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 مقاله
دستیابی به اقتصاد پیشرفته در گرو پیاده سازی اقتصاد 

 مقاومتی است
 (97شهریور  1تسنیم خبرگزاری )  

 
یکی از موضوعاتی   باشگاه خبرنگاران پویا، به گزارش خبرنگار اقتصادی

  است، مقاومتی اقتصاد بحث  قرار گرفته که امروزه مورد تاکید فراوانی

 به مسئوالن و مردم که دارد ای گسترده های حوزه مقاومتی اقتصاد

 دارای مقاومتی اقتصاد تحقق. دارند نقش آن تحقق در خود نوبه

 .است فرهنگی های جنبه جمله از مختلفی های جنبه

با انتقاد از السالم(  استاد دانشگاه جامع امام حسین )علیه  حامد رضایی،

تفسیر نادرست اقتصاد مقاومتی برخی دولتمردان گفت: وظیفه اصلی 

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به اقتصاد پیشرفته بر عهده 

دولت است اما مردم نیز به نوبه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز 

 اثرگذارند.

اد مقاومتی در قق اقتصتح  رضایی با اشاره به ضرورت پیاده سازی و

سازی  کشور گفت: دستیابی به اقتصاد پیشرفته در گرو پیاده

 حوزه در نیاز صرفا پیشرفته اقتصاد داشتن که است  مقاومتی اقتصاد 

 های حوزه در اثراتش اقتصاد، بر عالوه بلکه نیست  کشور اقتصاد

 .است توجه قابل نیز کشور وامنیتی اجتماعی  سیاسی،

تماعی تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد وی درباره اثرات اج

شود،  مقاومتی باعث افزایش وفاداری مردم نسبت به نظام اسالمی می

بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش سطح رفاه مردم را به دنبال 

خود دارد، باعث کاهش معضالت اجتماعی همچون حاشیه نشینی 

 کند. شود و به تسهیل ازدواج کمک می می

اقتصاد دانشگاه امام حسین افزود: در حوزه امنیتی اقتصاد  این استاد

مقاومتی باعث ایجاد اشتغال برای جوانان می شود که سرگرمی جوان 

 .شود می دشمنان استفاده  سوء مانع سازنده و مفید اشتغال به 

این کارشناس اقتصاد فرهنگ درباره نقش اقتصاد در فرهنگ یک 

است اگرچه فرهنگ از اقتصاد اثر کشور گفت: فرهنگ مهمل اقتصاد 

می پذیرد اما اقتصاد باید روی فرهنگ جامعه سوار شود و به عبارت 

 بهتر می توان گفت ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ ارتباط دو طرفه است.

حامد رضائی افزود: برای اینکه اقتصاد مقاوماتی محقق شود بخشی از 

شی از آن در گرو تحقق آن در گرو اصالح فرهنگ است و تنها بخ

سیاستگذاری و خط مشی گذاری درست است که در حوزه سیاست 

 است.

سازی اقتصاد مقاومتی عزم جدی  حامد رضائی با ابراز اینکه برای پیاده

سازی اقتصاد  ملی الزم است گفت: برای فرهنگ سازی در زمینه پیاده

ید مقاومتی فقط نباید یک قشر خاص مذهبی را در نظر گرفت بلکه با

با تبیین اهمیت آن برای قشرهای مختلف مردم روحیه مطالبه 

 .آورد وجود به دولت و مردم خود به نسبت   آنها بین در را  گری

گری در مردم را  این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه روحیه مطالبه

ت تبلیغا امر این الزمه  :گفت آورد وجود به زدگی شعار  از دور باید به 

تفاده از دانشهای روز همچون بازاریابی و دیپلماسی آن را گفتمان با اس

سازی کنیم که این مطالبه یکی از ضرورتها و نیازهای تحقق اقتصاد 

 مقاومتی است.

 دو: گفت اقتصاد و فرهنگ رابطه  درباره این کارشناس اقتصاد فرهنگ 

اتی که اثر یکی  کرد؛ تصور اقتصاد و فرهنگ بین توان می رابطه

گذارد و رابطه دیگر اثرات  فرهنگ یک کشور در اقتصاد آن باقی می

 اقتصاد یک کشور است که در فرهنگ آن به وجود می آورد.

های اجتماعی دارای جنبه  رضائی افزود: اقتصاد نیز همچون سایر پدیده

باشد. اهمیت فرهنگ اقتصاد به قدری است که مقام معظم  فرهنگی می

 حوزه این به را کشور اصلی راهبرد ه رهبری چندین سال است ک

 کار از حمایت  مصرف، الگو اصالح همچون مواردی اند؛ داده اختصاص

همت مضاعف کار مضاعف مواردی است که  ایرانی، کاالی و

 .شود می بندی دسته اقتصاد فرهنگ ذیل 

 اقتصادی فرهنگ اصالح بدون پیشرفته اقتصاد به دستیابی  *

 است محال فرض یک

ر مورد جایگاه فرهنگ اقتصادی در توسعه یک کشور گفت: بی وی د

شک بدون اصالح فرهنگ اقتصادی دستیابی کشور به اقتصاد پیشرفته 

 مقاومتی اقتصاد به ای که ضربه مهلکی  محال است و اولین مسأله

 اولین بنابراین  است؛ اقتصادی  فرهنگ در مدیریتی ناتوانایی زند می

 در مدیریت شیوه اصالح مقاومتی اقتصاد ققوتح توسعه مسیر در گام

 .است اقتصادی فرهنگ

یت فرهنگ اهم رغم علی اینکه از تأسف اظهار با این استاد دانشگاه 

اقتصاد، این بخش مورد غفلت واقع شده است گفت: باید به بحث 

 ابعاد عنوان به گذاری و مطلوبیت  فرهنگ مصرف، تولید، توزیع، سرمایه

 .داشت بسیار جهتو اقتصاد فرهنگ
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رضائی در مورد اقتصاد فرهنگ نیز گفت: این بخش نیز علی رغم اینکه 

 مقاومتی اقتصاد در کند  حوزه مأموریتی انقالب اسالمی را تقویت می

 .است شده واقع غفلت مورد

وی با تصریح به اینکه در یک نگاه اقتصاد فرهنگ یک بخش جذاب 

توان به  ق اقتصاد فرهنگ میگذاری است گفت: از مصادی برای سرمایه

مریم   تهیه و تولید فیلمهایی همچون پیامبر اعظم)ص(، حضرت یوسف،

ای از ظرفیتهای بی شمار  مقدس، مختارنامه و... اشاره کرد. گوشه

 گیرد. کشور است که کمتر مورد استفاده قرار می

رضائی افزود: اگر بخواهیم از حوزه اقتصاد فرهنگ منتفع بشویم و 

مقاومتی را پیش ببریم باید بنیانهای اقتصادی کشور را تقویت  اقتصا

کنیم و بعد دیگر مهم آن تقویت فرهنگ چه در داخل و چه در خارج 

از کشور است که باعث انتفاع کشور در زمینه منافع اقتصاد فرهنگ 

 شود. می

 فرهنگ تقویت برای  :گفت فرهنگ تقویت وی در مورد راهکارهای 

 مثال عنوان به هستیم؛ اقتصاد حوزه شبیه مفاهیمی و منطق نیازمند

 یا محصول عمر چرخ عنوان تحت  مفهومی اقتصادی بازاریابی در

شوند، بعد از  اریم یعنی محصوالت یا سازمانها ابتدا متولد مید سازمان

رسند و پس از بلوغ  مدتی رشد می کنند، بعد از مدتی به بلوغ می

ها  ین متخصصان این سازمانها و کارخانهنوبت افول آنها می شود بنابرا

باید پیش از آنکه دوره افول آنها برسد و در حالی که در دوره بلوغ و 

شکوفایی هستند باید از خالقیات و نوآوری در محصول و سازمان به 

 محصول یعنی. کنند تولید را جدیدی محصوالت وجود بیاورند و 

 وارد گیرد قرار افول چرخه وارد قبلی محصول اینکه از پیش جدید

 افول بخواهد قبلی محصول که همین و گیرد می قرار خودش چرخه

 کند. می آغاز را خود رشد جدید محصول کند

مندی از مواهب اقتصاد فرهنگ حضور  رضائی تاکید کرد که الزمه بهره

 فعاالنه در عرصه فرهنگ است.

ه به فرهنگ وی با انتقاد از عدم توجه دولتمردان به رویکرد فعاالن

شود جریان  آنچه باعث انتفاع اقتصادی از اقتصاد فرهنگ می  گفت:

 سازی است که با رویکرد فعاالنه فرهنگی به وجود می آید.

  به عنوان مثال غرب شخصیتهای خیالی چون باب اسفنجی،  وی افزود:

این قدر که   سازند گفت: پرندگان خشمگین و.... را می  مرد عنکوبتی،

اند  مانان خیالی برای مردم ایران و فرزندانمان شناخته شدهاین قهر

قهرمانان واقعی خودمان را نمی شناسیم و این ربطی ندارد که ما 

نسبت به فرهنگ آمریکایی چه دیدگاهی داریم که این نفوذ فرهنگی 

باعث فراهم آوردن سودهای کالن اقتصادی این قهرمانان خیالی برای 

چراکه انواع و اقسام محصوالت با چهره آنها   ؛اقتصاد آمریکا شده است

 شود. لباس و ... عرضه می  در لوازم التحریر،

 )بازگشت به فهرست(

سازد چرا صنعت خودرو  کشوری که هواپیمای جنگی می

 ملی ندارد؟
 (97شهریور  3خبرگزاری تسنیم ) 

 
، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس خبرگزاری تسنیم به گزارش

اولین نشست هم اندیشی "مرکز تجارت جهانی ایران طی اظهاراتی در 

در جمع تعدادی از فعاالن اقتصادی، مدیران ارشد تولیدی و  "اقتصادی

کرد تجاری و دانشگاهیان نسبت به برخوردهای سوال برانگیز و عمل

غلط مدیران شرکتهای خودروسازی واکنش داد و گفت: جایگاه و 

موقعیت برجستۀ سیاسی، اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی و سوق 

الجیشی ایران موجب شده است تا توقع عام و خاص در داخل و خارج 

نسبت به ایران به عنوان یکی از بیست کشور برتر اقتصادی جهان 

تظار دارند تا اقتصاد کشورمان از تولید و بسیار باال باشد و همگان ان

تجارت گرفته تا صنعت نفت، پتروشیمی، بانکداری، توریسم، 

کشاورزی، صنایع دفاعی و... غیره حرفی برای گفتن در جهان داشته 

باشد که متأسفانه سالهای طوالنی است که چنین امری محقق نشده و 

ته است!! این همگان را جهت دیدن چنین روزی در حسرت نگه داش

موضوع بسیار مبهم و سوال برانگیز است که چرا ایران به چنین دردی 

 دچار شده و چه چیزی مانع رشد و پیشرفت کشورمان شده است؟

وی افزود: این موضوع را برای صدمین بار تکرار و خدمتتان عرض 

میکنم که کشوری همچون ایران که اینهمه دارایی دارد و روی دریایی 

خوابیده است باید یکی از بهترین و قویترین اقتصادهای جهان  از ثروت

را داشته باشد، رشد اقتصادی آن واقعاً بی نظیر و نمونه باشد، کمترین 

نرخ بیکاری را داشته و مردمش نیز از نظر مالی تأمین و در باالترین 

سطح درآمد، معیشت و رفاه باشند، خبری هم از رکود و تورم در این 

شد و صنایع آن نیز همچون ساعت کار کنند، ضمناً حقوق کشور نبا

کارکنان و کارگران هم سر وقت پرداخت شود و از بحرانهای کارگری 

هم به دور باشد. هیچ مشکل پولی و بانکی نداشته و ذخایر ارزی آن 

مملو از طال و صدها میلیارد دالر و یورو پشتوانه پول ملی و اسکناسش 

گری که باز هم باید نسبت به سایر کشورهای باشد و صدها محاسن دی

جهان داشته باشد، پس چنین کشور آنهم با این همه دارایی، دلیلی 

ندارد که مشکالت اقتصادی داشته و غرق در بحران باشد. فلذا اگر 

مشکلی وجود دارد که خیلی زیاد هم وجود دارد قطعاً مسبب مشکالت 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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س یا کسانی دیگری نیست بلکه مقصر ک "کشور ایران"موجود، 

هستند که باید علت و دلیل آنرا در جای دیگری جستجو و پیگیری 

 .کنیم و آدرس و اطالعات درست به ملت عزیزمان بدهیم

علیپور با طرح این سوال که چرا غالب مسئولین و دولتمردان بجای 

اینکه وظایف خود را بدرستی انجام دهند فقط از خود تعریف و تمجید 

ائماً از وجود مشکالت حاکم بر کشور مینالند گفت: از همه میکنند و د

جالبتر اینکه جدیداً مُد شده که دولتمردان محترم بجای انجام وظیفه 

و عمل به وعده ها و تعهدات داده شده برعکس در قامت منتقد بزرگ 

ظاهر میشوند و به عنوان مدعی، همۀ تقصیرها را به گردن دیگر 

گاهها و حتی به گردن مردم میاندازند!! کشور مسئوالن و یا دیگر دست

ایران باید از همه نظر علی الخصوص اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و 

معیشت مردم نمونه زبانزد جهانیان باشد و هیچکس دغدغه ای در 

هیچ اموری نداشته باشد اما متأسفانه از لحاظ کم کاری، سوء مدیریت 

 .و زبانزد عام و خاص میباشیم و فرار از انجام وظایف قانونی، نمونه

مواردی را بطور مثال بعنوان مشکالت و حاصل دست آوردهای 

دولتمردانمان طی سالهای گذشته جهت شفاف شدن موضوع برای 

 .حضار و تنویر افکار عمومی، فهرست وار عرض میکنم

 :خام فروشی و سرمایه ملی را پیش خور کردن *

 :کاهش بیش از پیش ارزش صادرات *

 :بیماری صنایع، معادن و بازرگانی کشور *

 :بحران پولی و بانکی *

 :بحران ارزی وحشتناک و کاهش سرسام آور ارزش پول ملی ایران *

 :مشکالت و افت بی دلیل کشاورزی *

 :بحران مسکن *

 :بیماری هلندی اقتصاد *

 :افت تراز مثبت تجاری *

 :عدم تحقق اقتصاد مقاومتی *

 :ارتهای داخلیعدم استفاده از مه *

 :عدم استفاده از شرکتهای دانش بنیان و فرار مغزها *

 :افزایش زندانیان اقتصادی *

 :تلفات روز افزون جاده ای *

 :تأخیر پی در پی شرکتهای هواپیمایی *

 :مشکالت و موانع آموزش و پرورش در ایران *

 :بی توجهی و بی احترامی به غالب جانبازان *

 :ش ایرانبحران مالی در ورز *

 و... صدها مورد دیگر *

که اگر بخواهم به آنان بپردازیم و هر مورد را بطور کامل شرح دهم 

باید روزها و هفته ها وقت صرف کنم و یا صدها صفحه قلم فرسایی 

نمایم. لکن به همین چند مورد آنهم فهرست وار بسنده میکنم زیرا 

کالت و معضالت حاکم بعنوان جزئی از کل، میتوانند بیانگر و مبین مش

 .بر اقتصاد کشورمان باشند

سبزعلیپور در ادامه با طرح سوال دیگری اظهار داشت: آیا موارد و 

دست آوردهای منفی که در باال به آنها اشاره شد و اینهمه چراهایی که 

بابت ظهور مشکالت مطرح گردید پاسخ ندارد؟ قطعاً پاسخ دارد. 

ؤمن، متخصص و دلسوز داریم حتماً وقتیکه پول و ثروت و نیروهای م

کارهای کشور بنحو مطلوب انجام شدنی است. پس اگر با وجود این 

همه )داشته هایمان( باز هم کارها پیش نمیرود و چرخ اقتصاد مملکت 

لنگ میزند باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد زیرا بطور قطع 

ی در برابر رشد و دالیل و موانع دیگری بر سر راه وجود دارد که سد

 .شکوفایی کشورمان ایجاد کرده است

چنانچه بخواهیم خدا وکیلی و بی هیچ رو دربایستی و شفاف راجع به 

آنها سخن بگوئیم باید اعتراف کنیم که غالب موانع موجود بر سر راه 

رشد و شکوفائی اقتصاد معلول و بخاطر این است که عده ای خائن و از 

بدنبال منافع شخصی خودشان هستند نه  خدا بی خبر فقط و فقط

منافع ملی. منافع شخصی خود را تا حد نابودی اقتصاد ایران دنبال 

میکنند و در این راستا، هر کاری که در آن منافع سرشاری برایشان 

داشته باشد آن را بدون فوت وقت انجام میدهند و چنانچه منافع 

جرای آن کار یا آن شخصی در آن کار وجود نداشته باشد حال اگر ا

سیاست، به سود کشورمان باشد و ایران را هم به یک ابرقدرت 

اقتصادی در جهان مبدل کند هرگز آنرا انجام نمیدهند و در برابر 

اجرای آن دیوار بتنی ایجاد میکنند. متأسفانه دلیل غالب مشکالت 

اقتصادی ایران و عقب ماندگیهای گذشته و بحران حال حاضر 

جود تعدادی افراد خائن، دزد، فاسد و منفعت طلب، بانفوذ، کشورمان، و

رانت خوار و باند باز میباشد که همچون اختاپوس بر سر بخشهای مهم 

 . و کلیدی کشورمان چنگ انداخته اند

وی تصریح کرد: یکی از بخشهایی که خون مردم عزیزمان را در شیشه 

میکند خودروسازان  کرده و با روح و روان و مال و جان ایرانیان بازی

هستند که طی سالیان متمادی با سیاستهای نادرست و عملکرد غلط 

مدیران شان، اشک مردم را درآورده و موجب ایجاد بحران در زندگی 

مردم و وارد کردن لطمه به بخشهای مختلف دیگر کشور شده اند. 

صریح و بی پرده و بدون مقدمه به اصل موضوع میپردازم و آن اینکه 

ر نیم قرن پیش برادران خیامی همت نکرده بودند و شرکت ایران اگ

ناسیونال را تأسیس و متولد نمی نمودند امروز قطب خودروسازی ایران 

یعنی ایران خودرو را هم نداشتیم!! اگر خاطر مبارک تان باشد در دهۀ 

که ما تولید پیکان را آغاز کرده بودیم مدیران شرکت هیوندای  1340

دیداری از خط تولید پیکان داشتند و آرزوی شان این بود کره جنوبی 
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که آیا میشود روزی هم کشور کره، کارخانۀ خودروسازی همچون ایران 

ناسیونال داشته باشد؟ یعنی نیم قرن پیش صنایع و صنعتگران ایرانی، 

 !!آرزو و الگوی فعاالن اقتصادی کره جنوبی بودند

ر داشت: اما این در حالیست که این صاحب نظر اقتصادی در ادامه اظها

خودروسازان محترم ما از اولین پیکانی که تولید شد تا آخرین پیکانی 

که دیگر برای همیشه از رده خارج گردید هیچ وقتی صرف نکرده و 

ذوق و نبوغی به خرج ندادند تا شکل و شمایل پیکان را تغییر دهند و 

لید و در اختیار هر سال مدل جدید و طرح جدیدی از پیکان را تو

سال به غیر از یکی دو  50مردم عزیزمان قرار دهند!! طی قریب به 

سری که فقط چراغهای پیکان فرق کرد متأسفانه اولین و آخرین 

خودروی تولیدی پیکان هیچ فرقی با هم نداشتند و به جرأت میتوانم 

 .بگویم که روز به روز بی کیفیت تر هم شدند

مدل خودرو خارجی در ایران توسط چند پس از پیکان نیز چندین 

 .خودروساز داخلی مونتاژ شده که چندان چنگی به دل نزده است

وی افزود: چند سال پیش خودرویی را تحت عنوان خودروی ملی 

تولید و به مردم فروختند اما امروز که بیش از یک دهه از تولید آن 

اولش نکرده  خودرو میگذرد نه تنها شکل و شمایل آن تفاوتی با روز

بلکه هر سال قطعاتش بی کیفیت تر و حتی برخی از لوازم اولیۀ آن 

غیب شده و تحت عنوان آپشن با اخذ مبلغی بیشتر، همان لوازم بر 

روی خودرو نصب میگردد، واقعاً خجالت آور است. تنها چیزی که در 

صنعت خودروسازی ما نسبت به گذشته بطور چشمگیری فرق کرده و 

 !!ز به طرز وحشتناکی رشد کرده، قیمت خودروها بوده استروز به رو

درکل صنعت خودروسازی ما چنین روزگاری دارد و مشخصات آن 

 :عبارت است از

 صنایعی عریض و طویل *

 صنایعی بدهکار به قطعه سازان *

صنایعی دارای بدهی های سنگین معوق شده به بانکها که همین  *

ودروسازان در آستانۀ ورشکستگی بدهی ها موجب شده تا برخی از خ

   !!قرار گیرند

 صنایعی قدیمی و به دور از تکنولوژی های روز و برتر جهان *

 صنایعی بدقول و بی تعهد به وعده هایشان *

 صنایعی بسیار ضعیف در ارائه خدمات پس از فروش *

 صنایعی وابسته به خودروهای مدل قدیمی چین، کره، فرانسه و ژاپن *

... 

 ایعی با مدیرانی مرفه و غیر پاسخگوصن *

 صنایعی گرانفروش، فرصت طلب و برهم زنندۀ بازار *

 و... دهها مورد دیگر *

شرکتهای خودروساز ایرانی با تهدید براینکه اگر ورشکست شویم 

کارگران و نیروهای متخصص زیادی بیکار خواهند شد و در نتیجه 

تفاده از موارد اینچنینی، بحران کارگری به راه می افتد و با سوء اس

بقدر زیادی مورد حمایت دولت بوده و دائماً از رانت های مختلف 

دولتی بهره مند میشوند که متأسفانه چندان بازدهی مثبتی به جز 

تولید خودروی بی کیفیت و ایجاد نارضایتی بین مردم ندارند و در 

 نهایت همچون بچه های لوس و نُنری هستند که درست تربیت و

آموزش ندیده اند و فقط جیب شان پُر از پول شده و هر چه خواسته 

    !!اند در اختیارشان قرار گرفته است

علیپور گفت: چرا و چگونه صنایع نظامی و دفاعی کشورمان طی مدت 

زمان کوتاهی بطور انقالبی رشد کرده و موجب سربلندی و عزت ایران 

یرا مدیران، محققین، و ایرانی شده است؟ بی حاشیه عرض میکنم ز

دانشمندان و تمامی کارکنان این صنایع از جان شان مایه گذاشته و 

بدون آنکه بدنبال رانت خواری و منافع شخصی خودشان باشند بطور 

شبانه روزی در پی پیروزی و موفقیت در کارشان بوده اند که حاصل 

ید همین دلسوزی، تخصص، کاربلدی، تعهد کاری و اخالقی و داشتن د

ملی همه همه مبدل شده است به موفقیت و پیروزی در کار که روزی 

نیست خبری از طریق رسانه ها در خصوص تولید تجهیزات جدید 

 !!.نظامی و دفاعی به گوش مان نرسد و دنیا را متحیر ننماید

موفقیت در غنی سازی و بحث هسته ای، ساخت موشکهای دور بُرد 

ساخت پهباد و دست آخر نیز چند پیشرفته با کالهک های مختلف، 

روز پیش شاهد به پرواز درآمدن اولین جنگندۀ مافوق صوت بومی و 

تماماً ایرانی تحت نام )جنگندۀ کوثر( بودیم که موجب شگفتی جهان 

شد که باید به عزیزانمان در صنایع دفاعی و نظامی دستمریزاد بگوییم 

تولیدات و موفقیتهای که البته هر روز باید منتظر خبرهای جدیدی از 

     .جدید این عزیزان باشیم

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تصریح کرد: چطور با همدلی و 

پشتکار میتوانیم به موفقیتهای نظامی و دفاعی و هسته ای آنهم با آن 

تکنولوژی حساس و پیشرفته برسیم اما نمیتوانیم یک خودرو ملی 

ست که کشوری بتواند موشکهای باکیفیت بسازیم؟ واقعاً خنده دار ا

پیشرفته و هواپیمای جنگی تولید و اورانیوم را هم غنی سازی کند اما 

نتواند خودرو سواری بسازد!! اگر مدیران شرکتهای خودروسازی ایران 

هم بجای دید شخصی، دید ملی داشته باشند و با همدلی و ارادۀ قوی 

ی باشند قطعاً به در پی تولید ملی، ارتقاء کیفی و رضایت ایران

موفقیتهای بزرگی نائل میشوند اما متأسفانه اراده ای در آقایان مشاهده 

نمی شود و غالب حضرات فکر منافع خودشان هستند تا پیشبرد 

 .اهداف کشور
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از همین رو چنانچه دولت محترم با همکاری سایر قوا مدیران متخلف 

مردم مجازات و حتی  خودروساز را شناسایی و آنان را در برابر دیدگان

متخلفین و خائنین به ایران و ایرانی را در مالء عام شالق بزند نه تنها 

سایر مدیران خالفکار حساب کار دستشان می آید بلکه بجای 

خودرویی همچون پراید، در آینده ای نه چندان دور خودرو ملی تماماً 

ار خواهیم ایرانیِ باکیفیت و زیبای خودمان را با قیمتهای مناسب سو

شد زیرا این بچه لوس و نُنر برای اینکه کارهایش را درست انجام دهد 

  .احتیاج به تنبیه و شالق دارد نه پول و لبخند و مهربانی

قطعاً رفع مشکالت و نابسامانی های کشور و رشد و شکوفایی اقتصاد 

ایران در سریعترین زمان امکانپذیر است فقط کمی همت میخواهد که 

ی غیرت به خرج دهیم دیگر اثری از مشکالت اقتصادی و اگر کم

ایران و ایرانی  نارضایتی ها باقی نخواهد ماند، پس برای سربلندی

 )بازگشت به فهرست(  .کمی همت کرده و از جان مایه بگذاریم

 سرمایه گذاری
برابر  ۶انتشار ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه 

 زایش یافتاف
 (97شهریور  4تسنیم )خبرگزاری  

 
، اداره نظارت بر انتشار و خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد در پنج 

میلیارد ریال انواع اوراق بهادار  26،670ماه ابتدایی سال جاری مبلغ 

بدهی شرکتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی منتشر شده که 

نسبت به اوراق بهادار بدهی منتشره در مدت مشابه سال گذشته یعنی 

 درصد رشد داشته است. 320میلیارد ریال بیش از  6،350مبلغ 

بال شده و در سال از اوراق سلف موازی نیز بیش از سال گذشته استق

میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد در بورس  4700جاری مبلغ 

های کاال و انرژی منتشر شده است. این رقم در مدت مشابه سال 

 میلیارد ریال بوده است. 200گذشته 

تنوع ابزارهای تأمین مالی یکی از دالیل رشد تأمین مالی بوده و با 

ق اجاره بر مبنای سهام فرصت های بیشتری معرفی ابزارهایی مثل اورا

برای تأمین مالی در بازار سرمایه فراهم شده است. همچنین عالوه بر 

ابزارهایی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته، ابزارهایی مثل اوراق 

منفعت و خرید دین نیز به بازار معرفی شده است و در حال حاضر 

رفع نیاز مالی بنگاه های اقتصادی در  انواع ابزارهای تأمین مالی برای

  )بازگشت به فهرست( مراحل مختلف فعالیت در بازار وجود دارد.

دالر  ۱۶گذاری در فضای مجازی کودک  یک دالر سرمایه

 بازگشت سرمایه دارد
 (97شهریور  5 تسنیم)خبرگزاری  

 
اطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتب

گذاری دوازدهمین  خسرو سلجوقی در نخستین جلسه شورای سیاست

های دیجیتال سال جاری درباره اقتصاد  المللی رسانه نمایشگاه بین

فضای مجازی کودک و اهمیت این اقتصاد گفت: بهترین شروع زندگی 

گی تا هفت سال 2.5سالگی و سپس  2.5برای کودکان سنین صفر تا 

 .است

های  رئیس کارگروه کودک و فضای مجازی دوازدهمین نمایشگاه رسانه

اند که ریشه اغلب  های بسیاری اثبات کرده دیجیتال افزود: پژوهش

مشکالت اجتماعی، شخصی و رفتاری انسان عصر حاضر در ضعف 

های پایه و بنیادین متناسب با اوضاع و احوال جامعه  یادگیری مهارت

ترین دوران یادگیری غیرمستقیم این مفاهیم،  مخویش است و مه

 3ترین دوران رشد یعنی بین  خصوص طالیی سالگی به 7سنین دو الی 

 .سالگی است 5الی 

درصد رشد مغز انسان  90وی خاطر نشان کرد: دورانی که طی آن 

ریزان حوزه تربیتی به حدی  پذیرد و اهمیت آن برای برنامه صورت می

 .شود نوان بهترین شروع زندگی یاد میاست که از آن تحت ع

دهد که هر یک دالر  سلجوقی بیان کرد: مطالعات طولی نشان می

دالر بازگشت سرمایه  16تا  5گذاری در آموزش کودک،  سرمایه

دالر نرخ برگشت سرمایه( خواهد داشت؛ در همین راستا  10)متوسط 

امعه باید ها و ج گذاری برای مسئولین، خانواده اهمیت این سرمایه

رسانی شود و همچنین تولیدکنندگان محتوا و  تبیین و اطالع

دهندگان خدمات در بخش فضای مجازی کودکان باید به این  ارائه

 .اقتصاد و نحوه دسترسی به آن آگاه شوند

مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی 

توای مناسب برای کودک در بیانات خود از تمامی تولیدکنندگان مح

دهندگان خدمات  کودکان، اولیاء و مربیان آنان و همچنین ارائه

های خودشان حضور  ها و داشته درخواست داشت که برای معرفی مزیت

پرشوری در این دوره از نمایشگاه داشته باشند و در ضمن کاربران با 

https://www.tasnimnews.com/
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ها و با خرید این محصوالت موجب  استفاده و آشنایی به این ظرفیت

 )بازگشت به فهرست( .رونق این بازار و تقویت آن شوند

 ترفندهای ساده برای تأمین مالی یک استارتاپ
 (97 شهریور 7تسنیم  )خبرگزاری 

 

به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ 

کل بزرگ مواجه وکار اغلب با یک مش بسیاری از صاحبان کسب

وکار بزرگ دارند  هستند؛ آنها یک ایده عالی و کاربردی برای یک کسب

 .ای برای تأمین مالی آن ندارند اما سرمایه

فرد یا  وکار شما منحصربه این مهم نیست که چگونه ایده کسب

پیشگامانه است اما بسیار بعید است که بدون تأمین مالی مناسب 

 .انیدبتوانید آن را به ثمر برس

وکار نوپا، یکی از  اندازی یک کسب سازماندهی بودجه مورد نیاز برای راه

وکار باید از آن گذر  بزرگترین موانعی است که هر صاحب مشتاق کسب

 .کند

وکار حتی دشوارتر از سایر مراحل آن  اندازی یک کسب این مرحله از راه

زم برای شده است زیرا کارآفرینان جدید و مشتاق اغلب شرایط ال

دهندگان  های تجاری را ندارند و از سوی بسیاری از وام دریافت وام

 .شوند سنتی رد صالحیت می

اما خبر خوب این است که منابع زیادی از منابع مالی جایگزین وجود 

توانند برای تأمین مالی رویاهای تجاری خود از  دارد که کارآفرینان می

 .آنها استفاده کنند

 وکار استفاه کنید عتباری کسبهای ا از کارت

ها  وکار یکی از کارآمدترین راه های اعتباری کسب شکی نیست که کارت

وکار است که هر صاحب  اندازی یک کسب گذاری و راه برای سرمایه

 .تواند روی آن حساب کند وکاری می کسب

صرفه برای تأمین مالی ابتکارات است  به این در واقع یک روش مقرون

وکار  شوند؛ صاحبان کسب با نرخ نسبتا پایین عرضه میچرا که 

وکار خود را در صورت استفاده  توانند سابقه اعتباری کسب همچنین می

 .های شرکتی به نحوی مسئوالنه ایجاد کنند از این کارت

 های مردمی جذب سرمایه از طریق مشارکت

ایش های مردمی افز توانید سرمایه خود را با کمک مشارکت شما می

رود که افراد  های تبلیغاتی انتظار می دهید؛ در واقع با ایجاد کمپین

توانید  وکار شما حمایت کرده و در مقابل شما نیز می زیادی از کسب

 .گذاری امتیازاتی را در اختیار آنها قرار دهید برای جبران این سرمایه

 گذاران جذب سرمایه از سرمایه

ای هستند که اغلب توان  اد شناخته شدهگذاران به طور کلی افر سرمایه

های استارتاپی  مالی زیادی دارند و در تأمین مالی بسیاری از شرکت

 .کنند فعالیت می

اینها در واقع افرادی هستند که در عوض دریافت درصد مشخصی از 

های استارتاپی شما  توانند در ایده وکار شما می مالکیت کسب

 .گذاری کنند سرمایه

وکار متعهد باید این واقعیت را در نظر  عنوان یک صاحب کسبشما به 

های برجسته مانند یاهو و گوگل  داشته باشید که حتی برخی از شرکت

گذاران متعددی حمایت  در مراحل اولیه فعالیت خود توسط سرمایه

 .اند؛ بنابراین شما نیز از این گروه مستثنی نیستید شده

 خانواده دریافت کمک مالی از دوستان یا

تان، آنها  بدون در نظر گرفتن روابط پیچیده خود با دوستان و خانواده

ای برای تأمین مالی استارتاپ شما باشند،  های بالقوه توانند انتخاب می

 .به ویژه اگر پول نقد داشته باشند

قرض گرفتن از دوستان و خانواده جایگزین جالبی به منظور تأمین 

ست و البته برخی مزایای قابل ستایش نیز دارد بودجه برای استارتاپ ا

های کم و همچنین جلوگیری از  توان به پرداخت که از جمله آنها می

ها به وجود آید، اشاره  بروز مشکالتی که ممکن است با دیگر انواع وام

 .کرد

 تان را بفروشید های دارایی

ر های تأمین مالی متعددی را د وکار روش برخی از صاحبان کسب

اختیار دارند اما یا از آنها غافل هستند یا اینکه این بنا به دالیلی مایل 

 .به استفاده از آنها نیستند

اگر توانایی تحمل برخی مشکالت پس از فروش دارایی خود را دارید، 

معطل نکنید و دست به کار شوید؛ به عنوان مثال فروش یکی از 

ما کمک کند تا حدودی تواند به ش ها مانند یک ماشین می دارایی

وکارتان را به دست  کسب بتوانید پول نقد مورد نیاز برای استارت موتور

 )بازگشت به فهرست(  .آورید

میلیارد دالری برای تداوم همکاری با  ۱.۲برزیل اعتبار 

 ایران اختصاص داد
 (97شهریور  11تسنیم )خبرگزاری  
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تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق بازرگانی  به گزارش خبرگزای

 سفیر حضور با نشستی در برزیل و ایران مشترک اتاق رئیس  ایران،

پارلمانی ایران و برزیل، نماینده  دوستی گروه رئیس ایران، در برزیل

بانک مرکزی، مدیرکل اداره آمریکای جنوبی وزارت امور خارجه، 

م بازار وزارت صنعت، معدن و ریزی و تنظی مدیرکل برنامه

 اقتصادی فعاالن از جمعی و خصوصی بانک یک نمایندگان تجارت،

انکی ب روابط اهمیت به اشاره با هستند فعال برزیل بازار در که کشور

ها در شرایط تحریم بر لزوم  فعال بین دو کشور برای تداوم همکاری

 .ایجاد توازن در تجارت بین دو کشور تأکید کرد

زرگران، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل ضمن تبریک  کاوه

روز ملی این کشور و اظهار امیدواری برای توسعه مراودات تجاری بین 

دو کشور تصریح کرد: متناسب با حجم باالی تجارت ایران و برزیل 

الزم است راهکارهای مناسبی برای تداوم روابط بانکی بین دو کشور در 

های  چراکه در این مسیر وجود روابط بانکی فعال از اولویتنظر بگیریم. 

 .اصلی است

ها نیز برزیل  وی همچنین با بیان این مطلب که در دوره قبلی تحریم

همکاری خود را با ایران ادامه داد، تأکید کرد: الزم است ابتکارات 

جدیدی برای امکان همکاری تجاری بین دو کشور در نظر بگیریم که 

ابطه به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر در این ر

 .اندرکاران مربوط در هر دو کشور نیاز داریم دست

این فعال اقتصادی همچنین در مورد اهمیت بازار ایران برای برزیل به 

 2017دلیل حجم باالی صادرات این کشور به ایران نیز گفت: در سال 

میلیارد دالر برآورد شده که  2.55میالدی کل صادرات برزیل به ایران 

میلیون دالر به  560میلیون دالر به صادرات ذرت،  780از این میان 

میلیون دالر به صادرات دانه سویا مربوط  470صادرات گوشت و 

 12درصد از صادرات ذرت،  17شود. بر اساس این ارقام، ایران  می

ل را به خود درصد از صادرات سویای برزی 4درصد از صادرات گوشت و 

 .دهد اختصاص می

زرگران ادامه داد: دولت برزیل برای حفظ بازار ایران باید به 

 .های بخش خصوصی کشور توجه بیشتری داشته باشد خواسته

رودریگو دی آزردو سانتوس، سفیر برزیل در تهران با اشاره به عالقه 

حتی های اقتصادی و تجاری با ایران  دولت برزیل برای تداوم همکاری

ها در آبان ماه، گفت: برای این منظور راهکارهایی  بعد از شروع تحریم

 .ایم که اجرایی خواهد شد های ایرانی، پیدا کرده را در مذاکره با طرف

 200وی در ادامه از طی مراحل نهایی تخصیص اعتبار یک میلیارد و 

ی میلیون دالری به فعاالن اقتصادی برزیل برای همکاری با طرف ایران

خبر داد و افزود: قرار است این اعتبار توسط بانک توسعه برزیل، 

تخصیص داده شود. البته از آنجا که این اعتبار تنها به خدمات و 

شود، الزم است برای  کاالهایی غیر از محصوالت کشاورزی مربوط می

 .ها استفاده کرد حوزه کشاورزی از ظرفیت دیگر بانک

زایی و انتقال  ی با ایران را اشتغالوی هدف دولت برزیل در همکار

مدت عنوان کرد و  تکنولوژی به این کشور با هدف ایجاد روابط طوالنی

های ایرانی  گفت: بانک مرکزی برزیل هیچ مانعی در برابر حضور بانک

های مالی  بیند و معتقد است این کار به تداوم همکاری در برزیل نمی

 فهرست( )بازگشت به  .کند دو کشور کمک می

 هزار میلیارد ریال سود گرفتند ۱۶گذاران بورسی  سرمایه
 (97 شهریور 12تسنیم  )خبرگزاری 

 

، مدیریت مالی شرکت خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیارد ریال سود  566هزار و  16مبلغ  سپرده گذاری مرکزی از واریز

 انواع اوراق در مردادماه امسال به حساب سرمایه گذاران خبر داد.

 441هزار و  10نماد اسناد خزانه اسالمی  6همچنین سود سر رسید 

 سرمایه گذار پرداخت شد. 6809میلیارد ریال بود که ماه گذشته به 

ندسی و ساختمانی صبا سود اوراق صکوک فوالد مبارکه اصفهان، مه

نفت، صنعتی و معدنی توسعه ملی، هواپیمایی ماهان، سایپا، گل گهر، 

ایران خودرو، رایتل، کاشی و سرامیک پرسپولیس و قطارهای 

میلیارد ریال نیز در این مدت  245هزار و  5مسافربری جوپار به مبلغ 

 گذار واریز شد. سرمایه 1564به حساب 

شرکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته فزاید:  این گزارش می ا

سود سرمایه گذاران اوراق مشارکت لیزینگ های رایان سایپا و ایران و 

شرق، سیمان کردستان، شرکت ملی نفت ایران و شهرداری مشهد و 

سرمایه گذار واریز  261میلیارد ریال را به حساب  697شیراز به مبلغ 

ش سهامداری توسعه یکم، کرد و سود صندوق های قابل معامله پادا

گنجینه آینده روشن، پارند پایدار سپهر، کمند و امین یکم فردا نیز به 

 سرمایه گذار این صندوق ها پرداخت شد. 3806حساب 

 مرابحه، اجاره،)  اوراق نوع  80گفتنی است هم اکنون بیش از 

ت که سود اس شده منتشر سرمایه بازار در( سپرده گواهی و مشارکت

راق به صورت ماهانه و یا هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران این او

 )بازگشت به فهرست(  پرداخت می شود.
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 (گذاری در بندرامام)ره طرح سرمایه ۳زنی و افتتاح  کلنگ
 (97شهریور  13تسنیم )خبرگزاری  

 

 با ، احداث سیلوی غالت خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

هزار تن یکی از پروژه  50میلیارد ریال و ظرفیت  120سرمایه گذاری 

های مورد بهره برداری سفر امروز وزیر راه و شهرسازی به بندرماهشهر 

ماه و با هدف ذخیره غالت و حمل  24بود، این پروژه که در مدت 

نفر شغل ایجاد کرده  70ش مکانیزه احداث شده است برای ریلی به رو

است و موجب افزایش سهم ریلی و سرعت خدمات رسانی به مشتریان 

 .می شود

 بر بالغ اعتباری با احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی سنگین

 هایی پروژه دیگر از مکعب متر هزار 20 ظرفیت و ریال میلیارد 120

 .رسید برداری بهره به شهرسازی و راه روزی دست به که است

این پروژه که مصوبه طرح جامع توسعه بندری امام خمینی )ره( است 

در مدت پنج سال با هدف افزایش حجم و توان صادرات و واردات و 

نفر اشتغال  80ترانزیت فرآورده های نفتی سنگین احداث شد که برای 

یز تسهیل عملیات زایی به همراه داشت و موجب کاهش زمان و ن

تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه تمام شده محصوالت به منظور 

 .صادرات و واردات می شود

همچنین با حضور عباس آخوندی عملیات احداث کارخانه تولید 

میلیارد ریال و به منظور  524خوراک دام و طیور با سرمایه گذاری 

 .ر آغاز شدهزار تن انواع خوراک دام و طیو 240تولید ساالنه 

سال بوده که پیش  2زمان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه 

 .نفر اشتغال پایدار ایجاد کند 75بینی می شود 

این طرح در راستای ایجاد شهر لجستیک غالت در منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امام خمینی )ره(و توسعه خدمات ارزش افزوده اجرا می 

 .شود

د مدیرعامل سازمان بنادر و در این مراسم محمد راستا

 و بنادر سازمان دریایی معاون شناس حق هادی دریانوردی،

 و شهرسازی و راه وزیر نقل و حمل معاون زاده تقی مهرداد دریانوردی،

 همراهی را شهرسازی و راه وزیر خوزستان استان بنادر کل مدیران

 .کنند می

های عمرانی و  هبراساس اعالم سازمان بنادر ارزش ریالی تمام پروژ

هزار  4گذاری استان در سفر امروز وزیر راه و شهرسازی معادل  سرمایه

 .میلیارد ریال برآورد شده است 206و 

شهر بندرامام خمینی )ره( یکی از بندرهای استان خوزستان در 

اسکله فعال به طول  38شهرستان بندرماهشهر واقع است، این بندر با 

ر فعال ایران است. اداره کل بنادر و هفت کیلومتر بزرگترین بند

  .دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی )ره( مستقر است

 فهرست( )بازگشت به 

پروژه آب و  ۲۳گذاری بخش خصوصی در  قرارداد سرمایه

 فاضالب امضا شد
 (97شهریور  20تسنیم )خبرگزاری  

 

، با حضور معاون اول خبرگزاری تسنیم ادیبه گزارش خبرنگار اقتص

پروژه آب و  23گذاری  رئیس جمهور و وزیر نیرو، قرارداد سرمایه

زدایی، ارتقای  سازی و نمک رسانی، شیرین های آب فاضالب شامل پروژه

ه فاضالب شهری امضا آوری و تصفی های جمع کیفی آب شرب و سامانه

 .شد

پروژه صنعت آب و برق کشور جهت مشارکت  46همچنین معرفی 

قانون بودجه سال جاری که به  19بخش خصوصی در چارچوب تبصره 

نامه اجرایی تبصره یاد شده رسیده  تصویب کارگروه واگذاری آیین

است، با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، رضا 

وزیر نیرو به بخش خصوصی و شماری از نمایندگان مجلس  اردکانیان،

 .شورای اسالمی و فعاالن بخش خصوصی انجام شد

 968های افق )ماهشهر( با ظرفیت نامی  در این مراسم، نیروگاه

و نیروگاه  484مگاوات، نیروگاه بمپور )ایرانشهر( با ظرفیت مگاوات 

در تخصصی مگاوات توسط شرکت ما 968ایسین )گنو( با ظرفیت 

 .تولید نیروی برق حرارتی به بخش خصوصی معرفی شد

آبی شامل  نیروگاه برق 7شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز 

، ارس، سوله 2های کارون  ای سد و نیروگاه های تلمبه ذخیره نیروگاه

 رودبار آزاد، سیمره،  ای ذخیره های تلمبه دوکل، زیوکه و نیروگاه

 .کرد معرفی خصوصی بخش به مراسم نای در را لرستان

 2وری انرژی ایران )ساتبا( نیز  های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی

مگاوات و  660دستگاه توربین بادی با ظرفیت  34پروژه ساخت 

مگاواتی زمین گرمایی سبالن نیز در این مراسم برای  5نیروگاه 

 .مشارکت بخش خصوصی معرفی کرد
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آبی   پروژه شامل نیروگاه برق 10ب ایران نیز با شرکت مدیریت منابع آ

سد خدا آفرین، سد هایقر، سد هرات، سد چپرآباد، نیروگاه سد 

گاوشان، شبکه آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر، سد حوضیان، سد 

آمادگی خود را برای واگذاری به بخش  3باالرود، سد کوهرنگ 

 فهرست( )بازگشت به   .غیردولتی اعالم کرد

 بازرگانی
 ماه صادر شد ۴میلیارد دالر کاال به عراق در  ۴

 (97شهریور  2تسنیم )خبرگزاری  

 

 21، حسینی در استودیوی پخش خبر خبرگزاری تسنیم به گزارش

 4امسال توانسته ایم حدود ماه نخست  4شبکه اول سیما افزود: در 

میلیارد دالر صادرات به عراق انجام دهیم امیدواریم این رقم در ماه 

 .های آتی افزایش یابد

او ثبات و امنیت اقتصادی و افزایش قیمت کاالهای وارداتی در عراق را 

علل عمده صادرات ایران به این کشور اعالم کرد و ادامه داد: جهش 

ه تا کاالهای ما قابلیت رقابت را به دست آورند ارزی در ایران سبب شد

البته نزدیک شدن به اربعین حسینی )ع( هم در این تجارت بی تأثیر 

 .نبوده است

حسینی گفت: یکی از بهترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی، 

صادرات و بهره گیری از صنعت توریسم است. در حال حاضر صادرات 

رد دالر است این رقم شامل صادرات روزانه میلیا 6/5کاالیی ما حدود 

میلیون دالر صادرات  5میلیارد مترمکعب یا  27میلیون دالر برق،  2

برابر نرخ  10گاز می شود. این در حالی است که گاز را با قیمتی 

 .داخلی عرضه می کنیم پس کاالی یارانه ای به عراق نمی فرستیم

ری داریم که در حال او تصریح کرد: ما ظرفیت های صنعتی بسیا

میلیون مترمکعب  450حاضر در صنعت کاشی و سرامیک حدود 

 150ظرفیت تولید داریم البته در حال حاضر مصرف داخل حدود 

میلیون مترمکعب صادرات  100میلیون مترمکعب است و با این حال 

میلیون مترمکعب به عراق  70کاشی و سرامیک داریم که از این رقم 

میلیون تن ظرفیت تولید داریم  12عت پالستیک هم می رود. در صن

 .میلیون تن از این رقم در حال استفاده است 2/5که فقط 

حسینی گفت: با توجه به شروع بازسازی های عمرانی در عراق، ما 

 میلیون دالر پروژه عمرانی در دست داریم، 800میلیارد و  1حدود 

 مهندسی فنی و خدماتی صنایع در حضورمان کنیم می بینی پیش

یکصد کامیون شیشه،  حدود روزانه که است حالی در این یابد، افزایش

صدها کامیون آجر سفال و کاشی و سرامیک به عراق ارسال می شود 

البته ممکن است در کنار اینها مقداری هم لبنیات به این کشور صادر 

 .شود

جانبه  2 او ادامه داد: در حال حاضرنمی توانیم با عراق روابط پولی

 75میلیارد دالری به عراق فقط  10زیرا در مقابل صادرات  برقرار کنیم

جانبه با ترکیه انجام  2میلیون دالر واردات داریم. معموالً روابط پولی 

می شود. البته اگر بانک مرکزی ما دینار عراق را به عنوان یک ارز 

 جاد کنیم. جانبه پولی ای 2رسمی بپذیرد می توانیم با عراق روابط 

 .عراقی ها خیلی اهل مبادالت بانکی نیستندلبتها

حسینی گفت: تا زمانی که کمیته مشترک بازرگانی میان ایران و عراق 

)بازگشت  .ایجاد نشود بسیاری از مشکالت تجاری ما باقی خواهد بود

 به فهرست(

سال قبل به یک  ۲۳ش ایران در مقایسه با صادرات فر

 ششم کاهش یافته است
 (97شهریور  3تسنیم )خبرگزاری  

 

احمد کریمی اصفهانی   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

اف ایران در رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستب

مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران اظهار 

تراشی در ایران است که در  کرد: آمریکا به دنبال ایجاد نارضایتی

بسیاری از مواقع عملکرد مسئولین ما در راستای همین 

 .شود ها انجام می تراشی نارضایتی

طول معمول از وی افزود: تولیدکنندگان صنعت فرش ایران به 

ترین قشر جامعه هستند که باید توجه داشت اگر صادرات فرش  ضعیف

شود زیرا آن انگیزه الزم  نباشد تولید این بخش نیز با مخاطره همراه می

 .برای تولیدکنندگان وجود نخواهد داشت

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران با 

ترین برندهای موجود در دنیا  ایران یکی از قدیمیاشاره به اینکه فرش 

است، گفت: قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران را با نام فرشش 

شناختند و قبل از آنکه برندی در دنیا مطرح باشد فرش ایران  می

 .تبدیل به یک برند جهانی شده بود
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سال قبل به یک ششم کاهش  23صادرات فرش ایران در مقایسه با *

 ته استیاف

 374یک میلیارد و  1374کریمی اصفهانی تصریح کرد: در سال 

میلیون دالر صادرات فرش داشتیم که این رقم در حال حاضر به یک 

 .ششم کاهش یافته است

سال قبل صادرات فرش دستباف  23وی اظهار داشت: در حالی که در 

روزه داد ام ایران یک سوم صادرات کاالی غیرنفتی ایران را تشکیل می

 .فاصله زیادی برای رسیدن به جایگاه قبلی دارد

تحریمهای داخلی عوارض بیشتری از تحریمهای خارجی بر صنعت  *

 فرش کشور دارد

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف 

 در گذشته سالهای در تحریم که است درست: کرد اظهار  ایران

 که داشت توجه باید اما است هگذاشت تاثیر ن ایرا فرش صادرات

 داشته کشور فرش صادرات روی بر بیشتری تاثیر داخلی مشکالت

 فرش صادرات میزان در تری سنگین عوارض داخلی تحریم و است

 .ر با مقایسه با تحریمهای خارجی داشته استکشو

ها  شود که برخی کریمی اصفهانی افزود: در صنعت فرش مشاهده می

آید،  ارزی کردند که صادر کننده به حساب نمی سپاری اقدام پیمان

در صادرات  نرخ ارز همچنین موضوعات مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر

ماه از سال  6این صنعت وجود دارد . صادرکنندگان بعد از طی 

 .برند یکماکان در بالتکلیفی به سر م

شود گفت:  وی با بیان اینکه از صنعت فرش ایران کمترین حمایتها می

دولت برای حمایت از صنعت فرش ایران الزم است که تبلیغات 

خارجی برای فرش ایران داشته باشد، اما وضعیت جوایز صادراتی 

  ست()بازگشت به فهر .سالهای گذشته نیز هنوز مشخص نیست

 های داخلی مانع تجارت با روسیه است تحریم
 (97شهریور  4 تسنیمخبرگزاری ) 

 
وگو با  هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفت

اظهار کرد: دولت چندین سال  خبرگزاری تسنیم خبرنگار اقتصادی

که پیگیر پیوستن ایران به منطقه اوراسیا شامل کشورهای  است

روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و دو ماه پیش 

 .نیز با پیوستن ایران به این اتحادیه موافقت شد

 این وارد اندکی گمرکی های تعرفه با ایران اساس این بر وی افزود:

 ای تعرفه آن صادرات برای شتهگذ در که کاالهایی و شود می منطقه

 را آنها درصد 10 از کمتر تعرفه با توان می اکنون داد می درصدی 30

 .کند صادر

 میزند ضربه کشور به خارجی دشمن از بیشتر تحریمهای داخلی *

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: با وجود این شرایط 

ستیم که این امر مناسب اما در داخل کشور درگیر خودتحریمی ه

 .کند بیشتر از دشمنان خارجی به کشورمان ضربه وارد می

های حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و  وی تصریح کرد: زیرساخت

 یاد کشورهای با همکاری برای ریلی ایران ضعیف است و الزم است

 .یابد بهبود شده

ه تابان تصریح کرد: مشکل اساسی برای تجارت با روسیه آن است ک

شود که این امر امکان تجارت  قوانین کشورمان به طور مرتب عوض می

 مواجه مشکل با را  اروسیا اتحادیه عضو کشورهای دیگر و با این کشور

 .است کرده

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه افزود: روسها از ما قرارداد سه ساله 

دلیل نوسانات خواهند اما تجار و تولیدکنندگان ما به  با قیمت اولیه می

و تغییر مداوم قوانین امکان بستن این قراردادها برای  نرخ ارز شدید

 .ندارند صادرات کاالی خود

  زمان اعمال تعرفه های گمرکی اورآسیا برای ایران

است که صادر کننده تابان افزود: در موارد متعددی مشاهده شده 

قراردادهای چند ساله با طرف خارجی خود برای صادرات کاال بسته 

است اما به یکباره با کمبود یک محصول در بازار داخل جلوی صادرات 

 .شود آن محصول گرفته می

 قوانین از ای صفحه 270 کتاب تهیه حال در مشترک اتاق وی گفت:

 اختیار در آینده هفته چند تا کتاب این که  است اورآسیا اتحادیه

 .گیرد می قرار اقتصادی فعالین

های  رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه درباره زمان اجرای تعرفه

این موضوع بستگی به  گمرکی اتحادیه اوراسیا برای کشور ما گفت:

شود اما  دولت دارد زیرا تحقق این امر با همکاری دولتها محقق ممی

گمرکی ظرف چند ماه آینده به مرحله اجرای  های امیدواریم این تعرفه

 .برسد

وی گفت: تحقق این امر نقطه بسیار مثبتی برای تجار ایرانی به حساب 

توانند بخش زیادی از کاالهای تولید شده  آید زیرا از این طریق می می

صنایع کوچک و مرکبات و لبنیات را به راحتی به کشورهای این 

    )بازگشت به فهرست(  .منطقه صادر کند
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ماه نخست سال/صادرات ۵درصدی واردات در  ۱۰کاهش 

 درصد رشد کرد۲۹
 (97شهریور  5تسنیم )خبرگزاری  

 
ترین آمار گمرک از تجارت  بر اساس تازه  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

ارجی پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت حجم صادرات غیر خ

هزار تن رسیده است که ارزش آن  296میلیون و  46نفتی ایران به 

 .شود میلیون دالر می 318میلیارد و  19رقمی برابر 

شود که تا پایان مردادماه سال جاری  به این ترتیب مشاهده می

 13.7شته افزایش صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذ

درصدی از نظر ارزش دالری داشته است، از سوی دیگر ارزش صادرات 

 .درصد رشد داشته است 28.84ایران به یورو نیز در این مدت 

 13از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 

میلیون دالر و  893میلیارد و  18هزار تن به ارزش  963میلیون و 

 .میلیون یورو بوده است 574میلیارد و  15ا برابر ب

واردات ایران نیز در این مدت نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته 

درصدی ارزش دالری همراه بوده  9.66درصدی وزن و  5.82با کاهش 

 . است

 میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران

مدت به ترتیب  بر اساس این گزارش، اقالم عمده صادراتی ایران در این

میلیون دالر و سهم ارزشی  170میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و 

میلیون دالر و سهم  845درصد، پروپان مایع شده به ارزش  11.23

ها به جز بنزین به  های سبک و فرآورده درصد، روغن 4.37ارزشی 

درصد، متانول به ارزش  3.8میلیون دالر و سهم ارزشی  734ارزش 

درصد و پلی اتیلن گرید فیلم به  2.9لیون دالر و سهم ارزشی می 560

 .درصد بوده است 2.57میلیون دالر و سهم ارزشی  496ارزش 

 30گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور، بیش از 

 11.23ها،  درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی

درصد مربوط به سایر کاالها  58.48درصد مربوط به میعانات گازی و 

 .بوده است

 ترین کاالی وارداتی ایران قطعات خودرو، مهم

همچنین اقالم عمده وارداتی در این مدت، شامل قطعات منفصله 

بنزینی با حجم سیلندر  8703جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 

به استثنای الستیک  30تا کمتر از  14سی با ساخت داخل  سی 2000

درصد، برنج به ارزش  4.67میلیون دالر و سهم ارزشی  882رزش به ا

درصد، ذرت دامی به ارزش  4.57میلیون دالر و سهم ارزشی  863

درصد، لوبیای سویا به ارزش  4.31میلیون دالر و سهم ارزشی  814

درصد و الکترود زغالی برای  3.15میلیون دالر و سهم ارزشی  595

درصد بوده  1.3دالر و سهم ارزشی  میلیون 246ها به ارزش  کوره

 .است

 روند؟ کاالهای ایران بیشتر به کدام کشور می

ترین مقاصد  دهد که در این مدت مهم اما این گزارش نشان می

میلیون  774صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با سه میلیارد و 

د و درصد، امارات متحده عربی با سه میلیار 19.53دالر و سهم ارزشی 

درصد، عراق با سه میلیارد و  18.12میلیون دالر و سهم ارزشی  500

درصد، افغانستان با یک  17.69میلیون دالر و سهم ارزشی  417

 987درصد و هند با  7.42میلیون دالر و سهم ارزشی  433میلیارد و 

 .اند بوده 5.11میلیون دالر و سهم ارزشی 

 عمده ترین صادرکنندگان کاال به ایران

اما در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در پنج ماهه نخست سال 

میلیون دالر  838جاری به ترتیب از پنج کشور چین با چهار میلیارد و 

 668درصد، امارات متحده عربی با دو میلیارد و  25.60و سهم ارزشی 

درصد، جمهوری کره با یک میلیارد  14.12میلیون دالر و سهم ارزشی 

درصد، هند با یک میلیارد و  6.61میلیون دالر و سهم ارزشی  250و 

میلیون  969درصد و آلمان با  6.36میلیون دالر و سهم ارزشی  201

)بازگشت به  .درصد انجام شده است 5.13دالر و سهم ارزشی 

 فهرست(

 کاهش وابستگی به دالر در سبد ارزی تجارت خارجی
 (97شهریور  6تسنیم  برگزاری)خ 

 
به نقل از شاتا ، معاون توسعه صادرات  خبرگزاری تسنیم  به گزارش

کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب افزود: در 

ارت کشور ارز حالی که تصور عمومی بر این است که پایه پولی تج

دهند که وابستگی سبد ارزی  خارجی دالر است، اما آمارها نشان می

واردات کشور به دالر تقریباً ناچیز بوده و سهم عمده این مبادالت ارزی 

 .به یورو تعلق دارد

محمدرضا مودودی با تحلیل ارزهای مختلف در سبد تجاری کشور طی 

دالر از سبد ارزی سهم  93های گذشته یادآور شد: در سال  سال

سال  5درصد بود. اما این میزان بعد از گذشت  25تجارت کشور حدود 
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درصدی  45درصد رسیده است. این در حالی است که سهم  7به زیر 

 .درصد افزایش یافته است 60، امروز به بیش از93یورو در سال 

ماه نخست سال جاری از سه ارز دیگر یوآن،  5مودودی با اشاره به 

و روپیه به عنوان ارزهای مهم در سبد وارداتی کشور یاد کرد و وون 

 6، 15گفت: سهم ارزهای یوآن چین، وون کره و روپیه هند به ترتیب 

مانده نیز به  درصد باقی 7درصد از سبد ارزی تجارت کشور است و  5و 

 .سایر ارزها تعلق دارد

ا توجه به معاون سازمان توسعه تجارت ایران اظهار امیدواری کرد: ب

عدم پذیرش رفتار امریکا از سوی کشورهای اروپایی و سایر اعضای 

و نیز از آنجا که دالر، ارز غالب حاکم بر تجارت خارجی  5+1گروه 

کشور نیست و شرکای تجاری ایران نیز بر مبادله یورو و دیگر ارزهای 

 محلی در تجارت با ایران تأکید دارند، امیدواریم که نفوذ آمریکا در

محدود کردن مبادالت بانکی دنیا با ایران به حداقل رسیده و باعث 

  .های یکجانبه و غیرمنطقی ایاالت متحده شود تضعیف تحریم

 )بازگشت به فهرست(

 قاچاق پوشاک و پارچه تشدید شد
 (97شهریور  8تسنیم )خبرگزاری  

 
، امیرقدیمی نژاد با اشاره به اینکه ساالنه خبرگزاری تسنیم به گزارش

میلیون مترمربع پارچه برای تامین پوشاک کشور نیاز  400میلیارد و  2

متر پارچه مورد نیاز برای  200درصد از یک میلیارد و  50است گفت: 

 200 میلیاردو کی و است خارجی درصد 50 و داخلیدوخت پوشاک، 

 .شود می کشور وارد شده دوخته پوشاک صورت به نیز آن متر

همه البسه ممنوعیت ورود پوشاک، وی با بیان اینکه پس از اعالم

میلیون  600خارجی بصورت قاچاق وارد کشور می شود افزود: سالیانه 

 .متر پارچه در کشور تولید می شود

ره به وارداتی بودن نخ و رنگ ادامه اتحادیه بنکداران پارچه با اشا رئیس

داد: درحال حاضر به دلیل نرسیدن مواد اولیه کارخانه های ریسندگی 

 .با کمبود و کاهش تولید مواجه هستند

قدیمی نژاد طوالنی شدن مراحل ترخیص کاال را از مشکالت مهم 

دانست و گفت: اگر مواد اولیه به کارخانه های ریسندگی برسد این 

 .ادر به تامین همه نیاز کشور به پارچه هستندواحد ها ق

-وی افزود: درحال حاضر به دلیل وارد نشدن پارچه با کمبود این کاال 

 )بازگشت به فهرست( .در بازار مواجه هستیم

برابری تجارت ایران و آمریکا یک ماه قبل  ۶جهش معنادار 

 ها از بازگشت تحریم
 (97شهریور  16تسنیم ی )خبرگزار 

 
، جدیدترین آمار منتشر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

شده از سوی دفتر آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت تجاری ایران و 

ابل توجهی آمریکا یک ماه قبل از بازگشت تحریم های غیرنفتی تغییر ق

 .داشته است

اوت  6دولت آمریکا در پی خروج یک جانبه از برجام اعالم کرد از 

تحریم های غیرنفتی مثل تحریم خودرو، طال و فرش و پسته ایران را 

از سر می گیرد. بر این اساس در ماه جوالی یعنی پیش از بازگشت 

ز ایران رشد این تحریم ها صادرات آمریکا به ایران و واردات این کشور ا

 .قابل توجهی داشته است

نسبت به مدت مشابه سال  2018صادرات آمریکا به ایران در جوالی 

میلیون دالر رسیده است. آمریکا در  35.7برابر شده و به  5قبل 

 .میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود 6.9جوالی سال قبل تنها 

نسبت به مدت مشابه سال  نیز 2018واردات آمریکا از ایران در جوالی 

میلیون دالر رسیده است. آمریکا در  25برابر شده و به  7.5قبل 

میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده  3.3بالغ بر  2017جوالی سال 

 .بود

میلیون  60.7نیز بالغ بر  2018مجموع تجارت دو کشور در جوالی 

الری مدت میلیون د 10.2دالر بوده که این رقم نسبت به تجارت 

 .برابری داشته است 6مشابه سال قبل رشد حدود 

برابری تجارت ایران و آمریکا پیش از اجرایی شدن تحریم ها  6رشد 

نشان دهنده مخالفت و عدم رضایت جامعه تجاری این کشور هم از 

اقدام یک جانبه واشنگتن در خروج از توافق هسته ای است. خروج 

خالفت های گسترده در سطح بین المللی آمریکا از توافق هسته ای با م

 .مواجه شده است

ماهه نخست سال جاری میالدی مجموع  7بر اساس این گزارش در 

میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به  155.6تجارت ایران و آمریکا 

 .درصدی داشته است 80مدت مشابه سال قبل رشد 

درصدی  101رشد  ماهه نخست امسال با 7صادرات آمریکا به ایران در 

 60.2درصدی به  54میلیون دالر و واردات از ایران با رشد  95.4به 

 )بازگشت به فهرست( .میلیون دالر رسیده است
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های  ممنوعیت صادرات برخی کاالها برای حمایت از دهک

 پایین + اسامی
 (97شهریور  18 تسنیم)خبرگزاری  

 
، مودودی معاون توسعه صادرات سازمان خبرگزاری تسنیم به گزارش

توسعه تجارت ایران ضمن توضیح این مسئله گفت: ممنوعیت صادراتی 

کاالها با دو هدف صورت گرفته است؛ اولین هدف از این تصمیم 

هایی که مشمول تنظیم بازار داخلی است. در وهله بعدی کاال

اند اصوالً قوت غالب مردم بوده و در واقع  ممنوعیت صادرات شده

 .کاالهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند

مودودی در همین مورد توضیح داد: علت این ممنوعیت هم این است 

که به این کاالها سوبسید ویژه تعلق گرفته و مواد اولیه آنها از خارج 

شوند بنابراین اولویت این است که به  ز دولتی وارد میکشور با ار

تر جامعه تعلق  های پایین مصرف کنندگان ایرانی مخصوصاً افراد دهک

 .گیرد

های صادراتی افزود: رفع  وی ضمن تأکید بر لزوم اجرای این ممنوعیت

تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از  های صادراتی می ممنوعیت

 .اد کندنظر تجاری ایج

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این نکته 

ابراز کرد: افرادی که برای تجارت از کشورهای همسایه وارد کشور 

شوند کاالیی را که با ارز دولتی تأمین اعتبار شده خریداری  می

 تومان هزار  9تا  8کنند اما خارج از مرز ایران با همان قیمت  می

های صادراتی  نوعیتمم اهداف از یکی بنابراین رسانند، می وشفر به

ها برای خروج کاال از مرز ایران بوده  جلوگیری از قاچاق و همین رانت

 .است

ها هم در حال  مودودی در ادامه تأکید کرد: با همه این ممنوعیت

نحوی است که الزم است مدیریت صادرات را جدی  حاضر شرایط به

رای رانت و قاچاق کاال مخصوصاً کاالهای اساسی گرفت و فضا را ب

 .فراهم نکرد

تومان تأمین 4200گفته او کاالهای اساسی، دارو و هرآنچه با ارز  به

 .اند شود مشمول قانون ممنوعیت صادرات شده اعتبار می

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از ممنوعیت 

ه آنها احتیاج دارد نیز خبر داد و صادرات محصوالتی که تولید داخلی ب

تشریح کرد: همچنین بعضی محصوالت مثل ضایعات کاغذ هم که 

بندی یا موارد دیگر قرار  های داخلی برای بسته مورد استفاده کارخانه

هایی که از  اند، چراکه کارخانه گیرد با ممنوعیت صادرات مواجه شده می

کردند با کمبود  ستفاده میبندی یا مصارف دیگر ا این مواد برای بسته

مواجه شده بودند و الزم بود این کاالها به دست تولیدکنندگان داخلی 

 .برسد

های روغنی و روغن خام و پالم، شکر،  چای، انواع روغن خوراکی، دانه

گرم  500بندی باالی  انواع شیرخشک صنعتی و اطفال و کره در بسته

 وعه صادراتی قرارترین اقالم ممن و گوشت گرم در فهرست مهم

 )بازگشت به فهرست( .اند گرفته

 درصد کاهش یافت۴۰صادرات نفت ایران به اروپا 
 (97شهریور  18)خبرگزاری تسنیم  

 
ی که دو ماه تا به نقل از بلومبرگ، در حال خبرگزاری تسنیم به گزارش

های نفتی آمریکا علیه ایران باقی مانده، فروش نفت  زمان اجرای تحریم

ایران کاهش شدیدی داشته و این کشور مشتریان مهم خود در آسیا و 

 .اروپا را از دست داده است

های آینده نیز ادامه خواهد داشت، در  این کاهش فروش طی هفته

ها  اوپک موجب افزایش تنش همین حال، افزایش تولید دیگر اعضای

درون این سازمان در آستانه نشست الجزایر در اواخر ماه جاری شده 

 .است

میلیون بشکه نفت خام  2ایران در ماه اوت، روزانه تنها اندکی بیش از 

ترین میزان صادرات ایران از مارس  و میعانات صادر کرد. این پایین

عنی ماه قبل از اعالم تاکنون است و نسبت به ماه آوریل، ی 2016

 .دهد درصد کاهش نشان می 28خروج آمریکا از برجام 

اند.  چند مشتری کلیدی نفت ایران قبالً خریدهای خود را متوقف کرده

ای به کره جنوبی یا فرانسه ارسال  از ماه ژوئن ایران هیچ محموله نفتی

ل نکرده و کل صادرات نفت این کشور به اتحادیه اروپا از ماه آوری

 .درصد کاهش یافته است 40تاکنون حدود 

از دست رفتن بازار کره جنوبی یک مشکل ویژه برای ایران ایجاد 

درصد از صادرات میعانات  60کند، زیرا این کشور مقصد حدود  می

ها معاف بود، اما در  تهران بوده است. میعانات در دوره اوباما از تحریم

 .گیرد نیز در بر می ها میعانات را این دور ظاهراً تحریم

ایران یک پاالیشگاه جدید برای پاالیش میعانات خود احداث کرده، اما 

برای تقویت تولید گاز در میدان پارس جنوبی که در نزدیکی مرز ایران 

با قطر قرار دارد، همچنان باید بخشی از میعانات تولیدی ایران صادر 
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کند، ممکن است مجبور  شود. اگر ایران نتواند میعانات تولیدی را صادر

شود استخراج گاز خود را کاهش دهد و این کشور را با ریسک کمبود 

 .گاز در فصل زمستان مواجه خواهد کرد

دیگر مشتریان آسیایی ایران تاکنون انعطاف بیشتری از خود نشان 

اند. ظاهراً چین خود را برای عمل به وعده قبلی خود یعنی عدم  داده

کند،  ها آماده می د نفت از ایران در دوره تحریمافزایش یا کاهش خری

های آمریکا  دنبال معاف شدن از تحریم در حالی که هند و ژاپن هنوز به

از طریق کاهش خرید نفت از تهران هستند. این مذاکرات همچنان 

ادامه دارد، اما در عین حال، خریداران از خرید نفت جدید برای 

اند و همین مسئله احتمال کاهش  کردهبارگیری در ماه اکتبر خودداری 

 .بیشتر صادرات نفت ایران را افزایش داده است

هایی از کمبود عرضه  هرچند کاهش صادرات نفت ایران موجب نگرانی

در بازار در اواخر سال جاری میالدی شده، اما تاکنون افزایش تولید 

 .کند راحتی جای خالی نفت ایران را پر سایر اعضای اوپک توانسته به

هزار بشکه در  840مجموع تولید نفت اوپک از ماه آوریل به این طرف، 

روز افزایش یافته است. اگر تولید جمهوری کنگو را که در نشست ماه 

ژوئن به اوپک پیوست در نظر نگیریم، مجموع افزایش تولید اوپک 

 .همچنان بیش از نیم میلیون بشکه در روز است

مبنی بر افزایش تولید در کاهش  هرچند تصمیم ماه ژوئن اوپک

ها از کمبود عرضه مؤثر بوده، اما در عین حال موجب ایجاد  نگرانی

 .هایی درون اوپک شده است شکاف

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان معتقد است بر اساس توافق ماه ژوئن، 

میزانی که دیگر  کشورهای دارای ظرفیت ذخیره تولید حق دارند به

اند، بر تولید نفت خود  ان تولید خود را از دست دادهتولید کنندگ

گوید، هر کشوری  بیفزایند، اما ایران با این تفسیر مخالف است و می

 .باید سطح تولید خود را در چهارچوب سهمیه خودش حفظ نماید

احتماالً نشست ماه جاری در الجزایر در مورد نحوه توزیع افزایش تولید 

ت طوفانی خواهد بود، اما بعید است بین کشورهای عضو یک نشس

ایران بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. روسیه تمایلی به حفظ 

محدودیت تولید خود ندارد و عربستان هم تحت فشار ترامپ و 

)بازگشت  .نیازهای مالی خود، قبالً شروع به افزایش عرضه کرده است

  به فهرست(

 

 

 

 

بزرگترین ایالت آلمان نسبت به قطع روابط بی میلی 

 تجاری با ایران
 (97شهریور  19)خبرگزاری تسنیم  

 
به نقل از پرس تی وی، آرمین الشت،  خبرگزاری تسنیم به گزارش

شمالی  فرماندار قدرتمند بزرگترین ایالت آلمان یعنی رین وستفالیای

به رسانه ها گفته، شرکت های فعال در ایالت وی تمایلی به توقف 

 .تجارت با ایران ندارند

الشت در جریان سفر به سرزمین های اشغالی، از اظهار نظر در این 

مورد که آیا ایالت رین وستفالیای غربی برنامه ای برایی توقف تجارت با 

ن ایالت همچنان عالقمند ایران دارد، خودداری کرد و نشان داد که ای

 .به ادامه تجارت با ایران است

الشت، که یکی از اعضای حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان و از 

هم حزبی های انجال مرکل است، حتی از تایید اینکه ایالت وی فعالیت 

جنبش مقاومت حزب اهلل لبنان را غیرقانونی اعالم خواهد کرد، 

 .خودداری نمود

م دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه اوت مبنی بعد از تصمی

بر خروج از برجام، سیگنال های ارسالی از سوی برلین مبنی بر اینکه 

تجار آلمانی از تحریم های یکجانبه دولت آمریکا در زمینه تجارت با 

 .ایران ناخرسند هستند رو به افزایش است

نیست که به برلین بگوید  وزیر اقتصاد آلمان گفته، آمریکا در موقعیتی

با چه کشورهایی باید تجارت کند. وی همچنین وعده داده که از 

 )بازگشت به فهرست( .تجارت شرکت های آلمانی با ایران حمایت کند

 کاغذهای تیشو و بسته بندی اجازه صادرات گرفتند+سند
 (97شهریور  21)خبرگزاری تسنیم  

 
، علی اکبر شامانی خبرگزاری تسنیم زارش خبرنگار اقتصادیبه گ

مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه ای به کلیه گمرکات 

 صادرات ممنوعیت رفع و کاال قلم چند صادرات ممنوعیت  اجرایی

 .دکر ابالغ را تیشو کاغذ و بندی بسته کاغذ
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 کاغذ و بندی بسته کاغذ انواع صادرات: است آمده بخشنامه این رد

 کلیه مفاد رعایت با( آنها بندی طبقه کد دقیق تعیین از پس) تیشو

 شماره محرمانه بخشنامه جمله از) مربوطه های بخشنامه

 ممنوعیت فهرست از( 30/4/97 مورخ 71/5/912/105/9450/م

 .است خارج صادرات

باعث شده صنایع مختلف انگیزه  نرخ ارز زایشبنابراین گزارش، اف

اقتصادی باالیی برای صادرات محصوالت خود حتی مواد اولیه داشته 

زمینه کاهش عرضه محصوالت مختلف در بازار را   باشند که این امر

 .کند فراهم می

 

 
 )بازگشت به فهرست(

 کشاورزی
 ۳۴۵سازی تکنولوژی هلندی  ای که با بومی کشاورززاده

 شغل ایجاد کرد
 (97شهریور  3تسنیم )خبرگزاری  

 
ری ، درشرایطی که بیکاخبرگزاری تسنیم اقتصادی خبرنگار گزارش به 

شده است و معموالً به دنبال کار پشت میز نشینی  جوانان تشدید

هستند، افرادی به سمت تولید رفته اند. اما همین تولید هم دچار 

، عدم ثبات اقتصادی،مشکالت کاالی نرخ ارز مشکل است. نوسانات

مواد اولیه ، مشکالت موجود در مسیر صادرات و... از جمله  قاچاق، نبود

مسائلی است که تولید را برای افراد با دشواری همراه کرده است. با 

 وجود اینکه طبق آمار

سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال در حال کاهش بوده و این 

وری نیروی کار موجود اثرگذار است به شکلی که  موضوع بر بهره

گسترده در دهه اخیر، توان بخش کشاورزی را در ایجاد  بیکاری

های اخیر تعداد  اشتغال با تردید مواجه کرده است. در سال

التحصیالن بخش کشاورزی بیش از نیاز بازار اعالم شده است.  فارغ

التحصیالن را عدم آشنایی با  کارشناسان دلیل بیکاری این دسته فارغ

های الزم و نداشتن  ها و مکانیسم اختهای کشاورزی، نبود زیرس فعالیت

 .کنند مهارت برای ورود به بازار کار عنوان می

بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی، افزایش تولید ناخالص ملی و 

ایجاد اشتغال سهم بسزایی دارد و بر همین اساس در برنامه ششم 

درصدی بخش کشاورزی پیش بینی شده است.با توجه  8توسعه، رشد 

. است یافته کاهش اشتغال ایجاد در کشاورزی بخش سهم  ینکهبه ا

 موفق کارآفرینان جز  جلگه کشاورزی شرکت مانند ها شرکت از برخی

 .اند شده 96 سال

در خانواده کشاورز در  33غالمعلی اسالمی زاده در بهار سال 

شهرستان دزفول به دنیا آمد. از دوران کودکی با کار و تولید و اشتغال 

شده بطوریکه هر روز پس از بازگشت از مدرسـه حتـی در دوران  آشنا

. پرداخت می کشاورز کار به و تحصیالت ابتدایی به مزرعه می رفت

مطالعـه باعث شد که اطالعات ارزشمند در  و کتاب به زیادش عالقه

 .کند کسب تجربه و نموده کسب تولید و کار  زمینه
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نمـو درکنار رشد و سرسبزی وی در این ارتباط می گوید: رشـد و  

مزرعه برایم ایده آل بود. همگام با من سایر فرزندان خانواده ام نیز 

بعـد از  56رشد کردند وهم زمان به کار و تحصیل ادامه دادند. در سال 

انجـام خـدمت سـربازی بـا هـدف آشـنایی بـاتکنولوژی و ماشین 

مللی ایران آالت مدرن کشاورزی در شرکت کشت و صنعت بین ال

مشغول به کـار شـدم. در این شرکت موفق شدم بعد از گذشت مدت 

کوتاهی توانمندی خود را در عرصه کار به اثبات برسـانم و پس از 

 .ت مدیریت اجرایی بیشتر را به عهده بگیرممسئولی  آن

 
اسالمی زاده افزود: با شـروع جنـگ عـراق علیه ایران و انحـالل  

ی کشت و صنعت ایران و آغاز دفاع مقدس مانند شـرکت بین الملل

همه مردم خوزستان، همزمان با فعالیت در تولید و کار کشاورزی و 

پشتیبانی از دفاع مقدس به فعالیت خود ادامه دادم. در زمستان سال 

پدرم به رحمـت خدا رفت و مسئولیت و مدیریت خانواده ام که  60

 .هرم بـود را عهـده دار شدمشامل مادرم و پنج بـرادر و سـه خـوا

این کارآفرین برتر گفت:به توصیه پدرم به انسجام و تقویت روحی  

برادران و تشویق به تحصیل و کار اهتمام ورزیدم و با کمـک و 

همکاری برادران دیگر که بعضاً دانشجو شده بودند به امور کشاورزی و 

م از نظر جسمی و باغداری ادامـه داد م. بـابزرگ شدن اعضا خانواده ه

هم از نظر دانش فنی، احساس نیاز به میدان بزرگتر و بارزتر برای 

فعالیت و کسب و کار برایم ایجاد شد و نیاز به توسعه را احساس 

 . کـردم

وی گفت:طراحی باغات جدید مرکبـات بـا انتخـاب واریته ها مرغوب  

.  بـود ـابیانتخ  و سازگار با شرایط اقلیمی دزفول یکی از روش هـا

 از یکی توسط خوراکی قارچ پرورش اندازی وراه طـرح اجـرا ایـده

 این بـا دانشـجویی بازدید در و بودند دانشجو زمان آن در که برادرانم

آشنا شده بود مطرح شد، با ورود به شرایط جدید و احساس نیـاز  کار

شرکت  72بـه ثبـت شـرکت اقـدامات الزم انجام و در خرداد ماه سال 

کشاورز جلگه دز با سهام مساوی و بـا مشـارکت شـش بـرادر بـه ثبت 

 .رسید و با توکل به خدا کار خود را آغاز نمودیم

اسالمی زاده افزود: سازماندهی الزم و تقسیم کـار صـورت گرفـت و 

اولـین مزرعه پرورش قارچ خوراکی این شرکت با ظرفیت دویست تن 

را درآمد. مشـکالت پیش رو زیاد بود. اما در تولید در سال به مرحله اج

مواجه با مشکل هیچگاه عقب گرد نکـردم و بـا توکـل بـه خداونـد و 

دیگر از سر راه برداشتم. از  از پس یکی را مشکالت  قـوی  بـا اراده

جمله اینکه کارشناسان مربوطه معتقد بودنـد در هـوا گرم و خشک 

 .کی غیرممکن استشهرستان دزفول تولید قارچ خورا

وی بیان کرد: اما با تـالش و پشـتکار همـه سـهامداران شرکت  

کشاورز جلگه دز خواستن به توانستن تبدیل شد و به لطف خداونـد 

 با دزفول قارچ تجاری نام با شرکت  محصـول قـارچ خـوراکی این

 پـرورش انجمـن عضـو آن از بعد. شد بازار وارد عالی کیفیتی

 دیگر همکاران با طریق این از و شدیم کشور خوراکی قارچ دهنـدگان

 و بـاتولیدکنندگان پیشـرو شـرکت چنـد بـا همـراه و گشـته آشنا

اکی و مراکز آموزشی در هلند آشنا خور قارچ تولید اندرکاران دست

 .شدیم

 
 انتقال تکنولوژی به ایران از کشور هلند*

دوره های آموزشی در کشور با سـفر و شـرکت دادن مدیران تولید در 

 مزرعه اجرایی اقـدامات. شدیم آشـنا تولید جدید هلند با تکنولـوژی

یت ظرف با دز جلگه کشاورزی شرکت خوراکی قارچ تولید توسعه دوم

به بهره برداری رسید.  84انجام و در سال  83تن تولیـد در سـال 800

ـذر ( قارچ سپس اقدام به توسـعه آزما یشـگاه تولید اسـپاون )ب

خوراکی و سایت تولید کمپوست و اصالحات مورد نیاز سالن ها 

 1200پرورش نمودیم که با این روند ظرفیت تولید قارچ خوراکی به 

 .تن در سال ارتقا پیدا کرد

وی گفت: در بازدیدها کار کـه از واحـدها مـدرن تولیـد قارچ خوراکی 

میم گرفتیم که مزرعه در هلند و سایر کشورها اروپایی داشتیم، تص

سوم تولید قارچ خـوراکی خود را با استفاده از ماشین آالت و امکانات 
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روز هلند احداث نماییم. با این هدف با شـرکت دالسـم هلنـد کـه 

یکی از شرکت ها پیشرو مجری پروژه های پرورش قارچ خوراکی در 

 شده نیتورما و مکانیزه تولید خـط و شـدیم مـذاکره وارد اسـت  دنیا

 سـازی بـومی هـدف با را تن 1600ظرفیت به خوراکی قارچ تولید

 و نمودیم اندازی راه و نصب و وارد خریدار، آالت، ماشین و  تکنولـوژی

ان کمتر از یکسال توانسـتیم بـه کمـک تیم تأسیسات زم مدت در

شرکت و با استفاده از امکانات داخلی تمامی ماشین آالت و تکنولوژی 

دار شده از هلند را بومی سازی کرده و مزارع یک و دو را که نیمه خری

  .صنعتی بودند نوسازی و به روزرسانی نماییم

 همه همگی، همت  اسالمی زاده بیان کرد: الزم به توضیح است به

 ها بـاگرایش کشـاورزی رشـته کرده تحصیل شرکت سهامداران

 یعنی دوم نسل و بوده دکتر تا کارشناسی مدرک حداقل با مختلف

 و نیـاز برحسب و کشاورز رشته در شکل همـین به نیز آنان فرزندان

 کـدام هـر و انـد کـرده تحصـیل مختلـف  هـا گـرایش در عالقـه

 و مدیریت قسمتی از کار را عهده دار می باشند. مسئولیت

 توسعه از وقـت هـر تولید واحد هر اینکه به آگاهی و علم با: افزود وی 

 اجرایی مطالعات شد، خواهد شروع سقوطش زمان همان از بماند فلغا

 کمپوست) خوراکی قارچ رشدیافته و شده بـذرکار بسـتر تولید پروژه

کلیه تجهیزات و ماشـین آالت و  و نموده شروع را( 3 فاز

 وارد، خریدار، هلند هوینگ و دالسم ها شرکت از را الزم  تکنولـوژی

 .دیمنمـو  انـداز راه و نصب

می 3ظرفیت تولید در این واحد، تولید پنجاه هزار تن کمپوست فاز 

هر دوره  3باشد. الزم به توضیح است که با استفاده از کمپوست فاز

تولید قارچ خوراکی در سالن ها پرورش پانزده روز کوتاه تر شده و این 

امکان فراهم می گردد که ضـمن بهره وری بیشتر از مواد اولیه تعداد 

ره ها کشت از شش دوره در سال به نه دوره در سال رسیده و دو

درصد  40ظرفیت تولید در همان سالن ها با همان امکانات نزدیک به 

 اضافه می گردد.

ن گفت: با بهره برداری از این پـروژه کـه در فروردین ماه کارآفری این 

 تولید ظرفیت  توسط معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.96سال 

 فاز کمپوست تولید و سال در تن 4600 به شرکت این خوراکی رچقا

 سـال در تن 1200 به( بذر) اسپاون تولید و سال در تـن 50000 به3

 . اسـت رسـیده

 
 انواع شامل کشاورز محصوالت تولید شـرکت این  یت هـافعال  دیگـر

 می گرمـابی ماهیان تولید بزرگ شرکت یک در مشارکت و مرکبات

 تولید شرکت مدیران مهم اهداف از یکی است ذکر به الزم.  باشـد

 به که باشد می شـیمیایی سـموم از اسـتفاده بدون سالم محصول

 در شـده ایجـاد  ن اشـتغالمیزا. است شده محقق امر این خدا لطف

 بخش در و نفر 230 از بیش شرکت این خوراکی قـارچ پـرورش واحـد

 حدود مـاهی پـرورش واحـد در و نفـر 45 حـدود باغات و زارعت

 .است شده ایجاد پایدار شغل مستقیم طور به نفر70

کلیه فعالیت ها و تولیدات شرکت با بهره گیری از جدیدترین 

دنیا و پیشرفته ترین امکانات تولید می شود و شرکت  روز  تکنولوژی

 نشـان دارا  دارا کلیه استانداردها بین المللـی کیفیت و محصـوالت

 ها سیستم مداوم پایش و سازی پیاده با. است ملـی اسـتاندارد

 هـا، گواهینامه اخـذ بـه موفـق شـرکت کیفیت، مدیریت

ISO22000  ،HSE-MS ،OHSAS18000  ،ISO14000  ،

ISO9001 وHACCP  و همچنـــین نشــان استاندارد ملی

 خـوراکی قـارچ پـرورش بسـتر و خـوراکی قـارچ محصـوالت  بـرای

 .اسـت شـده(  کمپوسـت)

 دوره درچند  *انتخاب واحد برتر

 و تحقیق معاونت: شامل شرکت مدیریتی ها زیرمجموعه: گفت وی 

( و آموزش، معاونت تولیـد، معاونـت بازرگانی، معاونت R&D) توسعه

تاسیسات و ماشین آالت، معاونت امور مالی و ادار و معاونت کنترل 

ر کدام جهت انجام امور به درستی کیفیت کـه بـه طـورمستقل ه

انجام وظیفه می کنند. جای شکر است که تمامی ماشین آالت و 

تجهیزات مورد نیاز خریدار شده از خارج از کشور برا یک بار خریدار و 

در این شرکت به صورت هوشمند بومی ساز شده و وارد چرخه تولید 

  شده است. 

ننده برتر ملی در بخش انتخاب این شرکت به عنوان واحد تولیدک

از سـوی وزارت جهـادکشاورزی و همچنین واحد  95کشاورزی سال 
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نشان از این باور  96و  95نمونه استاندارد استان خوزستان در سال ها

را سرلوحه  "تولید با کیفیت و برتر و کمیت بیشتر"دارد کـه همواره 

 تالش در فهد این بـه رسـیدن  کارها خود قرار داده و همواره بـرا

 برتـر مشـتری عنـوان بـه تـوان می شرکت دیگر افتخارات از. است

 کمیته دوره چندین ، 90و 88 سال در کشاورزی بانـک سـوی از ملـی

 جهاد وزارت مهارتی  آموزش برگزیده واحد برتر، فنی حفاظت

و منابع طبیعی و ... اشاره  کشاورزی ور بهره پیشگام واحد کشاورزی،

 کرد.

کارآفرین در توصیه به جوانان گفت: به جوانان توصیه می شود این 

هرگز تصور نکنند که ابـزار اصـلی ورود بـه کـار و تولیـد و کـارآفرینی 

 به توکل عرصه این به ورود وجـود سرمایه است. اولین نیاز جهت

دار و استقامت در مقابل پای و زحمـت قبـول و قوی اراده و خداوند

 "است توانستن خواستن" شعار خدا به توکل با طعاق مشکالت است.

 و خوردیم ما و کاشتند دگران":که باشیم داشته بیاد  و شود می محقق

 .دارد مصداق صنفی هر در شعار این "بخورند دگران و بکاریم ما باید

 )بازگشت به فهرست(

 امسال نیازی به واردات گندم و شکر نداریم
 (97شهریور  6تسنیم  )خبرگزاری 

 
 وزارت رسانی اطالع پایگاه از به نقل  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 مدیران گردهمایی در شنبه سه امروز مهرفرد اکبر کشاورزی،علی جهاد

 با: تابعه،گفت اتادار و ها استان کشاورزی جهاد های سازمان حراست

سفارش و نظارت بر توزیع نهاده های  ثبت دولت،مسئولیت تصویب

ذرت،جو،کنجاله سویا و دانه های روغنی وارداتی که ارز دولتی استفاده 

می کنند تا مصرف کننده نهایی از یک و نیم ماه قبل به وزارت جهاد 

 .کشاورزی محول شده است

در تولید گوشت مرغ،تخم مرغ،شیر  وی با اشاره به این که این نهاده ها

و گوشت قرمز کاربرد دارند،افزود:ذرت محصولی تابستانه و با مصرف 

آب باالست که به خاطر شرایط اقلیمی کشور امکان افزایش تولید آن 

 .در داخل وجود ندارد و این نهاده از خارج تامین می شود

تی مورد نیاز مهرفرد، دانه روغنی سویا را از دیگر نهاده های واردا

صنعت دام و طیور و روغن کشور عنوان کرد و افزود:با اجرای برنامه 

ساله افزایش تولید دانه های روغنی به ویژه کلزا پیش بینی می  10

 .درصد روغن مورد نیاز کشور در داخل تولید شود 70شود 

وی، جو را از دیگر نهاده های وارداتی برشمرد و گفت:ساالنه نزدیک به 

 .لیون تن جو در کشور تولید و کسری آن از خارج تامین می شودمی 3

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سه سال است گندم وارد 

نمی کنیم،تصریح کرد:با وجود کاهش بی سابقه بارندگی در سال 

میلیون تن گندم از کشاورزان  9.4زراعی جاری، تاکنون حدود 

 .خریداری کرده ایم

میلیون  2اشاره به دستیابی ایران به رکورد تولید بیش از مهرفرد با 

میلیون تن شکر نیاز دارد  2.3تنی شکر،گفت:کشور ساالنه به حدود 

ساله صنعت  123که رکورد تولید امسال این کاالی اساسی در تاریخ 

 .قند ایران بی سابقه است

:هم وی با تاکید بر این که امسال نیازی به واردات شکر نداریم،گفت

درصد نیاز شکر در در اخل تولید می شود و با توسعه کشت  85اکنون 

پاییزه چغندرقند بزودی به خوداتکایی کامل در تولید شکر دست 

 .خواهیم یافت

میلیون تن برنج در کشور،یادآور  2.2مهرفرد با اشاره به تولید ساالنه 

شت شد:با توجه به شرایط کم آبی، وزارت جهاد کشاورزی فقط از ک

برنج در استان های گیالن و مازندران حمایت می کند و نزدیک به 

 .هزارتن کسری تولید از خارج تامین می شود 800

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با 

هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می  900بیان این که ساالنه 

کسالی و وابستگی بخشی از شود،اظهار داشت:با توجه به شرایط خش

هزارتن کسری تولید از سایر  150تا  100تعلیف دام به مراتع،بین 

 )بازگشت به فهرست( .کشورها وارد می شود

درصدی واردات چای برای  ۲۰پیشنهاد کاهش ساالنه 

 حمایت از تولید داخل
 (97شهریور  9تسنیم )خبرگزاری  

 

 80، علی وقف چی افزود: در حال حاضر خبرگزاری تسنیم به گزارش

درصد چای کشور از خارج وارد می شود در حالیکه ایران نه تنها از 

توان الزم برای تامین چای مورد نیاز داخلی برخوردار است بلکه می 

 .ساالنه روی ریل صادرات قرار دهدتواند بخشی از تولیدات خود را 

وی تاکید کرد: صنعت چای کشور باید به معنای واقعی مورد حمایت 

قرار گیرد چرا که این صنعت در بحث اشتغال، تقویت تولید ملی، رشد 

اقتصادی، رونق بخشی به حوزه بازرگانی و بسیاری موارد در جامعه 

 .موثر است

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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رای اسالمی گفت: سرانه این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شو

گرم است و شاید  200مصرف چای در ایران بطور متوسط یک کیلو و 

این رقم در سبد هزینه خانواده ها خیلی موثر نباشد ولی در بحث 

 .اشتغال به خصوص در شمال کشور بسیار حائز اهمیت است

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه حتی یک کیلوگرم چای نباید وارد 

 .شود، افزود: ایران در تولید چای مزیت نسبی داردکشور 

وقف چی اظهارداشت: صنعت چای به دلیل وجود رانت، نبود برنامه و 

تدبیر درست، اعمال تصمیمات ضد تولید، قاچاق و موارد مشابه دیگر 

 .تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند

برنامه ریزی و اجرایی در کشور وی ضمن انتقاد از نبود ثبات مدیریتی، 

گفت: متاسفانه بیشتر تصمیمات در حوزه های اقتصادی بویژه تولید 

 .احساساتی و خلق الساعه است

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: تصمیم های غیر 

کارشناسی و بی اصل و اساس لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد 

 )بازگشت به فهرست( .مملکت وارد می کند

درصدی صادرات پسته ایران به اروپا/ مغز پسته  ۱۹رشد 

 ایران پرطرفدارتر از آمریکا
 (97شهریور  9تسنیم )خبرگزاری  

 
، پایگاه خبری خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیون یورویی پسته  125سیون اروپا )یورو استات( از صادرات کمی

 .خبر داد 2018ایران به اروپا در نیمه نخست 

صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه  19میالدی با رشد 

میلیون یورو  105بالغ بر  2017شده است. ایران در نیمه نخست سال 

 .پسته به اروپا صادر کرده بود

 2018درصدی صادرات پسته ایران به اروپا در نیمه نخست  19رشد 

درحالی است که صادرات پسته آمریکا به اروپا در همین مدت یک 

 .میلیون یورو رسیده است 223درصد افت داشته و به 

وپا در نیمه بر این اساس، آمریکا بزرگترین صادرکننده پسته به ار

بوده است و ایران حدود نصف آمریکا صادرات داشته  2018نخست 

میلیون یورو پسته با  199بالغ بر  2018است. آمریکا در نیمه نخست 

پوست به اروپا صادر کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

 .درصدی داشته است 5قبل افت 

با رشد  2018نیمه نخست صادارت پسته با پوست ایران به اروپا در 

 78درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  11

 70بالغ بر  2017میلیون یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست 

 .میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده بود

ایران در صادرات مغز پسته به اروپا از آمریکا جلوتر بوده است. در 

میلیون یورو مغز پسته به  24یکا در نیمه نخست امسال حالی که آمر

اروپا صادر کرده است رقم صادرات مغز پسته ایران به اروپا در این دوره 

میلیون  47درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  34با رشد 

میلیون  35بالغ بر  2017یورو رسیده است. ایران در نیمه نخست سال 

 .روپا صادر کرده بودیورو مغز پسته به ا

آلمان، اسپانیا، یونان، ایتالیا و لیتوانی بزرگترین واردکنندگان پسته از 

  )بازگشت به فهرست( .بوده اند 2018ایران در نیمه نخست 

درصد  ۲۸میلیون دالر موز به کشور/واردات  ۲۰۰ورود 

 کاهش یافت+جدول
 (97یور شهر 16تسنیم )خبرگزاری  

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بررسی آمارهای 

ماهه نخست سال جاری واردات موز  5تجارت خارجی نشان میدهد در 

 .درصدی مواجه شده است 28به لحاظ وزنی با کاهش 

میلیون دالر موز وارد شده که  200بر این اساس در این مدت حدود 

 .است  درصد کاهش یافته11قبل حدود  نسبت به مدت مشابه سال

 
 از و گرفته قرار کاالیی3 گروه از ماه خرداد از موز  به گزارش تسنیم،

)بازگشت به  .دشو نمی وارد تومانی 4200 ارز با  ماه مرداد 16

  فهرست(

 

 

 
 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/16/1821936/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-28-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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میلیون تومان  ۷کار ساخت داخل با  های دانه فروش دستگاه

 کشاورزان یارانه به
 (97شهریور  17تسنیم )خبرگزاری  

 
، علیرضا مهاجر امروز در خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

های  یم تولید دانها توانسته 94اظهار کرد: از سال  98 - 97زراعی 

هزار تن تولید  340برابر افزایش دهیم به طوریکه  7روغنی را بیش از 

 .هزار تن نیز از کشاورزان خریداری شده است 333و 

هکتار دانه  350تدارک تولید  98 - 97وی افزود: برای سال زراعتی 

روغنی دیده شده است و برای اولین بار تمام بذر مورد نیاز زارعان را 

 .ایم امین و در اختیار کشاورزان قرار دادهت

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این  مجری طرح دانه

درصد یارانه در اختیار کشاورزان قرار  75سطح در مواقعی حتی با 

 .های روغنی در کشور ایجاد نشود گرفته تا مشکلی در روند تولید دانه

 اندازه از بیش  ود که از استفادهش مهاجر گفت: به کشاورزان توصیه می

 کمک تولید افزایش به تنها نه امر این زیرا کنند خودداری بذور از

 .کند می وارد آسیب نیز تولید به بلکه کند نمی

 میلیون یارانه دولتی 7کار با  های دانه فروش دستگاه

کار به  دستگاه ریزدانه 2500وی تاکید کرد: در سال گذشته بیش از 

 7تا  5اند و با یارانه  ها بومی شده رد شد و اکنون این دستگاهکشور وا

 .گیرد میلیون تومانی در اختیار زارعان قرار می

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: با  مجری طرح دانه

توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد در سال زراعی گذشته تنها 

ا اضافه شد اما در سال جاری درصد به نرخ خرید تضمینی کلز 2.5

تومان است که امیدواریم دولت حداقل با نرخ  3450پیشنهاد ما 

تومانی موافقت کند تا کشاورزان نیز بتوانند تورم موجود در  3350

 )بازگشت به فهرست( .جامعه را تحمل کنند

 

 

 

 
 

ایران و روسیه برای تجارت گندم با یکدیگر همکار 

 شوند می
 (97شهریور  20تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 2018های روغنی  المللی غالت و دانه بازرگانی تهران، کنفرانس بین

ی روسیه و نمایندگانی از روسیه، با حضور نمایندگان رده باالی دولت

المللی فعال در حوزه  های بزرگ کشاورزی روسی، تجار بین شرکت

ها و سیاستگذاران این  های روغنی، مدیران بازرگانی، بانک غالت و دانه

 .حوزه در شهر مسکو برگزار شد

ترین رویدادها با موضوع غالت  ترین و قدیمی این کنفرانس یکی از مهم

شود و  ساله در کشور روسیه برگزار می در جهان است که هر

المللی حوزه غالت در این رویداد به ارائه  معتبرترین کارشناسان بین

 .پردازند گزارشات خود در این حوزه می

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق 

 های روغنی حاضر در بازرگانی تهران نیز از جمله فعاالن غالت و دانه

 هایی چون دن باس پنل اصلی این کنفرانس بود که در کنار چهره

(Dan Bass) رئیس آژانس پژوهشی Agresource  به ارائه نظرات

 .خود در ارتباط با بازار غالت ایران پرداخت

زرگران در جلسه پرسش و پاسخ که با حضور نمایندگانی از کشورهای 

صلی این کنفرانس برگزار قزاقستان، روسیه و آمریکا و در پایان پنل ا

شد، در پاسخ به سوالی در ارتباط با امکان خرید گندم روسیه از سوی 

درصد از  60ایران، توضیحاتی ارائه داد و گفت: در حال حاضر حدود 

میلیون هکتار زمین زراعی ایران زیرکشت محصول گندم قرار دارد  8.5

 .دهنده اهمیت کشت این محصول در ایران است که نشان

او رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال گندم را خودکفایی در تولید 

نیاز  اعالم کرد و گفت: ایران در سه سال گذشته از واردات گندم بی

بوده، برداشت سال جاری نیز به میزان مصرف کشور است و ایران تا 

 .نیاز است سال آینده نیز از واردات این محصول برای مصرف داخلی بی

همچنین با اشاره به تفاهمنامه بخش خصوصی ایران در ارتباط  زرگران

با خرید گندم از روسیه و ترانزیت آرد از ایران به عراق، تصریح کرد: 

نامه هنوز به امضای وزرای کشاورزی دو کشور ایران و روسیه  این تفاهم

نرسیده است و پس از امضای آن در صورت انجام شدن یوزانس از 

 .رایی خواهد شدها اج جانب روس

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


 

 21  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در پاسخ به سوالی در 

ارتباط با استراتژی ایران در خرید محصول ذرت توضیح داد: کشور ما 

به دنبال رویکردهای خود در مدیریت منابع آب کشور و با توجه به 

ز بر بودن کشت محصول ذرت، کماکان بخشی از نیاز ذرت خود را ا آب

کشورهای دیگر تامین خواهد کرد. نیاز ایران به واردات ذرت در حدود 

تواند یکی از  می میلیون تن در سال جاری است و روسیه نیز  7تا  6

 .کنندگان ذرت ایران باشد تامین

کاوه زرگران در پاسخ به سوال تجار آذربایجانی درباره دورنمای ایجاد 

آذربایجان، ایجاد این مسیر را با  آستارا میان ایران و-خط ریلی آستارا

های  توجه به کاهش قیمت نهایی کاالها و تسهیل تجارت با قطب

صنعتی و کشاورزی شمال غربی ایران برای توسعه روابط تجاری دو 

 .کشور مثبت ارزیابی کرد

انداز تجارت روغن  او همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با چشم

های بزرگ  وسیه، گفت: با توجه به پروژهآفتابگردان میان ایران و ر

ساخت مخازن روغن در مناطق شمالی ایران، مسیر تجارت روغن 

آفتابگردان میان ایران و روسیه در آینده نزدیک دستخوش تغییر 

 )بازگشت به فهرست( .خواهد شد

 صنعت
برای درصد  ۳به  ۹پیشنهاد کاهش مالیات ارزش افزوده از 

 حمایت از تولیدداخل
 (97شهریور  2تسنیم  )خبرگزاری 

 
، غالمرضا کاتب در مصاحبه با رادیو افزود: خبرگزاری تسنیم به گزارش

تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه های اقتصادی ضمن ثبات 

جامعه همخوانی و در عین حال بتواند گره باید با واقعیت ها و شرایط 

 .ای از مشکالت تولیدکنندگان و فعاالن بازار باز کند

وی در ادامه اظهارداشت: سیاست گذاری و برنامه ریزی در شرایط 

سخت تحریمی و تالطم های اقتصادی باید به نحوی باشد که هم 

 .تولید داخل حمایت و هم از آسیب ها در امان باشد

کسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسالمی گفت: این رئیس فرا

روز قبل نشستی با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن  20فراکسیون 

 .و تجارت برگزار کرد

مورد پیشنهاد برای حمایت از  20وی افزود: کمیسیون در این جلسه 

تولید داخلی در شرایط فعلی مطرح کرد که دسترسی آسان 

واد اولیه، افزایش مدت زمان پرداخت اقساط تولیدکنندگان به م

تسهیالت اعطای به تولید کنندگان از پنج به هشت سال، کاهش 

درصد برای شش ماه و غیره از جمله  3به  9مالیات بر ارزش افزوده از 

 .این موارد بوده است

کاتب تصریح کرد: تامین مواد اولیه یکی از چالش های جدی امروز 

 .معه استتولیدکنندگان در جا

وی گفت: سازو کارها باید به نحوی باشد که مواد اولیه بطور مستقیم 

به دست تولیدکنندگان واقعی برسد نه سر از بازار داللی و واسطه گری 

 .در بیاورد و با قیمت های گزاف در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد

ا نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی افزود: بدون شک ب

عملیاتی شدن این پیشنهادها چرخ تولید در شرایط سخت تحریمی 

 .روان تر خواهد چرخید

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه ارزش افزوده 

یک آسیب جدی برای تولید کشور محسوب می شود، اظهارداشت: این 

 .!مالیات باید از مصرف کنندگان دریافت شود نه تولید کنندگان

یس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: برای رفع این معضل رئ

باید سامانه متمرکز فروش، تولید و مصرف در کشور ایجاد شود که 

 .متاسفانه جای چنین سامانه ای در جامعه به شدت خالی است

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط حاضر با چالش های 

اینرو ضرورت ایجاب می کند جدی دست به گریبان هستند از 

مسئوالن برای وضعیت موجود تصمیمات منطقی و راهگشا اتخاذ تا 

 .تولیدکنندگان با کمتر معضل به فعالیت خود ادامه دهند

کاتب در ادامه یادآورشد: بیشتر مشکل تولید کشور ریشه در مباحث 

داخلی دارد تا خارجی چراکه تحریم همیشه بوده و دوران های 

)بازگشت به  .از این هم را ملت پشت سر گذاشته استتر  سخت

  فهرست(

بسته جدید حمایت از صنایع قطعه و خودروسازی در راه 

 است
 (97شهریور  3تسنیم )خبرگزاری  

 
و کشور در ماه های گذشته بازار خودر  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و 

در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای 
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خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش 

قیمت  میلیون تومان 45قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 

 .دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد

آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از 

تا  -همزمان با اعالم سیاست های ارزی جدید -بیست و یکم فروردین

میلیون یورو به واردات این کاال  120پایان خردادماه امسال بیش از 

تیرماه دستورالعمل ممنوعیت ثبت اختصاص یافت؛ البته از آغاز 

 .سفارش و واردات خودروهای خارجی ابالغ شد

براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت محسن صالحی نیا معاون 

امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها 

افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیالت خودروسازان نیز افزوده 

مینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای شود؛ در این ز

هزار میلیارد ریال افزایش سقف  100کل خودروسازی کشور حدود 

 .تسهیالت درخواست شده است

در همین زمینه، قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار شاتا گفت: دولت به دنبال 

 .مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است حمایت

وی بیان داشت: در این بسته همه منابع الزم برای حمایت از 

خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزئیات آن 

 .منتشر می شود

قناتی خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد 

 )بازگشت به فهرست(  .سته حمایتی استپیش بینی شده در این ب

نظیر جهان در ایران/ فراوری  نوع سنگ بی ۱۰۰ذخایر  

 کند برابر می ۵سنگ درآمد ارزی را 
 (97شهریور  4تسنیم  خبرگزاری) 

 
 این اینکه به اشاره با ی ملک زاده، مهدخبرگزاری تسنیم به گزارش

افزود:  دارد، وجود ایرانی معادن در فقط باال بسیار کیفیت با ها سنگ

به دلیل نبود بازاریابی مناسب برای این سنگها که متقاضیان خارجی 

نیز دارد مانع از صادرات فرآوری شده آنها به بازار های جهانی می 

 .شود

 آنها خام صادرات برابر 5 ی سنگ ها،وی با بیان اینکه صادرات فرآور

گ ها سن فرآوری شده تمام هزینه: گفت دارد کشور برای ارزی درآمد

درصد بیشتر از کشور چین است که این دلیل دیگری  30در ایران 

 .برای صادرات سنگ بصورت خام است

اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش با اشاره به فرسودگی تجهیزات و رئیس 

نگ تراشی و سنگ بری ادامه داد: این صنعت می تواند دستگاههای س

اشتغال زایی قابل توجهی در کشور ایجاد کند اگر بتوان بازارهای 

 .صادراتی برای محصوالت آن فراهم کرد

ملک زاده با بیان اینکه سنگ های ایرانی بصورت خام صادر و پس از 

رات مجدد می ترکیه و ایتالیا با نام آن کشورها صاد فرآوری در چین،

شود گفت: حضور در نمایشگاه های جهانی یکی از بهترین روش های 

عرضه سنگ ایران در بازار های جهانی است که متاسفانه برای حضور 

 .تولید کنندگان حمایتی وجود ندارد

وی با اشاره به واردات سنگ قبر از چین افزود: سنگ نما و کف نیز از 

 .شودترکیه و ایتالیا وارد کشور می 

نوع  10ملک زاده رونق صنعت سنگ را سبب فعال شدن بیش از 

صنعت اعالم کرد و ادامه داد: ایران از لحاظ ظرفیت معدنی در رتبه 

 .جهان قرار دارد اما سهمی در صادرات سنگ فرآوری شده نداردنخست

 )بازگشت به فهرست(

 کنند؟ میقطعه سازان داخلی در کشور چین چه 
 (97شهریور  5تسنیم )خبرگزاری  

 
، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرگزاری تسنیم به گزارش

در مصاحبه با رادیو با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور 

نیز در کشور چین راه گفت: قطعه سازان داخلی یک شرکت تولیدی 

 .اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می کنند

در صنعت خودرو به زیر ساختی وابسته »عبدالرضا مصری گفت: 

هستیم که متعلق به ما نیست؛ لذا نمی توان به خودکفایی مورد نظر 

 «.در حوزه تیراژ و کیفیت دست یافت

دیم، عوامل موثر اگر در صنعت خودرو مستقل عمل می کر»وی افزود: 

در قیمت کیفیت، نظارت و توزیع بدست داخل می بود و می توانستیم 

 «.اهرم های مورد نظر را کاهش، ارتقا یا جا به جا کنیم

درصد ظرفیت ریلی کشور از نظر حمل  90بالغ بر »مصری اضافه کرد: 

بار مبتنی بر واردات قطعات خودرو است. ما نسبت به خودروی داخلی 

شان می دهیم ولی همین قطعه سازان داخلی یک شرکت تعصب ن

تولیدی نیز در کشور چین راه اندازی و سفارشات را در آنجا تولید می 

 «.کنند

حتی مدیران خوردوسازی اعتقاد »این نماینده مجلس اظهار کرد: 

دارند این ساختار، خروجی مورد انتظار را نخواهد داشت و وقتی 
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دروسازی صد در صد دولتی باشد و یک تصمیم گرفته شود صنعت خو

نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار کال در دست بخش 

 «.خصوصی باشد وضعیت قابل حل خواهد بود

یک مدیر دولتی اگر برای طراحی یک خودرو با یک »مصری گفت: 

شرکت خارجی قرارداد ببندد، باید صد در صد محرمانه پیش رود؛ 

 200سفارش یک پلت فرم جدید را بدهد و بایستی بنابراین باید 

میلیارد تومان هزینه کند! اما هیچ مدیری جرات بستن چنین 

قراردادی ندارد و بالفاصله در مطبوعات، مجلس و دولت مورد خطاب 

 «.قرار می گیرد

بخش خصوصی این هزینه های ریسک را :»وی در عین حال گفت 

ه شود. در بسیاری کشورها یک تقبل می کند اما ممکن است ورشکست

)بازگشت  «.صنعت خودروسازی وجود دارد اما بسیار موفق هم هستند

 به فهرست(

 مشکل تولید مداد و خودکار در داخل کشور چیست؟ 
 (97شهریور  6تسنیم  )خبرگزاری 

 
 قیمت افزایش به اشاره با ، موسی فرزانیانخبرگزاری تسنیم به گزارش

درصد نیاز بازار 60افزود: تاکنون  نرخ ارز نوسانات دلیل به افزار نوشت

ط نوشت افزار از طریق واردات انجام شده است که به دلیل مسائل مربو

سهم عمده ای از این بازار در سال جدید تحصیلی با کمک  به ارز،

 .تولید کنندگان داخلی انجام خواهد شد

وی با بیان اینکه کارخانه های تولید داخل توان تولید محصوالت با 

کیفیت و تامین نیاز داخل را دارند گفت: این در صورتی است که مواد 

ه موقع تامین شود، در غیر این صورت اولیه مورد نیاز کارخانه ها باید ب

 .ماه آینده با کمبود کاال مواجه خواهیم شد 6در 

اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان نوشت افزار مصرف مداد را رئیس 

 و پاکن ،میلیون قراص اعالم کرد و ادامه داد: واردات مداد 5در سال 

 های کارخانه که است کاورممنوع و پوشه جمله از پالستیکی مواد

 تولید برای اما دارد را مداد ویژه به وسایل نوع این تولید امکان داخلی

 .شود وارد نیاز مورد چوب باید آن

فرزانیان با اشاره به ترخیص نشدن مواد اولیه نوشت افزار از گمرک 

میلیون دانه در سال است که برای  600افزود: مصرف خودکار نیز 

 .ک و جوهر خودکار وارد شودتولید آن در داخل باید نو

وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودکار کشور به 

دلیل نرسیدن مواد اولیه با مشکل مواجه است ادامه داد: کارخانه های 

داخلی برای قطع نشدن تولید میزان آن را کاهش داده اند که این رویه 

 .با گالیه مندی بازار مواجه شده است

اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان نوشت افزار گفت: تولید رئیس 

چسب نیز به دلیل اولویت دادن تولید کنندگان خوراکی از سوی 

پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه مواجه شده است که باید سهمیه 

 )بازگشت به فهرست( .این بخش نیز افزایش یابد

 ، آب و میکروب برای اولین بار در ایرانضدلک  تولید فرش
 (97 شهریور 6تسنیم  )خبرگزاری 

 
 نمایشگاه دهمین به نقل از روابط عمومی خبرگزاری تسنیم به گزارش

 این وابسته؛در صنایع و موکت پوش، ماشینی،کف فرش المللی بین

 کشورهای و ایران از خارجی و داخلی شرکت120 از بیش نمایشگاه

 عالقمندان معرض در را خود تولیدات ترین نوین تایوان و چین ترکیه

لک، ضد میکروب و ضد های فرش بار اولین برای و داد خواهند قرار

فرش های با عرض بلند تولید شده در کارخانه های ایرانی رونمائی و 

 به نمایش عموم گذاشته می شود.

دهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی،کف پوش، موکت و صنایع 

هزار متر مربع و در سالن  32وابسته در فضائی به مساحت بیش از 

و همچنین  27و  a25،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6های 

 فضای باز محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

ئیس ستاد اجرائی دهمین نمایشگاه بین المللی داوود کاشفی فر ر

فرش ماشینی،کف پوش، موکت و صنایع وابسته گفت؛ در این 

نمایشگاه انواع فرش های ماشینی، صنایع و تجهیزات وابسته، واحد 

های تولید کنندگان نخ، انواع پارکت، واحد های طراحی فرش، 

آالت  ماشیندستگاههای خط تولید، انواع کف پوش، موکت، قطعات و 

مربوطه ، مواد اولیه و همچنین نوآوری در عرضه تولید و خدمات این 

 حوزه به نمایش گذاشته می شود.

وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره و کارگاه های آموزشی طراحی فرش 

ماشینی، بازیافت فرش و کفپوش، نخ فرش و مواد اولیه، برگزاری 

اهنگی برای حضوردو نشست هم اندیشی روسای اتحادیه ها و هم

هیئت تجاری و بازرگانی خارجی برخی از برنامه های جانبی دهمین 

نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت،فرش ماشینی و صنایع وابسته 

 است.

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/


 

 24  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

کاشفی فر افزایش راندمان تولید، توجه به توسعه این صنعت ، یافتن 

ترین صنایع بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنائی با نوین 

و تجهیزات صنعت فرش ماشینی ، موکت و کفپوش در جهان ، 

 سطح رفتن باال و افزایش و اشتغالزائی، توجه مسئوالن به این صنعت 

ی و فنی بازدیدکنندگان را مهمترین علم عمومی، دانش و اطالعات

 اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.

 در تأثیرگذار صنایع از یکی ماشینی فرش صنعت بنابراین گزارش،

 توسعه و رشد اخیر های سال طی که است کشور نساجی صنعت

 هزار از بیش بیدگل و آران کاشان، منطقه در تنها و داشته مناسبی

 تولید قطب به را منطقه این و ابجاد ماشینی فرش تولیدکننده واحد

 نطقه تبدیل کرده است.م حتی و کشور در محصول این

درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع  50حدود  صنعت فرش ماشینی

زایی مناسبی که در  نساجی را به خود اختصاص داده و عالوه براشتغال

میلیون دالر ارزآوری به همراه  350کشور ایجاد کرده، ساالنه حدود 

 دارد.

میلیون  120ظرفیت نصب شده صنعت فرش ماشینی در کشور بالغ بر 

رسد که  میلیون مترمربع می 80انه آن به متر مربع است و تولید سالی

شود. به  میلیون متر مربع آن در داخل کشور مصرف می 50حدود 

متر  2.3عبارت دیگر، مصرف سرانه فرش ماشینی در کشور حدود 

شود که در  مربع است و مازاد آن نیز به بازارهای جهانی صادر می

ی، امکان صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز و تسهیل تجارت خارج

میلیون متر  50میلیون متر مربع و صادرات  100تولید ساالنه تا مرز 

 مربع دور از ذهن نیست.

دهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی،کف پوش، موکت و صنایع 

در محل  18تا  10شهریورماه هر روز از ساعت  18تا  15وابسته از 

)بازگشت به  شود. یدائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزاری م

  فهرست(

خودرو موجود در  ۶۵۰۰مدیر عامل ایران خودرو تبریز: 

 پارکینگ ناقص است
 (97شهریور   8تسنیم )خبرگزاری  

 
 زاد حاجی حمید ایکوپرس، به گزارش خبرگزاری تسنم به نقل از

 تا جاری سال ابتدای از:گفت تبریز خودرو ایران عامل مدیر منصور

و سواری در این شرکت تولید شده خودر دستگاه هزار 30 حدود کنون

 .است

دستگاه خودرو در  400هزار و  9وی با بیان این که در حال حاضر 

پارکینگ ایران خودرو تبریز موجود است،ادامه داد:از این 

 و است مشتریان به تحویل آماده خودرو دستگاه 900 و هزار 2تعداد،

ارکینگ این پ در قطعات کسری دلیل به نیز دستگاه 500 و هزار شش

 .شرکت وجود دارد

وی با تاکید بر این که با تامین قطعات مورد نیاز،این تعداد خودرو 

تحویل مشتریان خواهد شد افزود:تمامی خودروهای موجود در 

پارکینگ این شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل 

صد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت در 16خودرو، ماهانه 

 .می شود لذا احتکار به هیچ عنوان توجیهی نخواهد داشت

حاجی زاد منصور ضمن ابراز تاسف از اظهارات شتاب زده و غیر 

 باعث فقط کارشناسی گفت: این گونه اظهار نظرهای غیر کارشناسی 

 .شد خواهد خودرو بازار بیشتر التهاب

ذکر شد:باید توجه داشت که قبال موجودی پارکینگ وی در پایان مت

 .شرکت ایران خودرو تبریز به سازمان تعزیرات حکومتی اعالم شده بود

  )بازگشت به فهرست(

 ایران، دومین تولیدکننده کاتالیست بنزین در جهان شد 
 (97شهریور   8تسنیم )خبرگزاری  

 
 این تولید با: گفت ، جلیل سبحانیخبرگزاری تسنیم به گزارش

به دومین تولیدکننده این کاتالیست حساس  ایران داخل، در کاتالیست

 .و پیچیده در جهان تبدیل شد

های صنعت پتروشیمی، نفت و گاز  وی با بیان اینکه در تولید کاتالیست

های  صد به خودکفایی رسیده ایم، افزود: با برنامه ریزیدر 90بیش از 

 .رسیم انجام شده تا پایان امسال در این زمینه به خودکفایی کامل می

ها را موجب صرفه جویی  مدیرعامل اسپک داخلی سازی این کاتالیست

 9یک میلیارد دالری برای کشور دانست و گفت: درحال حاضر 

کنند  ها استفاده می از این کاتالیست پتروشیمی کشور 11پاالیشگاه و 

شوند  های ایرانی تولید می و محصوالتی که با استفاده از کاتالیست

 60عالوه بر جلوگیری از خام فروشی، صادرات کشور در این حوزه را تا 

 .میلیارد دالر درسال افزایش خواهد داد

کار قرار ها نیز در دستور  سبحانی با بیان اینکه صادرات این کاتالیست

گرفته است، افزود: گام بعدی ما این است تا کاتالیست مورد نیاز 

 .منطقه را نیز تامین کنیم
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مدیرعامل اسپک عمده فعالیت این شرکت را حمایت از تولید داخل و 

گاز و بومی سازی تجهیزات، قطعات و مواد مورد نیاز صنعت نفت، 

ه قطعات مکانیکی پتروشیمی کشور دانست و گفت: هم اکنون در زمین

های مورد نیاز صنعت پتروشیمی و  ها و مبدل نظیر روتاری ها، راکتور

 .درصد به خودکفایی رسیده ایم 95تا  60فوالد بین 

سبحانی میزان خودکفایی و بومی سازی دانش تولید قطعات در حوزه 

درصد اعالم کرد و افزود: در بخش مواد  60برق و ابزار دقیق را 

 .درصد است 90ها خودکفایی کشور بیش از  تالیستشیمیایی و کا

وی با بیان اینکه شرایط تحریم به ماکمک کرده تا داخلی سازی 

های ایرانی  قطعات را سرعت بیشتری ببخشیم، گفت: هم اکنون شرکت

کنند که با  درصد از تجهیزات و مواد تولید داخل استفاده می 70تا  60

کنیم این رقم  آمریکا پیش بینی می های یکجانبه توجه به اعمال تحریم

 .درصد برسد 90به 

مدیرعامل شرکت مهندسی و تامین تجهیزات پتروشیمی ایران 

)اسپک( با بیان اینکه در تولید قطعات و مواد مورد نیاز صنعت 

پتروشیمی از مهندسی معکوس استفاده نشده و تمامی مراحل تولید 

های دانش  ایرانی در شرکت ها توسط دانشمندان جوان این نوع از کاال

توان  سازی شده است، افزود: در حال حاضر به جرات می بنیان بومی

گفت ایران به دانش تولید این محصوالت دست پیدا کرده و فناوری 

 .تولید این کاال به طور کامل در اختیار کشور قرار دارد

ر با کشو 5و یورو  4میلیون لیتر بنزین یورو  96سبحانی گفت: امروز 

شودو در این بخش نه تنها  های ایرانی تولید می استفاده از کاتالیست

تواند مارا در  ها نداریم بلکه دیگر هیچ کسی نمی نیازی به خارجی

 .زمینه تحریم بنزین تهدید کند

های  های مورد نیاز برای تولید بنزین وی همچنین از تولید کاتالیست

هم اکنون از مرحله تولید  :آکتان باال در کشور خبر داد و افزود

عبور  5و همچنین گازوئیل یورو  95کاتالیست بنزین با آکتان باالتر از 

کرده ایم و امیدواریم تا پایان امسال تولید این نوع بنزین و گاروئیل با 

 .های کشور آغاز شود های ایرانی در پاالیشگاه استفاده از کاتالیست

 به فهرست()بازگشت 

 به خودکفایی کامل در صنعت گاز نزدیک می شویم
 (97شهریور  9تسنیم  )خبرگزاری 

 
، حمیدرضا عراقی با انتشار یاداشتی به خبرگزاری تسنیم به گزارش

انجام مناسبت هفته دولت افزود: با حمایت هایی که از ساخت داخل 

شده؛ توربین های گازی مورد نیاز این صنعت که پیش از این در 

شرکت ایرانی ساخته  2انحصار چند شرکت بین المللی بود به دست 

 .می شود

وی تولید ماده بودارکننده گاز )مرکاپتان( مصرفی کشور را از دیگر 

دستاوردهای صنعت گاز کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون با احداث 

د صنعتی تولیدکننده این ماده، ایران به عنوان سومین کشور واح

 .تولیدکننده ماده بودار کننده در دنیا شناخته می شود

معاون وزیر نفت یکی دیگر از ماموریت های صنعت گاز ایران را در بعد 

اجرایی، تولید، انتقال و توزیع گاز ایمن، پایدار و مطمئن به مردم و 

انست و افزود: در طول پنج سال گذشته، بخش های ذی نفع کشور د

هزار روستا  26هزار روستا به بیش از  14گازرسانی به روستاها از 

افزایش یافته که این موضوع، هم آرامش، رفاه و پاکیزگی محیط 

زیست را برای مردم به ارمغان آورده و هم سبب اشتغال زایی در 

ری ها، گلخانه ها و مناطق روستایی و دورافتاده، مرغداری ها، دامدا

 .مناطق پرورش گل و گیاه شده است

مدیرعامل شرکت مای گاز ایران گازرسانی به نیروگاه ها را یکی دیگر 

از دستاوردهای این صنعت برشمرد و اضافه کرد:در بخش عرضه گاز به 

به  92میلیارد مترمکعب گاز ارسالی به آنها در سال  38نیروگاه ها از 

رسیده است. وی  96میلیون مترمکعب در سال  500میلیارد و  67

ابراز امیداوری کردبا برنامه ریزی های انجام شده ، این میزان به بیش 

  )بازگشت به فهرست( .برسد 97میلیارد متر مکعب در سال  70از 

فرصت استفاده از افزایش نرخ ارز برای راه انداختن چرخ 

 دهیمتولید را از دست ن
 (97شهریور  9تسنیم )خبرگزاری  

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، یکی از 

موفقیتهایی که دولت برای خود در عرصه اقتصادی همواره تأکید 

 شاهد امسال اوایل از اما بود تورم از جوگیری و نرخ ارز ثبات داشت 

 رضا حمید با رابطه این در. هستیم بازار در محسوس رویه تغییر یک

 ( گفت و کردیم:ع) صادق امام دانشگاه اقتصاد استاد مقصودی،

وی با هشدار به اینکه یک بحث مهم و اساسی در مورد نوسانات اخیر 

د گفت: شو وجود دارد که علی رغم اهمیت آن کمتر به آن پرداخته می

نرخ  قیمت رفتن باال برای که عمدی غیر و  گذشته از هر دلیل عمدی

ولید حیای تا فرصت قیمت ارز رفتن باال گفت باید دارد وجود ارز
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 از سری یک با متأسفانه اما کند می ایجاد کشور اقتصاد برای را  داخلی

 .ایم کرده تهدید به تبدیل را فرصت این  اشتباه سیاستهای

 چگونه اینکه از بحث اکنون اینکه به تذکر با این کارشناس اقتصادی 

ی سیاستها ببینیم و باشیم مقصر دنبال به اینکه و است رفته باال ارز

شده است یا تحریمهای آمریکا  قیمت ارز دولت باعث باال رفتنغلط 

بی فایده است گفت: همچنین بحث کردن از اینکه آیا از اساس باال 

ت یا به ضرر اقتصاد کشور اس کشور اقتصاد نفع به مت ارزقی رفتن

فایده ای ندارد چرا که اکنون ارز باال رفته و چنین مباحثی تغییری در 

 اتفاق به وجود آمده نخواهد داشت.

 سوء با تهدید به رزقیمت ا افزایش فرصت  شدن تبدیل  * چگونگی

 مدیریت

 باال قیمت ارز که اکنون دید باید اینکه ابراز با حمید رضا مقصودی 

: گفت نشود مشکل دچار کشور که بگیرد صورت اقداماتی چه باید رفته

نیز به وجود  را فرصتهایی خود دنبال به رود می باال قیمت ارز که زمانی

برداری از این  آورد که برخی از کشورها همچون چین به جهت بهره می

ه از فرصتهای آن ک برند می باال را قیمت ارز فرصتها به صورت تعمدی

استفاده کنند اما متأسفانه در ایران با یک سری سیاستهای اشتباه 

نرخ  افزایش خاطره تنها و است نابودی حال در فرصت این  پولی

 .است تورم و گرانی ایجاد ایرانی ملت برای ارز

این استاد دانشگاه در مورد اینکه گرانی ارز چه فرصتی ممکن است 

منظور از استفاده از فرصتی که   برای اقتصاد کشور داشته باشد گفت:

گرانی ارز به وجود آورده است جهت دهی گرانی ارز برای افزایش تولید 

است هماهنگونه که مقام معظم رهبری نیز به جهت دهی منابع 

 مت تولید اشاره کردند.س به رکشو مالی 

 تولید سمت به کشور اقتصادی و مالی منابع بایستی: افزود مقصودی 

به سبب بی توجهی به جهت  اما رفته باال قیمت ارز اکنون. کند حرکت

 مشاهده ایش را روی تولید دهی به جای اینکه اثرات اقتصادی این افز

در بازار پول می توانیم جست  را نرخ ارزافزایش اثرات وفقط فقط کنیم

 تورم روی را اثرش  همه رزنرخ ا و جو کنیم که در نتیجه افزایش

 .کند می تخلیه

وی با اشاره به اینکه هرکسی در هر موقعیت اقتصادی که قرار گرفته 

نرخ  افزایش پولی اثر و نرخ ارز کند اثر قیمتی افزایش است تالش می

 رخ که اتفاقی اولین نرخ ارز افزایش با یعنی  :گفت کند دنبال را ارز

 تر گران را جنسشان کننده تولید و کننده وارد که است این دهد می

 .فروشد می گرانتر را خدماتش نیز کارمند و کارگر و  فروشند، می

 تالش همه ارز گرانی با واقع در  :افزود این کارشناس اقتصادی 

مقداری پول را ثابت کنند یعنی نظریه رفع اثرات  نظریه که کنند می

 ارز را در اقتصاد پولی جست و جو می کنند.

ن برهه وی با اشاره به اینکه راهکارهای دولت نیز برای عبور از ای

 از عبور برای را دولت سیاستهای وقتی   سیاستهای پولی است گفت:

ئه بسته ارا جز به شویم می متوجه کنیم می گیری پی مرحله این

 .گردد می راهکار دنبال به پولی اقتصاد در فقط و ندارد راهکاری ارزی 

 گیری پی  به جهت قیمت ارز به وجود آمدن تورم با افزایش * 

 اقتصادی واقعی سیاستهای جای به پولی سیاستهای

 تولید  راهکارهای وقتی شرایطی چنین در: افزود حمید رضا مقصودی 

 به را قیمتها افزایش جز راهی بینیم می کنیم می دنبال را کننندگان

 سیاستهای و کنند نمی دنبال است شده گران ام اولیه مواد اینکه بهانه

 کند. نندگان نیز به همین ترتیب ادامه پیدا میک توزیع

این استاد دانشگاه با هشدار به این رویه غلط که همه در مسأله ارز 

 را قیمت ارز افزایش : گفت کنند می دنبال پولی اقتصاد راهکار را در 

 .کرد گیری پی واقعی اقتصاد در باید

وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین راه حلی مصادیق موفقی نیز 

 اقتصاد در  حل راه پیگری ضرورت در دنیا داشته است یا خیر گفت: 

 ترکیه و چین همچون کشورهایی که  است کاری واقعی،

قیمت   تعمدی صورت به چین کشور که ای گونه به. دهند می م انجا

ش را افزایش می دهد تا اثراتش را در تولید کشورش تخلیه ارز

 .شود تکمیل ه ارزش افزوده اش در تولید چرخ  و کند 

 منطقه تولید بمب به را کشور قیمت ارز ای که با افزایش * اتخاذ شیوه

 کند می تبدیل

گیری سیاستهای  حمید رضا مقصودی با تصریح به اثرات صرف پی

توجهی به سیاستهای واقعی گفت: مهمترین اثر چنین  پولی و بی

 رویکردی تبدیل شدن فرصت تکمیل چرخه تولید به تهدید تورم و

افزایش قیمت کاالها است. و از دیگر تهدیداتی که در نتیجه این 

 ارز  خروج مالی، منابع  توان به تخلیه آید می سیاستها به وجود می

 .کرد اشاره کشور طالی و

وی با اظهار تأسف از اینکه اکنون قیمت کاالها با افزایش چشمگیری 

اد اولیه ام گران شده اند گفت: تولید کننده با بهانه اینکه مو مواجه شده

 اکنون کند نمی فکر این به هیچگاه اما فروشد می گرانتر است جنس را 

ن مواد اولیه برایم گران شده و فروش با قیمت قبلی صرفه کرد وارد که

درصد تولید  90ندارد آن را تولید نکنم در شرایطی که علت بیش از 

ای  این روحیه نکردن مواد اولیه مسأله کمبود دانش فنی نیست اما

. است شده کشور اقتصاد بدنه سال است وارد  150است که متأسفانه 

 حذف کشور اقتصاد بدنه از  تولید افزار نزم  کنون تا قاجار  زمان از

 .است شده

مثال در بخش لوزام بهداشتی یکی از   این کارشناس اقتصادی افزود:

کنید  خودتان تولید نمی ایراداتمان به آنها این بود که چرا مواد اولیه را
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گفتند به لحاظ اقتصادی صرفه به واردات است چرا که  که در پاسخ می

 اما کنیم می وارد چین از را امان  اکنون به قیمت بسیار نازلی مواد اولیه

د تولی خود را اولیه مواد اینکه جای به رفته باال قیمت ارز که اکنون

ای که در  کنند به سراغ افزایش قیمت محصوالت رفته اند به گونه

برخی از محصوالت همچون پوشک قیمت از دو برابر نیز بیشتر شده 

 است.

 کنندگان تولید برای حل راه راحترین اینکه  وی با اظهار تأسف از

 تولید اگر اما: گفت است اولیه مواد شدن گران با کاال کردن گران

دو ماه صبر کند و مواد اولیه را خودش تولید کند بمب  فقط کننده

 تولید منطقه می شود.

وی افزود: متأسفانه بیشتر راهکارهایی که اکنون به وسیله کنشگران 

 شود راهکارهایی در حوزه بازار پول است. اقتصادی دنبال می

 یک شبیه نرخ ارز رفتن باال حمید رضا مقصودی با اشاره به اینکه 

 صاف را تولید بخش های کجی آن وسیله به توان می  :گفت است چکش

)بازگشت به  .کرد بیشتر را پول بخش ها کجی آن با توان می  و کرد

  فهرست(

 ت به صنعت کفش زدضربه سختی که دول
 (97شهریور  11تسنیم )خبرگزاری  

 
، با اشاره خبرگزاری تسنیم علی لشگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی

به اینکه بحث تأمین مواد اولیه مهمترین مشکل فعلی صنایع کفش به 

ین روزها واحدهای تولیدی در نبود مواد آید، اظهار داشت: ا شمار می

اولیه به سختی فعالیت کرده و حتی نوسانات نرخ دالر هم عاملی شده 

 .تا واردات مواد به کندی همراه شود

وی با اعالم اینکه یکی دو هفته قبل از اعالم بسته ارزی دولت ترخیص 

 لتفاوتا مابه  مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات به خاطر ابهامات

قف شده بود افزود: تصور کنید واحد تولیدی که فعالیت آن متو ارزی

یک فرایند خطی است حدود یک ماه است که مواد اولیه ندارد. همین 

شود که تولید کاهش پیدا کرده و قیمتها رشد قابل  امر عاملی می

 .توجهی پیدا کند

ترخیص دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران تصریح کرد: از روز گذشته 

مواد اولیه واحدهای تولیدی آغاز شده که این موضوع با توجه به نامه 

نگاری های متعدد زمان بر است. به اعتقاد ما دولت در طول این یک 

های  ماه ضربه سختی را به تولیدکنندگان وارد کرد چرا که بخشنامه

مختلف نه تنها اوضاع را ساماندهی نکرد بلکه عدم مشورت با واحدهای 

ای باعث شد تا هیچ عایدی نصیب بخش  ولیدی و تصمیمات لحظهت

 .تولید نشود

وی با اشاره به بازار کفش مدارس این روزها باید رونق زیادی داشته 

باشد، افزود: متأسفانه افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش ارزش ریال 

 عاملی شد تا تولیدکننده نتواند محصوالت خود را متناسب با نیاز بازار

تولید نماید و در نهایت این مصرف کننده است که در این بازار کاالها 

 .با قیمت باال آن هم به زحمت خریداری کند

های خود به مزیت صادرات کاال آن هم در  لشگری در ادامه صحبت

ها و  زمان کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و اظهار داشت: بالتکلیفی

سی عاملی شد تا تولیدکننده های ناقص و غیرکارشنا تصمیم سازی

نتواند از مزیت صادراتی استفاده کند. سوال ما این است تا چه زمان 

باید آزمون و خطا را تکرار کنیم. وقتی عواقب یک تصمیم روشن است 

 )بازگشت به فهرست( .کنیم چرا بدون هم فکری آن را دوباره تکرار می

 برابر شد ۲زار کشور اف ظرفیت تولید نوشت
 (97شهریور  15تسنیم )خبرگزاری  

 
افزار  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نوشت ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

 اقتصاد بر تأکید با اخیر سال 2 در: گفت خبری ویژه گفتگوی در

 به درصد20 از کشور داخل زاراف نوشت تولید ظرفیت مقاومتی

 .است رسیده درصد40

توان این درصد را  ها می موسی فرزانیان افزود: در صورت ادامه حمایت

 .افزایش یافت

های  وی گفت: روند طوالنی ورود مواد اولیه تا تولید از دغدغه

 .افزار کشور است تولیدکنندگان نوشت

ته به واردات چوب مداد فرزانیان ادامه داد: تولیدکنندگان مداد وابس

کشد و مواد اولیه آن هم مدت  ها طول می هستند و روند واردات آن ماه

 .ماند زیادی در گمرک می

وی با اشاره به افزایش قیمت دفترچه گفت: کاغذ مورد نیاز 

شد که  تومانی وارد می 600هزار و  3تولیدکنندگان پارسال با دالر 

تومان افزایش یافته است و عالوه بر  200هزار و  4امسال این مبلغ به 

ونقل و ترخیص مواد اولیه باعث افزایش  آن باال رفتن هزینه حمل

 .قیمت دفترچه شده است

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 

 28  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار هم گفت: مجموع  مدیرکل برنامه

میلیون  50میلیون تن بود که امسال تاکنون  28ثبت سفارش پارسال 

 .ای در این زمینه وجود ندارد و دغدغهتن ثبت سفارش شده است 

محمدرضا کالمی اضافه کرد: ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تنها 

 .گیرد افزار تعلق می به تولیدکنندگان اصلی نوشت

 5هزار تن است که در  360وی گفت: مجموع نیاز کاغذ کشور امسال 

 .درصد آن تأمین شده است 50ماه نخست بیش از 

واحد تولیدکننده دفترچه  350با اشاره به فعالیت بیش از کالمی 

میلیون  40کم نیازمند یکصد و  گفت: در سال تحصیلی جدید دست

واحد تولیدی دفترچه  4میلیون آن در  50دفترچه هستیم که تنها 

 .شود تولید می

ای که  های تولیدی هم ممنوع شده تا یارانه وی گفت: صادرات دفترچه

 .دهد فقط داخل کشور مصرف شود میدولت به کاغذ 

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم گفت: نیاز کاغذ 

هزار تن آن تولید داخل  180هزار تن است که  380افزار کشور  نوشت

 .شود است و بقیه وارد می

 14سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: 

کاغذ در کشور داشتیم که رسیدگی و احکامشان  پرونده درباره احتکار

صادر شده است و کاغذ احتکارشده آنها به بازار توزیع شده و برخی در 

 .حال توزیع است

محسن کوهکن عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای 

اسالمی هم در این برنامه گفت: دولتمردان و مسئوالن باید در 

 .سائل اقتصادی کشور فعالتر باشندپاسخگویی به مردم درباره م

  )بازگشت به فهرست(

 قطعات خودرو وارداتی را باید در داخل تولید کنیم 
 (97شهریور  20)خبرگزاری تسنیم  

 
ر شدن واردات ، رضا رضایی از زمانبخبرگزاری تسنیم به گزارش

های متعدد وزارت صنعت،  قطعات خودرو از گمرک به دلیل بخشنامه

معدن و تجارت خبر داد و گفت: قطعه سازان از نظر کمیت و کیفیت 

مشکلی در تامین قطعات برای خودروسازان ندارند، اما برخی مواقع 

 .زند دهد که به مشکالت دامن می اتفاقاتی رخ می

د اولیه وارداتی قطعه سازان زمانی که وارد وی گفت: بطور مثال موا

ی که دولت  های متعدد شود با ضوابط و قوانین و بخشنامه گمرک می

 .تواند به موقع از گمرک ترخیص شود کند نمی ایجاد می

های قبلی از مشکالت  توانستیم با برنامه ریزی رضایی افزود: البته ما می

و این قطعات را در داخل  بوجود آمده برای قطعات وارداتی جلوگیری

کشور تولید کنیم، اما به علت برخی مشکالت به این موضوع کم 

درصد از قطعات وارداتی  25توجهی شده است ضمن اینکه حدود 

دارای فناوری باالست که تولید آن در داخل کشور توجیه اقتصادی 

نداشت، اما اکنون به دلیل شرایط موجود باید برای آن برنامه ریزی 

  )بازگشت به فهرست( .ردک

 راهکار برای رفع مشکالت صنعت خودرو ۱۳پیشنهاد  
 (97شهریور  27)خبرگزاری تسنیم  

 
، محمد رضا نجفی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

سهیل کسب و کار اتاق تهران با اعالم اینکه منش رئیس کمیسیون ت

در اتاق بازرگانی مشغول بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های بین 

المللی هستیم به خبرنگار تسنیم می گوید: بیش از هر چیز باید تمرکز 

ویژه ای به رفع تحریم های داخلی داشته باشیم چرا که مابه 

، عدم تخصیص ارز و مسیر طوالنی ثبت سفارش نرخ ارز التفاون

 .مشکالت بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است

در ادامه این مطلب راهکاری رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق 

 :نیدخوا تهران برای رفع مشکالت صنعت خودروی کشور را می

  گزارش وضعیت موجود صنعت خودرو

خودروسازی د رسال  1.700.000صنعت خودرو درکشور برای تولید 

 برنامه ریزی نموده بود. 97

داشت اما در ماههای  96% نسبت به سال 9رشد  97درسه ماهه اول 

 تیر و مرداد روند کاهشی شد.

 لیتفعا مشعول 3و2و1 قطعه ساز در کشور در رده های  1530حدود 

 درصنعت مستقیم غیر و مستقیم 550.000 اشتغال میزان.  هستند

 .است سازی قطعه

 هزار درصنعت خودرو مشغول بکار هستند . 150حدود 

 و تخصیص مشکالت نرخ ارز مشکالت ناشی از قیمت گذاری تحمیلی

 .باشد می صنعت این عمده مشکالت از نقدینگی و ارز تامین
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ماهه تا یکسال دریافت می  4قطعه سازان دریافتی خود را حداقل 

 کنند.

هزار میلیارد تومان به این  20بعلت قیمت گذاری تحمیلی تاکنون 

 صنعت زیان وارد شده است.

سال گذشته گروه سایپا با دو هزار میلیارد تومان زیان و گروه ایران 

 و تقریبا بدون سود به پایان بردند.خودر

از نظر بانکی قانون ذینفع واحد بر این دو خودرو سازحاکم است و توان 

 سیستم بانکی با وجوداین قانون اجازه تامین مالی کافی را نمی دهد.

 راه کار اجرایی
خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و انجام آن توسط  .1

 از مصرف کننده در حاشیه بازاروزارت صنعت و سازمان حمایت 

افزایش حد اعتباری هر یک از خوردوسازان بزرگ به میزان ده  .2

هزار میلیارد تومان ) سایپا ، ایران خود رو ( وا حد اعتباری قطعه 

 درصد 100سازان به میزان 

تخصیص و تامین ارز مورد نیاز این صنعت به روش سهل ) در  .3

شده است ( مانند قبل ، پس از روش فعلی نیما ، اینکار عمال قفل 

ثبت سفارش ارز تامین و حواله شود ) درصورت نیاز به کنترل 

اقالم و مبالغ این کار توسط تشکل مربوطه می تواند انجام شود ( 

 و از امکانات استانها نیز بهره گیرند.

با توجه به تامین مواد که عمدتا نقدی است پرداخت به قطعه  .4

 از تحویل کاال صورت پذیرد. سازان حداکثر یکماه پس

 قطعات قیمت ورودیها با توجه به افزایش مواد اولیه و سایر  .5

 اعمال آنها در ورودی هر قیمت تغییرات و باشد شناور بصورت

 . شود

برای مصرف کنندگان خودرو که توان مالی ضعیف دارند اقساط  .6

 بلند مدت و بهره کم منظور گردد.

 تسهیل گردد. ترخیص کاالهای رسیده تسریع و .7

حداکثر داخلی سازی قطعات ومواد اولیه صورت پذیرد و از قطعات  .8

 که ساخت داخلی دارند خودداری شود.

مواد اولیه داخلی مانند فوالد و مس لومینویم موآلوو آلومینیوم ،  .9

 مواد پتروشیمی به مقدار نیاز در اختیار این صنعت قرار گیرد.

کل کشور ودر وزارت صنعت ایجاد کارگروه مقابله با تحریم در .10

 خاص صنعت خودرو

تعیین تکلیف بدهی قبلی واحد ها که بصورت نسیه یا  .11

 نرخ با بخواهند اگر و اند فروخته و کرده وارد را جنس  یوزانس

 .شوند می ورشکسته کنند پرداخت جدید

اجازه به واحد های تجاری که اقالم مورد نیاز واحد های تولیدی  .12

 اینکار را ادامه دهند.را وارد می کنند که 

ساز و کار جبران خسارت سرمایه گذاری های انجام شده که بعلت  .13

تحریم و ترک شرکت های خارجی متوجه قطعه سازان شده 

  )بازگشت به فهرست(    .است

 دام
 کند مغولستان به ایران گوشت صادر می

 (97شهریور  2تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از رویترز، در حالی که تقاضا برای  خبرگزاری تسنیم رشبه گزا

واردات گوشت حالل از سوی ایران افزایش یافته است، شرکت 

کشتارگاهی کونتوگوان آجبای مغولستان امیدوار است بتواند با ایجاد 

 .گوشت به ایران را آغاز کند یک مرکز ذبح اسالمی، صادرات

میلیون راس گوسفند، یعنی بیش از کشور  30بر اساس برآوردها، 

نیوزیلند در مغولستان موجود است، اما تا همین اواخر این کشور فقط 

بخش کوچکی از محصوالت گوشتی خود را به کشورهای دیگر صادر 

ای خرید می کرد. اکنون مغولستان امیدوار است با افزایش اشتها بر

گوشت حالل، محصوالت گوشتی خود را به کشورهای مختلف از جمله 

 .ایران که با محدودیت تولید داخل روبروست، صادر نماید

شرکت کونتوگوان به همراه دو رقیب دیگر خود یعنی مکس ایمپکس و 

مکس مارکت در تالش برای صادرات گوشت گوسفند به ایران هستند. 

کارگر  200نتوگوان یک مرکز ذبح حالل با به همین منظور، شرکت کو

تن  1320راه اندازی کرده و انتظار دارد صادرات گوشت خود را از 

 .سال گذشته به دو برابر افزایش دهد

قبل از امضای »اوتگون اردنه باوودورج، مدیر شرکت کونتوگوان گفت: 

قرارداد با یک شرکت ایرانی، ما تنها گوشت گوساله و اسب به سایر 

 «.شورها صادر می کردیمک

در حال حاضر کارشناسانی از یک شرکت ایرانی و سازمان دامپزشکی 

ایران در این کشتارگاه مستقر شده اند. گوشت گوسفند پس از ذبح 

فریز شده و با کامیون از طریق روسیه و قزاقستان و در طی مدت 

 .هفته به ایران می رسد 2حدود 
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د کننده گفت، مغولستان هنوز باید فن مدیر بازرگانی شرکت ایرانی وار

آوری و مجتمع های کشتارگاهی خود را ارتقا ببخشد و کارکنان 

 .بیشتری را آموزش دهد

حمید رضا کاوش، رئیس دفتر دامپزشکی استان خوزستان ایران که در 

من دام ها را قبل از ذبح »این مرکز حضور دارد در این باره گفت: 

 «.خاصی از نظر بیماری دام ندیده ام کنترل می کنم و هیچ مشکل

 )بازگشت به فهرست(

صید ماهی توسط "توضیحات جهاد کشاورزی درباره 

 "های ایران ها در آب چینی
 (97شهریور  4تسنیم )خبرگزاری  

 
شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار پستی در 

  صفحه اجتماعی شخصی خود درباره موضوع صیادی شناورهای چینی

 :در آب های سرزمینی ایران نوشت

مدتی است صید ماهی در آبهای جنوب کشور توسط چینی ها در 

عدم اجازه به  "آن به مطلبِ حق  شبکه های اجتماعی مطرح و در

تاکید می کردند تا اینکه موضوع در برنامه  "چینی ها به صید 

پرطرفدار خندوانه هم مطرح و در همین ارتباط گفتگویی جناب آقای 

رامبد جوان با رییس سازمان شیالت انجام داد. در این مورد نکاتی را 

 :عرض می کنم
صت پاسخ به دستگاه نقد توجه رامبد جوان به فراهم آوری فر .1

شونده، جای تقدیر و تشکر دارد و ای کاش عوامل اجرای برنامه 

قبل از طرح در برنامه، این موضوع را از مسئوالن شیالت جویا می 

شدند؛ این یاد آوری برای ایجاد اعتماد عمومی است و اگر دانسته 

 یا ندانسته کاری کنیم که اعتماد عمومی در جامعه رخت بربندد،

 بدانیم که دیگر هیچ نخواهیم داشت

فانوس ماهیان گونه آبزی غیر خوراکی است که قبال به دالیلی از  .2

. صید نمی شده، این گونه یکی از  جمله نداشتن تکنولوژی صید و..

ذخایر دریایی دریای عمان است؛ بررسی مشترک ایران و فائو با 

و سیصد  میلیون 2کشتی تحقیقاتی فردوس مقادیر این گونه را 

 .هزارتن تعیین کرده اند

میلی متری که  60الی 10از لحاظ بیولوژیک این گونه در اندازه  .3

عمق  عدد آنها یک گرم می شود، نور گریز و  3تا2وزن تقریبا 

متری یافت می شوند و عمر آن کوتاه و کمتر از  200-250

 .دوسال است

آبزی  شیالت ایران صید این گونه را برای تامین خوراک صنعت .4

هزارتن تولید می شود و در حال  470پروری که هم اکنون 

 گسترش است به اجرا درآورده است

نفر از هموطنان در قالب حقیقی و  250شیالت برای بیش از  .5

حقوقی موافقت اصولی و مجوز صید صادر کرده که برای صید نیاز 

متقاضی با فراهم نمودن  111به کشتی و تکنولوژی خاص دارد، 

ویژه صید، فعال و یا در حال فعال شدن هستند، بقیه  کشتی

دارندگان مجوز صید به دلیل عدم تهیه کشتی و... مجوزشان معلق 

 یا باطل شده است

همه کشتی ها که از چینی ها بصورت نقد یا اجاره به شرط  .6

تملیک خریداری شده اند، متعلق به ایرانی ها و تحت مالکیت 

ه اند و بخشی از نیروهای جمموری اسالمی ایران ثبت شد

متخصص و کارگران ماهر برای این صید نیز همچنان برای کشتی 

های ایرانی کار می کنند؛ در خصوص صنعت هوانوردی نیز در 

 صورت خرید یا اجاره به شرط تملیک به همین منوال است

شاغلین صید فانوس ماهیان اعم از در عرصه کشتی و فعالیت های  .7

درصد شاغل در عرصه که 3ر بوده که فقط هزار نف 10مرتبط، 

 هزار نفرند، خارجی و عمدتا چینی هستند2

 16500تن است که  26500کل صید فانوس ماهیان  96در سال  .8

تن ماهی غیر خوراکی یال اسبی و  8000تن فانوس ماهی ؛ 

تن ماهی های تجاری است ؛ کل صید هرمزگان در سال  2000

درصد  1تن سهمی کمتر از 2000هزارتن بوده که 300گذشته 

 )بازگشت به فهرست(  .کل صید استان است

 رخشکیصادرات ش تیمخالفت دامداران با ممنوع
 (97شهریور  11تسنیم )خبرگزاری  

 
عتمداری وزیر محمد شری 97مرداد  20یکشنبه  ،خبرگزاری تسنیم

ای ممنوعیت صادرات چای فله و بسته  صنعت، معدن و تجارت در نامه

بندی، کاغذ، تیشو، انواع شیرخشک صنعتی، شیرخشک اطفال و کره 

به « تنظیم بازار داخل»گرمی را به بهانه  500در بسته بندی باالی 
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گمرکات اعالم کرد. دستوری که واکنش و تعجب بسیاری از فعاالن 

  .و کارآفرینان را در پی داشتصنعتی 

در موضوع چای بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و فعاالن 

این صنعت اعتراضات دامنه داری کردند. مصطفی ساالری استاندار 

صادرات چای یک فرصت »گیالن با انتقاد از دستور وزیر صمت گفت: 

رهای هدف چای برای تولید داخلی بوده و نباید اجازه داد که بازا

 .«صادراتی با تصمیم های غیراصولی به راحتی از دست برود

دستور »مهرداد الهوتی نماینده شهرستان لنگرود نیز با اعالم این که 

برای وزیر صنعت »گفت: « ممنوعیت صادرات چای ایرانی لغو شد

استدالل کردیم اگر دستور ممنوعیت صادرات چای لغو نشود، این 

شود. هم اکنون چای  صیبت و بدبختی بزرگی روبرو میصنعت با یک م

هزار تن صادر  12تا  10کشور جهان و به میزان  36ما در حدود 

رود. با این استدالل ما  شود و این امتیاز بزرگی برای به شمار می می

آقای شریعتمداری معاونان خودشان را احضار کردند و در نهایت 

شود و منظور از ابالغ قبلی درباره  ای هم تهیه دستور دادند تا نامه

صادرات چای به این شرح اصالح شود که صادرات چای خارجی که با 

شود، ممنوع باشد، اما چای تولید  تومانی وارد کشور می 4200ارز 

 .«داخل هیچ محدودیتی برای صادرات نداشته باشد

 صنعت در اخالل بازی شرکت های بزرگ لبنیات در وزارت صنعت و 

 پروریدام

های صنفی  سیداحمد مقدسی رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

 آن پشت پسندی محکمه دلیل هیچ» که این بیان با گاوداران ایران نیز

 و داند می صمت وزیر دستور این طراح را «لبنی کارخانجات» ،«نیست

ی و با کشاورز جهاد وزیر اطالع بدون بخشنامه این: گوید می

لبنی منتشر شده که به ضرر دامداران و به هماهنگی کارخانه های 

 .سود صنایع لبنی است

های صنفی گاوداران در بخش دیگری  رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

از مصاحبه اش، دلیل وزارت صنعت در این بخش نامه مبنی بر 

 11ساالنه »را زیر سوال می برد و می گوید: « تنظیم بازار داخل»

و این در حالی است که « ر تولید می شودمیلیون تن شیر خام در کشو

 وارد ساالنه تولید کل از خام شیر تن میلیون  8» تنها  بر اساس آمارها

 .«شود می لبنی صنایع

آرش فرزادنیا دبیر کمیته شیر استان خراسان رضوی نیز با تایید این 

منع صادرات شیرخشک با هدف تنظیم بازار داخلی »ادعا می گوید: 

چرا که بر اساس آمار دقیق گمرک و تولید روزانه شیر درست نیست، 

درصد شیر 8تا  5که توسط وزارت کشاورزی جمع آوری می شود، بین 

 «.تولیدی کشور، تبدیل به شیرخشک و سپس صادر شده است

کارخانه فعال تولید کننده شیر خشک با  18به گفته مسئوالن صنفی، 

 هزارتن 25 حدود ،گذشته سال در  هزار نفر،6اشتغال مستقیم 

 آفریقا شمال و آسیایی اروپایی، کشور 13 از بیش به ایرانی شیرخشک

 به ایران لبنی محصوالت صادرات کل که حالی در اند کرده صادر

 به تر ساده عبارت به. است رسیده گذشته سال در تن هزار800 حدود

صوالت لبنی به شیرخشک مح صادرات درصد 2.5 حدود وزنی لحاظ

 .اردتعلق د

 اعتراض تشکل های دامی به تصمیم وزارت صمت

با انتشار بخش نامه، همچون صنعت چای، فعاالن صنعت دام کشور نیز 

اعتراضات دامنه داری را شروع کردند. اتحادیه گاوداران و دامداران 

آیا »صنعتی بالفاصله با انتشار نامه ای از حجتی وزیر کشاورزی پرسید:

بود محصوالت لبنی در فروشگاه های سطح در حال حاضر مردم با کم

های لبنی  کشور مواجه هستند یا اینکه به دلیل افزایش قیمت فرآورده

 .«قدرت خریدشان پایین آمده است؟

فرشید صراف مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی با اشاره 

آیا برای »به منافع واردات شیرخشک از وزیر کشاورزی پرسیده است:

ان سوء مدیریت برخی از صنایع لبنی با لطمه زدن به شیر کشور جبر

 .«به دنبال واردات شیرخشک با تخصیص ارز نیستید؟

 6کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران نیز در نامه ای 

بندی خطاب به حجتی، با بی مبنا خواندن تبلیغات صنایع لبنی و 

نوشت: « افی السابق ادامه داردتولید شیرخام کم»تاکید بر این که 

 صنعت تجارت، و معدن صنعت وزارت چنینی این  تصمیمات»

 از آمده، وجود به متمادی سالیان طی و هزینه صرف با که را پروری دام

 .«برد می بین

داران اصفهان نیز در نامه ای به  اتحادیه شرکت های تعاونی دام

ون در نظر گرفتن بد»شریعتمداری وزیر صمت؛ مصوبه جنجالی را 

ضربه به تولید شیرخام و باز شدن »دانست که نتیجه ی آن « عواقب

 .است« میدان برای تاخت و تاز کارخانجات لبنی

 درآمد هنگفت صادرکنندگان لبنیات از افت قیمت ریال

مصوبه ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره در حالی ابالغ شده است 

ماه  4با  1397ماهه اول  4که بر اساس مقایسه آمارهای گمرک در 

درصد و صادرات انواع  42صادرات انواع شیرخشک  1396اول سال 

درصد کاهش داشته است که با فرض ثبات نسبی حجم  17لبنیات 

نشان دهنده حجم  1397و1396تولید شیر در کشور در سال های 

کمتر شیر دریافتی توسط واحدهای تولید شیر خشک در مقایسه با 

 .استسال گذشته 

نکته ی دیگر این که چرا صادرات شرکت های لبنی به همان میزان 

صادرات شیر خشک کاهش پیدا نکرده است؟ دبیر کمیته شیر استان 
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کاهش صادرات محصوالت »خراسان رضوی چنین جواب می دهد:

لبنی ناشی از افزایش تقاضای داخلی است. با این حال شرکت های 

داخل، به دلیل دستیابی به سود  لبنی به جای پاسخگویی به نیاز

بیشتر اقدام به صادرات محصوالت لبنی کرده اند و تقاضای بازار داخل 

را بی پاسخ گذاشته اند. آنها تمایلی به تولید محصوالت لبنی به 

خصوص آن دسته که مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت است، 

ندارند و به جای آن با کاهش تولید این محصوالت، 

 .«اند قرارداده خود کار دستور در را مشابه محصوالت  تصادرا

مصطفی بهمن آبادی فعال اقتصادی و کارشناس حوزه سالمت نیز که 

شرکت های لبنی را پشت پرده مصوبه جنجالی وزارت صمت می داند، 

یکی از مهمترین علت های اصرار شرکت های بزرگ »معتقد است: 

موضوع تولید کره حیوانی  لبنیات بر ممنوعیت صادرات شیر خشک،

هزارتن کره حیوانی وارد کشور می شود.  45تا  40است. ساالنه حدود 

اگر دولت بخواهد طبق روال قبل، ارز دولتی اختصاص دهد باید بیش 

میلیارد تومان سوبسید بابت مابه تفاوت ارز با نرخ آزاد  2400از 

و در نتیجه پرداخت کند. صادرات شیر خشک باعث تولید خامه مازاد 

افزایش تولید کره داخلی می شود که این موضوع باعث کاهش نیاز 

کشور به واردات و در نتیجه از دست رفتن سود هنگفت چند شرکت 

 «.لبنیاتی بزرگ می شود

 !وزارت صنعت قانون را دور زد

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش  1بر اساس ماده 

؛ کلیه 1391شاورزی مصوب بهمن کشاورزی در وزارت جهاد ک

ریزی، نظارت  گذاری، برنامه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست

و انجام اقدامات الزم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به 

  .شود وزارت جهاد کشاورزی واگذار می

چنین آمده است: تجارت اعم از صادرات، واردات و  1در بند الف ماده 

بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان تنظیم 

دارویی ... و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و 

مرغ و نیز پیله  های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم فرآورده

  .ابریشم

مربوط به صنایع تبدیلی بالفصل با یک مرحله تبدیل  1در بند ب ماده 

فراورده های لبنی را نیز فهرست کرده  5اورزی؛ در بند در بخش کش

 .است

؛ به نظر می رسد محمد 1397مرداد  20حال بر اساس ابالغیه مورخ 

شریعتمداری وزیر صنعت که در موضوع شفافیت تخصیص ارز و پرونده 

واردات خودرو زیر فشار افکار عمومی و نهادها است، احتماال نا آگاهانه! 

را ندید گرفته و ابالغ خالف قانون صادر کرده است که  «قانون انتزاع»

 .عواقب قانونی دارد

وزارت صمت، در موضوع چای، اشتباه خود را اصالح کرد و جلوی از 

دست رفتن بازارهای صادراتی که به سختی به دست می آید را گرفت، 

باید منتظر ماند و دید شریعتمداری بدون دامنه دارتر شدن اعتراضات 

ز شدن پای مجلس و با تعامل با وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت و با

صادرات شیرخشک ایرانی که وجود آن صرفا باعث افزایش انحصار 

چند شرکت لبنیاتی بر بازار شیر و لبنیات به قیمت کوچکتر شدن 

سفره دامداران و زیان جبران ناپذیر چند میلیون روستایی و دامدار می 

می گوید: چای ایرانی صادر شود؛ شیرخشک و  شود را لغو می کند؛ یا

 )بازگشت به فهرست( !ی ایرانی نه کره

 تولید و واردات گوشت قرمز نیازمند تقسیم کار است
 (97شهریور  31)خبرگزاری تسنیم  

 
فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در 

در خصوص تولید و  خبرگزاری تسنیم اقتصادی گفتگو با خبرنگار

واردات گوشت قرمز و مدیریت بازار آن اظهار داشت: اقتصاد حوزه 

پرورش دام اعم از دام سبک و سنگین، نیازمند یک سند ملی و فراگیر 

ت گیرد و سازمان های است تا بر اساس آن، یک تقسیم کار ملی صور

 .مرتبط، وظایف و اختیارات خود را بازبینی کنند

وی تاکید کرد: بدون تقسیم کار ملی در این حوزه، راه به جایی که 

مشکالت برطرف شود، نخواهیم برد و هر تالشی هم که صورت می 

گیرد، تسکینی و مقطعی است و اگر بخواهیم دقیق تر به آن نگاه 

و پا زدن است و بیشتر شبیه همان عبارت  کنیم، به نوعی دست

 .است« از چاله به چاه افتادن» قدیمی

گاهی اضافه کرد: در این تقسیم کار، باید سازمان ها در قبال ماموریت آ

و مسئولیت خود، پاسخگو باشند و دقیقا مشخص کنند که بودجه 

 .کشور را بر اساس کدام سند کارشناسی شده، هزینه کرده اند

یس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نائب رئ

شفافیت، آن روی سکه پاسخگویی است، تاکید کرد: از نگاه من، ریشه 

بسیاری از نابسامانی هایی که گریبانگیر بازار گوشت قرمز شده، تناقض 

های ساختاری در این حوزه و عدم شفافیت و پاسخگویی دست 

ه فرایندها انقدر در هم تنیده و مبهم اندرکاران آن است، به طوری ک

شده که در نهایت معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی وضعیت 

 .حاضر باشد
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به گفته آگاهی، کشور باید به سمتی حرکتی کند که مبتنی بر یک 

سند ملی و جامع برای تولید و واردات گوشت قرمز که انجام آن برای 

چرخه شفافیت و پاسخگویی  همه دستگاه های دولتی الزام آور باشد،

سازمان ها به صورت کامال روشن، مشخص باشد و مدیران، تصمیم 

سازان و سیاستگذاران نسبت به دستورات و بخشنامه هایی که صادر 

 .می کنند، مسئول باشند

آگاهی ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم راه حلی برای وجود اختالفات 

در خصوص ظرفیت تولید و فاحش آماری در دستگاه های دولتی 

میزان نیاز به واردات پیدا کنیم و تا وقتی که نوع سبد حمایت ازتولید 

داخل را نتوانیم به گونه ای تعریف کنیم که در نهایت به نفع مصرف 

کننده ختم شود و تا روزی که تصور کنیم که با در پیش گرفتن 

اد پرورش رویکردهایی همچون قیمت های دستوری می توانیم از اقتص

دام حمایت کنیم، این حوره به تعادل نخواهد رسید و این مهم، جز با 

هم افزایی سازمان ها مختلف و رهایی از نگرش های جزیره ای و پناه 

 .جستن به یک سند ملی محقق نخواهد شد

وی درپایان ضمن درخواست از دانشگاه های کشور برای ورود به این 

ی کشور باید با آسیب شناسی ساختار موضوع تصریح کرد: دانشگاه ها

مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور، در تنظیم یک سند 

ملی تقسیم کار و چشم انداز گوشت قرمز کشور ایفای نقش کنند و 

 )بازگشت به فهرست( .کشور را از این بحران و آشفتگی نجات دهند

 خدمات
شکسته ایتالیایی برای همکاری با های ور پورفالح: بانک

 شود  ایران احیا می
 (97شهریور  1تسنیم  خبرگزاری) 

 
احمد پورفالح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در گفتگو با خبرنگار 

هایی داریم که در ایتالیا بانک"با بیان اینکه  خبرگزاری تسنیم اقتصادی

، اظهار داشت: در ایتالیا این تصمیم "وابستگی زیادی به دالر ندارند

های ورشکسته تنها برای  ها و حتی بانک گرفته شده است که این بانک

 .همکاری با ایران با یورو کار کنند

های ورشکسته ایتالیای ممکن است در  وی با ابراز اینکه این بانک

 بانکی سیستم مدیران با: گفت داشته باشند،گذشته روابط دالری نیز 

 و کنند احیا را بانک چند که است شده توافق و صحبت ایتالیا

 .باشند داشته همکاری ایران با بتوانند تا باشد یورو با نیز فعالیتشان

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا ادامه داد: در شرایط فعلی و با وجود 

 2 و  3های درجه  مان، برخی از بانکهای آمریکا علیه کشور تحریم

 کار کشورمان با و اند نبسته ایران روی به را خود پنجره ایتالیایی

 از پول انتقال و نقل برای نیز موارد از برخی در اما کنند، می

 .شود می استفاده صرافیها

های بزرگ که با دالر نیز  جای همکاری با شرکت وی افزود: در ایتالیا به

ند و )برای همکاری با ایران( نگران آینده خود هستند، بهتر کن کار می

 بازار در که باشیم داشته همکاری متوسط و کوچک شرکتهای با است

 همکاری آنها با شود می یورو مانند دیگری ارزهای با و نیستند دالر

 )بازگشت به فهرست(  .داشت

 گران ایرانیهدف گذاری عمان برای جذب گردش
 (97شهریور  5تسنیم خبرگزاری ) 

 
به نقل از پایگاه خبری مسقط دیلی،  خبرگزاری تسنیم به گزارش

وزارت گردشگری عمان قصد دارد به منظور افزایش جذب گردشگر، 

ن، روسیه، چین و اقدام به جذب گردشگران خارجی از کشورهای ایرا

 .هند نماید

حیثم القسانی، مدیر کل رویدادها و اطالع رسانی گردشگری وزارت 

ما کشورهایی نظیر ایران، چین و » گردشگری عمان در این باره گفت: 

روسیه را برای جذب گردشگر بیشتر هدف گذاری کرده ایم. ما قبال 

میزان جدیت  دفتری را در روسیه افتتاح کرده ایم. این نشان دهنده

 «.این وزارتخانه برای حضور در بازار روسیه است

ما همچنین در حال برنامه ریزی برای برگزاری »این مقام عمانی افزود: 

 «.سپتامبر در روسیه هستیم 20کارگاهی در روز 

ایران نیز به جهت نزدیکی و دسترسی برای ما بازاری مهم است. 

روسیه بدون نیاز به یک حامی گردشگران از کشورهای ایران، چین و 

 «.داخلی وارد عمان می شوند. این یک حرکت مهم است

این سه کشور از آن جهت مهم هستند که ما پس از »وی افزود: 

براوردهای انجام شده دریافتیم که در کل آسیا فقط یک دفتر داریم و 

آن دفتر در هند قرار دارد... ما قبال روی کشورهای عضو شورای 

خلیج فارس و بازار اروپا تمرکز داشتیم. اکنون می خواهیم  همکاری

  )بازگشت به فهرست( «.روی نقاط دیگر هم تمرکز کنیم
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 هزار نفری تعاونی ها در کشور ۷۰۸میلیون و  ۱اشتغالزایی 
 (97شهریور  17تسنیم  برگزاری)خ 

 
اولین شرکت تعاونی   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میالدی در شهر راچدیل انگلستان  1844به شکل امروزی در سال 

نفر انگلیسی که در یک کارخانه بافندگی کار می کردند  28توسط 

تاسیس شد. این شرکت در پی بروز بحران های ناشی از انقالب 

میت سرمایه و سرمایه داری بر ارزش های انسانی صنعتی و حاک

تشکیل شد و نظریه روش های کار آن ها سرمشقی برای تشکیل 

 اولین رسمی طور به ایران در   شرکت های تعاونی در دنیا قرار گرفت.

 گرمسار آباد داود منطقه در1314 سال در روستایی تعاونی شرکت

 شرکت سه 1320 سال تا. کرد کار به آغاز و تشکیل دولت توسط

کیل شد ولی به دالیلی تش کشاورز 1050 عضویت با روستایی تعاونی

همچون دانش ناکافی و نارسایی قوانین نتایج درخشانی از آنها حاصل 

مورد بوده،  100تعداد شرکت های تعاوین حدود  1330نشد. تا سال 

 و به دنبال آن بر 1324بغذ لز اصئیب لئلیت قلتئت اغلئتی ذر سل 

)کشاورزان برای دریافت  1341اساس قانون اصالحات ارضی در سال 

زمین می بایستی عضو یک تعاونی روستایی می شدند( تعداد تعاونی 

هزار مورد افزایش یافت که بعدا با ادغام  8های روستایی به بیش از 

که سال  1346هزار مورد رسید. پس از سال 3برخی از آنها به تعداد 

شده بود، تعاونی های مصرف،توزیع و... گسترش قابل  تعاون نامگذاری

توجهی یافت. بعد از انقالب به منظور ایجاد همکاری و کسب توفیق در 

قانون اساسی بخش تعاونی  44مسائل اقتصادی و فرهنگی در اصل

 13اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مطرح و شرح و تفضیل آن در 

ن روز به عنوان روز تعاون به تصویب مجلس رسید و ای 1370شهریور 

نامگذاری شد با توجه به طرح بخش تعاون در قانون اساسی این بخش 

 97از اهمیت بیشتری برخوردار شد به گونه ای که در پایان مرداد 

تعداد تعاونی های فعال )در حال بهره برداری و در دست اجرا( به بیش 

 .هزار مورد افزایش یافته است 90از 

ات اخذ شده از سامانه آمارهای ثبتی تعاونی تا پایان بر اساس گزارش

تعداد تعاونی های در حال بهره برداری و در دست اجرا ) به  97مرداد 

مورد می باشد. تعداد کل  92549جز تعاونی های سهام عدالت( کشور 

 1708338نفر، تعداد اشتغالزایی در این تعاونی ها  9410373اعضا 

میلیارد ریال می باشد. بیشترین  137929د نفر و سرمایه اولیه حدو

تعداد تعاونی های فعال به ترتیب مربوط به استان های تهران،مازندران 

و خراسان رضوی و کمترین تعداد به استان های قزوین ،البرز و 

 خراسان جنوبی اختصاص دارد.

» بیشترین تعداد تعاونی فعال به ترتیب مربوط به فعالیت های 

و بیشترین « ساختمان»، « صنعت» ، «ار و جنگداریکشاورزی ، شک

عمده فروشی و خرده » عضو مربوط به تعاونی های دارای فعالیت 

واسطه » و « ساختمان » و« فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

می باشد. همچنین بیشترین شاغل به ترتیب مربوط به « گری مالی

وشی و خرده فروشی عمده فر» و« صنعت« » ساختمان» فعالیت های 

 می باشد.« و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و..

 :بنیان دانش های تعاونی 

 بنیان دانش های تعاونی تعداد ،97 مرداد پایان تا فعال  تعاونی کل از 

 در ها تعاونی این اعضای تعداد. باشد می تعاونی 161 کشور در فعال

 ریال میلیارد 137 حدود گذاری سرمایه میزان و نفر 2287 کشور کل

نش بنیان تا این زمان دا های تعاونی زایی اشتغال میزان. باشد می

نفر می باشد. بیشترین تعداد تعاونی های دانش بنیان فعال به  2055

مورد و مسثغالت اجاره و فعالیت  68»«ترتیب به فعالیت های صنعت 

د مور 18مورد و کشاورزی و شکار و جنگداری ) 47های کسب و کار )(

 ( اختصاص دارد.

 :عدالت سهام های تعاونی 

ار ثبتی و بروز شده سازمان خصوصی سازی تعداد آم به توجه با 

مورد می باشد تعداد  342تعاونی های فعال سهام عدالت در کل کشور 

نفر و میزان سرمایه حدود  49226193اعضای این تعاونی ها 

ای اعضای این تعاونی میلیارد ریال می باشد. سرانه سرمایه بر 266361

میلیون ریال می باشد. استان های تهران، خراسان رضوی و 5ها حدود 

فارس به ترتیب دارای بیشترین عضو و استان های سمنان، ایالم و 

 کهگیلویه و بویر احمد دارای کمترین عضو می باشند.

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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 )بازگشت به فهرست( .مشاهده کنید اینجاجزئیات این گزارش را

سکه به باال /کاهش مالیات  ۲۵اخذ مالیات از خریداران 

 تولید در دستورکار قرار گرفت
 (97شهریور  20برگزاری تسنیم )خ 

 
، سید کامل تقوی نژاد خبرگزاری تسنیم ار اقتصادیبه گزارش خبرنگ

در نشست خبری که صبح امروز در سازمان مالیاتی برگزار شد با بیان 

به دنبال اعتماد آفرینی هستیم که این امر منجر به  97اینکه، در سال 

 .حفظ حقوق مودیان خواهد شد

ی گفت: در این بین مبارزه با فرار مالیاتی در کنار حمایت از تولید و و

 .اشتغال در دستور کار سازمان قرار دارد

رییس سازمان مالیاتی تاکید کرد، در سال جاری به دنبال کاهش 

 .درصد هستیم 20درصد به  25مالیات عملکرد تولید از 

ز موافقت کلی به گفته تقوی نژاد، مجلس و نهاد ریاست جمهوری نی

 .خود را با این موضوع اعالم کرده اند

 سکه به باال 25اخذ مالیات از خریداران *

خریدار اول  50معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اطالعات مربوط به 

سکه از بانک مرکزی دریافت شد،گفت: بر اساس پیشنهاد ما به شورای 

لیات و خریداران سکه معاف از ما 25هماهنگی اقتصاد خریداران تا 

 .درصد مالیات بپردازند 35سکه باید تا  1000بیش از 

قانون  181وی افزود، در خصوص واردکنندگان خودرو عملیات ماده 

مالیاتهای مستقیم اجرا میشود. براین اساس تنها برای یک واردکننده 

 .میلیارد برگ تشخیص مالیات صادر شده است 830

ندگان خودرو اجازه دارند اظهارنامه خود را تقوی نژاد ادامه داد، واردکن

موکول میشد اما  99ارایه کنند و وصول مالیات آنها به سال  98در تیر 

قانون مالیاتهای مستقیم استفاده  163تصمیم گرفتیم از ظرفیت ماده 

کنیم. به این ترتیب با مکاتبه انجام شده به دنبال اخذ مالیات علی 

 .الحساب هستیم

هزار میلیارد تومان  22ا بیان اینکه در سال گذشته تاکنون نژاد ب تقوی

از محل فرار مالیاتی برگ تشخیص صادر شده است گفت: تمرکز روی 

های بازرگانی یک مصرف در  مالیات ستانی از صاحبان اصلی کارت

 3فروش با  دستور کار قرار گرفته به عنان مثال مشخص شد یک سبزی

 12را د راختیار افرداد سودجو قرارداده و میلیون تومان شناسنامه خود 

میلیارد تومان بدهی مالیاتی برای این شخص صادر شده است 

 30دوز استفاده شده و  همچنین به همین روش از یک فرد لحاف

 .میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1397/06/17/139706171042085881528316.pdf
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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های بازرگانی گفت: از  وی با اشاره به اطالعات اندک تجاری کارت

هزار میلیارد تومان برگ  3ین محل در یکی از استانهای کشور هم

 .تشخیص مالیاتی صادر شده است

میلیارد  880تراکنش مالیات یک فرد که   نژاد افزود: با بررسی تقوی

میلیارد برگ تشخیص مالیاتی صادر  220تومان نگردش مالی داشته 

 .شده است

ی وصول مالیات ارزش رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه از ابتدا

هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است گفت: از این  262افزوده 

هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریها  89رقم 

 .واریز شده است

درصد از درآمدهایه خود  80درصد شهرداریهای کشور  70وی افزود: 

 400هزار و  14مچنین کنند. ه را از محل مالیات و عوارض تامین می

میلیارد تمان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و از ابتدای 

میلیارد تومان از محل عوارض صرف تحول  2200سالجاری تاکنون 

 .سالمت تخصیص پیدا کرده است

هزار  36معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدای سالجاری 

میلیارد عوارض به  8500ت اخذ شده است میلیارد تومان مالیا 600

دهد عملکرد سازمان  حساب شهرداریها واریز شده است و این نشان می

 .درصد رشد داشته است 10نسبت به مدت مشابه سال قبل 

هزار میلیارد  99درآمدهای مالیاتی  96نژاد با بیان اینکه در سال  تقوی

درصد و  15 درصد آن محقق شده گفت: سهم مالیات 97بوده که 

 .درصد رشد داشته است 20سهم عوارض 

در برنامه ششم توسعه مقرر شده عالوه بر شهرداریها و   وی افزود:

صدم درصد از محل مالیات اخذ شده برای وزارت  27وزارت بهداشت 

 .ورزش برای توسعه ورزش همکاری قرار گیرد

میلیون و  4 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در خرداد و تیر سالجاری

اظهارنامه الکترونیکی در سازمان دریافت شده است گفت: در این  863

 .ها به صورت الکترونیکی دریافت شده است سال صددرصد اظهارنامه

هزار اظهارنامه از اشخاص حقیقی وصول  705وی افزود: در تیرماه 

هزار  426هزار اظهارنامه مربوط به اشخاص حقوقی و  278شده که 

 .به سازمان امالک تجاری دریافت شده استمتعلق 

وصول مالیاتهای معوق در دستور  97نژاد با بیان اینکه در سال  تقوی

و  95های مربوط به سال  کار قرار گرفته گفت: مقرر شده کلیه پرونده

 .تعیین تکلیف شود 97ماقبل در سال 

ه از درصد از درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزود 85وی ادامه داد: 

طریق خودابرازی و توافق طرفین صورت گرفته است به همین دلیل 

علت مخالفت با مالیات ارزش افزوده فرار از شفافیت و مشخص شدن 

 .طرفین معامالت است

های پُز نیست  وی با بیان اینکه چه قشری موظف به استفاده از دستگاه

لیات است ما های پرداخت یک ابزار دقیق برای شناسایی ما گفت: پایانه

در سازمان مالیاتی به دنبال اجرای طرح انبوه مکانیزه فروش هستیم و 

هزار نفر در پی فراخوانهای انجام شده در این طرح  450تاکنون 

 .اند نام کرده ثبت

 بررسی مجوز مالیاتی سازمان اینکه بیان با  رئیس سازمان مالیاتی

 6005همین اساس میلیارد را دارد گفت: بر  5 باالی های تراکنش

هزارمیلیارد درآمد مالیاتی  12تراکنش مشکوک رسیدگی شده و 

میلیون رکورد تراکنش مشکوک  70شناسایی شده است همچنین 

 .مالی در اختیار قرار گرفته تا توسط سازمان مالیاتی بررسی شود

هزار مورد مشکوک به فرار مالیاتی  4وی افزود: در حال حاضر 

هزار مورد آن حاصل اقدام مشترک با  شناسایی شده است که

 .های اطالعاتی بوده است  دستگاه

عملیات اجرایی از  23نژاد ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال  تقوی

های  سوی سازمان مالیاتی انجام شده است به طور مثال در محله

مورد  24اند که  اطراف بازار تهران منازل مسکونی کشف شده

 .اند شناسایی شدند های گسترده مالی داشتهشرکتهای که فعالیت

های انجام شده تمرکز  معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با بررسی

های انجام  ویژه ای روی معامالت بورس کاال انجام شده گفت: با بررسی

های صادراتی در مناطق آزاد  شد ه در خصوص سوءاستفاده از معافیت

 .و جریمه صادر شده است هزار میلیارد تومان مالیات 4

نژاد تاکید کرد: پدیده تشکیل شرکتهای سوری و کاغذی مختص  تقوی

اند یعنی  کشور ما نیست و در فرانسه به این شرکتها عنوان ققنوس داده

 96شوشد در سال  بعد از دو سال این شرکتها به طور کلی ناپدید می

ایش پانصد شرکت سوری شناسایی شد و کل شرکتها سوری شناس

 .باشد هزار شرکت می 4شده حدود 

میلیون رکورد اطالعاتی در  300وی با بیان اینکه یک میلیارد و 

دستگاه کلیدی مانند گمرک،  12دسترس سازمان قرار گرفته گفت: 

سازمان ثبت به عنوان ثبت اسناد و احوال برای دریافت اطالعات 

 .اند تعریف شده

اطالعات تسهیالت همه بانکها در  رئیس سازمان مالیاتی افزود: تاکنون

اختیار قرار گرفته است اما فقط یک بانک و یک موسسه اطالعات 

 .اند ها در اختیار بانک مرکزی نگذاشته سپرده

وی با بیان اینکه این اطالعات در ماه جاری به طور کامل توسط بانک 

مرکزی دریافت و بعد از تجمیع به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد 

مورد استفاده  96ها برای مالیات سال  فت: اطالعات مربوط به سپردهگ

 )بازگشت به فهرست( .گیرد قرار می
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 متفرقه
 کند گره تحریم بانکی را کورتر می FATF تصویب

 (97شهریور  6تسنیم خبرگزاری ) 

 
ژه اقدام ، گروه ویپویا خبرنگاران باشگاه به گزارش خبرنگار اقتصادی

«FATF » 7جی»میالدی با پیشنهاد کشورهای  1989از سال  »

بخش  های آزادی تشکیل شد. مأموریت این گروه این بود که به سازمان

که درگیر مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی و غرب هستند، پول و 

تبع آن سالح نرسد و آنها از بیرون کمکی را دریافت نکنند. در بهت  به

از کارشناسان سه الیحه آن که با هدف خودتحریمی ایرانیان  بسیاری

الحاق ایران به »طراحی شده است، به مجلس شورای اسالمی ارائه شد؛ 

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ اصالح قوانین مبارزه با 

 سه این «پولشویی با مبارزه قانون اصالح الیحه تأمین مالی تروریسم؛ 

از ایران است. دولت با اصرار و درخواست از  FATFست یحه درخواال

خواهد این لوایح را تصویب کند و علت اصرار نیز این است  مجلس می

گرفته از عدم  که دولت ادعا دارد مشکل تحریم بانکی ایران نشئت

است، در این رابطه با محمد رضا اسماعیلی استاد  FATFهمکاری با 

 وگو کردیم؛ دانشگاه عالمه طباطبائی گفت

 واقعی ماجرای یک تا روانی بازی یک FATF بردن به * پناه

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای حل مشکل بانکی با 

بیش  FATFطرح مسأله   صحیح است یا خیر گفت: FATFپذیرش 

توان گفت  از اینکه واقعی باشد برای جنگ روانی است و در واقع می

بیشتر یک بازی روانی است  FATFبه ماجرای  پناه بردن دولتمردان

جهت اینکه آنچه تا امروز کشور از ناحیه سوئیفت یا  تا بازی واقعی به

عبارت بهتر عدم امکان انتقاالت صحیح ارزی آسیب دیده است ناشی  به

آن  FATFاز ماجرای سوئیفت نبود که امروز بخواهیم با حل معضل 

 را تسهیل کنیم.

 که بپذیریم اگر حتی"ادی با تصریح به اینکه این کارشناس اقتص

 "است بوده سوئیفت با مرتبط ارزی صحیح انتقال امکان عدم از بخشی

ندارد که رئیس جمهور  FATF به ربطی سوئیفت جریان : گفت

مسأله گشایش در انتقال صحیح ارزی را منوط به تصویب آن در 

 اند. مجلس شورای اسالمی کرده

کردن  ه عدم انتقاالت ارزی به عدم پاسدادن مسأل * ارتباط

 فرافکنی است FATFاستانداردهای 

محمد رضا اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که بنابراین چه موردی 

  است که برای انتقاالت ارزی کشور اختالل ایجاد کرده است، گفت:

نبوده است و هر  FATFمسأله عدم گشایش در انتقاالت ارزی بحث 

کردن  جهت عدم پاس سأله عدم انتقاالت ارزی را بهآن که بخواهد م

 بداند فرافکنی کرده است. FATFاستانداردهای 

 کرد ایجاد مشکل وی افزود: مسأله اساسی که در انتقاالت ارزی کشور 

 آمریکا داری خزانه تروریسم و مالی اطالعات اداره  که بود هایی نگرانی

داری  رهبری از وزارت خزانهقام معظم م که گونه همان است کرده ایجاد

عنوان اتاق جنگ آمریکا علیه ملت ایران از آن یاد کردند،  آمریکا به

گرفته از  زند نشئت بنابراین آنچه در این زمینه به ملت ایران لطمه می

 این اداره است.

داری آمریکا بر اساس  این استاد دانشگاه هشدار داد: وزارت خزانه

فرض زیر بار همه  کند که اگر ما به یکار نم FATFاستانداردهای 

نیز رفتیم مشکل بانکی و انتقال ارزی کشور  FATFمحدودیتهای 

عنوان کشور مورد قبول  ایران را به FATFحل شود چراکه حتی اگر 

داری  جهت تهدیدات وزارت خزانه خود نیز بپذیرد بانکهای بزرگ دنیا به

 واهند بود.آمریکا حاضر به همکاری با بانکهای ایران نخ

دنبال پیگیری  داری آمریکا بیش از اینکه به وی گفت: وزارت خزانه

دنبال ایجاد هراس نسبت به مبادله با  باشد به FATFاستانداردهای 

ایران برای شرکتهای بزرگ است و این شرکتها نیز بیشتر متأثر از این 

نسبت به کشوری چه نظری  FATFتهدیدات هستند تا اینکه ببینند 

رد بنابراین عدم امکان انتقاالت صحیح ارزی چیزی نیست که با دا

 حل شود. FATFامضای 

 برای ایرانیان FATF* ایجاد ترس بیشتر تنها سود 

 مالحظاتی همه با اگر که این به نسبت تذکر با محمد رضا اسماعیلی 

 بخش برای اطمینان جهت اینکه  امضا بشود به FATF دارد وجود که

وجود  ای خصوصی دنیا با سایه ترس و تهدید بهی و شرکتهخصوص

معناست، گفت: اصوالً در چنین شرایطی  بی FATFآید بنابراین  نمی

را بپذیرد فقط ابزاری برای دشمن برای ترساندن  FATFاگر ایران 

بیشتر ملت ایران است و فقط ممکن است برای ایران ترس را بیشتر 

 FATFالغ سیاستهای کند اما اینکه تصور کنیم با امضا و اب

 ایران سمت به آی اف تی به توجه و واهمه بدون خصوصی بخش 

 .خطاست این آیند می

بهترین شاهد مثال برای این   وی در مورد دالیل این ادعای خود گفت:

خواست مسأله مبادالت  ادعای بنده سوئیفت است. دولت زمانی که می

دانست چرا که  می را حل کند مشکل را ناشی از بسته بودن سوئیفت
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هم بانکها راغب نبودند با ایران کار کنند چون ریسک انتقال مالی به 

 ایران زیاد بود و هم سوئیفت بسته بود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت عدم رغبت بانکها با مبادله 

دانست و به همین سبب انواع امتیازات را  با ایران را مسأله سوئیفت می

یفت را باز کند اما باز هم این عدم رغبت در بانکها برای داد تا سوئ

مبادله با ایران وجود داشت چون علت عدم همکاری فقط مسأله بسته 

بودن سوئیفت نبود و فقط سوئیفت یک مانع ظاهری بود که برطرف 

شود  شد اما بانک که در بسیاری از موارد بخش خصوصی محسوب می

برایش اهمیت دارد و خواست آن  اش جهت اینکه ریسک اعتباری به

 آسیب نبیند ترجیح داد که با ایران کار نکند.

ای برای  وی با یادآوری اینکه زمانی سوئیفت باز شد اما هیچ آورده

نیز مطرح است  FATFایران نداشت، گفت: این رویداد دقیقاً در مورد 

و یعنی بعد از دادن همه امتیازات هیچ تضمینی برای همکاری شرکتها 

بانکهای دنیا وجود ندارد بنابراین باید از دولتمردان پرسید؛ آورده 

 FATFدنبال  سوئیفت برای اقتصاد ایران چه بود که اکنون به

 اید؟ رفته

 *FATF داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ملت  ابزار وزارت خزانه

 ایران

ری دا ابزار فشاری برای وزارت خزانه FATFاسماعیلی با تذکر اینکه 

های بانکی  آمریکا علیه ملت ایران و در واقع قوز باال قوز و مکمل تحریم

توجهی  است، گفت: راهکاری که بارها به آن اشاره شده است و با بی

مواجه شده است تکیه بر ظرفیتهای اقتصادی داخلی است که با 

افزایش آنها شرکتهای خصوصی ترغیب به پذیرش ریسک و همکاری 

ای که  ای و بیرون از بازی و یا بستن قراردادهای منطقهبا ایران شوند 

 )بازگشت به فهرست( اند. کشورهای غربی طراحی کرده

وری مانع تبدیل ایران به قدرت اول  عقب ماندگی در بهره

 شود می ۱۴۰۴منطقه در 
 (97شهریور  24)خبرگزاری تسنیم  

 
باشگاه خبرنگاران پویا، افزایش رشد بهره به گزارش خبرنگار اقتصادی 

وری یکی از مباحث جدی برای توسعه کشور است که از برنامه پنجم 

توسعه نیز به صورت جدی به آن پرداخته شد به گونه ای که برای 

پایش بهره وری در کشور یک سازمان مستقل در نظر گرفته شد اما 

ست که کشور وضعیت آمارها در این چند سال اخیر نشاندهنده این ا

مناسبی را در این زمینه نداشته است در این زمینه با اصغر بالسینی 

 کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم؛

، نرخ ارز وی با اشاره به اینکه اگر چه در در این روزها هیاهوی افزایش

ت کاالهای اساسی و مجموعه حوادثی از این دست که افزایش قیم

فضای اقتصادی کشور را به شدت متالطم کرده است حرف اول 

 را تأملی قابل بسیار آمار یک تحلیلهای اقتصادی است گفت: اما 

ره وری ایران در قالب یک گزارش جامعی منتشر کرده به ملی سازمان

گفتنی است رئیس  است که دارای آمارهای تکان دهنده ای است.

 درباره  تلویزیونی برنامه یک در حضور با وری نیز  سازمان ملی بهره

 صفر آن درصد بود گفته  گذشته دهه در کشور وریبهره رشد تحقق

 .است

 * فاجعه بودن آمار بهره وری سالهای اخیر کشور

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از غفلت دولتمردان و کارشناسان 

سبت به وضعیت بهره وری کشور گفت: این آمار بسیار اقتصادی ن

 نیز ارز  نرخ وحشتناک و تکان دهنده است و از تالطمهای اخیر بازار 

در  که چیزی آن. است تر توجه قابل و تر خطرناک ایران اقتصاد برای

این آمار به عنوان بهره وری اقتصاد ایران به آن اشاره شده است یک 

 فاجعه ملی است.

نی با اشاره به اینکه سازمان ملی بهره وری با بررسی و مطالعه بالسی

به تحقیق و ارزیابی نتایج آن پرداخته  1396تا سال  1384سالهای 

است گفت: متأسفانه این آمار و تحقیقات بیان می کند که به صورت 

میانگین متوسط کل نرخ بهره وری در این دهه صفر بوده است یعنی 

ری در این سالها را با هم جمع کنیم و تقسیم بر اگر نرخ رشد بهره و

 تعداد آنها کنیم میانگین صفر می شود.

وری که صفر بودن آن را تکان دهنده  وی در مورد اهمیت موضوع بهره

 وری بهره می داند گفت: برای پاسخ به این سوال بایستی با مفهوم 

 .شویم آشنا

 و مدیریتی فضای  این کارشناس اقتصادی افزود: بهره وری در دو

 و اشخاص قالب در که مدیریتی فضای در است؛ مطرح اقتصادی

 که است زمانی وری بهره از منظور کرد اشاره آن به توان می سازمانها

نظور از اثر بخشی این است م و بدهد رخ همزمان بخشی اثر و کارآیی

که یک کار درستی را انجام دهیم و مسیری درستی را انتخاب کنیم و 

انتخابی که برای طی مسیری برگزیده می شود درست باشد و منظور 

از کارآیی نیز انجام صحیح کار منتخب است یعنی کار را بهترین شیوه 

انجام دهیم در این صورت کارآیی در آن فضا رخ داده است و به صورت 

خالصه معنای بهره وری در مدیریت یعنی انتخاب کار درست و انجام 

 صحیح آن.

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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 رشد  ایجاد ر مورد مفهوم اقتصادی بهره وری گفت: برای وی د

 حجم که است این مسیر یک دارد؛ وجود مسیر دو  الجرم اقتصادی

 است مدیریت و کار سرمایه، یعنی را خود تولید های نهاده فیزیکی

 از موجود هاینهاده  همین با که است این دیگر فزایش دهید و مسیر ا

 چنین به اقتصاد در دهید، افزایش  را یدتول و کنید استفاده بهتر

 می وری بهره نباشد هانهاده رشد افزایش از تولید افزایش که رشدی

 .گویند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهره روی اقتصادی زمانی صورت 

می گیرد که بهبود فرایندها، ارتقای سرمایه انسانی و بهبود شرایط 

به کارگیری کارآتر منابع بتوانیم  فنآوری ها و به صورت خالصه

ستادنده بیشتری از نهاده ها موجود به دست بیاوریم. یعنی وقتی 

ورودی نهاده ها ثابت بماند ولی از طرف دیگر خروجی هایمان افزایش 

 یابد یک اقتصاد بهره ورتر کار را انجام داده است.

 احکام وی با تصریح به اینکه در قانون چهارم، پنجم و ششم توسعه 

 برنامه اساس بر: گفت داریم وری بهره میزان بهبود برای مهمی کمی

 به تبدیل تا باشیم داشته درصدی 8 رشد ساالنه  باید کشور توسعه

 به  باید آن  رصدد 5/2 درصد 8 این از که شویم منطقه اول قدرت

 صفر 96 تا 84 سال  متوسط وقتی. باشد وری بهره افزایش وسیله

 محقق برنامه اساس بر نتوانسیم را کشور درصدی 2 رشد یعنی است

 .کنیم

بالسینی در مورد وضعیت کشورهای دیگر در این رابطه گفت: به عنوان 

نمونه به دو کشور چین و هند که رشد اقتصادی باالیی در دنیا دارند 

 سال از متوسط صورت به اگر در نظر گرفته شود مثال کشور چین 

 است، داشته اقتصادی رشد درصد 7/8 ساالنه  2013 تا 1970

 36 کنیم مالحظه را چین اقتصادی رشد سال 40 از بیش اگر بنابراین

 نیز هند کشور برای و است بوده وری بهره  طریق از چین رشد درصد

 در که است بوده درصد  2/5ره وری ساالنه به رشد دوره این در

 بوده وری بهره افزایش از هند رشد درصد 30 سال 40 این مجموع

 .است

 * اتالف سرمایه ملی کشور بدون عایدی خاص برای اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی با اظهار تأسف از اینکه برای سالها است که 

رشد بهره وری کشور صفر بوده است و وضعیت بهره وری کشور در 

چند سال اخیر به شدت وخیم است گفت: بهره وری دو جز اساسی 

وری یه و رشد نیروی انسانی که وضعیت میزان بهره دارد رشد سرما

 .است بدتر سرمایه به مراتب 

وی افزود: معنای این حرف یعنی در این سالها دولت سرمایه زیادی را 

تلف کرده و نتوانسته ما به ازای آن برای اقتصاد کشور خروجی داشته 

 باشد.

خ رشد نیروی نر 1396تا  1384فالنی با ابراز اینکه در بین سالهای 

درصد بوده است گفت: به همین میزان نیز رشد تولید  5/13انسانی 

ناخالص داخلی داشته ایم و به این صورت بهره وری نیروی انسانی 

 صف بوده است.

 است بسیاربد وری سرمایه اوضاع  وی با هشدار به اینکه درمورد بهره

 افزایش یعنی است بوده درصد 7/0  منفی سرمایه وری بهره: گفت

 رشد بلکه است نشده کشور اقتصادی رشد باعث تنها نه سرمایه

 .است شده نیز کمتر  کشور اقتصادی

 بازه این در که دولتی دو وضعیت با رابطه در  این کارشناس اقتصادی

در افزایش بهره وری وجود داشته است گفت:  96تا  84 یعنی زمانی

آن چیزی که بخش  متوسط بهره وری کل اقتصاد بدون لحاظ کردن

 مثبت 1391 سال پایان تا 1384 سالهای متوسط نفت اضافه می کند 

 75/0 منفی 1395 تا 1392 سالهای متوسط و است بوده درصد 51/1

 .است بوده درصد

وی با اظهار تأسف از اینکه علی رغم همه هیاهوهای دولت برای بهبود 

ر کشور منفی وری د وضعیت معیشت و اقتصاد مردم شاخص رشد بهره

 یعنی وری بهره نرخ درصد یک حدود منفی رشد با بوده است گفت: 

 ادامه سابق دولت درصدی دو حدود رشد تنها نه فعلی دولت در

در این زمینه صورت  ای مالحظه قابل گرد عقب بلکه است نکرده  پیدا

 گرفته است.

 کند داپی استمرار وضیعتی چنین اگر اینکه به نسبت بالسینی با تذکر 

 قدرت به شدن تبدیل و 1404 سال در  انداز چشم سند به رسیدن

 چشم سند برنامه تحقق برای قطعا : گفت بود خواهد محال منطقه اول

دیشه نشود با ان ای چاره وری بهره افزایش اگربرای 1404 انداز

 )بازگشت به فهرست( .بود خواهد رو روبه  مشکالت جدی

 


