگشت به فهرست)

هشدار درباره تعطیلی صنعت کشور /ادیب :حذف یارانه
ارزی برای تولید باید تدریجی باشد
(خبرگزاری تسنیم  27مرداد )97

پیمان ترحمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با
اشاره به استراتژیک بودن صنعت دارویی کشور اظهار داشت :علی رغم
همه تالش هایی که در بدنه دولت و کمیسیون بهداشت مجلس
شورای اسالمی صورت می گیرد ،متاسفانه هنوز صنعت دارویی کشور
خصوصا در حوزه تامین مواد اولیه ،اسیر ناهماهنگی ها و تصمیمات
غیرکارشناسی و شتابزده است.
وی ادامه داد :صنایع دارویی نیاز به پایداری و ثبات قوانین و مقررات
دارند تا بتوانند در سایه آن ،برای تامین مواد اولیه و مواد موثره صنایع
داروسازی برنامه ریزی کنند ولی در حال حاضر شاهد هستیم که در
گروه بندی جدید کاالها که اخیرا ابالغ شده ،مواد اولیه و مواد موثره
صنایع داروسازی از گروه اول به گروه دوم ارزی منتقل شده است.
این تولیدکننده دارو با اشاره به اینکه نزدیک به  50درصد مواد اولیه
خطوط دارویی ،از خارج کشور تامین می شود ،تصریح کرد :واردات
مواد اولیه و مواد موثره صنایع دارویی ،شریان اصلی بسیاری از خطوط
تولید دارویی است و دولتمردان باید به جای وعده و وعید ،به صورت
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد حسین ادیب با انتقاد از سیاست
ارزی جدید دولت ،تاکید کرد با قطع سوبسید ارزی به واحدهای
تولیدی ،احتمال تعطیلی بسیاری از آنها در سه ماه آینده وجود دارد.
صنعت ایران از سال  1380تا  1391به شدت رشد کرد اما رشد
صنعت ناشی از یارانه انرژی بود در سال  1380قیمت نفت  17دالر
بود و در سال  1390قیمت نفت به  100دالر رسید اما قیمت انرژی
برای تولید صنعتی در ایران بسیار کمتر از افزایش قیمت نفت ،
افزایش یافت  ،تقریبا انرژی به قیمت رایگان  ،در اختیار صنعت قرار
می گرفت.
سه صنعت در ایران در این دوره بر اساس یارانه انرژی به شدت رشد
کرد  :فوالد ،پتروشیمی و سیمان.
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در این سه صنعت انرژی وزن اصلی را داشت و وقتی انرژی مفت عرضه
می شد به شدت این سه صنعت توسعه یافت.ارزش تولید پتروشیمی
در این فاصله از یک میلیارد دالر به  20میلیارد دالر افزایش یافت.
اما صنایع پترپشیمی و فوالد که انرژی را مفت دریافت می کردند
محصوالت خود را نیمه رایگان در داخل توزیع می کردند لذا یک
دسته صنایع چهارم در ایران رشد کرد صنایعی که پتروشیمی و فوالد
مفت را می گرفتند و با مقداری قطعات وارداتی همراه می کردند و آن
را به محصول نهایی تبدیل می کردند.
صنایع خانگی مثل صنعت تولید یخچال و صنعت خودرو در این زمره
بودند یخچال چیزی بیش از پتروشیمی و فوالد نبود که به آن 60
درصد قطعات وارداتی اضافه می شد.
یخچال  ،تلویزیون  ،خودرو و  ...صنایعی بود که در سایه پتروشیمی و
فوالد ارزان به اضافه  40تا  60درصد قطعات وارداتی تولید می شد
 ،تقریبا  80درصد صنایع ایران به غیر از سه صنغت پتروشیمی ،
فوالد و سیمان  ،شامل این گروه می شدند.
به مرور از سال  90به بعد پتروشیمی و فوالد با وجودی که همچنان
با یارانه تولید می کردند اما قیمت فروش محصوالت خود در داخل را
به قیمت های جهانی رساندند.
نتیجه گیری  :صنعت داخلی پتروشیمی و فوالد را به قیمت بازار
جهانی دریافت می کند لذا این صنعت باید تعطیل می شد اما یارانه
ارزی یا ارز مبادله ای جایگزین پتروشیمی و فوالد مفت شد صنعت تا
قبل از آبان  ، 96خدود  800تومان یارانه ارزی دریافت می کزد به
عبارت صریح تر هر دالر را  800تومان ارزان تر خریداری می کرد.
اکنون دالر سوبسید دار به صنغت متوقف شده است .اکنون نه از
پتروشیمی و فوالد مفت خبری هست و نه از  800تومان ارز مبادله ای
ارزان.
 80درصد صنایع ایران به غیر از پتروشیمی و فوالد و سیمان ،اگر
بخواهند پتروشیمی و فوالد را به قیمت جهانی بخرند و دالر را هم به
قیمت آزاد خریداری کنند در پایان مهر ماه تعطیل خواهند بود.
نتیجه بسته ارزی جدید دولت که مستلزم قطع ارز یارانه ای به صنعت
است  ،تعطیل شدن این قبیل صنایع طی سه ماه است.
قطع سوبسید ارزی به صنعت به بیکار شدن چند صد هزار نفر طی سه
ماه منجر میشود.
من فرد بی اطالعی در حوزه صنعت نیستم در  70در صد صنایع کشور
حداقل یک بار مشاوره یا سخنرانی داشته ام کسانی که آفتاب کارخانه
ها را به عمر ندیده اند صنایعی را که طی  20سال ایجاد شده طی سه
ماه دارند تعطیل می کنند.

متوقف کردن ناگهانی یارانه ارزی به صنعت باید تدریجی باشد قطع
ناگهانی آن فقط به تعطیل شدن صنعت می انجامد( .بازگشت به
فهرست)

تولید لوازم خانگی کاهش و خودرو افزایش یافت  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  28مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،براساس جدیدترین
آمار تولید انواع کاالهای منتخب صنعتی در سه ماهه امسال نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته شاهد تغییراتی بوده است به نحوی که از
میان  30کاال حدود  12کاالی صنعتی با کاهش و  13کاال با رشد
تولید روبه رو شدهاند.
بر همین اساس در سه ماهه امسال تولید یخچال و فریزر  16.9درصد،
ماشین لباسشویی  25.2درصد ،کولر آبی  47.7درصد و تلویزیون
 22.8درصد کاهش تولید داشته است .عالوه بر این آمارها نشان از
افزایش  30درصدی تولید اتوبوس و مینی بوس و  47.8درصدی
تولید کارتن دارد.
جزئیات تولید کاالهای منتخب صنعتی در سه ماه امسال به
شرح زیر است :

(بازگشت به فهرست)
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دام
صادرات پودر گوشت مرغ آزاد شد  +سند

قیمت مصوب شیرخام ،لبنیات پُرمصرف و گوشت مرغ
اعالم شد+جزئیات
(خبرگزاری تسنیم  7مرداد )97

(خبرگزاری تسنیم  5مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،گمرک جمهوری
اسالمی ایران در بخشنامهای اعالم کرد :صادرات پودر گوشت مرغ
بالمانع است.
در این بخشنامه آمده است :پیرو بخشنامه شماره  97 /422529مورخ
 97/04/13موضوع اعالم ممنوعیت صادرات  18ردیف کاالهای بخش
کشاورزی ابالغی وزیر جهاد کشاورزی ،به پیوست تصویر نامه شماره
 97 /501 /2196مورخ  31/4/97معاونت توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی وزارتخانه اشاره شده ارسال و اعالم میدارد :صادرات پودر
گوشت مرغ (تحت کد طبقهبندی  )23011000از لیست ممنوعیت
مندرج در ردیف  10جدول ضمیمه بخشنامه فوقالذکر خارج میشود
و صادرات آن با رعایت سایر مقررات مربوطه بالمانع میباشد .
لذا دستور فرمایید ضمن اقدام الزم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه
ابالغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند .
برای مشاهده تصاویر این ابالغیهاینجا کلیک کنید.
بنابراین گزارش،پیش از این گمرک ایران براساس جدیدترین
دستورالعمل خود صادرات  18قلم از کاالهای اساسی و ضروری
کشاورزی را ممنوع اعالم کرده بود.
براساس آن دستورالعمل ،صادرات  18قلم کاالی اساسی و ضروری
کشاورزی شامل ذرت ،گندم ،آرد ،جو ،جو دوسر ،دانههای روغنی،
روغن خام و پالم ،یونجه ،کاه و کلش ،پودرماهی و گوشت ،انواع
سبوس ،کنجاله سویا ،سایر کنجالهها ،تفالهها ،خوراک آبزیان ،افزودنی
خوراک آبزیان ،چاودار و سورگوم تا اطالع ثانوی ممنوع شد( .بازگشت
به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،با توجه به تصمیمات گرفته شده در
جلسات کارگروه تنظی م بازار و محاسبات انجام شده توسط سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نظر رییس محترم جمهور،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار
حداکثر قیمت شیرخام و محصوالت لبنی ( شامل شیر ،ماست و پنیر
پرمصرف) و نیز گوشت مرغ برای مصرف کنندگان را ابالغ کرد.
حداکثر قیمت هر کیلوگرم کیفی ترین شیرخام با مشخصات 3.2
درصد چربی و بار میکروبی زیر  100هزار تحویل درب کارخانجات
لبنی با  9درصد افزایش نسبت به قیمت مصوب قبل ،معادل  15هزار
و  700ریال تعیین شد.
به ازای هر یک دهم درصد افزایش و یا کاهش درصد چربی  150ریال
متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت خرید اضافه و یا
کم می شود.
قیمت محصوالت لبنی پر مصرف شامل شیر ،ماست و پنیر با لحاظ
میانگین قیمت خرید شیر خام تحویل درب کارخانه نیز در این
جلسات تعیین شد.
بر این اساس ،قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب  1.5درصد 29
هزار و  500ریال ،شیر بطری یک لیتری نیم چرب  2درصد  30هزار و
 500ریال ،شیر بطری یک لیتری پرچرب  3درصد  32هزار و 500
ریال و شیر بطری یک لیتری کامل  3.2درصد چربی  33هزار ریال
تعیین شد.
همچنین شیر استریل یک لیتری تتراپک  1.5درصد چربی  35هزار
ریال و شیر استریل یک لیتری تتراپک  3درصد چربی  37هزار ریال و
شیر نایلونی کم چرب  1.5درصد  22هزار ریال تعیین شد.
ماست کم چرب  1.5درصد  900گرمی نیز  38هزار ریال و ماست
پرچرب  3درصد  900گرمی  40هزار ریال است و قیمت ماست 2
هزار و  500گرم دبه ای کم چرب  1.5درصد  95هزار ریال و پرچرب
 3درصد نیز  100هزار ریال تعیین شد.
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همچنین مقرر شد پنیر  400گرمی یواف  57هزار ریال ،پنیر 210
گرمی تتراپک  34هزار ریال و پنیر  520گرمی تتراپک  80هزار ریال
باشد.
قیمت سایر احجام این محصوالت لبنی به تناسب وزن و درصد چربی
توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و ابالغ
خواهد شد.
قیمت این محصوالت در استانها بر اساس میانگین قیمت خرید شیر
خام توسط واحدهای تولیدی و مطابق تصمیمات کارگروه تنظیم بازار
استان در سقف قیمت های ابالغی تعیین خواهد شد.
همچنین حداکثر قیمت مرغ زنده تحویل درب واحد مرغداری
با  9درصد افزایش هر کیلوگرم  51هزار و  550ریال و حداکثر
قیمت مصرف کننده مرغ با  9درصد افزایش معادل  81هزار و
 750ریال تعیین شد.
شرکت پشتیبانی امور دام موظف است به منظور تنظیم بازار و حمایت
توامان از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مقاطعی که این قیمت
 5درصد افزایش و یا کاهش داشته باشد ،با اولویت نسبت به توزیع و یا
خرید مرغ قطعه بندی و بسته بندی اقدام کند( .بازگشت به فهرست)

قیمت ذرت  50درصد افزایش یافته است و نمی شود آن را با
قیمت ستاد تنظیم بازار به فروش رساند.
وی در پاسخ به اینکه چرا مرغ در میادین میوه و تره بار توزیع نمی
شود گفت :قیمت مرغ در میادین میوه تره تنها با قیمت دستوری
 8175تومان ستاد تنظیم بازار قابلیت عرضه دارد اما مرغ داران حاضر
به فروش محصوالت خود به این قیمت نیستند به همین دلیل مرغ در
اختیار میادین قرار نمی گیرد (یا مقدار کمی آنجا عرضه می شود).
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت :مشکلی بابت تامین
مرغ در بازار وجود ندارد و تولید این محصول در کشور فراوان است
و شرکت پیشتیبانی امور دام نیز اقدام به توزیع مرغ منجمد می کند.
وی افزود :شرکت پشتیبانی امور دام نیز هر کیلوگرم مرغ منجمد را
 6600تومان تا  6700تومان توزیع می کند و در مقاطعی نیز اقدام به
توزیع مرغ گرم به قیمت حدودی  8هزار تومان کرده است( .بازگشت
به فهرست)

تامین  ۲.۲میلیون تن نهادههای دامی با ارز ارزانقیمت
(خبرگزاری تسنیم  14مرداد )97

مرغداران حاضر به فروش مرغ به قیمت مصوب نیستند
(خبرگزاری تسنیم  14مرداد )97

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،اظهار کرد :ستاد تنظیم
بازار براساس دستور ریاست جمهوری مبنی بر افزایش حداکثر 10
درصدی قیمتها ،حد اکثر قیمت مرغ گرم را برای مصرف کننده در
سال جاری  8175تومان با احتساب  9درصد افزایش قیمت تعیین
کرد اما این قیمت مورد قبول ما نیست.
وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار ،تصریح کرد :با توجه
به افزایش قیمت دان (خوراک طیور) هزینه های تولید ما  60تا 65
درصد افزایش یافته اما قیمت فروش مرغ را حداکثر  9درصد باال
بردهاند.
یوسفی با بیان اینکه بر اساس هزینههای تولید ،قیمت واقعی مرغ برای
مصرف کننده  9500تومان است گفت :قیمت دان (خوراک مرغ )در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در برخی اقالم تا  90درصد و
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به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،تورج صارمی در
نشست خبری چهارمین همایش بینالمللی و نمایشگاه جهانی خوراک
دام ،طیور و آبزیان اظهار کرد :بالغ بر  10میلیون تن انواع خوراک دام،
طیور و آبزیان در کشور تولید میشود که شرایط افزایش تولید این
محصوالت نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در ارتباط با دالیل افزایش قیمت نهادههای دام و طیور (خوراک
دام) در بازار گفت :بخش عمدهای از دالیل افزایش قیمت خوراک دام،
طیور در بازار مصرف ناشی از افزایش جهانی قیمتها است و جنگ
تجاری آمریکا و چین در این ارتباط تاثیر گذاشته است.
وی افزود :بخشی از اراضی اتحادیه اروپا دچار خشکسالی شده که این
امر نیز بر قیمت نهادهها در بازارهای جهانی تاثیر گذاشته است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی
ادامه داد :نهاده هایی که با ارز دولتی به کشور وارد شده است تحت
کنترل قرار دارند و عمده وارد کنندگان و عرضه کنندگان این محصول
تحت نظارت دستگاه های مربوبطه محصوالت خود را در بازار عرضه
کردهاند.
*تامین  2.2میلیون تن نهادههای دامی با ارز ارزانقیمت
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وی با بیان اینکه نگرانی بابت تامین نهادهها دام و طیور وجود ندارد،
اظهار کرد :افزایش قیمت ارز باعث شده بود که برخی از تولیدکنندگان
(مرغداران و دامداران و )...اقدام به ذخیرهسازی این محصوالت کنند
اما باید توجه داشت که تامین  2.2میلیون تن نهادههای دام در دستور
کار قرار گرفته است.
صارمی افزود :بخشی از این نهادهها به کشور وارد شده است و مابقی
آن در حال ترخیص است و نگرانی بابت تامین ارقام مورد نیاز
مرغداران و دامداران نداریم.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی
گفت :تجار و بازرگانان خود اقدام به واردات این محصول میکنند تا
کسری برای تامین نیاز بازار وجود نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت بهرهگیری
استفاده از خوراک فرآوری شده در صنایع دام و طیور گفت :استفاده از
خوراک آماده نه تنها باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تمام شده
می شود بلکه در کنترل بیماریها نیز نقش موثری دارد به طوری که
استفاده از این محصوالت میتواند در کنترل آنفلوانزی فوق حاد
پرندگان نقش موثری داشته باشد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی
گفت :با همکاری تشکل ذیربط به دنبال جایگزینی کنجاله کلزا به
جای کنجاله سویا هستیم که این امر عالوه بر کاهش هزینه و حجم
واردات کنجاله سویا به کشور باعث کاهش قیمت تمام شده خوراک
دام و طیور و بهرهگیری بیشتر از باقیمانده تولیدات داخلی (کلزا)
میشود.
صارمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش نهادههای
دام و طیور آیا ممکن است که گندم خوراکی وارد زنجیره غذای دام و
طیور شده باشد گفت :تالش ما آن است که اجازه ندهیم این اتفاق
بیفتد زیرا نباید خوراک انسان وارد جیره غذایی دام و طیور شود.
وی افزود :به دنبال استفاده از ظرفیت مغفول تولیدات داخلی خودمان
هستیم تا بتوانیم از طریق ضایعات به جا مانده از محصوالت کشاورزی
بخشی از آن را در خوراک فرآوری شده بگنجانیم که این امر منجر به
کاهش هزینه محصول نهایی نیز میشود( .بازگشت به فهرست)

صنعتی شدن خوراک دام و طیور به سالمت جامعه کمک
میکند
(خبرگزاری تسنیم  20مرداد )97
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به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،علیرضا رفیعپور امروز
در همایش بینالمللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام ،طیور و آبزیان در
مجتمع نمایشگاهی گفتوگو اظهار کرد :کمک به ایجاد زنجیرههای
تولید شامل اطالعاتی است که باید در مکانهایی مانند این همایش و
نمایشگاه اطالعات آن مبادله شود و مدیران و کارشناسان حوزه دراین
فضا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
وی افزود :این نمایشگاه به دنبال کمک به افزایش امنیت غذایی در
کشور است که از طریق شکلگیری صنعتی تولیدات خوراک دام ،طیور
و آبزیان محقق میشود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد :در حوزه جهانی چند سالی
است که موضوع مقاومت آنتیبیوتیکها به عنوان یک مشکل توجه
می شود؛ در شکل غیرهدفمند (تولید خوراک دام ،طیور و آبزیان)
امکان ردیابی آنتیبیوتیکها وجود ندارد و همچنین ممکن است
مقاومت آنتیبیوتیکی و باقیمانده آنتیبیوتکی ایجاد شود که میتواند
برای سالمت جامعه مخاطرهآمیز باشد.
وی تصریح کرد :حاکمیت به دنبال سیاستگذاریهایی است که
تولیدات این بخش به سمت صنعتی شدن حرکت کند که برگزاری
چنین نمایشگاههایی به این امر کمک میکند تا در آینده مخاطرات
بهداشتی ایجاد نشود.
رفیعپور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور عملیات ردیابی خود را
از مزرعه تا سفره مردم در دستور کار خود دارد گفت :تحقق این امر با
اتوماسیون و صنعتی شدن به دست میآید.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت :پروانه بهداشتی و بهرهبرداری
که به تولیدکنندگان داده میشود به این معنی است که مصرف کننده
نهایی متوجه میشود محصولی که مصرف میکند از مزرعه تا انتهای
سیکل مصرف تحت کنترل است.
*در تولیدات صنعتی محصوالت تراریخته رهگیری میشود
وی یادآور شد :محصوالت تراریخته را نیز حتی از طریق صنعتی شدن
میتوان رهگیری کرد؛ در تولیدات صنعتی این رهگیری امکان کنترل
دارد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت 70 :درصد هزینههای
تولید فرآوردههای خام تولید دامی مربوط به هزینه خوراک دام ،طیور
و آبزیان است که با صنعتی شدن این بخش میتوان ضریب تبدیل را
باال برد و هزینههای تولید فعالین بخش (دام ،طیور و آبزیان) را کاهش
داد.
بنابراین گزارش بخش اعظم ماده اولیه (ذرت و سویا) خوراک دام،
طیور و آبزیان از خارج از کشور وارد میشود( .بازگشت به فهرست)
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دامدارها راننده شدند /دالیل گرانی گوشت چیست؟
(خبرگزاری تسنیم  26مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،ایجاد اشتغال و
درآمدزایی یکی از چالش های پیش روی دولتها در جوامع شهری و
به خصوص روستایی بوده است .چرا که در سالهای اخیر میزان
مهاجرت روستاییان به شهر به دلیل یافت شغل،ایجاد رفاه ،ارتقاء
معیشت بسیار باال بوده است ،تا جایی که در برخی از روستاها در
کشور بیش از 50درصد روستاها برای پیدا کردن شغل به تهران آمده
اند.
اما آنچه در ماندگاری یک شغل اهمیت دارد،نگاه همه جانبه مسئوالن
به اشتغال است .هنگامی که سیاستی در اقتصاد کالن رخ می دهد،دو
سویه است .یعنی هم می تواند در ایجاد اشتغال که بخشی از اقتصاد
است موثر باشد و هم می تواند مضرر باشد.
اعمال سیاستهای اقتصادی دولت مانند افزایش قیمتها،
افزایش قیمت ارزو کاهش ریال باعث ضرر و زیان به واحدهای تولیدی
در بخش های مختلف شده است .بعضی بخش های تولیدی به منظور
ادامه فعالیت خود میزان ظرفیت تولید را کاهش داده و بخش دیگر به
تعدیل نیرو رجوع کرده اند.

مقاومتی محور مهمی است که می طلبد در تمام سطوح جامعه دنبال
شود.
حسین شریفی ،پرورش دهنده گاو شیری و گوشتی بود که سال
گذشته همین موقع ها وقتی به سراغش رفتیم از فعالیتش احساس
رضایت داشت و الگوی موفق در استان البرز بود .این کارآفرین امروز
به خاطر نوسانات اقتصادی و گران شدن علوفه نتوانسته به کار خود در
زمینه گاو شیری ادامه دهد به همین دلیل به سمت پرورش گوساله
است.
رفته
گوشتی
وی اما همچنان بر کارآفرینی مداومت دارد.
وی با اشاره به اینکه بازار خرید شیر سال گذشته خراب شد گفت:
زمانی درآمد ماهانه 8میلیونی از فروش شیر داشتم اما به زمانی
رسیدیم که هیچ کس از ما شیر نمیخرید .اسفند ماه  ، 96تمام شیرها
روی دست ما ماند .در طول 15روز برای آنکه از فاسد شدن شیرها
جلوگیری کنیم تمام شیرها را ماست و پنیر کردیم .بعد از عید 97
تصمیم گرفتم کارم را عوض کنم.
شریفی بیان کرد :ابتدا تصمیم گرفتم که ماست بندی بزنم و شیر را
تبدیل به فرآورده (ماست،پنیر،دوغ ،خامه ) کنم اما با بررسیهایی که
انجام دادم ترجیح دادم به جای ماست بندی به سمت پرورش پرورش
گوساله گوشتی بروم ،دلیل خرید نکردن شیر ،تولید مازاد شیر بود.
این فعال کارآفرین افزود :دولت شیر را به قیمت پایینی خریداری می
کند به همین دلیل مجبور هستیم که با ماست بندی ها همکاری
کنیم .البته در معامله با این مراکز هم دچار ضرر و زیان شدیم .به طور
مثال سال گذشته شیر را به یک مغازه ماست بندی فروختم و
12میلیون چک دریافت کردم .درحال حاضر حدود 1سال از فعالیت
کاری ام می گذرد اما همچنان موفق نشده ام که چک  12میلیون
تومانی را به پول تبدیل کنم،چرا که ماست بندی هر روز برای وصول
چک خود امروز و فردا کرد و در نهایت مغازه اش را یک شبه از آن
محل بُرد .این مشکل تعداد زیادی از دامداران است .

به اقتصاد کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی تحقق اقتصاد مقاومتی
می تواند راهگشا باشد.
تحقق اقتصاد مقاومتی و به دنبال آن مقاومت اقتصاد کشور در مقابل
نفوذ اقتصادی در هر شرایطی ،راهکاری است که رهبر معظم انقالب
بارها و بارها بر اجرای آن در کشور تاکید داشته و دارند.مقوله اقتصاد
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وی بیان می کند:فروش شیر به یکی از معضالت گاوداریها تبدیل
شده است .دولت برنامه خاصی برای خرید شیر و حمایت از گاوداریها
را ندارد .ماست بندیها هم متأسفانه نقدی پول نمیدهند و با چک
کار میکنند که این به صرفه نیست و باید پول در گردش باشد.
شریفی بیان کرد :به دلیل اینکه دولت شیر را به قیمت مناسب از
دامداران خریداری نمی کند آنها مجبور هستند که با مغازه های آزاد
ماست بندی معامله کنند که چنین ریسک هایی هم دارد .در حال
حاضر گوساله کوچک را خریداری می کنم و پرورش می دهم و سپس
می فروشم.
وی درباره نحوه توزیع می گوید :سود حاصل از این کار از فروش شیر
کمتر است اما حتماً به فرورش می رسد .قیمت گاو زنده 16500
تومان از من خریداری می کنند که سال گذشته همین موقع  11هزار
تومان بود .افزایش قیمت گوشت باعث کاهش تقاضا شده است و در
همین راستا سود دامداران کاهش یافته است.
*هزینه اداره گاوداری
این فعال کارآفرینی گفت:هزینه تغذیه ،هزینه دستمزدها ،هزینههای
دارویی و بهداشتی ،هزینههای کارگر از هزینههای مهم در گاوداری
است که بیشترین هزینه مربوط به تغذیه است که این هزینه در ایران
متجاوز از 60درصد است پس خرید به موقع علوفه و خوراک و کاهش
ضایعات آن در کاهش هزینه تغذیه موثرند ،یک دامپرور آگاه موقع
فراوانی محصول یا سر فصل خوراک دام خود را تهیه مینماید.
گاوداری مانند هر سازمانی نیازمند اداره و مدیریت صحیح است هیچ
کس نمی تواند با اتکای به سرمایه ی خود در کار گاوداری موفق شود
بدون آنکه اصول مدیریت را رعایت کند.
وی درباره افزایش هزینه خوراک دام گفت :سال گذشته قیمت جو
کیلویی  900تومان بود و امسال  1450تومان است .سال گذشته
قیمت یونجه  800تومان و امسال  1300تومان است .با توجه به کم
آبی کیفیت یونجه ها هم کاهش یافته است .اگر شرایط اینگونه باشد
مجبور هستیم که گاوداری را تعطیل کنیم.
شریفی بیان کرد:دامپرور با موجود زنده سر و کار دارد که تعطیل بردار
نیست و مراقبت دایمی و شبانه روزی میخواهد تنها داشتن گاو اصیل
کافی نیست  ،مدیریت باید عالی باشد  .مهمترین اهرم در پرورش گاو
داشتن کارگران دلسوز و عالقمند به کار است چون که دائماً با گاو سر
و کار دارند و یک دامداری و دامپروری نیازمند کارگران صدیق
وشایسته است ،پس در درجه اول باید روابط حسنه بین کارگران و
کارفرما بوجود آید که با رعایت چند اصل میتوان آن را ایجاد کرد
مانند مراعات اصل تشویق و با ارزش شمردن کارگر ،همدلی و
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همفکری با کارگر ،محترم شمردن کارگر شناسایی زندگی آنها ،دادن
مزایا به کارگران.ما به صورت خانوادگی فعالیت می کنیم.
این کارآفرین اقتصاد مقاومتی گفت :تعدادی زیادی از دامداران تعطیل
کرده اند ،یا سرمایه خود را در بانک ها سپرده کرده اند یا ماشین های
باربری خریداری کرده اند و و با آن ماشین کار می کنند .حتی برخی
از آنها با تعطیل کردن دامداری و دامپروری خود به سمت دستفروشی
رفته اند .این حرفه سود آنچنانی ندارد ،کسی که در این بخش
فعالیت می کند به خاطر عالقه خود است.به طور مثال امسال
15گوساله کوچک را خریداری می کنم،یک سال که می گذرد به ازای
هر کدام 1میلیون و200هزار تومان سود می کنم .قیمت هر گوساله
سال گذشته  3میلیون و  500تومان است که حدود 3میلیون و
500هزار تومان هم هزینه علوفه یک ساله یک گوساله است ،بعد از
یک سال 8میلیون و 200هزار تومان آن را می فروشم .یعنی روی هر
گوساله با این همه زحمت تنها یک میلیون و  200هزار تومان سود
می کنم .در بهترین حالت در یک سال می توانم 20گوساله پرورش
دهم .از آنجایی که کار پیدا نمی کنم مجبور هستم به تولید با چنین
شرایطی ادامه دهم .دولت باید در جهت ارائه تسهیالت ارزان قیمت،
تأمین خوراک دام به قیمت مطلوب و ایجاد بازار برای دامپروان گام
بردارد.

*دالیل گرانی گوشت
وی یکی از دالیل گرانی گوشت را تعطیلی دامداری و دامپروری ها
دانست و گف ت:همکاری دولت در حد وام بود .هر زمان که به بانک
مراجعه می کنیم یا به ضامن گیر میدهند یا سود بازپرداخت این
وامها آنقدر باالست که جوان جرأت نمیکند به آن نزدیک شود؟! باید
سختگیریهای اعطای تسهیالت کمتر شود تا تولیدکننده دغدغه
ضامن را نداشته باشد .اگر سخت گیریها به همین شکل به قوت
خودش باقی بماند خیلی از جوانان چون مشکل ضامن و کارمند و سند
دارند ،نمیتوانند از این وامها برای راه اندازی کارگاههای اقتصاد
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مقاومتی استفاده کنند .درنتیجه اشتغالزایی نخواهیم داشت .وقتی
جوانی برای کشور و معاش خود تالش میکند دولت باید از آن حمایت
کند و نباید فقط به حرف زدن درباره اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
اکتفا کنیم ،باید دولت آستینهایش را باال بزند تا مردم ترغیب شوند.
با واردات گوشت نیاز بازار داخل تا حدودی تأمین می شود و شاید
کمکی به گران نشدن بیشتر گوشت باشد .اما دولت باید به جای توجه
به واردات با حمایت از تولید کنندگان داخلی نیاز بازار را تأمین کند.
شریفی درباره همکاری همسرش در شغلش می گوید:موفقیتم را بعد از
لطف خداوند مدیون همسر و بعد پدرم هستم .اگر حمایت های
همسرم نبود من نمیتوانستم به موفقیت برسم .بسیاری از کارهای
گاوداری را همسرم انجام میدهد و بار سنگینی از روی شانههایم
برمیدارد .همسرم هم به کار تولید عالقه دارد و هم اینکه در منزل
حوصله اش سر میرود و دوست دارد از وقتش برای کمک کردن به
من استفاده کند و االن بسیار راضی است .بعضی مواقع خستگی را در
چهره همسرم که مشاهده میکنم خودم ناراحت میشوم اما همسرم
به من امید میدهد .وقتی خیلی خسته میشوم او بیشتر کمکم
میکند .واقعاً همسر میتواند نقش بسزایی در موقفقیت مرد داشته
باشد( .بازگشت به فهرست)

خدمات
مشکل تامین ارز ایرالینها حل نشد
(خبرگزاری تسنیم  7مرداد )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی عابدزاده با اشاره به
مشکل تخصیص ارز به شرکت های هواپیمایی از مکاتبه با بانک
مرکزی برای این موضوع خبر داد و اظهار کرد :با سازمان مدیریت نیز
جلساتی برگزار شده که در آن راهبرد تخصیص ارز به شرکتهای
هواپیمایی تعریف شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه ارز مورد نیاز ایرالینها تخصیص نیافته و
آنها دچار مشکل شدهاند ،افزود:سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه
در حال پیگیری این موضوع هستند و انتظار داریم این پیگیری به
زودی به نتیجه منجر شود .چراکه فعالیت برای شرکت های هواپیمایی
بسیار سخت شده است.
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وی افزود :جایگزینی ارزی که شرکت های هواپیمایی در حال حاضر
هزینه میکنند ،در آینده سخت است .پیگیر هستیم که ارز با قیمت
مناسب در اختیار ایرالینها قرار بگیرد تا این مشکل برطرف شود.
به گزارش تسنیم 28 ،تیرماه امسال پرواز تهران-استانبول کیش ایر به
دلیل آنچه عدم تخصیص ارز دولتی عنوان شده بود ،کنسل شد.
موضوعی که اعتراض شدید مسافران را به دنبال داشت و آنها نسبت به
بی توجهی به این موضوع گالیه داشتند( .بازگشت به فهرست)

ایجاد  ۹هزار فرصت شغلی جدید توسط تعاونی ها در تیر
ماه
(خبرگزاری تسنیم  7مرداد )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،براساس گزارشات اخذ
شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون ،در تیر ماه سال،1397
تعداد  237تعاونی در کل کشور به ثبت رسید.
براساس این گزارش ،تعداد کل اعضاء تعاونیها 3308نفر و تعداد فرصت
شغلی  8947نفر به ثبت رسیده است.
همچنین در تیرماه سال جاری یک اتحادیه در استان مازندران تشکیل
شده است.
به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران ،متوسط تعداد
اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها به ترتیب  14و 38نفر
بوده و استان خراسان رضوی ،خراسان شمالی به ترتیب با ثبت  28و
یک تعاونی در بین کلیه استانها بیشترین و کمترین ثبت را داشتند.
بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده براساس رشته فعالیتها “کشاورزی”
و ” خدمات ” به ترتیب با تعداد  82و74واحد هستند.
تعاونیهای «کشاورزی » با 1079نفر عضو و اشتغال زایی  1018نفر
بیشترین تعداد و فرصت شغلی را دربین کلیه رشته فعالیت دارا
هستند.
تعاونی های ثبت شده در تیرماه  97به تفکیک رشته فعالیت به شرح
زیر است.
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(بازگشت به فهرست)

سفیر آلمان مطرح کرد :برنامهریزی برای تداوم روابط
بانکی با ایران
(خبرگزاری تسنیم  13تیر )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق
بازرگانی ایران،رئیس اتاق ایران در نشستی با سفیر آلمان در تهران با
اشاره به تاریخچه همکاریهای صنعتی و تجاری دو کشور طی
سالهای گذشته از جایگاه ویژه آلمان در صنعت کشور سخن گفت و
تصریح کرد :در شرایط غیرعادی نیاز به مذاکره ،بیشتر میشود بنابراین
باید زمینه ای مهیا شود تا هیات های تجاری بین دو کشور بیش از
گذشته در رفتوآمد باشند.
غالمحسین شافعی ،رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشستی با
سفیر آلمان در ایران به محدودیتهای جدید ناشی از تحریم که
بخشی از آن فردا اجرایی میشود ،اشاره و مهمترین مسئله در این
حوزه را مسائل بانکی عنوان کرد و گفت :امیدواریم آلمان که اولین
شریک تجاری ایران در اروپا محسوب میشود بتواند راهحلهایی را
برای نقل و انتقاالت بانکی پیدا کند.
وی با ابراز نگرانی از برخی خبرها در مورد توقف روند انتقال پول نقد
از بانکهای آلمان ،تأکید کرد :درخواست ما رسیدگی به این مسئله و
مقابله با آن است.
رئیس اتاق ایران در ادامه از شرایط غیرعادی حاکم بر اقتصاد کشور
گفت و ادامه داد :در این وضعیت اگر قرار باید سطح روابط دو کشور
حفظ شود ،باید زمینهای را فراهم کنیم تا تجار و فعاالن اقتصادی دو
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کشور بیشتر با هم مذاکره کنند .بنابراین پیشنهاد ما تسهیل در
رفت وآمدها و اعزام و پذیرش هیات ها تجاری بیشتر بین دو کشور
است.
شافعی همچنین از اعالم موضع آلمان به نفع ایران هنگامی که آمریکا
از برجام خارج شد ،تشکر و قدردانی کرد و افزود :آلمان در کاهش
ریسک اقتصادی ایران اثرگذاری مثبتی داشت .از طرفی علیرغم
مشکالت و محدودیتهایی که وجود داشت ،شاهد تداوم همکاریهای
دو کشور در دوران تحریمهای گذشته بودیم .با نهایی شدن برجام نیز
سطح روابط ایران و آلمان رشد پیدا کرد هرچند جایگاه اصلی خود را
بازنیافت.
در ادامه میشائیل کلور برشتولد ،سفیر آلمان در تهران با اشاره به این
نکته که آلمان سهم باالیی در صنعت ایران دارد ،این سطح همکاری را
برگرفته از اعتماد دو طرف نسبت به یکدیگر دانست و تأکید کرد:
آلمان هیچگاه سیاست پنهانی نداشته و این باور در ملت ایران وجود
دارد.
وی حجم مبادالت بین دو کشور را در حدود  30میلیارد یورو ارزیابی
کرد و خواستار بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای موجود برای توسعه
همکاریها شد و تصریح کرد :برجام توافق خوب و ارزندهای بود که به
سرانجام رسید اما با کمال تأسف آمریکا از آن خارج شد .آلمان به هیچ
وجه از مسیر آمریکا در این رابطه حمایت نکرده و تالش دارد با
همراهی دیگر طرفهای برجام آن را زنده نگه دارد.
سفیر آلمان در تهران از تالش اروپا در راستای بهره اقتصادی ایران از
منافع برجام سخن گفت و افزود :همزمان با آغاز تحریمهای آمریکا
علیه ایران که بخشی از آن فردا اجرایی میشود ،اروپا سیاستهای
برنامهریزی شده خود را برای انسداد تحریمها ،عملیاتی کرده و تالش
میکند همکاری شرکتهای کوچک و متوسط ایران با کشورهای
اروپایی از جمله آلمان تداوم پیدا کند.
برشتولد افزود :یکی از نقاط مثبت این بسته سیاستی ،حمایت قاطع
 27کشور عضو اتحادیه اروپا از آن است که حمایت آنها از کشور ایران
را نشان میدهد .موضوع دیگری که بیانگر تالش اروپا به تداوم
همکاریها با ایران است 5 ،فروند هواپیمایی بود که روز گذشته تحویل
ایران داده شد.
وی در ادامه به مالقاتهایی که قرار است در سطوح باال بین اروپا،
ایران ،چین و روسیه انجام شود ،اشاره و تصریح کرد :امیدواریم هر چه
سریعتر روند همکاریها بین ایران و اروپا مشخص شود.
سفیر آلمان در تهران همچنین از تالش این کشور برای تداوم فروش
نفت ایران و امکان بازگشت پول آن به داخل کشور خبر داد و گفت:
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موضوع برقراری روابط بانکی نیز مدنظر مسئوالن کشور قرار دارد و به
جد این مسئله را پیگیری میکنیم( .بازگشت به فهرست)

تأمین سرمایه و کنترل ریسک ،دو مزیت اوراق بهادار
بیمهای
(خبرگزاری تسنیم  22مرداد )97

در انتهای این بخش هم مهمترین نیازها و مشکالت بازار بیمه ایران که
انتشار اوراق بهادار بیمهای می تواند راه حلی برای رفع آنها باشد،
بیان شده است و انواع مدلهای اوراق بهادار بیمهای که میتواند به
عنوان ابزاری برای تأمین مالی شرکتهای بیمه ایرانی بهکار گرفته
شود و براساس نیازها و پتانسیلهای بازار بیمه ایران بومیسازی و
طراحی شدهاند ،ذکر شده است( .بازگشت به فهرست)

متفرقه
شرط مردم برای مقاومت در برابر تحریمها  +نمودار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،پژوهشکده بیمه با
انتشار نتایج طرح پژوهشی اوراق بهادار بیمهای که با رویکرد نیاز بازار
بیمه کشور انجام شده است ،اعالم کرد با توجه به اینکه شرکتهای
بیمهای برحسب بیمهنامههایی که برای بیمهگذاران صادر میکنند با
مسائل و چالشهای مختلفی از قبیل تأمین سرمایه الزم جهت قبول
ریسک مربوطه یا نیاز و ضرورت انتقال ریسک مواجه میشوند ،بنابراین
این شرکتها نیز بهدنبال راههایی برای برطرف کردن این نیازهای خود
هستند و بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که میتوان راههای انتقال
ریسک را در آنجا جستجو کرد.
این گزارش میافزاید :بخش اعظم جایگزینهای انتقال ریسک که به
اوراق بهادار بیمهای (اوراق بهادار مرتبط با بیمه) معروفاند ،طی
فرآیند تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک بهوجود آمدهاند و بخش
دیگری نیز با استفاده از ابزارهای مشتقه طراحی شدهاند.
براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده ،بازار بیمه و همچنین بازار
سرمایه ایران نیز ظرفیت طراحی و بهکارگیری این ابزارهای مالی را
دارد و این ابزارها میتوانند این دوبازار را بیش از پیش با یکدیگر پیوند
دهند و شرکتهای بیمه کشور میتوانند بهمنظور تأمین سرمایه الزم و
انتقال قسمتی از ریسکهایی که پذیرفتهاند ،اوراق بهادار بیمهای
منتشر کنند.
گفتنی است این طرح پژوهشی که با هدف ارائه الگوها و مدلهای الزم
برای انجام این کار که براساس شرایط بازار بیمه و بازار سرمایه کشور
ایران بومیسازی شده باشند ،انجام شده و شامل ششبخش اصلی است
که بخش اول به معرفی کلی موضوع و بیان انگیزههای اصلی اوراق
بهادارسازی پرداخته است.
در بخش دوم که مبانی نظری و ادبیات موضوع بیان شده است،
پرکاربردترین مدل های اوراق بهادار بیمهای که تاکنون در دنیا منتشر
شده به همراه ارکان آنها ،معرفی شدهاند و کارکرد اصلی هرکدام به
اختصار بیان شده است.
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(خبرگزاری تسنیم  1مرداد )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برنامه پایش شب گذشته در سوال
نظرسنجی خود از بینندگان پرسید :کدام تصمیم شما را برای مقاومت
در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند؟  -1ایجاد
اشتغال و مهار تورم  -2مجازات سریع مفسدان اقتصادی
در پایان این نظرسنجی  83.4درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند
مجازات سریع مفسدان اقتصادی ما مردم را برای مقاومت در برابر
تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند ،همچنین 16.96
درصد از شرکت کنندگان ایجاد اشتغال و مهار تورم را انگیزه ای برای
مقاومت در برابر تحریم ها عنوان کردند .

(بازگشت به فهرست)
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