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 مقاله
بخش خصوصی و دولتی برای جنگ وقتی  |گزارش

 پوشند اقتصادی لباس رزم نمی
 (97 مهر 3تسنیم خبرگزاری )  

 
، این روزها جمله خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 نمسئوال زبان از بسیار را "بریم می سر به اقتصادی جنگ در اکنون"

 آرایش جنگ، این برای عمل مقام در اما ایم شنیده خصوصی و دولتی

 .نداریم تن به نظامی لباس و ایم نگرفته نظامی

های اقتصادی، بدون فرمانده  در این جنگ اقتصادی برخی از وزارتخانه

 مجلس  موافق رأی با که بود مرداد ماه سال جاری 17اند.  رها شده

 ماه شهریور 4 از و شد استیضاح کار یروز ربیعی، علی اسالمی شورای

 معرفی از خبری هنوز و است سکاندار بدون کشور اقتصاد وزارت نیز

 چین جمله از کشور اقتصادی اصلی های سفارتخانه .نیست جدید وزیر

 .اند شده رها حال خود به سفیر بدون نیز هند و

وزیر صنعت، معدن و تجارت و هفت نفر از معاونین این 

 و ندارد مناسبی وضعیت نیز وزارتخانه این و اند داده استعفا نهوزارتخا

 که جاری، سال در گوناگون های بخشنامه صدور  از بعد شریعتمداری

 از قبل که است گرفته تصمیم کند، می نقض نیز را یکدیگر بعضاً

 .صورت شفاهی استعفا دهد ستیضاح در مجلس، خود بها

 ود به کشور نیستندصادرکنندگان حاضر به آوردن ارز خ

 صادرات از حاصل ارز بازگشت به که بنابراین گزارش در شرایطی نیز

 و ثانویه بازار ارز ارزش تفاوت دالیل به دارد وجود مبرم نیاز کشور به

صولتی حاضر به آوردن ارز خ و خصوصی دولتی، صادرکنندگان آزاد

 .یستندن نیما سامانه در آن عرضه و کشور به خود حاصل از صادرات

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان 

 از اوپوزیسیون نقش ایفای با خود سخنرانی در چندی پیش

 ارز عرضه عدم خاطر به دولتی شبه و دولتی پتروشیمی های شرکت

 چالش»: گفت و کرد انتقاد  ادرات خود در سامانه نیماص از حاصل

 بیشتر و هاست پتروشیمی ارز ضهعر عدم خاطر به اخیر اقتصادی

 دولتی صادرکنندگان یعنی دارد داخلی ریشه کشور اقتصادی مشکالت

 دهند؛ قرار نیما سامانه اختیار در را خود صادراتی ارز باید خصولتی و

ها این است  دهند و معموالً هم تفکر آن می دیرتر یا و دهند نمی یا که

سود بیشتری برای مجموعه خود  که ارز خود را وارد بازار نکنند چراکه

 .«دست بیاورند و در پایان پاداش بیشتری دریافت کنند به

بازار آزاد و ثانویه  نرخ ارز بنابراین گزارش با عمیق شدن بیشتر

 نیز خصوصی بخش مقاومتها برای سودجویی، بیشتر شده است،

 صادرات از حاصل ارز ندارد قصد دولتی نیمه و دولتی بخش از پیروی به

 .کند تزریق نیما سامانه در را خود

سپاری ارزی خالف  رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه: پیمان

 است قانون

بنابراین گزارش، در نشستی که عصر روز گذشته در محل اتاق 

ی ارزی و بازگشت ارز حاصل سپار بازرگانی ایران درباره موضوع پیمان

 سپاری پیمان به از صادرات برگزار شد، فعاالن بخش خصوصی

 .کردند اعتراض ارزی

 صادرکنندگان انجمن رئیس نایب محمدرضا فرشچیان،

 که کردند اعالم وقتی: گفت نشست این در ایران برتر و نمونه

را بپردازند این موضوع  نرخ ارز تومان 4200 التفاوت مابه باید ها کارخانه

نشینی کند،  با اعتراضاتی مواجه شد و دولت نیز مجبور شد عقب

موضوع عدم بازگشت ارز صادرکنندگان نیز به سامانه نیما اتفاق 

 .افتد می

 ای پسته: افزود است رفته باال صادرات های هزینه اینکه به اشاره با  وی

 120کردیم امسال به  خریداری می تومان هزار 27 گذشته سال در که

 .هزار تومان رسیده است

یکی از صادرکنندگان سیمان نیز در این نشست گفت: صادرات به 

کشورهای عراق و افغانستان تا به امروز ریالی بوده است و جایگزین 

 .کند می ایجاد مشکل (کشور به ارز باره ارز )برای بازگشت کردن یک

وی افزود: برای رفع این مشکل موافقتهایی در ارکان نظام ازجمله 

های ریالی صادرات را بررسی  وزارت صمت صورت گرفته است که نرخ

 .کنند و صادرات ریالی به این صورت آزاد شود

یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان روی نیز که در این جلسه 

 بازگرداندن با دولت در شرایط فعلی کشور و لزوم درباره لزوم همراهی

ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما سخنان متفاوتی را گفت با 

 .اعتراض شدید سایر حاضرین مواجه شد

وی در این نشست گفته بود: اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و امروز 

زیرا  بیشتر از همیشه باید انسجام داشته باشیم و به دولت کمک کنیم،

در این شرایط دولت بیش از همیشه به کمک بخش خصوصی محتاج 

 .است

بعد از این سخنان یکی از صادرکنندگان خشکبار نیز که با حرارت 

 موضوع با بنده: گفت کرد، می صحبت خاص و صدایی بلند

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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 پارچه یک طور به باید خصوصی بخش مخالفم؛ ارزی سپاری پیمان

 .کند اعالم زمینه این در را خود مخالفت

گیرد اما از ما  هزار تومانی صورت می16های ما با ارز  وی افزود: هزینه

هزارتومانی در سامانه نیما 8تا  7خواهند که ارز خود را با ارز  می

 .بفروشیم

 گرفته صورت صادرات اطالعات ارائه: داد ادامه این فعال بخش خصوصی

 باعث خود نیما نهساما در صادرات، از حاصل پول داشتن قرار محل و

 .اساس همین اطالعات تحریم کنند بر را ما راحتی به که شود می

بنابراین گزارش ابراهیم جمیلی رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و 

برتر و رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در این جلسه گفت: از فروردین ماه 

ده تومان شد، هشدار دا 4200صورت دستوری  سال جاری که دالر به

های مختلفی مطرح  های بعدی نیز در این باره بحث بودیم و در ماه

 .شد

های متعدد توسط دولت گفت: این  نامه وی با انتقاد از صدور بخش

شرایط باعث سردرگمی بخش خصوصی شده است، در ستاد تنظیم 

شود از بخش خصوصی مشورت  بازار نیز که تصمیمات مهمی گرفته می

 .شود گرفته نمی

 نقض ها قوانین مجلس را  نامه گفت: برخی از این بخش جمیلی

 و است قانون خالف خود نیز ارزی سپاری پیمان موضوع کند؛ می

 .هستیم آن مخالف

 اتاقهای رئیس و کشور قدیمی صادرکنندگان  اسداهلل عسگراوالدی از

 مخالفت ضمن جلسه این در نیز روسیه و ایران و چین و ایران مشترک

ر این د ای بیانیه در وی نظرات که کرد اشاره ارزی، ریسپا پیمان با

 .ارتباط دیده شده است

 سپاری ارزی جمهور درباره پیمان نامه سرگشاده به رئیس

سپاری ارز  ای با موضوع پیمان بنابراین گزارش در این جلسه بیانیه

 :قرائت شد که متن آن در ذیل مطلب آمده است

یرنفتی بخش خصوصی کشور های صادرکننده کاالی غ اتحادیه"

 208421/1397رسانند دستورالعمل شماره  استحضار می احتراماً به

معاونت بانک مرکزی ایران، در خصوص  1397.06.18تاریخ  به

قانون مقررات واردات و  13سپاری ارزی، کامالً مغایر با ماده  پیمان

ع سپاری ارزی کاالهای غیرنفتی را ممنو صادرات که هر گونه پیمان

تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از "باشد و قانوناً اجرای  کرده است می

 پذیر نیست. بر اساس این ماده قانونی امکان "صادرات

با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به 

های خصوصی واقعی که بار اصلی اقتصاد مقاومتی را  ها و بخش تشکل

تأثیر منفی زیادی بر فعالیت صادراتی بر دوش دارند، این دستورالعمل 

 این بخش خواهد داشت.

های  با فرض استناد به دستور العمل فوق الذکر و پذیرش تحریم

خودساخته داخلی، اشکاالت عدیده دیگری در اجرای مفاد این دستور 

العمل نیز وجود دارد که موجبات نابسامانی و آشفتگی شدید در بخش 

، برخی از اشکاالت اجرایی این دستور العمل آورد صادرات را فراهم می

 عبارتند از:

شده اغلب محصوالت صادراتی غیرنفتی همچون  قیمت تمام .1

کاالهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقالم تحت 

تأثیر نرخ دالر آزاد و انتظارات تولیدکنندگان افزایش یافته و 

قیمت  باشده کاالهای صادرشده متناسب  نهایتاً بهای تمام

باشد که با دستور اخیر و الزام به فروش در  آزاد می دالر

باشد و  سامانه نیما یک سد و مانع برای صادرات غیرنفتی می

ها  از طرف دیگر فقط در حوزه کشاورزی و فرش میلیون

سازد و باعث  د متضرر میشغل را از بابت کاهش درآم

 بیکاری بیشتر خواهد شد.

 7تا  5مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی بین  .2

میلیون نفر بدون  20میلیارد است که موجب اشتغال حدود 

استفاده از هر گونه رانت دولتی است، بنابراین وضع مقررات 

یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد 

های خصولتی نه منطقی و نه  تروشیمی و فوالد و سایر بنگاهپ

 منصفانه است.

سپاری در گذشته تجربه تلخی بود که صادرکنندگان  پیمان .3

داشت  اصیل و صحیح العمل را عمالً از چرخه صادرات بازمی

و دست بسیاری از دالالن و دارندگان کارت بازرگانی 

لی در قالب قانون بارمصرف را برای یک کار غیرقانونی و یک

باز گذاشته بود که متأسفانه تعهد ارزی فعلی و تفاوت 

چشمگیر نرخ نیما با نرخ آزاد ارز اغلب صادرکنندگان را 

دچار همان مشکالت خواهد کرد و این یک مانع اساسی 

 شود. دیگر برای صادرات تلقی می

در سامانه ارزی نیما سازوکار چنان است که ارز صادراتی  .4

حت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار بایستی ت

های  گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک

ایرانی فقط در شرایط خاص و کشورهای خاص عملی است و 

های کشورهای دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه  اکثر بانک

 کنند. مربوط به معامالت با ایران اجتناب می

موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای در بسیاری  .5

کنند که برای  ساله یا بیشتر منعقد می بلندمدت حدود یک

ها از یک طرف  گونه صادرکنندگان اجراء این دستورالعمل این

شود و  ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می و افزایش قیمت

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ  به

 رساند. آسیب می

های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای  تعیین زمان .6

کاالهای کشاورزی و فرش و اقالم مشابه آن بسیار غیرعملی 

 است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان است.

توصیه اکید صادرکنندگان بخش خصوصی کاالی غیرنفتی  .7

بر آن است که ارز جاری در اقتصاد کشور فقط بایست یک 

شته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه نرخ واحد دا

رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد، متأسفانه سامانه 

 تحمیل کشور اقتصاد به را دیگری جدید نرخ ارز نیما

 .کند می

های  ها و اتحادیهبا توجه به موارد ذکرشده درخواست مشخص سندیکا

باشد و یا  صادراتی امضاءکننده ذیل، لغو دستورالعمل بانک مرکزی می

حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن 

که مقررات صادرات و واردات کشور هرساله در ابتدای همان سال از  این

ل جاری گردد و همچنین صادرکنندگان برای سا سوی دولت ابالغ می

اند، لذا اجرای این دستورالعمل به ابتدای  قراردادهایی را منعقد نموده

های صادراتی و مراجع  سال آینده موکول گردد تا با رایزنی میان تشکل

قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ گردد. ابالغ چنین 

به های فوری و بدون بررسی، عواقبی جز خسارات سنگین  دستورالعمل

صادرات و تولیدکنندگان نخواهد داشت و مطمئناً بعد از چند روز یا 

 هفته باید نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام کرد.

گردد که  های امضاءکننده این نامه اعالم می نتیجه ــ از طرف اتحادیه

اصرار دولت به اجراء این مصوبه منجر به کاهش شدید صادرات 

گردد و از  شود می خصوصی انجام میغیرنفتی واقعی که توسط بخش 

تر انتقال آن به مسیرهای غیرشفاف و خارج از کنترل دولت  آن مهم

خواهد شد و آثار آن تا یک سال دیگر مشخص خواهد گردید و عواقب 

باشد که  آن کاهش اشتغال و معضالت و خسارات اجتماعی می

ه نشد عهده مجریان این دستورالعمل کارشناسی مسئولیت آن به

 ."باشد می

 صورت به بنابراین گزارش این بیانیه فعالین بخش خصوصی روز گذشته

)بازگشت  .بود شده ارسال نیز جمهوری ریاست برای سرگشاده ای نامه

  به فهرست(

 

 
 

آخرین وضعیت صادرات نفت ایران/ راهکارهای ایران برای 

 عبور از تحریم

 (97مهر  7خبرگزاری تسنیم ) 

 
، واشنگتن از خریداران خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

آبان( سال جاری واردات  13نفت ایران خواسته که تا چهارم نوامبر )

نفت از ایران را به صفر برسانند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 

 .رها ایران را به صفر شدن صادرات نفت تهدید کرده استبا

)میانه فروردین تا میانه خرداد  2018ایران در ماههای آوریل و می 

هزار بشکه در روز نفت )نفت خام و  700میلیون و  2سال جاری( 

میعانات گازی( صادر کرده، این مقدار در ماه ژوئن )میانه خرداد تا 

هزار بشکه رسید. متوسط صادرات  600ون و میلی 2میانه تیرماه( به 

ماه منتهی به جوالی  5روزانه نفت خام و میعانات گازی کشور در 

هزار بشکه در  576میلیون و  2(، 2018)ماههای دوم تا ششم  2018

 .روز بود

 وضعیت فعلی صادرات نفت ایران *

اگرچه در خصوص میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در 

ماه گذشته )جوالی و آگوست( آمار رسمی و دقیقی در دست  دو

ای صادرات  نیست، اما آمار غیررسمی از کاهش چند صد هزار بشکه

دلیل همراهی برخی خریداران نفت کشورمان با  نفت خام ایران به

 .های خصمانه آمریکا حکایت دارد سیاست

های نفتی  تحریمنوامبر با تمام تالش  4در واقع آمریکا بسیار زودتر از 

شود  ای وانمود می گونه های غربی به ایران را آغاز کرده و اینکه در رسانه

باره صادرات  یک شود و به نوامبر آغاز می 4های نفتی ایران از  که تحریم

 .ای و غیرواقعی است کند، یک بازی رسانه نفت ایران افت می

م و میعانات گازی که آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خا با وجود این

ایران در دو ماه گذشته اعالم نشده، آمار غیررسمی از منابع آگاه حاکی 

های متعدد  از این است که در دو ماه گذشته با وجود کارشکنی

ها در مذاکره با خریداران نفت و همچنین با حضور در بنادر  آمریکایی

صادرات مختلف جهان برای جلوگیری از تجارت آزاد نفت خام ایران، 

میلیون بشکه در روز  2نفت خام و میعانات گازی کشورمان بیش از 

 .بوده است

الملل شرکت ملی نفت  سیدمحمدعلی خطیبی مدیر اسبق امور بین

میلیون  2ایران در اظهار نظری میزان صادرات فعلی نفت خام ایران را 
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بشکه در روز اعالم کرد، هرچند این مقام اسبق فروش نفت، اکنون 

توان گفته وی را کنار  تی در صنعت نفت کشور ندارد اما میسم

 .های وزیر نفت، منطقی دانست گفته

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در خصوص آخرین وضعیت صادرات 

نفت خام ایران گفت: برخی کشورها خرید نفت از ایران را کاهش 

ده و اند، اما هیچ کشوری خرید نفت خود از ایران را متوقف نکر داده

تنها کره جنوبی است که برای سه ماه پیاپی از ایران نفت نخریده 

 .است

 وضعیت مشتریان سنتی نفت ایران *

 6کننده خرید نفت از ایران بوده، در  کره جنوبی که تنها کشور متوقف

هزار بشکه در روز از  230طور متوسط حدود  به 2018ماه نخست سال 

ود توقف این مقدار خرید نفت کنار ایران نفت خریداری کرده که با وج

 2مجموع کاهش خرید نفت دیگر کشورها، ایران همچنان بیش از 

 .کند میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی به جهان صادر می

ای  هزار بشکه 200میلیون و  چین و هند با خرید روزانه مجموع یک

. چین که خود نفت از ایران از مشتریان اصلی نفت کشورمان هستند

های اقتصادی آمریکا مواجه شده، تمایلی به توقف خرید نفت  با تحریم

کننده سنتی خود یعنی ایران ندارد و کماکان به واردات  از تأمین

 .دهد ای نفت از ایران ادامه می هزار بشکه 650حدوداً 

طوری که برخی  رسد به در مورد هند اخبار ضد و نقیضی به گوش می

وجوی پاالیشگاههای هندی برای  غربی خبر از جستهای  رسانه

دهند اما طبق گزارش  جایگزینی نفت ایران با نفت سایر کشورها می

نو، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران،  امروز رویترز از دهلی

هند به "پس از دیدار با سوشما سواراج، همتای هندی خود اعالم کرد: 

 ."همکاری اقتصادی دو کشور متعهد استخرید نفت از ایران و ادامه 

وزیر امور خارجه ایران همچنین از وجود طرح جامع همکاری بین 

این همکاری جامع همچنین شامل "ایران و هند خبر داد و گفت: 

همکاری در زمینه انرژی است، زیرا ایران همواره منبعی مطمئن برای 

 ."انرژی هند بوده است

توافقات خود با مقامات ایرانی و همچنین  ها به با فرض پایبندی هندی

هایی که پاالیشگاههای این کشور در صورت تغییر خوراک خود  هزینه

رسد صادرات  نظر می ها باید بپردازند، به از نفت ایران به سایر انواع نفت

 .نوامبر ادامه یابد 4نفت ایران به هند نیز بعد از 

یه، ژاپن، ایتالیا و کره از دیگر مشتریان نفتی ایران کشورهای ترک

هزار بشکه در روز از ایران  800جنوبی هستند که در مجموع حدود 

جز کره جنوبی که در سه ماه گذشته از ایران نفتی  خرند. به نفت می

صورت روزانه از ایران نفت  اکنون به نخریده، سه کشور دیگر هم

ت از ایران را اند که ترکیه خرید نف خرند. مقامات ترکیه اعالم کرده می

دهد. بررسی اخبار واصله از دو کشور ژاپن و ایتالیا نیز حاکی  ادامه می

اندازه چندده هزار  از کاهش خرید نفت توسط این دو کشور از ایران به

ها موقت بوده و مربوط به  بشکه بوده اما ممکن است این کاهش

 های نفتی در بنادر نوسانات آماری زمان رسیدن و ثبت محموله

های  گذاری شده باشد. اما نباید تمایل این دو کشور )حتی شرکت هدف

های آمریکا  خصوصی خریدار نفت ایران( را برای همراهی با سیاست

 .نادیده گرفت

امارات متحده عربی در آسیا و اسپانیا، یونان و فرانسه در اروپا در 

سامی گیرند و با این ا های بعدی خریداران نفتی ایران قرار می رده

اند. امارات  تقریباً تمامی مشتریان بزرگ سنتی نفت ایران نام برده شده

درصد نفت صادراتی ایران است )حدود  5متحده عربی که خریدار 

هزار بشکه در روز(، این روزها با تالش آمریکا برای  140تا  100

جای نفت ایران مواجه شده، اما تا امروز  جایگزینی نفت عربستان به

این کشور عربی هیچ اظهار نظر رسمی در خصوص توقف خرید  مقامات

 .اند نفت از ایران نداشته

وگوهای سران اتحادیه اروپا با  اسپانیا، یونان و فرانسه نیز طبق گفت

ایران قرار است خرید نفت خود از ایران را ادامه دهند و تا امروز نیز 

که در آینده چقدر  اند. این صورت محدود کاهش خرید از ایران داشته به

ها به توافقات خود در قالب برجام و مذاکرات  بتوان به پایبندی اروپایی

 .مستقیم با مقامات ایرانی امیدوار بود، مشخص نیست

 صورت مشخص راهکارهای جایگزین و ضدتحریمی ایران به *

جز مشتریان سنتی خود که مذاکرات مستقیم و مستمری با  ایران به

کاریهای نفتی دارد، همواره مشتریانی جدید و آنها در خصوص هم

طوری که امضای قراردادهای  حتی موقت برای نفت خود داشته است به

های  های خصوصی و حتی دولت محموله و موردی با شرکت تک

ای  ها و چه قبل از آن، مسئله کشورهای کوچک، چه در زمان تحریم

 .رایج در فروش نفت کشورمان بوده است

سازی  فکر متنوع گر، مسئوالن کشور این روزها بهاز سوی دی

های کالن اقتصاد  طور که در سیاست سازوکارهای فروش نفت، آن

مقاومتی تأکید شده هستند و مطمئناً تدابیری که در این بخش 

های نفتی ایران در بازار  تواند رصد محموله اندیشیده خواهد شد می

مله آمریکا مشکل کند و جهانی نفت را برای دشمنان کشورمان از ج

بخشی از افت صادرات نفت کشور را در بخش فروش سنتی، جبران 

 .کند

ای صادرات نفت کشورمان نسبت به  با وجود کاهش چندصدهزار بشکه

 2بهار سال جاری و رسیدن صادرات نفت و میعانات گازی به مرز 

 3میلیون بشکه در روز، تولید نفت ایران کاهش نیافته و در حدود 
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هزار بشکه در روز تولید نفت داریم. دلیل حفظ سقف  800میلیون و 

 .تولید، در مدار بودن حداکثر ظرفیت پاالیشی کشور است

در شرایط تحریمی علیه صادرات نفت ایران، یکی از راههای جایگزین 

گیری از نفت خام و میعانات گازی تولیدی، تبدیل  و مطمئن برای بهره

نفتی است که با اورهال پاالیشگاههای کشور و های  آنها به فرآورده

ای در بخش پاالیش نفت خام در چندسال  های توسعه تکمیل طرح

برداری از دو فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و  اخیر و همچنین بهره

در حال تکمیل بودن فاز سوم این پاالیشگاه عظیم میعانات گازی، 

هزار بشکه  800میلیون و  یکظرفیت قابل اتکایی برای تبدیل روزانه 

های نفتی ایجاد  هزار بشکه میعانات گازی به فرآورده 360نفت خام و 

 .شده است

 صورت نامشخص راههای جایگزین و ضدتحریمی ایران به *

های کشور و سالها تجربه  وزارت نفت ایران با تکیه بر تمامی ظرفیت

های مفصلی  برنامهها و اجرای راهکارهای ضدتحریمی،  مقابله با تحریم

شده تحریم نفت ایران دارد. نکته  بندی برای سناریوهای مختلف سطح

گیرد این  ای مورد توجه قرار نمی های رسانه مهمی که گاهی در تحلیل

صورت مستقیم طرحی آمریکایی  است که در تحریم نفت ایران که به

های  برای دشمنی با مردم ایران است، دولت تنها نیست و تمام ظرفیت

 .کشور برای مقابله با این طرح ضدایرانی، بسیج شده است

در این خصوص اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تیرماه 

توقف فروش نفت ایران خیالی واهی است زیرا "سال جاری گفته بود: 

ایم و برای  ما نیز سازوکارهای الزم را در داخل دولت فراهم کرده

 ."ینی داریمب بدترین شرایط نیز پیش

در این خصوص یک مقام آگاه در وزارت نفت به خبرنگار تسنیم گفت: 

روی صادرات نفت  وزارت نفت از ماهها پیش سناریوهای مختلف پیشِ"

ایران را بررسی کرده و راهکارهای متنوعی در این زمینه اتخاذ شده؛ به 

هیچ وجه صادرات نفت خام ایران صفر نخواهد شد و طبیعی است که 

ها  مسئوالن صنعت نفت کشور در خصوص راهکارهای دورزدن تحریم

 ."رسانی نکنند هیچ گونه اطالع

برنامه بودن  معنای بی رسانی در این زمینه به عدم اطالع"وی افزود: 

نیست، طبیعی است که این راهکارها باید برای دشمنان ایران 

  گشت به فهرست()باز   ."ناشناخته باقی بماند

 

 

 

 

 

 سرمایه گذاری
 میلیارد دالری۱۰جزئیات طرح توانمندسازی تولید با اعتبار 

 (97مهر  1تسنیم )خبرگزاری  

 
دولت برای اجرای طرح توانمندسازی  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

دالر اعتبار در نظر گرفت که سهم مشارکت میلیارد  تولید داخل تا ده

 .ها و مردم است درصد دیگر سهم بانک درصد و پنجاه50دولت 

مقام وزیر صمت در امور تولید با بیان این موضوع گفت: طرح  قائم

برد و  سال زمان می 5گرا از یک سال تا  توانمندسازی تولید صادرات

و قابل تأمین است،  منابع مالی الزم برای اجرای این طرح شناسایی

ونقل تجاری سه میلیارد و  عنوان مثال؛ برای توسعه ناوگان حمل به

 .سیصد میلیون دالر تا سه سال آینده اعتبار در نظر گرفته شده است

رحمانی عالوه بر نوسازی ناوگان تجاری، توسعه صنایع دریایی، توسعه 

دهی  انصنایع نساجی و پوشاک و کفش، نوسازی صنایع تولیدی، سام

لجستیکی، توانمندسازی تولید پایدار، افزایش حجم و تنوع صادراتی، 

فعالسازی معادن کوچک و تکمیل ظرفیت زنجیره فلزات اساسی را 

 .برشمرد گرا صادرات تولید  توانمندسازی طرح زیرشاخه 9  از

 و  پروژه مطالعات انجام 9او افزود: برای طرح توانمندسازی از محل 

 مالی منابع و شده انتخاب جمهور رئیس شخص سوی زا پروژه مدیر

 .است شده داده اختصاص نیز

مقام وزیر صمت در امور تولید با اعالم اینکه برای معادن کوچک  قائم

کند،  کنند و دولت فقط بستر را فراهم می مردم سرمایه گذاری می

درصد  50گفت: منابع این نه طرح دولتی، خصوصی و بانکی است که 

ها و مردم  درصد بقیه از جانب بانک 50کند و  را دولت تأمین می منابع

 .شود تأمین منابع می

ها و بخش  او ادامه داد: ارتباط ما با بخش خصوصی از طریق تشکل

 .خصوصی است

رحمانی تأکید کرد: تحریم برای ما فرصت است؛ اگر بتوانیم از 

احدهای های جدید و و های داخلی استفاده کنیم و ظرفیت ظرفیت

توانیم واردات اقالم خارجی را کم  ای ایجاد کنیم می تولیدی و توسعه

 .کنیم

https://www.tasnimnews.com/
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طور مثال؛ در انجمن تولیدکننده پوشاک که پایلوت در  او اضافه کرد: به

ها را فراهم  هفت استان شروع شده، دولت با یارانه حمایت و زیرساخت

 .کرده است

ز موفقیت، تولیدکننده و مقام وزیر صمت در امور تولید گفت: رم قائم

مردم هستند بنابراین مایل هستیم که به بخش خصوصی امکان حضور 

ها اختصاص  بیشتر بدهیم. ما برای اولین بار در این دوره اتاق به تشکل

ایم که بتوانند جلسات را برگزار و نتایج را اعالم کنند، این شروع  داده

 .کار است که نیاز به بررسی بیشتر دارد

ایم و باید اعالم  مچنین گفت: ما آمار را از توسعه تجارت گرفتهاو ه

کنیم که کدام اقالم نیاز به تولید بیشتر دارد، ما در فاصله تحریم قبلی 

تا این تحریم پروژه پاالیشگاه خلیج فارس را اجرا کردیم. سال قبل نیز 

گران بودن منابع را داشتیم و برحسب منابع دراختیار توانستیم به 

 .ها رسیدگی کنیم ولویتا

هزار میلیارد تومان، 12رحمانی گفت: دولت در اشتغال روستایی 

هزار 30هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و نوسازی صنایع، 30

هزار میلیارد تومان برای 64میلیارد تومان در طرح کارا در وزارت کار، 

های  تسازی و هزار و سیصد میلیارد تومان برای زیرساخ اشتغال

صادراتی منابع تخصیص داده است. دولت با همه مشکالت مالی این 

منابع را لحاظ کرده و به همه استانداران بر اساس آمایش سرزمین و 

 .ای تأکید شده است های منطقه مزیت

خواهیم که با هم  نندگان و اعضای اتاق میتولیدک همه از: افزود  او

 .از این برهه نیز عبور کنیمبرای رونق استفاده کنیم تا بتوانیم 

  )بازگشت به فهرست(

گذاران بازار سهام  هزار میلیارد ریال سود به سرمایه ۳

 شود پرداخت می
 (97 مهر 3 تسنیم)خبرگزاری  

 
هزار و 3،بیش از سنیمخبرگزاری ت به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیارد ریال سود انواع اوراق در نخستین ماه پاییز امسال به 283

 شود. گذاران بازار سهام پرداخت می سرمایه

های بازرگانی سایپا  بر این اساس زمان سررسید اوراق اجاره شرکت

یدک، خدمات ارتباطی رایتل، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، دانا 

روامید آسیا، مخابرات ایران در مهرماه است که پتروریگ کیش، پت

گذاری مرکزی سود این اوراق را در ماه جاری به  شرکت سپرده

 کند. گذاران پرداخت می سرمایه

های پتروشیمی  همچنین سود اوراق مشارکت دولتی و شرکت

گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت،  ساران، سرمایه گچ

های قم، مشهد در ماه  لیزینگ امید و شهرداریلیزینگ ایران و شرق و 

 گذاران واریز خواهد شد. جاری به حساب سرمایه

عالوه بر این سررسید سود صکوک مرابحه سیمان شرق صنعت غذایی 

های سپهر  کوروش، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و صندوق

خبرگان نفت، امین یکم فردا، کمند، پاداش سهامداری توسعه یکم، 

پارند پایدار سپهر و گنجینه آینده روشن در مهر ماه است که شرکت 

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

 کند. می

نوع انواع اوراق )اجاره،  80  اکنون در حدود افزاید: هم  این گزارش می

تصناع( مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و اس

صورت ماهانه و یا  در بازار سرمایه منتشر شده است و سود این اوراق به

)بازگشت به  شود. گذاران پرداخت می بار به سرمایه ماهه یک سه

 فهرست(

میلیارد تومان تسهیالت برای  ۲۵۰۰پست بانک 

 های نوین پرداخت کرد فناوری
 (97 مهر 4تسنیم  )خبرگزاری 

 

به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ 

خسرو فرحی در جلسه کارگروه مشترک پست بانک، سازمان فضایی و 

 های پست بانک، بخش پژوهشگاه فضایی با ارائه گزارشی از توانمندی

ICT های پر ظرفیت اقتصاد کشور دانست و گفت: پست  را از بخش

 ICT های های خطرپذیر و تأمین مالی طرح سعه صندوقبانک در تو

 .فعال است

وی افزود: پست بانک به عنوان عضو دائم کارگروه اشتغال دولت، 

عملکرد خوبی در حوزه توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم دارد و 

گیرند در حوزه پولی و بانکی، ما در  هر خدمتی که مردم شهر می

 .کنیم روستاها هم ارائه می

دو هزار در  ATM مدیرعامل پست بانک با اشاره به نصب حدود

های  روستاها تصریح کرد: پست بانک از نظر شفافیت هم یکی از بانک

 .برتر کشور است

های این  های حوزه فناوری اطالعات را از اولویت او تأمین مالی طرح

ات بانک دانست و افزود: برای رونق بخش ارتباطات و فناوری اطالع

https://www.tasnimnews.com/
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تسهیالت  ICT میلیارد تومان به حوزه 500تاکنون حدود دو هزار و 

 )بازگشت به فهرست(  .ایم داده

 تامین منابع مالی پروژه ترمینال سالم به مشکل خورد
 (97مهر  5تسنیم )خبرگزاری  

 

، وزیر راه و شهرسازی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

همه امور در  شهریور امسال در بازدید از ترمینال سالم گفته بود: 22

شود، یعنی مسافر در زمان  ترمینال سالم به صورت هوشمند انجام می

تواند بارش را به  ورود به فرودگاه هیچ بازرسی بدنی نداشته و می

کانتر ارسال کند و پس از آن مسافرین  52میان انتخاب خود از 

 .شود ایرالین ها پس از تفکیک برای انجام سایر امور آماده می

های  وی افزود: در بخش هوایی ترمینال تالش شده تا از سیستم

های هوایی استفاده شده و تا جای ممکن از تیم ایرانی  وی و پل جت

توانیم ادعا کنیم با ساخت این  ای که امروز می بهره گرفته شود، به گونه

ترمینال توانستیم یک تیم طراحی، اجرا و ساخت در ایران تربیت 

 .کنیم

درصدی این پروژه خبر و  95آخوندی همچنین از پیشرفت فیزیکی 

 .برداری برسد ماه آینده تکمیل و به بهره 2وعده داد تا 

از عنوان یکی  رسد بانک سینا به این در حالی است که خبر می

های بنیاد مستضعفان چند ماهی است تزریق منابع مالی را  زیرمجموعه

به این پروژه متوقف کرده است. از سوی دیگر با وجود خرید تجهیزات، 

اما برخی از این تجهیزات همچنان در گمرک مانده و ترخیص نشده 

است. با توجه به کمبود منابع مالی و همچنین عدم نصب تجهیزات به 

برداری از ترمینال سالم در ماه آینده اتفاق نخواهد  د بهرهرس نظر می

 .افتاد

های  ترین حالت ممکن این احتمال وجود دارد که نیمه در خوشبینانه

زمستان امسال ترمینال سالم با حضور وزیر کنونیراه و شهرسازی )در 

 .برداری برسد صورت باقی ماندن در این مقام( به بهره

 بیشتر بخوانید

  گرید فرودگاهی ندارد "سالم"مشاور ایرانی ترمینال 

  40ماه آینده /تخریب  9تکمیل ترمینال سالم تا 

 ها میلیارد تومانی با پیشنهاد هلندی

 رسانی درباره  اطالع مدستور مقامات باال برای عد

 ترمینال سالم

 ساخت ترمینال سالم فرودگاه امام متوقف شد 

 97برداری از ترمینال سالم در تابستان  وعده بهره 

 ی از پروژه عقب افتاده بازدید وزیر راه و شهرساز

 ترمینال سالم

  توقف کامل ساخت ترمینال سالم/ تابلو روزشمار اتمام

 فهرست( )بازگشت به   پروژه منفی شد+عکس

 گذاران ارزی+ عکس ضمانت کتبی بانک مرکزی به سپرده
 (97مهر  8تسنیم  )خبرگزاری 

 

های بانک  ، یکی از طرحخبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

مرکزی برای مدیریت نقدینگی سرگردان و بازگشت آرامش به بازار ارز، 

 .های ارزی است احیای سپرده

ه و سود و سپرده را ها بدعهدی کرد اما از آنجایی که در گذشته بانک

اند، اندکی از اعتماد مردم برای  صورت ریالی بازپرداخت کرده به

 .های ارزی کاسته شد گذاری در حساب سپرده

بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی، تالش کرده تا اعتماد را به 

گذاران ارزی برگرداند؛ یکی از اقدامات بانک مرکزی در این  سپرده

دهد که اصل  گذاران ضمانت کتبی می سپردهخصوص این است که به 

ها، سود و بازپرداخت این  های ارزی مردم در بانک سرمایه سپرده

صورت  ها محفوظ بوده و در نهایت مانند قرارداد به ها در بانک سپرده

 .شود ارزی تسویه می
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 ها را در ادامه بخوانید؛ شرایط افتتاح حساب سپرده ارزی در بانک *

صورت ابطال وجه سپرده قبل از یک ماه، سودی به  : در1تبصره 

 .حساب تعلق نخواهد گرفت

نفع قبل از سررسید  : در صورت ابطال سپرده ارزی توسط ذی2تبصره 

)در صورتی که شامل تبصره یک نباشد( موارد متعلقه طبق 

های ابالغی معتبر و بنا به تصمیم و تشخیص بانک به ارز  دستورالعمل

ارزهای جهانروا یا معادل ریالی آن یا نرخ تبدیل رسمی سپرده یا سایر 

 .در روز ابطال محاسبه و پرداخت خواهد شد

هایی که بانک مجاز به تمدید آنها  : به آن دسته از سپرده3تبصره 

 .نباشد از تاریخ انقضاء سررسید، سود تعلق نخواهد گرفت

 ارزی دهسپر اصل تمدید به نسبت متناوباً است مجاز  بانک عامل. 3

 که مشتری توسط شده معرفی ارزی حساب به را متعلقه سود و اقدام

ها و مقررات جاری بانک قابل افتتاح و واریز باشد، واریز  نامه طبق بخش

نماید، در ضمن در خصوص نحوه پرداخت سود سپرده مذکور، بانک 

های ابالغی معتبر و بنا بر تصمیم و تشخیص  عامل طبق دستورالعمل

بت به پرداخت سود متعلقه به ارز سپرده یا سایر ارزهای خود نس

جهانروا یا معادل ریالی آن با نرخ تبدیل رسمی اقدام خواهد کرد. 

بدیهی است از تاریخ تمدید، اصل سیزده و سود متعلقه مشمول شرایط 

های  گذاری های سرمایه های سپرده ضوابط، مقررات و دستورالعمل

 .جدید خواهد بود

دار ارزی و  مبلغ و مدت برای افتتاح حساب سپرده مدت حداقل .4

های مفتوحه از حیث مبلغ و فعال  همچنین باز نگه داشتن حساب

های  بودن یا نبودن حساب، بر اساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل

 .بانک عامل خواهد بود

دار ارزی با توجه به منشأ  گذاری مدت استرداد اصل سپرده سرمایه. 5

ها و حسب مورد، مقررات  اساس آخرین مقررات، دستورالعملآن، بر 

 :شرح ذیل است ها و به ناظر بر صندوق ضمانت سپرده

پرداخت با رعایت مقررات این برگه و سایر مقررات مربوط به . 5-1

میزان ارز نقدی واریزشده به حساب مربوطه یا معادل آن به سایر 

ر و امکانات موجود بانک های ناظ ارزهای جهانروا طبق دستور العمل

 .خواهد بود

های  پرداخت در سایر موارد از قبیل افتتاح حساب از محل حواله . 5-2

صورت معادل ریالی آن با   وارده ارزی، فروش ارز در قبال ریال و... به

نرخ تبدیل رسمی در روز سررسید ابطال سپرده یا به ارز سپرده یا 

های ابالغی الزم  و دستور العمل سایر ارزهای جهانروا بنابر مقررات

 .االتباع و تصمیم و تشخیص بانک خواهد بود

مقام او موظف است فقدان و سرقت  نفع یا قائم گذار ذی سپرده. 6

دار ارزی را در اسرع وقت کتباً به  گذاری مدت گواهی سپرده سرمایه

اطالع شعبه مربوطه برساند. مسئولیت هر گونه سوء استفاده از 

سپرده و ابزار برداشت مربوطه )دفترچه، گواهی، سپرده،  مستندات

 .باشد عهده بانک نمی کارت و غیره( را که در اختیار ایشان بوده به

مقام وی با امضای این قرارداد مقررات و  حساب یا قائم صاحب. 7

شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه و مقررات ناظر بر پولشویی 

باشد مطالعه و اراده خود را نسبت به  گه میرا که جزء الینفک این بر

 .پذیرش و قبول شرایط و مقررات مذکور اعالم نمود

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در روزهای اخیر از افزایش حجم منابع 

سپرده ویژه ارزی خبر داد و اعالم کرد که با توجه به افزایش استقبال 

این دسته از  مردم از سپرده ارزی و تضمین بانک مرکزی برای

میلیون دالر گذشته  10های ارزی از  ها، حجم منابع سپرده سپرده

 3صورت سپرده یورویی ساالنه  های ارزی به است؛ در طرح سپرده

 درصد 2 ساالنه  و سپرده درهم 4درصد، سپرده دالری ساالنه 

 را ویژه فرصتی مرکزی بانک تضمین به توجه با که شود می پرداخت

ده سپر قالب در را خود ارزهای بتوانند تا کرده ایجاد رزا صاحبان برای

همراه سود  گذاری کنند و هر زمانی اصل سرمایه خود را به ارزی سرمایه

 )بازگشت به فهرست(  .دریافت کنند

 بانک مرکزی: سپرده گذاران ارزی سود ماهانه می گیرند
 (97مهر  11تسنیم )خبرگزاری  

 

، بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: خبرگزاری تسنیم  به گزارش

با تضمین بانک مرکزی، جذب سپرده های ارزی توسط بانک ها روند 

 .روبه رشدی را طی می کند

با همکاری بانک ها، شعب شهر های مختلف برای جذب سپرده های 

 .ارزی مردم فعال شده است

بنابر بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها سود سپرده را ماهانه و بصورت 

 .اسکناس ارز پرداخت می کنند

در صورت انصراف سپرده گذار پیش از سررسید، بانک ها موظفند 

 .بالفاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاری شده اقدام کنند

درصد  4درصد، دالری  3ویی ساالنه های یور در این طرح برای سپرده

شود. بانک مرکزی اصل و سود  درصد سود پرداخت می 2و درهمی 

 فهرست( )بازگشت به   .ها را تضمین کرده است این سپرده
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درصد شد +  ۵۳.۸سرمایه گذاری خارجی در صنعت منفی 

 سند
 (97مهر  14تسنیم )خبرگزاری  

 

، براساس آمار میزان خبرگزاری تسنیم رنگار اقتصادیبه گزارش خب

های مصوب هیأت سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی،  طرح

ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه  4معدنی و تجاری مصوب در

 .ه استسال گذشته شاهد روند کاهشی قابل توجهی بود

طرح به تصویب هیأت  24مطابق آمار در طول چهار ماهه امسال 

ها  سرمایه گذاری رسیده که حجم کل سرمایه گذاری در این طرح

 امسال حالی در گذاری سرمایه حجم این. است دالر میلیون  349.1

 مصوب خارجی گذاری سرمایه میزان که شده مصوب صنعت بخش در

 .میلیون دالر بوده است  775.3 گذشته سال نخست ماهه 4 در

 
 فهرست( )بازگشت به  

 بازرگانی
 میلیارد دالر گذشت ۲۳صادرات غیرنفتی ایران از 

 (97مهر  7تسنیم )خبرگزاری  

 

آمار گمرک از تجارت  ترین ، براساس تازهخبرگزاری تسنیم به گزارش

جاری، در این مدت حجم صادرات  خارجی شش ماهه نخست سال

هزار تن رسیده است که ارزش آن  644میلیون و  56غیرنفتی ایران به 

 .شود میلیون دالر می 123میلیارد و  23رقمی برابر 

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

درصدی از 13به مدت مشابه سال گذشته افزایش  صادرات ایران نسبت

 .نظر ارزش دالری داشته است

 16از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 

میلیون دالر بوده  182میلیارد و  22هزار تن به ارزش  220میلیون و 

 .است

 9واردات ایران در این مدت نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته 

صدم درصدی از حیث  93و  11صدم درصدی از نظر وزنی و  30و 

 .ارزش دالری کاهش داشته است

 میعانات گازی در صدر صادرات غیرنفتی ایران

براساس این گزارش، اقالم عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب 

میلیون دالر و سهم ارزشی  418میلیارد و  2میعانات گازی به ارزش 

 74صد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و صدم در 46و  10

های سبک و  صدم درصد، روغن 64و  4میلیون دالر و سهم ارزشی 

و  3میلیون دالر و سهم ارزشی  861ها به جز بنزین به ارزش  فرآورده

 3میلیون دالر و سهم ارزشی  693صدم درصد، متانول به ارزش  72

 .درصد بوده است

 39و  30ی از آن است که در مدت مذکور گزارش گمرک ایران حاک

و  10ها،  صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی

صدم درصد  16و  59صدم درصد مربوط به میعانات گازی و  46

 .مربوط به سایر کاالها بوده است

 ترین کاالی وارداتی ایران قطعات خودرو، مهم

دت، شامل قطعات منفصله همچنین اقالم عمده وارداتی در این م

بنزینی با حجم سیلندر  8703جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 

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

صدم درصد، برنج به  41و  4میلیون دالر و سهم ارزشی  978به ارزش 

صدم درصد، ذرت  35و  4میلیون دالر و سهم ارزشی  964ارزش 

صدم درصد،  33و  4میلیون دالر و سهم ارزشی  961به ارزش دامی 

صدم  18و  3میلیون دالر و سهم ارزشی  705لوبیای سویا به ارزش 

میلیون دالر و سهم  287ها به ارزش  درصد و الکترود زغالی برای کوره

 .صدم درصد بوده است 29و  1ارزشی 

 روند؟ کاالهای ایران بیشتر به کدام کشورها می

ترین مقاصد صادراتی  گزارش حاکی است که در این مدت مهماین 

میلیون دالر و  633میلیارد و  4ایران به ترتیب پنج کشور چین با 

میلیون  564میلیارد و  4صدم درصد، عراق با  4و  20سهم ارزشی 

 4صدم درصد، امارات متحده عربی با  74و  19دالر و سهم ارزشی 

صدم درصد،  57و  17سهم ارزشی میلیون دالر و  63میلیارد و 

 22و  7میلیون دالر و سهم ارزشی  668افغانستان با یک میلیارد و 

 5میلیون دالر و سهم ارزشی  255صدم درصد و هند با یک میلیارد و 

 .اند صدم درصد بوده 43و 

 ترین صادرکنندگان کاال به ایران عمده

ر شش ماهه نخست اما در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز د

میلیون  502میلیارد و  5جاری به ترتیب از پنج کشور چین با  سال
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 3صدم درصد، امارات متحده عربی با  80و  24دالر و سهم ارزشی 

صدم درصد،  24و  14میلیون دالر و سهم ارزشی  159میلیارد و 

و  6میلیون دالر و سهم ارزشی  433جمهوری کره با یک میلیارد و 

میلیون دالر و سهم ارزشی  373رصد، هند با یک میلیارد و صدم د 46

میلیون دالر و سهم  172صدم درصد و آلمان با یک میلیارد و  19و  6

 )بازگشت به فهرست( .صدم درصد انجام شده است 29و  5ارزشی 

 سامانه جامع تجارت رونمایی شد
 (97مهر  7تسنیم )خبرگزاری  

 

، سامانه جامع تجارت خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

به عنوان ابزار و زیرساخت در رصد آنالین تجارت خارجی کشور 

دقایقی قبل با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و 

 .آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد

هایی که در سامانه جامع تجارت پیگیری  بنابراین گزارش یکی از برنامه

شود رصد آنالین انبارها است تا از احتکار کاال جلوگیری شود  می

همچنین وضعیت صادرات و واردات بازرگانان در این سامانه مورد 

همچنین براساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری گیرد؛  توجه قرار می

های مختلف  های آماری دستگاه ارتباطات قرار است که میان سامانه

  )بازگشت به فهرست( .ارتباطی صورت گیرد و به یکدیگر وصل شود

 صادرات مداد نیز ممنوع شد
 (97مهر   8 تسنیمخبرگزاری ) 

 
 صنعت، وزیر برنگار اقتصادی تسنیم، محمد شریعتمداریبه گزارش خ

 گمرک کل رئیس عسگری فرود به ای نامه در تجارت و معدن

 مشمول کامل مداد اولیه مواد عنوان به مداد مغز و چوب :نوشت

 آنها صادرات که است ضروری بنابراین شدند تومانی 4200 ارز دریافت

  .شود ممنوع

 برای گمرک صادرات دفتر مدیرکل یبراین اساس علی اکبر شامان

 سراسر اجرایی گمرکات به ای بخشنامه در نیز ایرانی کاالی از حمایت

  .کرد ممنوع را کامل مداد و مداد مغز مداد، چوب صادرات کشو

بنابراین گزارش پیش از این نیز صادرات محصوالت مختلفی از 

    )بازگشت به فهرست( .دبو شده ممنوع اساسی کاالهای جمله

مهلت قانونی توقف و نگهداری کاال در مناطق و گمرکات به 

 ماه کاهش پیدا کرد ۲
 (97مهر  10تسنیم )خبرگزاری  

 
، مهلت قانونی توقف خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 که کرده پیدا کاهش ماه دو به گمرکات و مناطق در کاال هدارینگ  و

یکماه نیز قابل تمدید است . در حال حاضر در صورتیکه صاحبان  تا

کاال حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کاالهای موجود در مناطق و 

انبارهای گمرکی به گمرک نکنند کاال در چارچوب مقررات مشمول 

ق مقررات مربوطه رفتار و به سازمان جمع قانون متروکه شده و وف

آوری و فروش اموال تملیکی اعالم می شود تا بر اساس ضوابط اقدام 

 که بود ماه سه تا گمرکی اماکن در کاال توقف مهلت این از پیش نماید.

 مناطق خصوص در.  بود تمدید قابل ماه دو تا کاال صاحب درخواست با

 سازمان مسئولین اختیار در این از پیش کاال توقف زمان مدت نیز

اس مصوبات جدید مدت زمان اس بر حاضر حال در که بود مناطق

نگهداری کاال در مناطق به دو ماه کاهش پیدا کرده که فقط تا یکماه 

 .دیگر با درخواست صاحب کاال قابل تمدید است

گمرک ایران همچنین از کاهش رسوب کاال در گمرکات خبر داد و در 

ات انواع الستیک به کشور اعالم کرد : گمرک در خصوص خصوص وارد

واردات انواع الستیک به کشور صرفا سازمان مجری است و در حال 

حاضر تشریفات گمرکی انواع الستیک پس از اظهار صاحب کاال بدون 

 .معطلی از گمرکات سراسر کشور ترخیص می شود

ر صاحب کاال بنابراین گزارش ؛ انجام تشریفات گمرکی منوط به اظها

است تشریفات گمرکی ترخیص انواع الستیک از زمانی شروع می شود 

که صاحب کاال پس از ثبت سفارش و اخذ مجوزهای مرتبط نسبت به 

اظهار کاالی خود به گمرک اقدام می نماید . پس از اظهار کاال با 

اعمال مقررات و قوانین مرتبط گمرکات نسبت به ترخیص انواع 

می کنند و گمرک ایران اختیاری در رابطه تاخیر در الستیک اقدام 

اظهار صاحب کاال ندارد . در حال حاضر با سیاست های جدید دولت 

در حوزه تسهیل در واردات الستیک و کاهش تعرفه این کاال سرعت 

ترخیص انواع الستیک از گمرکات کشور افزایش چشمگیری داشته 

 .است
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واردات انواع الستیک به در توضیحات گمرک در خصوص وضعیت   

کشور آمده است: گمرک ایران مجری سیاست ها و دستورالعمل های 

تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کاال 

تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر جهت تسهیل در واردات 

ه تا انواع الستیک به کشور از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرد

واردکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکالت مواجه 

 .شوند که ارائه برخی راهکارهای عملی از جمله این اقدامات است

این گزارش می افزاید ؛ با کاهش تعرفه واردات الستیک خوودروهای 

درصد از سوی هیات وزیران تمامی  5درصد به  26سنگین از 

مرکات مراجعه و در حال ترخیص کاالهای واردکنندگان الستیک به گ

خود هستند تا در سریع ترین زمان ممکن این کاالها در کشور توزیع 

شود . همچنین رئیس کل گمرک ایران به گمرکات کشور اعالم کرده 

است تمامی تسهیالت گمرکی از جمله ترخیص نسیه و درصدی را 

 جهت آسان سازی فرآیند ترخیص محموله های الستیک به

ساعته شدن گمرکات برای  24واردکنندگان این کاال ارائه نمایند که 

ترخیص انواع الستیک در کنار کاالهای اساسی و ضروری از جمله این 

 )بازگشت به فهرست( .اقدامات است

درصدی صادرات کره جنوبی به ایران در پی  ۴۱افت 

 های آمریکا اجرای تحریم
 (97مهر  13تسنیم  رگزاری)خب 

 
به نقل از پالس نیوز، در پی پیروی دولت  خبرگزاری تسنیم به گزارش

کره جنوبی از تحریم های آمریکا علیه ایران مبادالت تجاری دو کشور 

 .افت قابل مالحظه ای داشته است

لل کره جنوبی اعالم کرد صادرات این کشور به الم انجمن تجارت بین

درصدی داشته  21.9ماهه نخست سال جاری میالدی افت  8ایران در 

میلیارد دالر رسیده است. صادرات ایران به کره نیز در  2.08و به 

میلیارد دالر رسیده  4.05درصد کاهش داشته و به  23.7همین دوره 

  .است

ای آمریکا علیه ایران اجرایی شده در ماه اوت که دور اول تحریم ه

درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش  41.8است صادرات کره به ایران 

میلیون دالر رسیده است. واردات کره از ایران در این  140یافته و به 

 .میلیون دالر رسیده است 160درصد کاهش یافته و به  67.8ماه نیز 

م خانگی از جمله کاالهایی خودرو، پالستیک، محصوالت فوالدی و لواز

 .هستند که صادرات آن ها به ایران با افت قابل توجه مواجه شده است

 )بازگشت به فهرست(

های  عمان به روابط تجاری خود با ایران در دوران تحریم

 دهد آمریکا ادامه می
 (97مهر  15تسنیم )خبرگزاری  

 
 روابط به عمان پرایس، اویل از نقل به خبرگزاری تسنیم به گزارش

 .دهد می ادامه آمریکا های تحریم وجود با حتی ایران با خود

شناسند،  می« سوئیس خاورمیانه»سالهاست عمان را با نام مستعار 

طرفی  ش آن به بیخاطر دیپلماسی مبتنی بر صلح این کشور و گرای به

رغم قرار داشتن  گری آن در منطقه. عمان توانسته علی و نقش میانجی

ها دور از جدال و  در یک منطقه جغرافیایی حساس و پرتنش، دهه

دردسر باقی بماند، حتی بارها نقش میانجی را برای همسایگان خود 

 بازی کرده است.

م با آمریکا مسقط همچنین سالهاست روابط خوبی هم با ایران و ه

خاطر افزایش فشار بر  دارد، ولی حاال برای اولین بار پس از سالها به

ایران از طرف آمریکا و همچنین عربستان سعودی و امارات، سیاست 

 طرفانه عمان تحت فشار قرار گرفته است. بی

بحث احداث یک خط لوله گاز طبیعی بین ایران و عمان وجود دارد. 

تگو سال گذشته خط لوله ایران ــ عمان ها بحث و گف پس از دهه

مجوز کار گرفت و یک کمیته مشترک در ماه جوالی برای نهایی کردن 

قرارداد تشکیل شد. طبق گفته شرکت ملی گاز ایران هزینه این پروژه 

میلیون  28میلیارد دالر است و روزانه  1.2عظیم مهندسی و انرژی 

به بندر سوهار عمان مترمکعب گاز را از بندر جنوب کوه مبارک 

 کند. هدایت می

شود یا  این گاز طبیعی پس از رسیدن به عمان برای صادرات، مایع می

شود. عمان سعی دارد دورنمای اقتصادی خود  به ذخایر عمان اضافه می

را متنوع کند و این خط لوله مشترک با ایران بخشی از طرح اقتصادی 

 آن است.

چالش  ها را به ایران تمام این طرحتحریمهای آمریکا علیه بخش نفت 

های خود را علیه نفت،  انداخته است. دولت ترامپ اعالم کرده تحریم

ها  محصوالت نفتی و پتروشیمی ایران اعمال خواهد کرد و این تحریم

 شود. شامل معامله با شرکت نفت ایران هم می

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


 

 12  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

 حاال عمان مانند خیلی کشورهای دیگر بر سر دوراهی قرار گرفته و

خواهد بین دو قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا و ایران یکی را  نمی

ها علیه ایران را اجرایی  انتخاب کند. اگر دولت ترامپ ماه آینده تحریم

کند قرارداد خط لوله گاز طبیعی ایران ــ عمان با مشکل مواجه 

شود. تنگه هرمز، مکان حساس خط لوله گاز، همیشه منطقه  می

 و آمریکا بوده است. درگیری بین ایران

رغم حساس بودن تنگه هرمز و تهدیدهای اقتصادی، عمان اعالم  علی

کرده که قصد دارد پروژه مشترک خط لوله گاز با ایران را ادامه دهد 

)بازگشت به  ولی مطمئناً موانع زیادی بر سر راهش خواهد بود.

 فهرست(

شی سرامیک به عراق را متوقف بخشنامه دولت صادارت کا

 کرد
 (97مهر  18تسنیم )خبرگزاری  

 
، خبرگزاری تسنیم زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی بهنام عزیز

با گالیه از اینکه بخشنامه جدید دولت در پیمان سپاری ارزی 

به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نموده صادرکنندگان را ملزم 

است، اظهارداشت: این بخشنامه صادرات صنعت کاشی و سرامیک را به 

 .کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان متوقف کرده است

کنندگان کاشی و سرامیک با اعالم  کنندگان و صادر رئیس انجمن تولید

خود به کشورهای عراق اینکه فعاالن این صنعت در صادرات محصوالت 

و افغانستان و پاکستان ریال دریافت می کنند، افزود: ما چگونه باید به 

 .ازای صادراتی که ریال دریافت کرده ایم به دولت دالر بپردازیم

صادرات صنعت کاشی و سرامیک به این  90وی با بیان اینکه حدود 

برای  سه کشور است، گفت: با ابالغ این بخشنامه امکان صادرات

صنعت کاشی و سرامیک نیست و آنها ملزم به کاهش تولید یا تعطیلی 

واحدهای تولیدی خود شده اند زیرا بازار ساخت و ساز در داخل کشور 

راکد بوده و تولیدکنندگان از طریق صادرات هزینه های خود را جبران 

 .کردند می

به کشور عزیززاده با اعالم اینکه حجم صادرات کاشی و سرامیک ایران 

میلیون مترمربع است، تصریح کرد: برای حل مشکل  100عراق حدود 

های متعددی را به آقای جهانگیری و حتی وزیر صنعت  خود نامه

ایم اما هنوز راهکاری برای رفع مشکالت تولیدکنندگان این  نوشته

 .بخش تعریف نشده است

با اشاره کنندگان کاشی و سرامیک  کنندگان و صادر رئیس انجمن تولید

به اینکه برای کسب بازار صادارتی عراق، افغانستان و پاکستان تالش 

زیادی را انجام داده ایم، افزود: در صورت عدم صادارت کاشی و 

سرامیک به این سه کشور رقبای هندی و چینی بازار را آن ما خواهند 

 )بازگشت به فهرست( .کرد

صادرات آمریکا به ایران در ماه نخست  برابری ۴رشد 

 ها بازگشت تحریم
 (97مهر  21 تسنیم)خبرگزاری  

 
، جدیدترین آمار منتشر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

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

آمریکا در ماهی که تحریم های غیرنفتی علیه ایران بازگشته است 

 .جهش قابل توجهی داشته است

اوت تحریم های  6دولت آمریکا در پی خروج یک جانبه از برجام از 

غیرنفتی مثل تحریم خودرو، طال و فرش و پسته ایران را از سرگرفته 

 .است

نشان می دهد صادرات آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار آمریکا 

برابری نسبت به ماه قبل و  4آمریکا به ایران در این ماه با رشد 

 149.8همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 

میلیون  35.7میلیون دالر رسیده است. آمریکا در ماه جوالی امسال 

صادر  میلیون دالر کاال به ایران 34.7بالغ بر  2017دالر و در ماه اوت 

 .کرده بود

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

 .میلیون دالر رسیده بود 35.7برابر شده و به  5سال قبل 

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

میلیون دالر رسیده است. آمریکا  7.1برابری داشته و به  2قبل رشد 

میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود. واردات  3.6ت سال قبل در او

 .میلیون دالر اعالم شده است 25نیز  2018آمریکا از ایران در جوالی 

رشد قابل توجه تجارت ایران و آمریکا در آغاز اجرایی شدن تحریم ها 

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

ه واشنگتن در خروج از توافق هسته ای است. خروج آمریکا از یک جانب

توافق هسته ای با مخالفت های گسترده در سطح بین المللی مواجه 

 .شده است
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ماهه نخست سال جاری میالدی مجموع  8بر اساس این گزارش در 

میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به  312.4تجارت ایران و آمریکا 

 .درصدی داشته است 150بل رشد مدت مشابه سال ق

درصدی  198ماهه نخست امسال با رشد  8صادرات آمریکا به ایران در 

 67.3درصدی به  57میلیون دالر و واردات از ایران با رشد  245.1به 

 )بازگشت به فهرست( .میلیون دالر رسیده است

 واردات مداد ممنوع شد + اسناد
 (97مهر  22گزاری تسنیم )خبر 

 
،جمعی از تولید خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 امور معاون نیا صالحی کنندگان مداد در کشور با ارسال نامه ای به

 محصول این واردات درباره تجارت و معدن صنعت، وزارت صنایع

 تومان 4200 ارز محصول این واردات به اخیر ماههای در ندنوشت

 .میشود تولید کشور در محصول این که درحالی است یافته اختصاص

 .متن این نامه به شرح زیر است

احتراما این نامه از طرف تولیدکنندگان مداد و مداد رنگی خدمتتان 

 .گردد عرض می

ست محترم بانک حضرتعالی به ریا 60/165539پیرو نامه شماره 

 6داریم که در ردیف  مرکزی جناب آقای دکتر همتی معروض می

مداد و مداد رنگی قبال در ردیف کاالهای  96091000تعرفه 

مورخ  60/150010نامه شماره  در قرار گرفته و 4الورود گروه  ممنوع

اشتباها با  96091000مقام محترم وزارت با شماره تعرفه  97/6/7

 4200مشکی در فهرست اقالم مشمول ارز رسمی  عنوان مغز مداد

مورخ  60/155215تومانی قرار گرفته بود که طی نامه شماره 

مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولوزی سرکار خانم نباتی به  97/6/12

ریزی و تنظیم بازار اشتباه فوق تصحیح گردیده  مدیرکل محترم برنامه

عالی جهت حمایت از )تصویر نامه پیوست( و طی نامه اخیر حضرت

تغییر و اشتباه  2بودن به گروه  1تولیدکنندگان داخلی با گمان گروه 

و  4فوق استمرار یافته در صورتی که تعرفه فوق جزء گروه کاالیی 

 .الورود بوده است ممنوع

معاونت مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی  97/6/19در جلسه مورخ  

ی و نماینده سازمان حمایت از و معاونت امور اقتصادی و بازرگان

کننده، بانک مرکزی و تمامی تولیدکنندگان مفاد و مداد رنگی  مصرف

الورود بودن واردات آن تعهدات الزم طی  با شرط استمرار ممنوع

ای از طرف تولیدکنندگان انجام و امضا گردیده خواهشمند  صورتجلسه

 تولیدکنندگان از حمایت در عالی حضرت کامل اشراف است با توجه به

 اشتغال از و جلوگیری مقتضی زمان در فاحش اشتباه این از داخلی

 از تشکر با. گردد حمایت داخلی های کارخانه در نفر 1500 از بیش

ریم در سال تولید ملی و حمایت از امیدوا محترم وزیر نظر حسن

کاالی ایرانی بتوانیم وظیفه اجتماعی خود را به نحو احسن انجام 

 .دهیم

 رفیت تولیدکل مداد مورد نیاز کشور تامین شدظ

 معدن صنعت، وزیر شریعتمداری محمد بنابراین گزارش، پیرو این نامه

ک مرکزی بان کل همتیرئیس عبدالناصر به ای نامه ارسال با تجارت و

 نامه پیرو: «مداد کاالیی گروه »موضوع جمهوری اسالمی ایران با

 612 شماره نامه به عنایت با و 1397/6/21 مورخ 60/165539 شماره

 مورد در داخلی مداد تولیدکنندگان 1397/6/25 مورخ 97 پ

 کشور نیاز کل تامین منظور به شده ایجاد تولیدی های ظرفیت

شود گروه کاالیی مداد و مداد رنگی با  م میاعال وسیله بدین( پیوست)

 .بوده و ممنوع است 4مغزی دارای غالف سخت کماکان 

 عیت واردات مداد به گمرکابالغ ممنو

بنابراین گزارش، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد 

و ویژه گمرک نیز با ارسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اعالم کرد: 

 1397/6/27مورخ  60/169752به پیوست تصویر نامه شماره 

 رنگی دادم و مداد داشتن قرار خصوص در تجارت و معدن صنعت، وزیر

 برگ یک به منضم کاالیی، چهارم گروه در سخت غالف دارای مغزی با

 به توجه با. گردد می ارسال داخلی، بزرگ تولیدکنندگان درخواست

ر گروه چهارم کاالیی قرار داشته و د کمکانان شده یاد کاالی اینکه

باشد، لذا چنانچه دارای شرایط ترخیص و  ورود آن به کشور ممنوع می

نگردد، امکان ترخیص را  171و  166های  ل بخشنامه ردیفمشمو

نخواهد داشت. مقتضی است دستور فرمایید ضمن توجه الزم، نسبت 

 .به مورد با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند

)بازگشت به  کلیک کنیداینجا برای مشاهده تصاویر این نامه ها

  فهرست(

 سازوکار جدید واردات خودرو و لوازم خانگی اعالم شد
 (97مهر  23)خبرگزاری تسنیم  

 
، محمد شریعتمداری خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 سینکی به مشترک های وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه
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حی نیا معاون امور صنایع و صال بازرگانی، و اقتصادی امور معاون

 حمایت سازمان رئیس و وزیر معاون نوابی و خسروتاج معاون صادرات

 موضوع با خود، متبوع تخانهوزار کنندگان، تولید و کنندکان مصرف

: ،نوشت«بادوام مصرفی و ای سرمایه کاالهای واردات جدید سازوکار»

وزهای مج صدور تسهیل و زدایی مقررات هیات» مصوبه اجرای در

 1395تیر ماه  30مورخ  76321ابالغی طی نامه شماره « کسب و کار

فعالیت  وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی

های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت  نمایندگی شرکت

ای و  صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کاالهای سرمایه

ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی  مصرفی بادوام که واردات آن

 :گردد شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابالغ می

قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت »حده براساس ماده وا -1

های  نامه اجرایی آن، شرکت و آیین 1376آبان  21، مصوب «خارجی

شوند،  خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می

هایی  توانند در زمینه مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می

شود، در چارچوب  یین میکه توسط دولت جمهوری اسالمی ایران تع

قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام نمایند. لذا 

ها و موسسات غیر  الزم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت

 .تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند

 اداره در نمایندگی ثبت به نسبت که حقوقی اشخاص حقیقی یا -2

 که صورتی در اند کرده اقدام غیرتجاری موسسات و ها رکتش ثبت

 نمایندگی ثبت مشمول بادوام مصرفی یا ای سرمایه کاالهای بخواهند

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان( از  قانون «4» ماده براساس)

آالت صنعتی، کشاورزی،  قبیلخودرو )سبک و سنگین(، ماشین

لکتریکی و الکترونیکی، صوتی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات ا

 سفارش ثبت از قبل نمایند، کشور وارد را تصویری و وسایل ارتباطی

مصرف کنندگان  به فروش از پس خدمات ارائه برای الزم تعهدات باید

را به معاونت امور صنایع )در مورد خودرو( و سازمان حمایت مصرف 

 .ارایه کنندکنندگان و تولید کنندگان )در مورد سایر کاالها( 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور  -3

صنایع پس از ابالغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و 

اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه خدمات مطلوب به مصرف 

کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت 

 .نمایند رسال میسفارش ا

دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطالعات مربوط به  -4

نماینده اقدامات الزم برای ثبت سفارش کاالهای مورد نظر را به عمل 

 .خواهد آورد

نماینده موظف است اطالعات مربوط به میزان واردات کاالهای  -5

اعمال نظارت  مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای

بر فرآیند ارایه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف 

 .کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع اعالم نماید

در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی  -6

االشاره، عملکرد  وجود داشته باشد و یا از سوی مراجع نظارتی فوق

های نظارتی مورد عمل در ارایه خدمات س  س شاخصنمایندگی براسا

از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و 

واردات اعالم و دفتر مزبور موظف است بالفاصله پس از دریافت نظر 

مراجع فوق، از ثبت سفارش کاال برای نماینده مدنظر جلوگیری به 

ای متشکل از  به موافقت کمیته عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط

سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی 

 .خواهد بود

های  کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سازمان -7

گیرد و  بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می پیش

وزارتخانه موظفند با  های مختلف مرتبط با موضوع در سطح معاونت

محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات الزم برای عملیاتی 

را فراهم نمایند. بدیهی است از  1397آذر ماه  1شدن یان فرایند از 

تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و 

 .بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد

 )بازگشت به فهرست( .کلیک کنید اینجا ای مشاهده تصویر این نامهبر

ها صادرات غالت به ایران را  چرا آمریکا با وجود تحریم

 دهد؟ امه میاد
 (97مهر  25)خبرگزاری تسنیم  

 
به نقل از بلومبرگ، سازمان جهانی  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 12.4خواروبار و کشاورزی ملل متحد تخمین می زند که ایران نیاز به 

برنج ، جو و گندم در میلیون تن واردات محصوالت کشاورزی ذرت ، 

 سال آینده دارد.

یک منبع مشخص برای این محصوالت همان کشوری است که واردات 

آنها را سخت کرده است. طی دو دهه گذشته ایران به طور متناوب از 

آمریکا غالت و سایر محصوالت کشاورزی را خریداری کرده است. در 

 120اتمی، ایران در اوج تنش های دو کشور بر سر برنامه  2012سال 

هزار تن گندم از تولیدکنندگان آمریکا خرید. ماه اوت گذشته پس از 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1397/07/22/13970722172827211565347.pdf
https://www.tasnimnews.com/
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های سویای آمریکا  اعالم وضع مجدد تحریم ها، ایران اولین مقصد دانه

 هزار تن خریداری کرد. 414بود و 

دولت ترامپ « حداکثر فشار»رسد این صادرات با سیاست  به نظر می

هماهنگ نباشد . در واقع آمریکا تا حاال بر روابط تجاری با تهران 

تقاضای معافیت اروپا از تحریم های ایران را که تسهیل کننده تجارت 

 بشردوستانه است رد کرده است.

اما دالیلی وجود دارد که تجارت کشاورزی آمریکا با ایران ادامه یافته 

ران است. اول این که همکاری بین المللی با تحریم های آمریکا علیه ای

متزلزل شده است. دولت های اروپایی در حال ایجاد یک مکانیزم 

پرداخت جدید برای حفظ رابطه با ایران ، چین و هند هستند و روسیه 

گفته که روابط تجاری با ایران را حفظ میکند. دادگاه عالی الهه به 

تازگی حکم داده که آمریکا تحریم هایش را از تجارت بشردوستانه 

المللی  محصوالت کشاورزی بردارد تا از قوانین بینیعنی غذا و 

 سرپیچی نکرده باشد. آمریکا این حکم دادگاه را رد کرد.

میلیارد دالر به کشاورزان  12از سوی دیگر دولت ترامپ مجبور شد 

آمریکایی کمک کند تا تأثیر جنگ تجاری با چین را جبران کرده 

هش داشته که دلیل درصد کا 95باشد. صادرات دانه سویا به چین 

 اصلی افزایش صادرات این محصول به ایران در ماه اوت بود.

نامد و می  می« تاجر»دست آخر این که ترامپ خودش را یک 

ایران به سمت من باز می گردد و معامله خوبی با هم خواهیم »گوید:

 «.داشت

 فشار و آمریکا های تحریم که  مقامات دولت آمریکا ادعا می کنند

 صورت این در. عادی مردم نه باشد ایران رژیم متوجه باید دیاقتصا

 .یابد ادامه ایران با بشردوستانه معامالت باید

داند ولی می خواهد در را  دولت ترامپ همچنان ایران را دشمن می

برای بهبود روابط در آینده باز بگذارند. توسعه تجارت محصوالت 

 )بازگشت به فهرست( کشاورزی راه حلی برای این هدف است.

 کشاورزی
سوءاستفاده کارخانجات قند از چغندرکاران؛  |مشهد

 تولید خود را ادامه دهد ۹۶تواند با قیمت سال  کشاورز نمی
 (97مهر  1تسنیم )خبرگزاری  

 
مشهد  وگو با خبرنگار تسنیم در غالمحسین هادیزاده در گفت 

اکنون ما شاهد این هستیم که  سفانه هماظهار داشت: متأ مقدس

قراردادهایی که کارخانجات صنایع تبدیلی با کشاورزان برای خرید 

نوعی از کشاورزان  طرفه بوده و به بندند کامالً یک محصوالت آنها می

 .شود سوءاستفاده می

وی بیان کرد: این قراردادها در مورد همه محصوالت نوعی سوءاستفاده 

ای شدیدتر بوده در  گونه ورد چغندر قند وضعیت بههستند اما در م

حالی که قیمت خرید تضمینی تمام محصوالت افزایش داشته اما برای 

 .در نظر گرفته شده است 96این محصول همان قیمت سال 

اکنون قیمت شکر و  عضو هیئت رئیسه خانه کشاورز ایران ادامه داد: هم

ن افزایش را در مورد خرید قند افزایش داشته اما کارخانجات قند ای

چغندر قند در نظر نگرفته و همان قیمت سال گذشته را محاسبه 

 .کنند می

های کارگری  هادیزاده خاطرنشان کرد: این در حالی است که هزینه

ها که در مرحله داشت برای یک  آوری محصول و سایر هزینه برای جمع

ین مسئله به هیچ درصد افزایش داشته و ا 80مزرعه نیاز است بیش از 

 .شود عنوان در نظر گرفته نمی

تواند در  عبارت دقیق باید گفت که کشاورز نمی وی تصریح کرد: به

 96وضعیتی که همه چیز گران شده کاالیش را به همان قیمت سال 

 .ریزی شود بفروشد و قطعاً نیاز است که برای افزایش این قیمت برنامه

ان تصریح کرد: در مورد عضو هیئت رئیسه خانه کشاورز ایر

شود عنوان  گذاری هم باید گفت که این قیمتی که اعالم می قیمت

عبارت دیگر این حداقل  تثبیتی نداشته و عنوان آن تضمینی است به

توان برای باالتر بردن آن  قیمت یک محصول بوده و قطعاً می

 ()بازگشت به فهرست .ریزی داشت برنامه

 شود پای گوجه چینی به ایران باز می
 (97مهر  7تسنیم  )خبرگزاری 

 
، سیدمحمد میررضوی در مصاحبه با رادیو خبرگزاری تسنیم به گزارش

از ابتدای فصل اعالم کردیم میزان گوجه کم است وباید :»اعالم کرد 

نوع شود ولی این کار دیر انجام شد و وزارت صنعت در صادرات آن مم

 «شهریور ماه این مسئله را اعالم کرد.

وزارت صنعت اعالم کرد اگر گوجه گلخانه ای باشد، :»وی ادامه داد 

برای صادرات منعی ندارد و همین امر موجب شد در مرزها گوجه روی 

 «د.بار را گلخانه ای و زیر بار را گوجه معمولی قرار دهن

https://www.tasnimnews.com/
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میررضوی با بیان اینکه قیمت گوجه از زمان اعالم ممنوعیت صادرات 

بخشی از گرانی رب گوجه فرنگی به »تغییری نکرده است، ادامه داد: 

بسته بندی ارتباط دارد؛ چراکه درب و مواد مصرفی بکار رفته در 

 «قوطی های کنسرو نیز گران شده است.

و در کنسروهای گوشتی و گوجه فرنگی پایه کنسرو است »وی افزود: 

غیر گوشتی مصرف می شود و هم اینک برای واردات گوجه فرنگی از 

چین درخواست داده ایم چراکه بیشتر گوجه داخل به عراق صادر شده 

 «است.

همچنین مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره محصوالت غذایی 

افزود:  کشور افزایش قیمت گوجه را ناظر بر بی تدبیری دولت دانست و

افزایش قیمت رب گوجه فرنگی باید زنگ خطری باشد تا برای دیگر »

 «محصوالت برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

کشاورزان در یک سال بقدری گوجه می کارند که برداشت »وی افزود: 

آن حتی به صرفه نیست و باید روی زمین امحا شود ولی در سال بعد 

 «وند و قیمت آن افزایش می یابد.کشاورزان بدنبال کاشت گوجه نمی ر

در همین رابطه علیرضا متبحری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بار 

تا  1000قیمت گوجه »فروشان میدان بزرگ تره بار تهران گفت: 

تومان در میدان تره بار کاهش یافته و گوجه خوب، کیلویی  1500

 «تومان است. 3500

وجیه ممنوعیت صادرات عباسعلی پوربافرانی، نماینده مجلس ضمن ت

وقتی نیاز کشور را تامین نمی کنیم، نباید تبصره »گوجه اظهار کرد: 

 «خاص در نظر بگیریم که امکان صادرات گوجه گلخانه ای فراهم شود.

متاسفانه تصمیمات و عدم نظارت و نیز القائات در جاهای »وی افزود: 

شتری در امر مختلف سبب این اتفاقات می شود و امیدواریم نظارت بی

 «صادرات و تخلفات صورت گیرد.

در بحث کشت گلخانه ای مجوزها ماه ها با مشکل »پوربافرانی افزود: 

رو به رو می شود؛ در حالیکه کشت گلخانه ای در منابع مالی کشور 

ایجاد بهره وری می کند اما متاسفانه برخی افراد در صف دریافت مجوز 

 )بازگشت به فهرست( «برای احداث گلخانه هستند.

های کشاورزی  همکاری ایران و برزیل برای تامین نهاده

 یابد افزایش می
 (97مهر  8تسنیم )خبرگزاری  

 
 شرکت به نقل از پایگاه اطالع رسانی خبرگزاری تسنیم به گزارش

 با مشترک جلسه در رسولی حمید کشاورزی، مایتیح خدمات

سفیر برزیل در تهران، اظهار کرد: راه « ودریگو دی آزردو سانتوسر»

های توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات و واردات نهاده های 

کشاورزی با برزیل بررسی و تصمیم های مناسبی در این زمینه اتخاذ 

 .شده است

مات حمایتی کشاورزی برگزار شد، در این نشست که در شرکت خد

برخی مدیران شرکت های پتروشیمی و وزارت امورخارجه حضور 

  .داشتند

طبق آمارها، بخش کشاورزی کشور سالیانه به چهار میلیون تن کود 

 400میلیون و  2پایه )اوره، فسفاته و پتاسه( نیاز دارد که فقط نزدیک 

؛ زیرا میانگین مصرف کود هزار تن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

تر است و  در بخش کشاورزی ایران نسبت به میانگین جهانی پایین

 .آنان بیش از این میزان کود مصرف نمی کنند

هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در ذخایر  300کشور 

راهبردی خود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار کشاورزان 

 .قرار می گیرد

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارایه خدمات مناسب به 

کارگزاری اقدام به توزیع کود، آزمون  3400کشاورزان، با فعال کردن 

 1559خاک، مشاوره مصرف کود و حتی فروش تلفنی کود با سامانه 

هزارنفر از کشاورزان عضو باشگاه کشاورزان  100بین یک میلیون و 

 .کرده است

گی با سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، قیمت براساس هماهن

)بازگشت  .کودهای یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت می ماند

 به فهرست(

 تفاهمنامه در بخش کشاورزی امضا کردند ۳ایران و ترکیه 
 (97مهر  11تسنیم )خبرگزاری  

 
، محمود حجتی در خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ای خود در محل وزارت جهاد کشاورزی اظهار  نشست با همتای ترکیه

کرد همکاریها در بخش کشاورزی میان ایران و ترکیه باید توسعه یابد 

شور و ما معتقدیم که رقم فعلی تجارت میان دو کشور برای دو ک

هایی درباره مسائل ارزی  همسایه مورد تایید نیست؛ البته محدودیت

 .وجود دارد که ملت ایران و حتی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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وی همچنین درباره تجارت ترجیحی میان دو کشور افزود: مسئول 

تجارت ترجیحی در کشور ما وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ما 

 .افق موجود میان دو کشور همکاری خواهیم داشتنیز در قالب تو

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: باید از ملت و دولت ترکیه تشکر کرد 

های گذشته و فشار فعلی آمریکا همواره کنار ایران  که با وجود تحریم

 .بوده است

های مختلف از جمله  توانند در زمینه وی تصریح کرد: دو کشور می

ه با هم کار کنند که هم اینکه نقشه راهی برای دامپزشکی و قرنطین

 این امر تدوین شده است،

حجتی خاطرنشان کرد: فعالیتهای ما در زمینه باغداری نیز کماکان 

ادامه دارد به طوری که ما با همکاری فنی ترکیه توانستیم پیوند گردو 

 .را در کشورمان انجام دهیم

ه ما تاکید داریم برخی از وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به انیک

کاالها را در داخل کشور خودمان تامین کنیم به خاطر همین 

 .توانیم آنها را از ترکیه وارد کنیم نمی

ای حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز  بنابراین گزارش همتای ترکیه

در این نشست گفت: وضعیت تجارت دو کشو ر با وجود اینکه با 

هایی  مناسب نیست اما امیدواریم با تفاهمنامهیکدیگر همسایه هستند 

 .رسد این همکاریها افزایش یابد که امروز به امضا می

وی افزود: ما همچنین عالقه داریم که از تجربیات ایران در زمینه تولید 

 .گیاهان دارویی استفاده کنیم

بنابر این گزارش معاونین کشاورزی دو کشور در حضور وزرای 

همنامه در زمینه باغبانی، دامپزشکی و زنبورداری به کشاورزی سه تفا

  )بازگشت به فهرست( .امضا رساندند

 ۸۰ساله صادرکننده نمونه استانی شد/ ایجاد ۲۷کارآفرین 

 نفرشغل با صادرات گیاهان دارویی
 (97مهر  13تسنیم )خبرگزاری  

 
، این روزها که گالیه خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

بسیاری از جوانان جویای کار نبود فرصت شغلی است، برخی از جوانان 

که آنها معطل ایجاد شغل و تحقق  مانند قاسم و یاسر شاکری بدون این

فته و تا جایی با سراغ کارآفرینی ر های مسئوالن باشند به شعار و وعده

توان اسامی  اند که امروز می کسب دانش و تکنولوژی روز پیش رفته

 .آنها را میان صادرکنندگان کشور در محصوالت تولیدی مشاهده کرد

در شهرستان کاشمر در استان خراسان  1364قاسم شاکری در سال 

گوید: تقدیر چنان  رضوی متولد شده است. وی درباره زندگی خود می

سالگی از نعمت داشتن پدر محروم شدم لیکن  خورد که در پنج رقم

رغم داشتن چند فرزند کوچک همت خود را بر تربیت و  مادرم علی

مراقبت از ما قرار داده و هم جایگاه پدر و هم نقش مادر را برای 

در  1382خانواده ایفا کردند. پس از اتمام دوره دبیرستان در سال 

شگاه حکیم سبزواری مشهد پذیرفته شدم و رشته مهندسی برق در دان

در مقطع کارشناسی  1388پس از اخذ مدرک کارشناسی در سال 

دانشگاه آزاد اسالمی تهران ادامه  (MBA) ارشد مدیریت اجرایی

مندی من به دنیای تجارت و کسب و کار  تحصیل دادم. تمایل و عالقه

وکار  وزه کسباز دوره نوجوانی آغاز شد و فعالیت جدی خود را در ح

سالگی پس از ورود به دانشگاه شروع کردم و این موضوع 20در سن 

همراه عالقه و اعتماد به نفس من سکوی پرشی برای ورود به بازار  به

کار برایم مهیا ساخت. با عملیاتی نمودن ایده نو و جدید از سوی 

برادرم در صنعت تجارت صادرات گیاهان دارویی و معطر به اروپا فصل 

 .جدیدی از زندگی من رقم خورد

نام یاسر تحصیالت عالیه خود را در کشور  در آن زمان برادر بزرگترم به

گذراند و با توجه به این موضوع که عمده مواد اولیه در  آلمان می

ویژه آلمان مبنای  صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و دارویی اروپا به

معطر در بازار اروپا در ذهن گیاهی دارد ایده فروش گیاهان دارویی و 

وهوای ایران و پیشینه  پشتوانه اقلیم چهارفصل آب ما شکل گرفت که به

انداز  چندهزار ساله ایران در تولید و استفاده از گیاهان دارویی چشم

 .داد خوبی را در آینده این صنعت فراروی ما قرار می

 بیشتر بخوانید

 سازی تکنولوژی هلندی  ای که با بومی کشاورززاده

 شغل ایجاد کرد 345

 گیاهان شرکت خانواده، مالی پشتوانه با 1383 سال دربر همین مبنا 

 سال در شرکت این فروش محموله اولین و نموده ثبت را پرند معطر

 مأموریت و بیانیه که آنجا از. گردید صادر آلمان مقصد به 1384

 کاالهای کیفیت ارتقاء راستای در نو نگرشی پرند، شرکت سازمانی

چندی نگذشت که کاالهای این شرکت نزد مشتریان  بود خود صادراتی

 .رو گردید اروپایی با اقبال و استقبال گسترده روبه

جهت دستیابی به محصوالت باکیفیت و مطابق با استانداردهای 

درات، اقدام به جهانی، کنار تأمین محصوالت مورد نیاز خود جهت صا

ترویج و آموزش کشاورزان در زمینه کاشت گیاهان دارویی و معطر در 

های  های استان خراسان رضوی نمودیم و با برگزاری کالس شهرستان

آموزشی و ترویجی برای کشاورزان در روستاها و عقد قرارداد خرید 

تضمینی محصوالت، فرآیند کاشت محصوالت جدید کشاورزی با نیاز 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/03/1811161/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-345-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/03/1811161/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-345-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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توانست حرکتی در راستای  کم را در منطقه آغاز کردیم که میآبی 

های کالن وزارت جهاد کشاورزی در توسعه مشارکت  سیاست گذاری

 .شمار آید بخش خصوصی و از راهکارهای حفظ منابع آب استان به

به گزارش تسنیم، این اقدام این دو کارآفرین روشی نوعی در ایجاد 

در راستای « شت مبتنی بر قراردادک»باشد. طرح  اشتغال نیز می

اشتغال روستایی نیز نوعی از اجرای این قرارداد است. از محورهای 

وکارها به  اصلی مداخله در ایجاد اشتغال پایدار روستایی اتصال کسب

بازار است. ساختار عمده کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی، 

های  پایدار به زنجیره بنگاههای کوچک بدون اتصال»ساختاری مملو از 

پذیری باالی  است که این موضوع سبب آسیب« ارزش و تولید

های خرد کشاورزی در کشورهای مختلف شده است. وجود  بنگاه

وری را در بخش کشاورزی با  های چندسطحی، سودآوری و بهره واسطه

چالش مواجه کرده است و اطمینانی به تولید بهینه و با استاندارد کمی 

 .وجود نیامده است ی برای محصوالت کشاورزی و دامی بهو کیف

های مطمئن در بازارهای  دلیل نبود رویه های بزرگ به همچنین شرکت

داخلی و خارجی از ثبات قیمت و حجم تولید برای عقد قرارداد 

 قرارداد و سفارش تحت تولید یابرخوردار نیستند. عدم اتصال مناسب 

 کشاورز برای را مالی مناسب درآمد رف،ط یک از تولید های زنجیره به

ورد و از طرف دیگر، اطمینان و تداوم سفارش از سوی آ نمی وجود به

وجود  خریداران و کاهش کمیت و کیفیت را در بنگاههای بزرگ به

موقع و با  آورده است. عدم اطمینان به خرید و تأمین مناسب و به

های بزرگ و  نگاهکیفیت مطلوب همواره یکی از مشکالت اصلی ب

صادراتی بوده است. این عدم اطمینان فشارهای مختلفی را از سوی 

خریداران محصوالت این شرکتها، از نظر قیمت، زمان دسترسی، میزان 

کند که در نهایت باعث کاهش سطح  سفارش و تثبیت قیمت ایجاد می

ها  پذیری و عدم توسعه مطلوب این بنگاه سودآوری، کاهش توان رقابت

 .شود می

روز در جهت  های مختلف و به گیری از روش این دو کارآفرین با بهره 

 .اند پذیری بنگاه خود پیش رفته کاهش آسیب

اندازی مزارع نمونه و کاشت مواد اولیه مورد نیاز  کند: با راه وی بیان می

و دستیابی به بازارهای بیشتر وجود یک حلقه گمشده در چرخه تولید 

مندی از یک واحد مکانیزه تولید، فرآوری و  بهره نمایان شد و آن

بندی گیاهان دارویی و معطر بود که مدیران شرکت را بر آن  بسته

داشت تا با استفاده از تسهیالت بانکی و اندوخته سالهای پیشین 

تجارت خود، نسبت به احداث یک کارخانه مدرن و مجهز با 

 .استانداردهای روز دنیا اقدام نمایند

 نفری در بازه زمانی کوتاه80اد اشتغال ایج *

در این میان با ورود برادرم محمد شاکری به چرخه کار سرعت حرکت 

مدت و بلندمدت شرکت پرند با افزایش چشمگیری  های کوتاه برنامه

-در شهرستان کاشمر و فارغ  1369رو گردید. وی متولد سال  روبه

اسالمی مشهد  التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد

وکار خانوادگی ما  باشد و همزمان با تحصیل در دانشگاه به کسب می

-عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت فعالیت می اکنون به وارد شد و هم

مقیاس  سازی زمینی به پس از خرید و آماده 1388نماید. در سال  

مترمربع در شهرک صنعتی شهرستان کاشمر و احداث  5000

آالت ساخت  تولیدی شرکت با خرید و نصب ماشین ساختمان اداری و

افتتاح و  1390کشور آلمان، کارخانه تولید گیاهان معطر پرند در سال 

نفر نیروی کار آغاز گردید و دیری  20کارگیری  تولید آزمایشی آن با به

 .نفر پرسنل در این شرکت مشغول به کار شدند 80نپایید که تعداد 

، میزان فروش 1391آمیز در سال  قیتپس از تولید آزمایشی موف

 1392شدت افزایش پیدا کرد تا جایی که در سال  شرکت پرند به

عنوان صادرکننده نمونه استانی از طرف سازمان صنعت و معدن و  به

تجارت استان خراسان رضوی انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت 

سوی وزارت  عنوان صادرکننده نمونه ملی از به 1394همچنین در سال 

 .صنایع و معادن انتخاب گردید

های فراوان با  رغم مشکالت و سختی شرکت گیاهان معطر پرند علی

های مدون از جمله ارتقاء سطح  اتکال به پروردگار و داشتن برنامه

 10کیفیت و استاندارد کاالهای صادراتی خود ساالنه نزدیک به 

اورزی کشور را به شده در صنعت کش میلیون دالر محصوالت فرآوری

 .کند بازارهای اتحادیه اروپا و شرق آسیا عرضه می

 پیام کارآفرینی به جوانان*

های انسان  رسیدن و دستیابی به موفقیت همواره جزئی از دغدغه

خصوص در آغاز دوره جوانی است که انسان با رسیدن به موفقیت، به  به

 .دهد اهداف، آرزوها و تمایالت خود پاسخ می

ی کاری بخش بزرگی از دنیای مدرن و پیشرفته انسان امروز شده زندگ

کننده کیفیت زندگی آینده هر انسان باشد و اولین  تواند تعیین که می

شرط رسیدن به آن، کار توأم با تالش، پشتکار و امید به آینده است اما 

نام صبر در جوهره کار و تالش چنین امری  بدون آمیختن کیمیایی به

های  زبانی دیگر کارآفرینی برای جوانان خلق ایده سازد، به ن میرا ناممک

مدت و  های کوتاه نو در دایره صبر، تالش و ایستادگی در راستای برنامه

 .بلندمدت است

 قاسمافتخارات شرکت گیاهان معطر پرند و سوابق کاری 

 شاکری

 : ثبت شرکت1383سال 

 رات آن به آلمانبندی اولین محموله فروش و صاد : بسته1384سال 
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عنوان تولیدکننده نمونه گیاهان  : انتخاب و معرفی به1385سال 

 دارویی شهرستان کاشمر

اندازی مزارع الگویی و ترویج و آموزش کاشت گیاهان  : راه1386سال  

عنوان تولیدکننده  دارویی به کشاورزان خراسان رضوی و انتخاب به

 نمونه گیاهان دارویی خراسان رضوی

 گیری اندازی واحد اسانس : راه1388سال 

 : خرید زمین و احداث واحد تولیدی جدید1388سال  

 90عنوان جهادگر نمونه دهه  : انتخاب و معرفی به1390سال 

 : آغاز تولید آزمایشی در واحد تولیدی جدید1391سال 

عنوان صادرکننده نمونه استانی در  : انتخاب و معرفی به1392سال 

 هان دارویی و صنعتیزمینه صادرات گیا

عنوان صادرکننده نمونه استانی در  : انتخاب و معرفی به1393سال 

 زمینه صادرات گیاهان دارویی و صنعتی

عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی  : انتخاب و معرفی به1394سال 

 در زمینه صادرات گیاهان دارویی و صنعتی

ن نمونه شهرستان عنوان کارآفری : انتخاب و معرفی به1395سال 

 کاشمر و استان خراسان رضوی

عنوان صادرکننده نمونه استانی در  : انتخاب و معرفی به1395سال 

 زمینه صادرات گیاهان دارویی و صنعتی

بیان  برداری از طرح توسعه عصاره شیرین اندازی و بهره : راه1396سال 

 مترمربع 3000مساحت  به

ن صادرکننده نمونه استانی در عنوا : انتخاب و معرفی به1396سال 

 زمینه صادرات گیاهان دارویی و صنعتی

عنوان  : انتخاب آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت پرند به1396سال 

آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و غذا و داروی خراسان رضوی در 

های گیاهی در  کش زمینه آزمایشگاه تشخیص باقیمانده سموم و آفت

 مواد غذایی

 
  )بازگشت به فهرست( 

 کمک فائو به ایران برای ایجاد ارزش افزوده زعفران
 (97مهر  16تسنیم )خبرگزاری  

 
 سازمان  رسانی اطالع پایگاه  به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش

زیر، رئیس هیات و معاون شیرزاد، حسین ایران، ستاییرو تعاون مرکزی

مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، پیرامون 

 ارزش زنجیره خصوص در فائو با همکاری های اخیر، میان این سازمان

 اسالمی جمهوری نمایندگی دفتر آمادگی اعالم پیرو: گفت زعفران

 چارچوب در فائو با سازمان این ریهمکا زمینه ایجاد مورد در ایران

وسعه توان بازاریابی محصوالت داخلی و بهبود توان تولیدی و ت

های روستایی و کشاورزی ، مکاتبه رسمی در  صادراتی شبکه تعاونی

این مورد با دفتر مذکور در ایتالیا انجام شده است. در این مکاتبه 

های روستایی و  یضمن اشاره به جایگاه و نقش سازمان و شبکه تعاون

کشاورزی در بخش کشاورزی کشور بویژه کارکردهای آن در توسعه 

بازار و بازرگانی محصوالت کشاورزی، آمادگی همکاری تجاری این 

های اروپایی بویژه در امور بازاریابی و توسعه محصول با  سازمان با طرف

 .محوریت زعفران و اهمیت راهبردی گیاه زعفران اعالم شده است

افزود: در این زمینه محصوالتی با ارزش افزوده باال و دارای مزیت  وی

داخلی مانند زعفران)با تاکید برتقویت ماده موثره آن یعنی کروسین، 
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و سافرانال(و خواص دارویی آن از سوی سازمان مرکزی سین وکروپیکر

های سراسری  تعاون روستایی ایران مورد نظر بوده و به آمادگی اتحادیه

های روستایی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی  یتعاون

 .ایران برای مشارکت در این زمینه نیز اشاره شده است

 حسین شیرزاد افزود: با پیگیری و برگزاری جلسات مشترک توسط 

 در داسیلوا  فائو کل مدیر ایران، اسالمی جمهوری نماینده عمادی

 های کمک ارائه برای دخو پیشنهاد جاری، سال ماه مرداد 31 تاریخ

حمایت از توسعه پایدار زنجیره ارزش زعفران کشور، " جمله از فنی

بهبود ارزش افزوده و محصوالت جنبی، حمایت از نشانه جغرافیایی 

ها و شرکتهای  از طریق تقویت تعاونی (GI زعفران ایران)نشانه

 را ارائه نموده و "خصوصی و بطور کلی تقویت ساختار زنجیره ارزش

ضمن ابراز تمایل فراوان به همکاری، خواستار اعزام هیئتی از فائو به 

 .ایران برای بررسی راهکارهای پیش رو شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد فائو این 

همکاریها از طریق مرکز سرمایه گذاری فائو در خصوص اجرای طرح 

م خواهد شد. عالوه بر آن پیشنهاد توسعه زنجیره ارزش زعفران انجا

شده است تا با استفاده از الگوهای موفق در زمینه تحلیل بازار 

، طرح هایی ویژه در مورد  "تحلیل بازار زعفران"محصوالت مانند 

 .محصول زعفران نیز اجرا شود

وی تصریح کرد:در این زمینه تبادل نظرات کارشناسی در مورد نحوه 

های عملیاتی و  بویژه تاکید سازمان بر برنامه انجام این مبادالت و

های مطالعاتی در دست اقدام است.نکته قابل  اجرایی و گذار از ارزیابی

ذکر دیگر اینکه با ابتکار سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور برای 

نخستین بار کنترل کیفی محصول و تعیین گرید)درجه( زعفران بر 

فولوژیک( توسط آزمایشگاههایی اساس شکل ظاهری ) خصوصیات مور

جهت کنترل کیفی محصول زعفران و کارشناسان مجرب انجام خواهد 

شد. آزمایشگاههای همیار بکارگرفته شده در طرح شامل آزمایشگاه 

روبینا گل پاسارگاد )تایبا(، آزمایشگاه کیان طوس )تربت حیدریه(، 

گاه آتکام آزمایشگاه پژوهشکده علوم صنایع غذایی )مشهد(، آزمایش

)دانشگاه فردوسی مشهد( ، آزمایشگاه مصطفوی )مشهد( ، آزمایشگاه 

تستا ) مشهد( وآزمایشگاه تروند زعفران قائن ) قائن خراسان جنوبی( 

مباشر خرید زعفران در استان خراسان  3بوده که با حضور تعداد 

 .مباشر انجام گردید 6مباشر در خراسان جنوبی مجموعا  3رضوی و 

د در خاتمه اظهار داشت: در حال حاضر سهم کنونی ایران از شیرزا 

رود همکاری سازمان  بازار جهانی زعفران پایین است و انتظار می

مرکزی تعاون روستایی با فائو در انجام مطالعات علمی زنجیره ارزش و 

تأمین زعفران، کشت قراردادی ، تدوین استانداردهای جامع محصول 

ری زعفران، معرفی رسمی برند ملی زعفران زعفران در کشور، فرآو

ایران در بازارهای هدف ، حضور پر رنگ و قوی تجار ایرانی در بازارهای 

 .جهانی و گرفتن سهم بیشتر بازار، منشاء اثرات مفیدی واقع گردد

 )بازگشت به فهرست(

 زنجیره تولید سیب در کشور ایجاد شد
 (97مهر  23نیم تس)خبرگزاری  

 
 ارگانیک انجمن عمومی روابط به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش

 ایرانیان سیب زنجیره تشکیل جزییات مورد در نورانی سیدرضا ایران،

 با گذشته روز: گفت کشاورزی محصوالت زنجیره نخستین عنوان به

 اتحادیه جمله از سراسری های اتحادیه و ها تشکل نمایندگان حضور

ای تعاونی ه اتحادیه و باغداران اتحادیه ، کشاورزی محصوالت ملی

روستایی و شجری نماینده بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مباحث 

 نورانی رضا سید تشکیل زنجیره سیب بررسی و نهایی شد و همچنین

 .گردید انتخاب ایرانیان سیب زنجیره رئیس عنوان به

وی اظهار داشت: نخستین هدف تشکیل این زنجیره این است که 

 زنجیره این سهام از درصد 60 باغداران زیر چتر حمایتی قرار گیرند و

 زنجیره سهام از از درصد 20 این کنار در .است باغداران به متعلق

 ددرص 10 و جانبی صنایع درصد 10 صادرکنندگان، به متعلق سیب

 .به بخش حمل و نقل است متعلق زنجیره این سهام

نکته دیگری که رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران به آن اشاره 

کرد بحث ذخیره سازی سیب به عنوان یکی از نکات مهم درنگهداری 

 سازی ذخیره پس این از خوب محصول و صادرات آن است که

 زنجیره طریق از بازار متنظی و عید شب برای ویژه به سیب استراتژیک

 .سیب انجام می شود

 سیب های استان تمام نورانی بر این نکته هم تاکید کرد که از این پس

 بندی بسته روی که شوند می مشخص کد یک داری کشور خیز

 بازارهای در ویژه به مشکل بروز صورت در و شود می درج محصول

 .دبو خواهد شناسایی قابل آن تولید مبدا صادراتی،

وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر برای ارتقای بسته بندی، 

سورت بندی، کاهش واسطه گری و قیمت تمام شده ورفع موانع 

صادراتی طرح تشکیل زنجیره های مختلف از جمله زنجیره شیر، 

زنجیره محصوالت استراتژیک از جمله سیب و گیاهان دارویی را در 

سیب به عنوان نخستین زنجیره دستور کار قرار داد که زنجیره 
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  .محصوالت کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد

 )بازگشت به فهرست(

 صنعت
 تولید تحت فشار تحریمِ داخلی است

 (97مهر  1تسنیم  )خبرگزاری 

 
ابوالفضل روغنی درباره مشارکت بخش   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

خصوصی در طرح توانمندسازی گفت: وزارت صنعت یک برنامه 

استراتژی توسعه صنعت نداشته است. این پروژه بسیار خوب است و 

بسیار قدم خوبی است اما زیرساخت های الزم برای این کار فراهم 

شده نه زیرساخت ها فراهم  نیست. در این طرح نه منابع الزم تعریف

است. تولید داخل مشکالت جدی دارد و صنعت حال و روز خوبی 

 .ندارد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی افزود: امروز با افزایش دالر و 

صادرات وضعیت برای برخی شرکت ها خوب است اما مابقی صنایع 

 .کشور اوضاع خوبی ندارند و تحت فشار هستند

نعت کشور ما با بحران قیمت تمام شده مواجه است. در او افزود: ص

شرایط فعلی اقتصاد و سیاست به هم گره خورده به نحوی که حتی 

 .دوستان ما نیز ما را تحریم می کنند

روغنی در ادامه گفت: صنعت کشور ما صنعت بهره وری نیست چون 

 تکنولوژی ها قدیمی است و نیاز به بازسازی و نوسازی صنایع کشور

داریم. به طور مثال؛ صنعت نساجی ما که در روزگاری حرف اول را می 

زد اکنون حال و روز خوبی ندارد بنابراین نیاز به بازسازی و نوسازی 

 .دارد

او افزود: قانون بهبود کسب و کار دولت را مکلف کرده در تمام زمینه 

ها باید با بخش خصوصی مشورت کند. دولت از ما دعوت می کند اما 

 .از نظرات کارشناسی تشکل ها استفاده نمی شود

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره افزایش توانمندسازی 

تولید در شرایط فعلی گفت: به دلیل اینکه زیرساخت ها آماده نیست 

تولید ظرفیت افزایش توانمندسازی را ندارد. منابع الزم وجود ندارد و 

ن سخت گیرانه در کشور هستند، واحد های تولیدی در گیر قوانی

 .اقتصاد ما هنوز دولتی است و اقتصاد ما هنوز خصوص نشده است

او افزود: این طرح چون بدون مقدمه و بدون درنظر گرفتن مشکالت 

 .ایجاد شده، خلق الساعه است

روغنی گفت: تحریم وقتی شروع شد برنامه های دولت دقیق اجرا نشد 

. وقتی ما منابع الزم را نداریم و برنامه و دولت برنامه مدونی نداشت

ریزی نداریم برنامه کامل نمی شود و با توجه به شرایط تصمیمات 

)بازگشت  .دولت را کارشناسانه نمی دانیم چون هدررفت منابع باالست

  به فهرست(

مشکل تولید پودر شوینده/ دستور  ۲دالر و ماده اولیه 

 ها زیر پای پتروشیمی شریعتمداری
 (97مهر  1تسنیم )خبرگزاری  

 
، خبرگزاری تسنیم جمشید فروزش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی

با اشاره به اینکه متأسفانه امروز تولید کنندگان در دریافت ارز از بازار 

دی روبرو هستند، اظهار داشت: ارز در بازار ثانویه با مشکالت متعد

هزار  9تومان و یورو با قیمت  700هزار و  8تا  300هزار و  8ثانویه از 

شود اما مشکل اینجاست ما  تومان عرضه می 800هزار و  9تا  200و

های خود را باطل  برای دریافت ارز مورد نیاز خود باید چندین بار فیش

 .ارز ناچیزی دریافت کنیم کنیم تا در نهایت بتوانیم

های  وی با بیان اینکه معموال زمان دریافت ارز از تاریخ صدور فیش

 برای ماه 4 مجبوریم ما متأسفانه: گفت است، روز 45 تا ماه یک ارزی

 .ندگی کنیمدو ارز دریافت

دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده تصریح کرد: امروز 

ها برای دریافت ارز هستند. هیچ  تولیدکنندگان سرگردان در صرافی

ها نیست و فقط این تولیدکننده است  کس پاسخگوی این سردرگمی

 .که باید تاوان شرایط موجود را بپردازد

فروزش با اعالم اینکه قرار بود دالر حاصل از صادرات محصوالت 

ها به  پتروشیمی وارد بازار ثانویه شود، افزود: از هفته پیش پتروشیمی

های مجاز پرداخت  ره چکانی دالرهای خود را به صرافیصورت قط

 .کردند که این موضوع اصال جوابگوی نیاز باالی بازار نیست

 کشور داخل از تولیدی واحدهای اولیه مواد تأمین به وی در ادامه

اشاره کرد و گفت: امروز عالوه بر تأمین مواد اولیه از محل واردات، در 

ها قیمت مواد  به نحوی که پتروشیمیداخل کشور نیز مشکل داریم 

برابر کرده و ضمن لغو سقف رقابت مواد را در بورس با  5اولیه را 

فروشند به عنوان نمونه مواد اولیه واحدهای  چندین برابر قیمت می

هزار تومان بود اما  6شوینده پیش از لغو سقف رقابت در بورس کاال 
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ت جالب اینجاست فقط هزار تومان رسیده اس 22این رقم امروز به 

توانند از بورس کاال خریداری کنند که نام خود را  تولیدکنندگانی می

 .سایت بهین یاب درج کرده باشند

دبیر انجمن شویندگان با تأکید براینکه در تأمین مواد پلیمری 

واحدهای خود با مشکل زیادی روبرو هستیم اظهار داشت: براساس 

ها مواد پلیمری مورد نیاز واحدها را در  نامه وزیر قرار بود پتروشیمی

بورس کاال با قیمت مناسب عرضه کنند اما متأسفانه آنها این موضوع را 

رسانند.  قبول نکرده و همچنان مواد را با قیمتهای باال به فروش می

 150های شوینده از  افزایش قیمت این مواد اولیه باعث شده تا بطری

 .تومان برسد 700تومان به 

زش با طرح این پرسش که چرا تولیدکننده امروز در خرید مواد فرو

اولیه داخلی باید مشکل داشته باشد، افزود: اگر نمی توانیم فروش مواد 

 توانیم می چگونه اولیه داخلی به تولیدکنندگان را مدیریت کنیم

 فهرست( )بازگشت به  .کنیم ساماندهی را اولیه مواد واردات موضوع

 کند ها صنعت خودرو کشور را تهدید می حضور چینی
 (97مهر  2تسنیم  خبرگزاری) 

 
 مرکز  ، مطابق گزارشخبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 منشاء با چینی خودروهای سهم بررسی به که مجلس های پژوهش

 قطعات واردات عمده سهم است پرداخته کشور خودروی بازار از چینی

 و است داخل مونتاز چینی خودروهای به مربوط چین از منفصله

 که خودرو بازار بر ارز، گذاری قیمت و تخصیص رویه در تغییر هرگونه

درصد است،  17خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود  سهم

تواند موجب بروز و تشدید شوک ها به  قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و می

 .بازار خودروی کشور شود

قطعات منفصله در گروه کاالهای واسطه ای) گروه دوم( طبق تقسیم 

بندی گروه های چهارگانه کاالیی وزارت صمت، قرار گرفته است. تا 

قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ارز ثانویه ، ارز 

مرجع محاسبه  نرخ ارز ه تأمین کنندگان قطعات منفصله باپرداختی ب

شد که پس از ارائه این بسته ، مقرر شد که براساس نرخ توافقی،  می

ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان 

بازار ثانویه و قیمت ارز ودروهای چینی مونتاز داخل، با فرضارز بری خ

شود قیمت این مدل خودروها در  آزاد سازی قیمت ها، پیش بینی می

 .نیمه دوم سال با رشد چشم گیری مواجهه شوند

درت خرید مشتری ، بیم آن این در صورتی است که با توجه به ق

رود که با عدم استقبال مشتری ها، شرکت های فعال در این زمینه  می

 .با بحران های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند

درصدی بازار داخل در اختیار  17بنابراین با قرار گرفتن حدود 

خودروهای با منشاء چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها 

درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و  20د حدو

شود که بازار  مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، این حقیقت آشکار می

 و بوده پذیر آسیب بسیار چینی خودروهای ناحیه از کشور  خودرو

 خود حاکمیتی های سیاست در باید تجارت و معدن صنعت، وزارت

 انداز چشم کردن اجرایی و اصالح خصوص به خودروسازی صنعت برای

، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل در  1404و در افق خودر صنعت

درصد پیگیری  10خصوص خودروهای چینی را به طور متوسط سالی 

 .و اجرایی کند

های مجلس در مورد سهم  برای دریافت گزارش کامل مرکز پژوهش

)بازگشت به  .کلیک کنیداینجاخودروهای چینی در بازار کشور

 فهرست(

 شود خط تولید تایرهای فوق سنگین در زابل ایجاد می
 (97مهر  2تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از ایدرو، رضا الهیاری با اشاره به  خبرگزاری تسنیم به گزارش

فراهم شدن زیر ساخت های مهیا شده در زمین پیش بینی شده جهت 

 سال  دوم نیمه از  آالتاجرای طرح گفت : عقد قرارداد جدید ماشین 

 بر و شروع نفر 120 اییز اشتغال و یورو میلیون 10 حدود با جاری

 .می رسد پایان به ماه 18 مدت طی برنامه اساس

 در مصرفی کاالی عنوان به تایر داخلی تولید  وی با بیان اهمیت

 تصریح کشور ای جاده نقل و حمل ناوگان نیز و خودرو تولید صنعت

 بر عالوه زابل شهرستان در هامون تایر آریا کارخانه در است قرار: کرد

 –و تایرهای کامیونی   PCR سواری تایر  سنگین، فوق تایرهای

هزار تن در سال به تولید 50در مجموع با ظرفیت   TBR اتوبوسی

 .برسد

الهیاری افزود: از جمله اقدامات در اجرایی شدن طرح تولید تایرهای 

با شرکت سابیر و   EPC+Fقرارداد انعقاد به میتوان  سبک و سنگین

 اتمام و شرکت 28 کیفی ارزیابی و  ی اولیهانجام عملیات زیر ساخت

 .شاره کردا بچینگ فونداسیون
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 خودرو  صنعت تایر بخش مهمی از قطعات اصلی زنجیره تامین صنعت

 تولید و مستقیم اشتغال 15000 حدود داشتن اختیار در با که است

 رشد در توجهی قابل شایان نقش ، دالر میلیون800 به نزدیک سالیانه

 علت به هامون تایر آریا کارخانه.  است دارا را داخلی لصناخا تولید

 ع شدن در منطقه کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان با سرمایهواق

گذاری صددرصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دست 

 )بازگشت به فهرست( .احداث است

 سازد ها تایر می ایران با فرانسوی
 (97مهر  3تسنیم  )خبرگزاری 

 
، این تفاهم نامه همکاری آموزشی و فنی خبرگزاری تسنیم به گزارش

روز سه شنبه در حاشیه دومین روز از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 

ه و یک گروه ایران پالست بین اتحادیه الستیک و پالستیک فرانس

 صنعتی ایرانی فعال در عرصه تایر به امضا رسید؛ دنیس وایان

(Dennis Vayan)  رئیس اتحادیه الستیک و پالستیک فرانسه و

مدیرعامل گروه صنعتی بارز این تفاهم نامه را منعقد « پرویز اخوان»

 .کردند

د نامه در هفت بن اخوان درباره جزئیات این تفاهم نامه گفت: این تفاهم

تهیه شده که شامل طراحی تایر، طراحی مواد تشکیل دهنده آن، 

مدیریت تولید تایر، کیفیت مواد اولیه و استاندارد سازی، مسائل 

 .بهداشت و ایمنی، تعمیر و نگهداری و مدیریت لجستیک است

وی افزود: این گروه صنعتی از یک واحد تحقیق و توسعه مناسب 

تحقیقات در غرب آسیا به شمار می  برخوردار است که بزرگترین مرکز

رود و امضای این تفاهم نامه در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه 

 .آمریکا علیه ایران، حاصل تالش این تیم تحقیقاتی بوده است

مدیرعامل گروه صنعتی بارز نیز در این برنامه تصریح کرد: اتحادیه 

ا در این صنعت الستیک و پالستیک فرانسه، اتحادیه شماره یک اروپ

های بزرگی از جمله میشلن و کندیننتال با آن  است که شرکت

 .کنند همکاری می

 -E)این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: دریافت استاندارد روز اروپا

mark)  در حوزه تایر که از شرکت پژو فرانسه اخذ شد، عامل اصلی

ین تفاهم ترغیب کننده اتحادیه الستیک و پالستیک فرانسه برای عقد ا

 .نامه بود

وی اضافه کرد: این شرکت ایرانی با تهیه الستیک های مناسب برای 

موفق به کسب استاندارد  301و پژو  2008خودروهای پسابرجامی پژو 

روز اروپا در صنعت تایر شد و اینک با قرار گرفتن در پنل شرکت پژو، 

 .جزو تامین کنندگان اصلی آن در سطح جهان به شمار می رود

در این مراسم رئیس اتحادیه الستیک و پالستیک فرانسه افزود: ایران 

برد و به  اکنون در یک شرایط گذار ناشی از مسئله تحریم ها به سر می

توان در شرایط کنونی از فناوری و انتقال آن صحبت  همین دلیل نمی

به میان آورد؛ با این حال در زمینه انتقال دانش و آموزش نیروها 

 .هایی را در برنامه داریم فعالیت

به گفته وایان، این اتحادیه در تالش است دانش بازیافت الستیک را به 

 .شرکت ایرانی منتقل کند

هزار تن تایر در  350آمارهای منتشر شده نشان می دهد، سالیانه 

هزار تن آن تولید داخل است، عمده  250کشور مصرف می شود که 

 .دونزی و کره جنوبی صورت می گیردواردات تایر از چین، هند، ان

 )بازگشت به فهرست(

 های پیشرفته مجتمع تولید باتری ۲افتتاح 
 (97مهر  6تسنیم  )خبرگزاری 

 
 مجتمع بزرگ طراحی و تولید انبوه 2، خبرگزاری تسنیم به گزارش

محصول  11های صنعتی و خودرویی پیشرفته نسل جدید و  باتری

های پیشرفته نظامی با حضور وزیر دفاع و  راهبردی جدید ذخیره سازی

های مسلح امروز در سازمان توسعه منابع انرژی این  پشتیبانی نیرو

 .وزارتخانه افتتاح شد و به بهره برداری رسید

از  97اره به نامگذاری سال امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم با اش

جانب مقام معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی گفت: افتتاح 

خطوط تولید باتری های نسل جدید پیشرفته صنعتی و نظامی مصداق 

بارزی از تحقق جهادی اقتصاد مقاومتی و رفع وابستگی به خارج از 

متخصص کشور و تکیه بر توان داخلی از جانب فرزندان متعهد و 

 .صنعت دفاعی در مجموعه وزارت دفاع است

وی ضمن بازدید از همه خطوط و تجهیزات در سازمان توسعه منابع 

انرژی وزارت دفاع توان علمی و عملی کارشناسان این مجموعه را در 

رفع گلوگاه های علمی و فناورانه و مدیریت انقالبی ستود و مثبت 

 .ارزیابی کرد

( در همین چارچوب به منظور خودکفایی و طرح صنعتی امام رضا )ع

تأمین نیاز کشور به باتری های پیشرفته خودرویی و دستیابی به 

ماه در  16سرفصل اصلی در مدت  2400بازارهای صادراتی، در 
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هزار مترمربع زمینه اشتغال مستقیم برای صدها نفر را  42مساحت 

 .فراهم کرده است

ی های صنعتی با مصارف حوزه همچنین طرح بشارت برای تولید باتر

مترمربع و با استفاده از  6000های فناورانه و صنعتی در زیربنای 

ماه زمینه اشتغال ده ها  9آخرین فناوری های داخلی و بومی در مدت 

 .نفر و خودکفایی باتری های سایز کوچک را فراهم کرده است

ه ساخت در این مجتمع ها با دستیابی به فناوری های برتر در زمین

میلیون دستگاه  6نسل جدید باتری عمالً توان تولید سالیانه بیش از 

انواع باتری های خودرویی و یک میلیون دستگاه انواع باتری های سیلد 

کوچک ویژه مصارف نظامی، سیستم های مخابراتی و اطالعاتی و حمل 

 .و نقل نظامی و تأمین اضطراری انرژی )یو پی اس( فراهم شده است

نوع محصول جدید، کاهش  22نین طراحی، تولید و عرضه بالغ بر همچ

مصرف انرژی، افزایش بهره وری مواد اولیه، برخورداری از پیشرفته 

دستگاه  190ترین دانش فنی و حداکثر استفاده از ساخت داخل شامل 

و تجهیز اصلی برای نخستین بار در کشور از دیگر ویژگی های این 

  )بازگشت به فهرست( .مجتمع هاست

رئیس خانه صنعت: فریاد زدیم اما خبری از گشایش تولید 

 نیست
 (97مهر  8تسنیم )خبرگزاری  

 
وگو با خبرنگار  سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت

که در حال حاضر واحدهای  با بیان این خبرگزاری تسنیم اقتصادی

تولیدی و توزیعی در بالتکلیفی قرار دارند، اظهار داشت: بدهی سیستم 

شود عالوه براین معوقات  بانکی از تولیدکنندگان هر روز سنگین تر می

ها از جمله تأمین اجتماعی و سازمان مالیات امکان  سایر دستگاه

 .فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته است

انه صنعت معدن ایران با بیان اینکه تأمین اجتماعی به خاطر رئیس خ

های کارگران نیست، افزود:  بدهی کارفرمایان حاضر به تمدید دفترچه

امروز مواد اولیه تولید باالتر از رقم قراردادهای تولیدکنندگان است به 

 .نحوی که اکثر قراردادهای تولیدی در بالتکلیفی قرار دارند

ها هر روز در حال تغییر و در این شرایط این  قیمتوی تصریح کرد: 

 بازار ثابت انتظار چشم و کرده صبوری باید  تولیدکنندگان هستند

 .باشند

سهل آبادی با اعالم اینکه در جلسه شورای اشتغال که با حضور رئیس 

جمهور برگزار شده بود فریاد زدم و خواستار بهبود اوضاع برای 

متأسفانه مدام از پیگیری مشکالت  تولیدکنندگان شدم، گفت:

تولیدکنندگان صحبت می شود اما در عمل خبری از گشایش در کارها 

  )بازگشت به فهرست( .نیست

 کنیم؟ افتخار می« تولید ملی»چقدر به 
 (97مهر  9تسنیم )خبرگزاری  

 
، واقعیت این است که تا به مصرف تولید خبرگزاری تسنیم به گزارش

ای خود باوری در کاالهای داخلی ایجاد  داخلی عادت نکنیم و تا زمینه

برسیم. یکی از تاکیدات رهبر « تولید ملی»توانیم به مفهوم  نشود؛ نمی

ن انقالب در زمینه اقتصاد که در طول سالیان گذشته بارها توسط ایشا

ما تا به کار ایرانی و »است. « مصرف کاالی داخلی»مطرح شده است، 

گیرد؛ و اگر  ی ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمی  سرمایه

تولید ملی شکل نگرفت، استقالل اقتصادی این کشور تحقق پیدا 

 -ای تحقق پیدا نکرد  کند؛ و اگر استقالل اقتصادی یک جامعه نمی

ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای  یعنی در مسئله

کند؛ و اگر  استقالل سیاسی این کشور تحقق پیدا نمی -خود بایستد 

ها، جز  ی حرف ای تحقق پیدا نکرد، بقیه استقالل سیاسی یک جامعه

حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، 

تواند از لحاظ  ل نکند، نمیپایدار نکند، متکی به خود نکند، مستق

 «.سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد

ایجاد اشتغال در کشور در گرو استفاده از کاالی ایرانی و همچنین 

سازی برای تحقق آن است. مسئله حمایت از تولید ملی، مسئله  فرهنگ

کوچکی نیست. امروز مسئله اقتصاد، موضوع اول کشور است و رویکرد 

ها و شرایط بحرانی خاص  اقتصاد مقاومتی باشد که در تکانه کشور باید

رسد که جامعه ما اعم از مسئوالن، نخبگان،  آسیب نبینیم. به نظر می

حوزه و دانشگاه و سطوح مختلف اجتماع هنوز به این سطح از ضرورت 

اند که حمایت از تولید ملی چقدر برای کشور حائز اهمیت  نرسیده

مایت از کاالی ایرانی به قدری دارای اهمیت است. ضرورت مصرف و ح

است که باید برای آن یک حرکت جمعی، اراده ملی و نهضتی همگانی 

 ایجاد شود.

ستون فقرات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی 

است، اما متاسفانه با استفاده از کاالی خارجی با هزینه خود برای 

نیم. مصرف کاالی خارجی با وجود نمونه ک بیگانگان شغل ایجاد می

مشابه آن درکشور، جفا به اقتصاد کشور و تولید ملی است؛ حتی اگر 
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تر باشد، بازهم باید اولویت کاالی تولید  کیفیت کاالی ایرانی پایین

 داخل باشد.

خرید کاالهای داخلی و استفاده از تولیدات داخلی باعث افزایش 

شود. این  و تقویت اقتصاد کشور می اشتغال و همچنین باعث حمایت

شود، باعث  امر عالوه بر اینکه باعث به حرکت درآمدن چرخه تولید می

جلوگیری از خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. خرید و مصرف تولیدات 

داخلی زمینه را برای صادرات این کاالها به خارج از کشور نیز فراهم 

ید داخلی و معرفی بیشتر شود و باعث شکوفایی اقتصاد و تول می

 محصوالت ایرانی در جهان خواهد شد.

کنندگان بازیگران اصلی عرصه تولید کشورند زیرا با خرید و  مصرف 

حمایت از کاالهای ایرانی، ضمن کمک به رونق صنعت و تولید کشور، 

های اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی و  اهداف سیاست

سازند. اقتصاد مقاومتی مانند  را محقق میمبارزه با کاالی قاچاق 

ای روشن را در مقابل دیدگان فعاالن حوزه  ای است که آینده پنجره

 دهد. اقتصاد به خصوص صنعتگران و تولید کنندگان داخلی قرار می

کنندگان  ای برای مصرف تاکید بر مصرف کاالی ایرانی، فقط توصیه

تر،  ه کیفیت برتر و قیمت پاییننیست. بلکه تولید کننده هم باید با ارائ

اجاره ندهد که مشتریان به کاالی خارجی تمایل پیدا کنند. تولید 

کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کاالی مرغوب به او بدهد 

و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. 

الی نامرغوب و البته به این معنای آن نیست که مردم، چشم بسته کا

گران بخرند. بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کاالی 

داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولید کنندگان 

داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کاالی ایرانی 

اید از های اجرایی و تصمیم گیر ب برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه

)بازگشت به  تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

 فهرست(

کاری که دولت برای هدایت نقدینگی به تولید باید انجام  ۲

 دهد
 (97مهر  9تسنیم  )خبرگزاری 

 
، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق اری تسنیمخبرگز به گزارش

بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو، درخصوص الزامات مدیریت و هدایت 

سال گذشته دولت برای تامین منابع  12نقدینگی، اظهار کرد: در طول 

الزم برای هزینه هایش از طریق ایجاد نقدینگی، تجهیز منابع کرده 

ه نقدینگی در بانک ها و سطح است و به این موضوع توجه نداشته ک

 جامعه را در حد رشد اقتصادی کشور تنظیم کند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکار استفاده درست 

از نقدینگی به وجود آمده باشیم، افزود: در حال حاضر در دولت 

درصدی نقدینگی  30هیچگونه مکانیزم و سازوکاری برای کاهش 

 رد.وجود ندا

رییس کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد: یکی از عوامل رشد نقدینگی 

شتابان پرداخت سودهای موهومی توسط بانک ها به سپرده گذاران 

 بوده است.

هزار میلیارد تومان نقدینگی  600مظاهری گفت: در حال حاضر هزار و 

 معادل زمان از ای برهه در اگر نرخ ارز داریم که این میزان با افزایش

متر ک یا دالر میلیارد 150 معادل اکنون اما بوده، ارز دالر میلیارد 300

 است.

 اگر: کرد بیان است، اقتصاد حیات مایه نقدینگی وی با اشاره به اینکه 

 در دیندگینق جذب به نیاز هستیم اقتصادی اهداف پیشبرد درصدد

 مسیر در را جامعه سطح در موجود نقدینگی باید لذا داریم، تولید حوزه

 .کنیم هدایت تولید رشد و گذاری سرمایه

رییس کل اسبق بانک مرکزی توضیح داد: اولین کار برای هدایت این 

حجم از نقدینگی آرامش بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین 

های موجود برای دریافت مجوز کاهش موانع اداری و بوروکراسی 

توسط دولت است، زیرا این امر موجب تمایل و اعتماد مردم برای 

 سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه تولید می شود.

مظاهری تصریح کرد: دومین کار برای کنترل نقدینگی ایجاد یک نرخ 

 برسد نسبی تعادل به ارز بازار آن با که است قیمت ارز واحد برای

 .باشد باال است ممکن قیمت این اگرچه

وی گفت: در چند روز اخیر تصمیم مناسبی در جهت تمرکز اختیار 

سیاست گذاری ارز در بانک مرکزی گرفته شد، البته این اختیار به 

ت اعضای دولت در لحاظ قانونی وجود داشته اما در عمل با مداخال

بانک مرکزی این نقش کمرنگ شده بود و با این تصمیم زمینه الزم 

  )بازگشت به فهرست( برای سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.

 ای است نگاه مسئوالن به تولید گلخانه
 (97مهر  12تسنیم )خبرگزاری  

 
، سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون خبرگزاری تسنیم به گزارش

اندیشی مدیران مراکز نمایشگاهی  اقتصادی مجلس در نشست هم
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 تمام نمایشگاهی صنعت از حمایت برای تواند می مجلس: کرد اظهار

 .دهد قرار صنعت این متصدیان اختیار در را خود ظرفیت و توان

صنعت نمایشگاهی افزود: صنعت نمایشگاهی جزو  وی درباره نقش

آید. امروز که اقتصاد ایران با  های حمایتی از تولید به حساب می حلقه

دهی به حمایت از صنعت  های جدی مواجه است، اولویت چالش

تواند در رشد تولید موثر باشد. یکی از راهکارهای  نمایشگاهی می

شود و بر این  ایی مربوط میحمایت از تولید به افزایش بازارهای نه

مانند. حال وظیفه بازاریابی  اساس است که واحدهای تولیدی بادوام می

و معرفی محصوالت، در چرخه تولید بر عهده صنعت نمایشگاهی قرار 

شناسی،  آالت، مخاطب روزرسانی ماشین دارد. ارتقای تکنولوژی، به

ایفی است که حرکت به سمت استانداردهای جهانی و ... از دیگر وظ

ها جز از طریق صنعت  صنعت نمایشگاهی بر عهده دارد و تحقق آن

 نمایشگاهی میسر نیست.

 آید، می میان به آن از حمایت و تولید از صحبت گاه هر موسوی گفت:

 تصور آنها و کند می خطور مسئوالن ذهن به سنتی نگرش همان

 به را تولید رونق توانند می ای گلخانه دیدگاه با همچنان کنند می

خواهیم تولید بهتر و  اگر ما می داشت توجه باید اما. آورند ارمغان

تر و جدیدتری  های جدی تری داشته باشیم، الزم است حمایت صرفه به

را برای این بخش در نظر بگیریم. یعنی عالوه بر سمت عرضه، طرف 

. به های حمایت از تولید جای داده شود ریزی تقاضا نیز باید در برنامه

گفته وی، تحقق این امر نیز در گروه حمایت از صنعت نمایشگاهی قرار 

قبولی دارد، اما هنوز برای  دارد. این صنعت در کشور ما کارنامه قابل

 شود. رسیدن به استانداردهای جهانی نیاز به حمایت از آن احساس می

ئه این نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: عالوه بر موضوعاتی که ارا

شناسی در ابعاد مختلف دارد.  شد، صنعت نمایشگاهی نیاز به آسیب

های مختلف در هماهنگی با یکدیگر عمل  رود مجموعه امروز انتظار می

افزایی، بستر توسعه تولید و صادرات را محقق  کنند تا بتوانند با هم

اندرکاران صنعت  سازند. موسوی یادآور شد: ما انتظار داریم دست

به بازارهای مصرف محصوالت ایرانی توجه بیشتری نشان  نمایشگاهی

های داخلی محدود کرد،  دهند؛ موضوعی که نباید آن را به نمایشگاه

بلکه معرفی تولیدات ایرانی به بازارهای صادراتی از اهمیت دوچندانی 

 برخوردار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رابطه مجلس با صنعت 

تواند برای حمایت از صنعت  شان کرد: مجلس مینمایشگاهی خاطرن

نمایشگاهی تمام توان و ظرفیت خود را در اختیار متصدیان این صنعت 

ها دارند. از  قرار دهد؛ زیرا آنها تسلط بیشتری به برگزاری نمایشگاه

طرف دیگر، تصویب و اصالح قوانین و تسهیل مقررات اقدام دیگری 

حمایت از صنعت نمایشگاهی کشور تواند در  است که قوه مقننه می

    انجام دهد.

وی گفت: از آنجا که وظیفه بازاریابی و معرفی محصوالت، در چرخه 

تولید بر عهده صنعت نمایشگاهی قرار دارد؛ حمایت از این صنعت می 

تواند به ارتقای تولید و صادارت کشور کمک کند. از این رو مجلس 

مایت از صنعت نمایشگاهی به آمادگی دارد؛ مصوبات جدیدی برای ح

  )بازگشت به فهرست( تصویب برساند.

 کاالی صنعتی منفی شد+ جدول ۱۸تولید 
 (97مهر  14تسنیم )خبرگزاری  

 
ترین ، براساس جدیدخبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

آمار از وضعیت تولید کاالهای منتخب صنعتی تا تیرماه امسال نسبت 

 صنعتی کاالی 18  به مدت مشابه با سال گذشته شاهد کاهش تولید

 منفی کمباین تولید زمانی بازده این پایان تا که صورت این به است

 0.2 منفی کاغذ انواع  درصد، 2.7 منفی سواری درصد،انواع 67.3

 .رصد کاهش داشته استد 1.5 منفی وانت و درصد

درصد،  17.5درصد، تلویزیون منفی 17.5همچنین تولید نئوپان منفی 

 22.5منفی لباسشویی ماشین درصد، 9.6 منفی فریزر و  یخچال

 0.2 منفی خودرو الستیک و درصد 2.1 منفی پتروشیمی درصد،

 .است شده اعالم درصد

ین بازده زمانی به تولید مطابق این گزارش بیشترین آمار تولید در ا

درصد  30.3درصد و کارتن با  29.8اتوبوس، مینی بوس و ون با 

 .اختصاص دارد

در بخش تولید کاالهای منتخب معدنی وصنایع معدنی هم محصوالت 

درصد  39.1درصد و چینی بهداشتی  3.3درصد، سیمان  1.6فوالدی 

اتد مس با کاهش داشته است. بیشترین حجم تولید در این بخش به ک

 .است رسیده ثبت به  درصدی 62.3رشد

جزئیات تولید انواع کاالهای منتخب صنعتی و معدنی به شرح 

 :زیر است
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  )بازگشت به فهرست( 

 

 

درصدی هزینه تولید و درخواست تولیدکنندگان  ۱۰۰رشد 

  سیمان برای افزایش قیمت
 (97مهر  15تسنیم )خبرگزاری  

 
خبرگزاری  وگو با خبرنگار اقتصادی ابراهیم غالم زاده در گفت

با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تمام سیمان برای   ،تسنیم

تولیدکنندگان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، اظهارداشت: عدم 

و قیمت فروش سیمان مشکالت زیادی را برای تعادل قیمت تمام شده 

 .تولیدکنندگان به وجود آورده است

مدیرعامل سیمان المرد با بیان اینکه قیمت هر تن سیمان پاکتی در 

دالر است، افزود: این در حالی است که سیمان  70کشورهای همسایه 

 .شود دالر فروخته می 10در کشور کمتر 

رای افزایش قیمت سیمان اشاره کرد و وی به پیشنهاد تولیدکنندگان ب

درصد  2افزود: نقش سیمان در قیمت تمام شده ساختمان کمتر از 

ها تأثیری در قیمت مسکن  است به نحوی که در صورت افزایش قیمت

 .ایجاد نخواهد شد

 450این تولیدکننده سیمان با اعالم اینکه قیمت پاکت سیمان از 

گفت: اگر قیمت سیمان افزایش  هزار تومان رسیده است،2تومان به 

 .پیدا نکند واحدها قادر به تأمین هزینه های تولید نخواهند بود

 134با قیمت  2غالم زاده اضافه کرد: امروز هر تن سیمان فله تیپ 

هزار تومان فروخته می شود که این رقم اصالً قابل قبول تولیدکنندگان 

  هرست()بازگشت به ف .نیست

 تقویت اشتغال پوشاک و کفش و آی تی در زمان تحریم
 (97مهر  16)خبرگزاری تسنیم  

 
، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی خبرگزاری تسنیم به گزارش

 استان لاشتغا جلسه در  و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 و کرد پرهیز گویی کلی از باید اشتغال حوزه در: گفت رضوی خراسان

 و صنعت ، خدمات کشاورزی، از اعم اشتغال های عرصه تمام در

بطور تخصصی مورد بررسی  باید مسائل و ها ظرفیت...  و گردشگری

 . قرار گیرد و در غیر این صورت به نتیجه نخواهیم رسید
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ته های برخوردار از تسهیالت اشتغال پایدار وی همچنین از اصالح رس 

روستایی و عشایری و متناسب سازی آنها با شرایط تحریم و فشارهای 

اقتصادی به منظور اثربخشی بیشتر خبر داد و گفت: در این رسته ها 

به تناسب دوره تحریم اصالحاتی انجام شده چنان که رسته هایی چون 

ین دوره رونق گرفته باید تقویت پوشاک، کفش،تکنولوژی و آی.تی در ا

شود و برخی حوزه ها باید تثبیت شود که به تناسب برای هر یک از 

این بخش ها برنامه ریزی شده و بسته پیشنهادات اختصاصی دوره 

 .تحریم آماده شده و برای تصویب ارائه می شود

هزار میلیارد تومان تسهیالت  12منصوری تاکید کرد: تا کنون از 

شتغال روستایی نیمی از آن از طریق بانک ها در اختیار استان توسعه ا

 .ها قرار گرفته است

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 

اشاره به تخصیص تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به حوزه اشتغال 

و امور  حمایتی گفت: بخش های کمیته امداد ، بهزیستی ، بنیاد شهید

ایثارگران و سایر تشکل های مردم نهاد مشمول استفاده از این 

 .تسهیالت می شوند

منصوری همچنین با اشاره به برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 

روستایی در قالب برنامه های برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بر اساس 

تخاب شد روستای کانونی ان 490هزار روستای کشور  44این طرح از 

 . که بیشترین مراوده و داده ، ستانده را با روستاهای اطراف دارد

وی عنوان کرد: بر مبنای ظرفیت های هر منطقه و توانمندی های آن 

با کمک نهادهای عمومی غیردولتی طرح هایی توسعه ای اجرایی می 

روستا به صورت پایلوت بدون دریافت یک  128شود که تا کنون در 

جرا شده و آثار بسیار ارزشمندی هم در پی داشته است. بر ریال وام ا

اساس برنامه تالش می شود این طرح به سطح یک هزار روستای 

  )بازگشت به فهرست( .کشور توسعه یابد

 امکان پذیر نیست "شفافیت"حمایت از تولید بدون 
 (97مهر  17)خبرگزاری تسنیم  

 
 یخبرگزار یدر گفتگو با خبرنگار اقتصاد یحمدم یاحمد انارک

بر اقتصاد  ها میدر زمان اعمال فشار تحر میخواه ی: اگر ممگفتیتسن

مهم و  هیو مواد اول میمختلف باش یشاهد آرامش را در بازارها ران،یا

به دست  یمردم، براساس عدالت و به دور از دالل یبر زندگ رگذاریتاث

جز انجام  یبرسد، راه ییکننده نها صرفو م یدست نییاپ دکنندهیتول

 .میشفاف به نام بورس کاال ندار یمعامالت در بستر

معامالت  قیمجلس عنوان کرد: از طر یاقتصاد ونیسیکم عضو

 تیحما دکنندگانیتوان از تول یعنوان نم چیبه ه یو پنهان ینیرزمیز

و مقررات  نیقوان نیشفاف با سخت تر ریغ طیدر شرا نیکرد، همچن

رو  نیو احتکار شد، از ا یسوداگر یتوان مانع از رفتارها ینم زین

 راه مقابله در برابر التهابات است. نیرو در مبادالت بهت تیشفاف

 یاقتصاد یها تیبراساس واقع دیاز تول تیحما

توجه داشت  دیمردم انار و رفسنجان در مجلس افزود: با ندهینما

 یها تیو براساس واقع عادالنه متیدر معامالت و کشف ق تیشفاف

هر دوطرف معامله سودمند خواهد بود. اگر دولت  یبرا ،یاقتصاد

باالدست چه  عیطرف معامله چه صنا کیدستورالعمل از  کیبخواهد با 

شود و از  یشک طرف مقابل متضرر م ونکند، بد تیدست حما نییپا

از  تیحما یبرا ریمس نیبهتر تیها براساس واقع متیرو کشف ق نیا

 است. دکنندگانیولت

تا  هیگفت: اگر عرضه کل محصوالت از مواد اول یمحمد یانارک

شاهد دغدغه  گریدر بورس کاال معامله شود، د یهمگ ییمحصول نها

بود؛ از  میشان نخواه هیمواد اول نیدست به منظور تام نییپا عیصنا

و مناسب اما فروش محصول  یواقع متیبا ق هیمواد اول دیخر یطرف

رو  نیشود که از ا یم دهیبرچ زین ردمگران به م یبا نرخ یینها

در  یخاطر به وجود آمد با تمرکز معامالت در بورس کاال حت نانیاطم

 خواهد بود. دیاقتصاد مف یبرا زین میسخت تحر طیشرا

 بورس کاال یبه آمارها استناد

شود که فالن عرضه کننده در عرضه  یادامه داد: بعضا گفته م یو

 نیکرده و به مقدار الزم عرضه نداشته است و هم یوتاهمحصولش ک

 زیمواد ن انییو متقاض دارانیدست در خصوص خر نیاز ا یطور موارد

اتفاق  کی نیباال رقم خورده است؛ به اعتقاد بنده ا یدر ثبت تقاضا

بورس  یآمار تیاست که به واسطه شفاف تصادمثبت و مبارک در اق

و مصرف کننده در  دکنندهیدها تولص یعرضه و تقاضا زانیکاال، م

با استناد به  یشود و فعاالن اقتصاد یشفاف ثبت م وهیبورس کاال به ش

 .ندیگو یعرضه و تقاضا سخن م یفزون ایآمارها از کمبود  نیا

که  یآمار تیشفاف نیمجلس، ا یاقتصاد ونیسیعضو کم نیگفته ا به

 یصالحات اقتصادکرده است از ا جادیبورس کاال در دادوستد کاالها ا

محصوالت  شتریبا عرضه ب تیشفاف نیا دیاست که با ریاخ یسال ها

 شود. شتریب

 مییبگو شتریب یمال یابزارها از

که از  دهیاظهار داشت: زمان آن رس انیمجلس در پا ندهینما نیا

تا  مییبگو شتریبه خصوص بورس کاال ب هیبازار سرما یمال یابزارها
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 انیدر م یمتیبه منظور پوشش نوسانات ق ندهیمعامالت موکول به آ

شود و شاهد گسترش استفاده از معامالت  نهینهاد عیفعاالن صنا

  )بازگشت به فهرست( .میتعادل و آرامش بازارها باش یمشتقه در راستا

 دام
ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت به گمرکات کشور 

 ابالغ شد
 (97مهر  4م تسنی)خبرگزاری  

 
، علی اکبر شامانی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

مدیرکل گمرک صادارت گمرک با ارسال نامه ای به گمرکات کشور 

ممنوعیت صادرات چند دسته کاال از جمله، هرگونه گوشت منجمد و 

چه تحصیلی دفتر و( تومانی  4200یا وارداتی )با ارز گرم تولید داخل 

 .کرد ابالغ کشور گمرکات به را

 بازار تنظیم منظور به بازار تنظیم کارگروه این تصمیم پیش از این در

 در محصوالت این بیشتر قیمت افزایش از جلوگیری و قرمز گوشت

 .بود شده ممنوع کشور از رویه بی خروج و داخلی بازار

ن گزارش قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت شقه بنابرای

 )بازگشت به فهرست( .هزار تومان است 50در بازار داخلی بیش از 

 قاچاق مرغ به کشورهای همسایه/ تعادل بازار به هم خورد
 (97مهر  6تسنیم )خبرگزاری  

 
، طی روزهای اخیر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 11500تا  11تومان به حدود  9000قیمت هر کیلوگرم مرغ از حدود 

تومان افزایش یافته است. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به 

هزار تومانی قیمت مرغ در بازار، گفته است: دلیل این  2افزایش حدود 

 .نی عدم عرضه مرغ به بازار توسط مرغداران استگرا

وی دلیل مرغداران برای توقف عرضه را کاهش قیمت مرغ و زیان 

 .ناشی از آن عنوان کرد

اما واقعیت دیگری در حوزه مرغ و مرغداران وجود دارد که رئیس 

ای نکرده است. افزایش  اتحادیه پرنده و ماهی سهوا یا عمدا به آن اشاره

های اخیر باعث شده تا برخی مرغداران برای کسب  طی ماهنرخ دالر 

 .سود بیشتر اقدام به قاچاق مرغ به کشورهای همسایه کنند

یکی از فعاالن این بخش در خصوص افزایش قیمت مرغ و دالیل آن به 

ای اقدام به سد  ها عده خبرنگار تسنیم، گفت: متاسفانه در برخی جاده

و باعث کُند شدن روند عرضه مرغ به معبر خودروهای حامل مرغ کرده 

 .اند خصوص طی هفته اخیر شده

داران معترض معرفی  که این افراد خود را کامیون وی با بیان این

کنند، ادامه داد: در صورت مقاومت رانندگان خودروهای حامل  می

 .کنند های گوشتی، با سنگ و ... به خودرو آنها حمله می فرآورده

که این حمالت بیشتر در جاده های منتهی به شمال  وی با اشاره به این

ترین دلیل افزایش قیمت مرغ،  روی داده است، تصریح کرد: اما مهم

قاچاق توسط مرغداران به کشورهای همسایه است. مرغداران به 

هزار تومانی  8تا  7بینند مرغ را با قیمت  گویند دلیلی نمی صراحت می

وز دالر به برخی کشورهای همسایه بفروشند و در عوض آنرا با نرخ ر

 .کند کنند که سود بسیار زیادی را نصیب آنها می قاچاق می

رسد پس از نابسامانی در بازار سیب  به گزارش تسنیم، به نظر می

زمینی و گوجه فرنگی به واسطه صادرات قانونی، حال نوبت به بازار 

ها را  عادل قیمتمرغ رسیده تا نه از مسیر قانونی بلکه از طریق قاچاق ت

 )بازگشت به فهرست(  .در کشور بر هم بزند

استان کویری موافقت  ۴محیط زیست با تولید تیالپیا در 

 کرد
 (97مهر  10تسنیم )خبرگزاری  

 
ظمی رئیس موسسه ، محمد پورکا  خبرگزاری تسنیم به گزارش

تحقیقات علوم شیالت در حاشیه همایش ملی تغذیه آبزیان غذای زنده 

صنعت  اظهار کرد: غذای زنده یکی از بخش های مهم زنجیره تولید در

به شمار می رود که در بخش آبزی پروری و حفظ ذخایر  شیالت

غذای زنده در تمامی گونه  ژنتیک از اهمیت باالیی برخوردار است.

ن شمال و جنوب کشور که بازسازی می خواهد انجام شود،نقش ماهیا

 .مهمی دارد

وی افزود: تمامی ماهیان خاویاری،کپورماهیان و میگو در مراحل اولیه 

ماهیان زینتی  غذای زنده زندگی خود به غذای زنده آرتمیا نیاز دارند.

https://www.tasnimnews.com/
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با توجه به انکه  به صورت کپسول های منجمد از خارج وارد می شود.

لید جلبک در صنعت روغن،لوازم آرایشی و بهداشتی ارزش باالیی تو

 .دارند، از این رو باید ما نیز به این سمت و سو پیش رویم

رئیس موسسه تحقیقات شیالت در ادامه افزود: غذای زنده نقش مهمی 

در ساختار اسکت بدنی ماهی دارد به گونه ای که انواع گونه های ماهی 

 .قاوم می کندرا در برابر بیماری م

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم سیست آرتمیا وارد کشور می 

شود،بیان کرد: تولید آرتمیا در کشور جوابگوی نیاز تولیدکنندگان 

ذخایر شیالت و واحدهای پرورش   نیست و تنها درکارگاه بازسازی

 .کوچک از تولید داخل استفاده می شود

اره آخرین وضعیت مجوز پورکاظمی در بخش دیگر سخنان خود درب

تیالپیا گفت: سازمان محیط زیست با تولید تیالپیا در استان های 

یزد،سمنان،خراسان جنوبی و قم موافقت کرده است و پس از دریافت 

مجوز،آماده واگذاری دانش تکثیر ماهی تیالپیا به بخش خصوصی 

 .هستیم

، تولید نرخ ارز این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به نوسان

تیالپیا فرصت مناسبی است تا از خروج ارز جلوگیری کنیم که به 

همین دلیل برنامه شیالت در فاز اول ان است که تا دو سال آینده 

 .هزارتن برسد 30تا  20تولید به 

 ادهتولید غذای زنده از غذای آم

در ادامه همایون حسین زاده صحافی معاون ترویج موسسه تحقیقات 

علوم شیالت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آبزیان برای رشد و نمو 

در شرایط  خود در مراحل الرو نیازمند استفاده از غذای زنده هستند.

کنونی صنعت میگو بدون استفاده از غذای زنده نمی تواند به کار خود 

 .هدادامه د

میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور خبر داد و  2صحافی از تولید 

گفت: ماهیان زینتی در مراحل الر نیازمند استفاده از غذاهای کوچک 

زنده هستند که از این رو با برگزاری این همایش سعی کردیم که 

 .توجه خود را روی صاحبان فن متمرکز کنیم

تولید غذای   نده بیان کرد: اگراین مقام مسئول درباره قیمت غذاهای ز

زنده با فنون و تکنیک صحیح صورت گیرد، در برخی موارد از غذای 

 .کنسانتره نیز ارزانتر تمام می شود

وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون انواع مختلف غذای زنده به جز 

ه )بازگشت ب .بخشی از سیست آرتمیا در داخل تولید می شود

  فهرست(
 

میلیون دالری شیالت/ تامین  ۵۵۰پیش بینی صادرات 

 تجهیزات پرورش ماهی در قفس با ارز دولتی
 (97مهر  11)خبرگزاری تسنیم  

 
، حسن صالحی امروز در خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

المللی شیالت، آبزیان و صنایع وابسته  مایشگاه بینحاشیه سومین ن

های مهمی از صنایع پرورش ماهی در قفس،  اظهار کرد: بخش

ها، تورها، خورک آبزیان با  آالت، فریم قفس تجهیزات مورد نیاز، ماشین

های داخلی و خارجی از امروز در این نمایشگاه برگزار  مشارکت شرکت

 .شود می

هزار تن  30تا  25ید ماهی در قفس تا به امروز وی افزود: در بخش تول

شود تا پایان برنامه ششم این رقم به  بینی می ایم که پیش تولید داشته

 .هزار تن افزایش یابد 200

رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد: برای حمایت و توسعه از صنعت 

تومانی در اختیار این صنعت  4200پرورش ماهی در قفس ارز دولتی 

گیرد تا کسری تجهیزات مورد نیاز وارد شود و محدودیتی در  قرار می

 .این زمینه نداریم

میلیون دالر تا به امروز  80صالحی گفت: در بخش تولیدات شیالتی 

 داشته رشد وزنی و ارزشی لحاظ از درصد 20 که  ایم صادرات داشته

 دراتصا جاری سال پایان تا شود می بینی پیش صادرات روند با. است

 .میلیون دالر برسد 550 به و باشد داشته گیری چشم رشد ما

هزار تن تولید میگو  32رئیس سازمان شیالت گفت: در سال گذشته 

میلیون دالر صادر شد و  150هزار تن به ارزش  26ایم که  داشته

هزار تن از این  40تا  38شود در سال جاری نیز  بینی می پیش

 .محصول تولید شود

ماهه سال جاری صادرات میگو در کشور صددرصد  5: در وی افزود

 .رشد داشته و ارزیابی مناسبی به دست آورده است

صالحی گفت: با فعالیت موسسه علوم تحقیقات شیالت و همکاری 

استان یزد، سمنان، خراسان  4محیط زیست مجوز پرورش تیالپیا در 

تولیداتمان به جنوبی و قم داده شده است و امیدواریم تا پایان سال 

 .بازار داخلی و حتی صادراتی عرضه شود

رئیس سازمان شیالت یادآور شد: برای حمایت از تولیدکننگان داخلی 

 .نیز واردات ماهی تیالپیا ممنوع شده است

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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های  وی همچنین گفت: پرورش ماهیان خاویاری نیز یکی از برنامه

ام است و ترین حالت در حال انج سازمان شیالت است که پیشرفته

 .مزرعه خاویاری داریم 100اکنون 

شود که  تن خاویار تولید می 5صالحی در پایان گفت: در سال جاری 

)بازگشت  .تن برسد 10شود تا پایان برنامه این رقم به  بینی می پیش

 به فهرست(

هزار تن تولید ماهی در کشور طی  ۴۰۰پیش بینی تولید 

 امسال
 (97مهر  18گزاری تسنیم )خبر 

 
ارسالن قاسمی،مدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان ایران 

،درباره تولید خبرگزاری تسنیم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی

اده است. محصوالت شیالتی گفت: اتفاق ویژه ای در زمینه تولید نیفت

در برخی از محصوالت افزایش کمی هم در تولید داشته ایم. اینکه فکر 

نا به سامان تولید است یا  وضعیت  کنیم گرانی بازار فعلی به دلیل

هزار تن 30تولید نکرده ایم نیست. پیش بینی این است که حدود 

هزار تن هم انواع ماهی تولید 400میگو تولید کنیم. نزدیک به حدود 

 .م که هر کدام از این ها تا حدی افزایش تولید داشته اندکنی

 بیشتر بخوانید

  تقویت اشتغال پوشاک و کفش و آی تی در زمان

 تحریم

هزار تنی که  400وی ادامه داد: پیش بینی این است که همان حدود 

دیگر جمعیت به میزانی سال گذشته داشتیم را داشته باشیم، از سوی 

 .افزایش نیافته است که بخواهیم بگوییم کمبود تولید در کشور داشتیم

درصد میگوی صادراتی ایران 90قاسمی بیان کرد:هر ساله نزدیک به 

به بازار های جهانی صادر می شود. میزان صادرات ماهی هم نسبت به 

ت باعث سال گذشته افزایش نیافته است که بخواهیم بگوییم،صادرا

 .کاهش حجم ماهی و میگو در ایران باشیم

مدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان ایران افزود: در  

سامانه کار، برخی از همکاران از این تسهیالت استفاده کرده اند. اما به 

شکلی که ما تصور می کردیم تسهیالت می تواند تحول اساسی ایجاد 

هزار میلیارد تومان 12موع از حدود کند رخ نداده است. در مج

هزار میلیارد تومان تسهیالت 3تسهیالت اشتغال روستایی نزدیک به 

درصد تسهیالت جذب شده 28پرداخت شده است. یعنی نزدیک به 

است. اشکاالت ممکن است از سیستم بانکی، اطالع رسانی و... باشد. 

اده باشد اما مقرر شده بود، شرایط بانک ها برای پرداخت تسهیالت س

 برخی. نیست ساده هم خیلی اخبارها که دارد  اخبارها حکایت از این

 )بازگشت به فهرست( .ان هم امکان ثبت نام ندارندروستایی از

 مرغداران با کمبود دان مرغ مواجه هستند
 (97مهر  20)خبرگزاری تسنیم  

 
شنبه  ، محمد یوسفی با بیان اینکه روز پنجخبرگزاری تسنیم به گزارش

هزار تومان  قیمت مرغ در مرکز فروش میدان بهمن هر کیلوگرم یک

تر از روز گذشته بوده است، افزود: قیمت اعالمی از سوی کارگروه  ارزان

 .تنظیم بازار مورد قبول نیست

: نرخ مورد اعالم از سوی این کارگروه وی همچنین اظهارداشت

 9شده نیست چرا که طبق نظر کارگروه مورد نظر باید  کارشناسی

 .درصد به قیمت سال گذشته افزوده شود

دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه  رئیس انجمن صنفی پرورش

درصد نسبت به سال گذشته و  70هایی مانند ذرت و سویا  قیمت نهاده

ال افزایش یافته است، ادامه داد: تخصیص ارز با نرخ چهار اوائل امس

ها  نرخی شدن برای واردات نهاده تومان از زمان تک 200هزار و 

 .بر شده است زمان

وی همچنین گفت: قیمت هر کیلوگرم ذرت تا اردیبهشت ماه سال 

هزار  اکنون با نرخ یک تومان بوده این در حالی است که هم 720جاری 

 .شود ان به مرغداران تحویل میتوم 350و 

یوسفی افزود: هر کیلوگرم کنجاله سویا نیز طی اردیبهشت ماه امسال 

گرفت و امروز  تومان در اختیار مرغداران قرار می 350هزار و  یک

 600واحدهای مرغداری باید این نهاده را با میانگین نرخ دو هزار و 

 .تومان تهیه کنند

دلیل نبود دان، مرغ را با هر سنی وارد  به وی با بیان اینکه مرغداران

کنند، اظهارداشت: این مسئله در آینده بازار را با مشکل  کشتارگاه می

 .کند رو می روبه

دهندگان مرغ گوشتی اذعان داشت:  رئیس انجمن صنفی پرورش

اشکال در سیستم توزیع از دیگر معضالت مهمی است که مرغداران با 

 .کنند پنجه نرم می شدت دست و این مقوله به

کننده مرغ در شهر  های عرضه وی در ادامه یادآورشد: بین فروشگاه

تومان تفاوت قیمت وجود دارد این درحالی  500تهران تا دو هزار و 
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تومان به  600هزار و  است که شب گذشته هر کیلوگرم مرغ زنده پنج

 فهرست()بازگشت به  .کشتارگاه عرضه شده است

 خدمات
رشت در نیمه دوم -آهن قزوین برداری از راه وعده بهره

آالت منحصربفرد مکانیزه  دستگاه ماشین۷ورود / ۹۷سال 

 ریلی به کشور
 (97مهر  1تسنیم  خبرگزاری) 

 
فی معینی در ، مصطخبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

که شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه  نشست خبری با اعالم این

پرسنل در سراسر کشور دارد،  6000فنی راه آهن )تراورس( حدود 

نفر به  7000های زیرمجموعه حدود  اظهار کرد: با مجموع شرکت

 های تراورس درگیر هستند. صورت مستقیم و غیرمستقیم با پروژه

نقطه کرج، اندیمشک، شیرگاه و قزوین کارخانه  4ر که د وی با بیان این

درصد تعمیر، نگهداری و  70ها بتنی داریم، افزود:  تولید فرآورده

 17سرویس شبکه ریلی کشور در اختیار تراورس است، در واقع از 

آهن بر عهده تراورس  منطقه راه 11آهن کشور، پشتیبانی  منطقه راه

 است.

ساخت و توسعه شبکه ریلی را انجام درصد  70که  وی با بیان این

رشت -در حال حاضر دو پروژه بزرگ ملی قزوین  ایم، تصریح کرد: داده

 ارومیه در دستور کار قرار دارد که در آنها فعالیت داریم. -و مراغه

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن 

به برنامه چشم رشت، گفت: با توجه -)تراورس( درباره راه آهن قزوین

ساله کشور باید به اهداف ریلی دست یابیم که در این راستا  20انداز 

اتصال شمال کشور از مرز آذربایجان به آبهای آزاد جنوب کشور یکی از 

 شود. کریدورهای مهم محسوب می

کیلومتر است که تا آخر  285رشت -راه آهن قزوین  معینی ادامه داد:

ماه آینده در صورت صالحدید  6ل و تا این ماه به شبکه ریلی متص

درصد از این مسیر با احتساب  50رسد.  برداری می دولت به بهره

 10درصد مسیر کوهستانی و  40خطوط ایستگاهی و فرعی در دشت، 

کیلومتر  13دستگاه به طول  80که  درصد تپه ماهور است، ضمن این

 در این پروژه ساخته شده است.

که در این پروژه بخشی از مسیر )یک پل  ای اینکه بر وی با بیان این

متری( به صورت اسلب تراک ساخته شده است، اظهار کرد: از  1400

متر از سطح دریا در بخش اول پروژه به سطح دریا در  1500ارتفاع 

 رسیم. رشت می

 85کیلومتر است که  185ارومیه به طول -آهن مراغه وی بیان کرد: راه

برداری رسیده بود. در  مهاباد( به بهره -)مرغه کیلومتر آن در گذشته

این پروژه طی دو سال اخیر از مهاباد به ارومیه خط ریلی ساخته شده 

و در فرصت مناسب توسط مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به 

 رسد. برداری می بهره

کیلومتر خط دوم توسط  500که ساخت حدود  معینی با بیان این

ای  است، گفت: خط سوم و چهارم قطار حومهتراورس در حال اجر

کیلومتر( نیز در دست ساخت است که خط سوم  30گرمسار )-ورامین

 .شود می تحویل زودی به نیز چهارم خط و  آن تحویل

زرین ترافیک باری ریلی در -که میبد مدیرعامل تراورس با اشاره به این

دنی هستند و های مع آن بسیار باالست، اظهار کرد: این منطقه چشمه

آهن احداث  به دلیل تکمیل ظرفیت خط اول باید خط دوم این راه

تبرکوه -کیلومتر خط دوم مسیر ریلی بافق 60شود. از سوی دیگر 

 توسط تراورس در حال ساخت است.

های بار کشور به  معینی با اشاره به سیاست دولت برای اتصال چشمه

این سیاست اتصال فوالد  آهن، افزود: در ارتباط با شبکه سراسری راه

 کیلومتر در در ساخت است. 15زرند به طول 

وی در ادامه به تعمیر و نگهداری اشاره کرد و گفت: ترافیک عبوری، 

بار محوری و سرعت سه پارامتر مهم در جهت کیفیت خطوط ریلی 

مشهد قطارهای باری و -کشور است. در مسیرهای پرتردد مانند تهران

کنند، موظف هستیم ریل و شبکه ریلی در  ر میمسافری همزمان عبو

 حد استانداردها باقی بماند.

اروپا موظف هستیم از  UICوی بیان کرد: بر اساس استاندارد 

های استاندارد شبکه ریلی عدول نکنیم. با استفاده از  شاخص

آالت ویژه خط ریلی را برای استفاده شبکه حمل و نقل ریلی  ماشین

مینه نیاز است از نیروهای ماهر و تمام وقت حفظ کنیم. در این ز

 استفاده کنیم و به همین دلیل بخش کامال تخصیص است.

هایی را در دست اجرا  وی یادآور شد: در بخش مترو، تراورس پروژه

کرج اشاره کرد. برای این کار -توان به بازسازی مترو تهران دارد که می

 کردن وارد بدون  دیم، اماقیمت بو نیازمند ماشین آالت پیچیده و گران

 شبکه موجود آالت ماشین از استفاده با و کشور به جدیدی ماشین

 شده بازسازی کامال سال 1.5 از پس داخلی توان با کرج-تهران ریلی

 .است
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کیلومتر از محور ریلی جنوب به طور  100سال  70وی گفت: پس از 

وجود دارد که  کیلومتر( 40تونل ) 80کامل بازسازی شد. در این مسیر 

بخشی از آن کامال کوهستانی است. در مسیر راه آهن لرستان 

ها بسیار  کیلومتری داریم که کار کردن در این تونل 2.5های  تونل

 دشوار است.

معینی افزود: امروز به واسطه این بازسازی سوانح ریلی به شدت کاهش 

نیده یافته و دیگر خبرهایی در خصوص بروز سوانح در این محور ش

 شود. نمی

کیلومتر  15مترو تهران به طول  7که خط  وی همچنین بیان این

ساخته شد به عملیات روسازی پایانه مرزی اینچه برون اشاره کرد و 

افزود: پایانه سرخس در شمال استان خراسان رضوی به عنان 

بزرگترین پایانه ریلی کشور در یک عملیات فوری در دستور کار قرار 

 وانیم خط عریض و نرمال را اجرا کنیم.گرفت تا بت

 CISبا این پروژه قطار کشورهای حوزه   مدیرعامل تراورس یادآور شد:

 شوند. بدون تعویض بوژی به شکبه نرمال کشورمان منتقل می

که به دنبال صادرات خدمات فنی مهندسی هستیم،  معینی با بیان این

سوریه، افغانستان و... برای : در این راستا مذاکراتی با عراق،  اظهار کرد

آالت  صادرات خدمات فنی مهندسی آغاز شده است. با توجه به ماشین

های برون مرزی  منحصربفرد و نیروهای متخصص توانایی اجرای پروژه

 را داریم.

وی با اشاره به مشکالت اقتصادی و اجرایی کشور، یادآور شد: با وجود 

که در نیمه  ایم، ضمن آن کردهای را متوقف ن تمام مشکالت هیچ پروژه

نخست امسال کارهای بسیار خوبی را انجام دادیم و قطعا از معرکه 

دستگاه  7ماه اول امسال  6سخت اقتصادی بیرون خواهیم آمد. در 

ها منحصربفردترین  آالت وارد کشور شده است. این دستگاه ماشین

وارد کشور آالت مکانیزه ریلی هستند که با شرایط بسیار خوب  ماشین

 شده و معادل یک هواپیما به لحاظ قیمت و اهمیت است.

آالت تاکنون وارد کشور شده و دو  دستگاه این ماشین 5به گفته وی 

 )بازگشت به فهرست(  شود. دستگاه دیگر نیز به زودی وارد می

ها در ایران ضعیف  های فناوری اطالعات بیمه زیرساخت

 است
 (97مهر  8تسنیم خبرگزاری ) 

 

، تیم لطیف اظهار کرد: خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ای آلمانی  گذارانی حرفه از شش ماه پیش پس از جذب سرمایه، سرمایه

ه مردم شروع ای آنالین ب فعالیت خود را در حوزه ارائه خدمات بیمه

 .کردیم

های پوشش بیمه  دانند تفاوت درصد مردم نمی 80که  وی با بیان این

درصد از مردم بیمه را به صورت سنتی  90که  چیست و عالوه بر این

ها و خدمات بیمه در کشور مبهم  کنند، افزود: پوشش خریداری می

ت کار هزار نماینده در ایران داریم که اکثر آنها با یک شرک 40 است،

 .شود ها معرفی می کنند و همیشه این شرکت خود جزو بهترین می

که در ایران کسی را نداریم که واقعا به صورت بی  وی با بیان این

 ما اهداف از یکی: کرد تصریح کند، ارائه مشاوره بیمه حوزه در  طرفانه

 .شویم تبدیل زمینه این در ای مشاوره مرکز به بتوانیم که است این

ها کار  که یکی از امتیازات ما این است که با همه بیمه ا بیان اینوی ب

کنیم، اظهار کرد: بیمه مرکزی از دیجیتالی شدن بیمه حمایت  می

ها در حال مذاکره هستیم تا آنها را توجیه  کند، در این راستا با بیمه می

خواهیم شرایطی را  کنیم که خطری برای صنعت بیمه نیستیم بلکه می

کنیم مردم بتوانند بهترین خدمات را در بخش بیمه دریافت فراهم 

 .کنند

که تا  با اشاره به این (azki) بنیانگذار سایت مشاوره و انتخاب بیمه

گفت: هنوز  های اقتصادی را با بیمه برطرف کرد، توان نگرانی حدی می

گذاری  در کشور بیمه عمر نداریم، در این بخش فقط بحث سرمایه

هزار تومان باشد  100مه عمر واقعی در سال باید داریم. حق بی

ی را نداریم و هدف ما این است چنین محصولی را به محصول چنین اما

 .مردم عرضه کنیم

که هدف اصلی ما این است که نوآوری  لطیف در ادامه با اشاره به این

در فروش بیمه عرضه کنیم، گفت: شفافیت، دیجیتالی شدن، تسهیل 

اعالم کرد. یکی  azki خرید بیمه و... را از جمله اهدافامور مربوط به 

از اهداف ما این است که به مردم مشاوره خسارت بدهیم. اعتقاد داریم 

تر دفاع کنند و در خسارت گرفتن به  ها باید از مردم راحت شرکت

 .مشتری کمک کنند

که در صنعت بیمه فقط یک بازیگر نداریم، اظهار  وی با اشاره به این

قوی است و در حوزه مذاکره نیز به لحاظ  "از کی"د: بیس آی تی کر

که به لحاظ جذب سرمایه  تجربه در سطح باالیی قرار داریم. ضمن این

 .چه داخلی و چه خارجی خیلی جلو هستیم

وی بیان کرد: زیرساخت آی تی بیمه ها در ایران عقب افتا است 

بتوانند خدمات رسانی را بنابراین الزم است به آنها کمک کنیم تا بهتر 

  )بازگشت به فهرست( .انجام دهند
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ایران و اروپا در حال طراحی مکانیزمی برای جایگزینی 

 سوئیفت هستند
 (97مهر  10تسنیم  برگزاری)خ 

 
دنبال جایگزینی برای سیستم  ان به، ایرخبرگزاری تسنیم به گزارش

 های آمریکا را دور بزند. پرداخت سوئیفت است تا تحریم

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با اسپوتنیک 

اش در حال طراحی  ایران و شرکای تجاری»گفت افزود:  نیوز سخن می

دادوستد نفتی های آمریکا با هم  مکانیزمی هستند تا با دور زدن تحریم

 «.داشته باشند

عراقچی گفت تهران احتمال ایجاد جایگزینی برای سیستم جهانی 

های واشنگتن رد  داند. باید از تحریم پرداخت سوئیفت را منتفی نمی

 شد.

خواهند بدانند  ها هم می دانیم اروپایی تا آنجا که می»وی ادامه داد: 

ادامه دهد و آیا به یک تواند به معامله با ایران  سوئیفت چگونه می

ای است که هنوز  سیستم مالی موازی دیگر نیاز است...، این مسئله

 «.کنیم داریم روی آن کار می

تراز با سوییفت را پیشنهاد  گفته او اتحادیه اروپا قبالً سیستمی هم به

های اروپایی که در ایران کار  داده بود. این سیستم جدید از شرکت

کند و در اختیار  های آمریکا محافظت می ریمکنند در برابر تح می

 کشورهای دیگر هم قرار خواهد گرفت.

نامند این  می« SPV»مهمترین ویژگی این سیستم مالی که آن را »

توانند از آن استفاده  است که عالوه بر اروپاییها کشورهای دیگر هم می

 4کا از های آمری کنند. امیدواریم قبل از اعمال دوباره بخش دوم تحریم

 «.نوامبر، این سیستم عملیاتی شود

سوئیفت یک شبکه مالی است که انتقال مقادیر باالی پول را بین 

سازد. مقر آن در بلژیک است ولی  کشورها در سراسر جهان ممکن می

شود و  های آمریکا هم می هیئت مدیره آن شامل مقامات اجرایی بانک

های سراسر جهان  د علیه بانکده قانون فدرال آمریکا به آنها اجازه می

کند و بیش  بانکی را حمایت می های بین عمل کنند. سوییفت اکثر پیام

کشور را به هم متصل  200هزار مؤسسه مالی در بیش از  11از 

 سازد. می

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان قبالً از اتحادیه اروپا خواسته بود 

 .جایگزینی مستقل از سوئیفت ایجاد کنند

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته 

اش با ایران متعهد است و قصد  تأکید کرد که اتحادیه اروپا به معاهده

های پرداخت خاصی برای تجارت با جمهوری اسالمی ایجاد  دارد کانال

 کند.

های  بین تهران و قدرت 2015در حالی که بروکسل پایبند به قرارداد 

را اجرایی کند تا « مقررات مسدودکننده»ا است، اتحادیه اروپا باید دنی

های آمریکا علیه این  بتواند از تجارت اروپا در ایران در برابر تحریم

های  کشور حفاظت کند. هرچند این اقدام برای نگه داشتن شرکت

بزرگ اروپایی توتال، مارسک و مرسدس در ایران شکست خورد. این 

وانند مستقل از سیستم بانکی جهانی تحت سلطه ت ها نمی شرکت

 )بازگشت به فهرست(  آمریکا و بازارهای مالی جهانی کار کنند.

 میلیون شغل ایجاد شد؛ سهم دولت صفر۲
 (97مهر  10برگزاری تسنیم )خ 

 
،طرح های اشتغالزایی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

در دولت اطالحات با طرح های خود اشتغالی آغاز شد و این چرخه تا 

کنون با برنامه جامع اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی ادامه دارشده 

است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که هیچ یک از طرح ها در ایجاد 

و نخواهند شد و جز از دست دادن بخش اشتغال موفق نبوده اند 

 مهمی از منابع ملت نتیجه ی دیگری در پی ندارند.

شاید دولت با تزریق منابع مالی به بنگاه های اقتصادی بتواند، تعدادی 

از جوانان را جذب بازار کار کند؛ اما به دلیل نبود سرمایه و عدم رشد 

پاسخ دهد و همین  اقتصادی، کارفرما نمی تواند به نیاز نیروی کار

مسئله باعث تکرار چرخه معیوب بیکاری در تمام دولت ها شده است. 

ایجاد اشتغال بدون جذب سرمایه گذاری و فقط با تزریق منابع ملی 

غیر ممکن است. دولت باید با جذب سرمایه چرخ تولید را راه بیندازد 

ن تا نیاز به جذب نیروی کار احساس شود و در این شرایط می توا

گفت یک اشتغال پایدار و دائم در فرآیند رشد اقتصادی ایجاد می 

 شود.

آمارها و بررسی طرح های مختلف رشد اقتصادی در کشورهای مختلف 

نشان می دهد که در هیچ جای دنیا غیر از تمرکز بر رشد اقتصادی، 

ایجاد شغل محقق نمی شود. بنابر این ضرورت دارد تا تمرکز دولت 

تغال به سمت رفع موانع ساختاری رشد اقتصادی و برای ایجاد اش

سرمایه گذاری هدایت شود. اگر دولت بتواند ماشین اقتصاد را در یک 

 جاده صاف بیندازد قطعاً بازار کار و اشتغال سامان می گیرد.

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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طرح کارورزی، طرح کاج، اشتغال فراگیر،طرح تکاپو،یارانه 

 های طرحی دستمزد،طرح کاج، مهارت آموزی در محیط واقع

 مهارت» طرح سه برگیرنده در «کاج طرح» که. است اشتغالزایی

 22تا15جوانان پذیری اشتغال هدف با «واقعی محیط در آموزی

ژه اشتغال جوانان وی «کارورزی طرح» غیردانشگاهی، عمدتاً ی ساله

های  طرح مشوق»سال و  35تا  23فارغ التحصیل در گروه سنی 

ن در صورت جذب جوانان دانش آموخته برای کارفرمایا« ای بیمه

 هزار نفر را هدفگذاری کرده بود.250دانشگاهی است که اشتغال 

از جمله برنامه هایی بود که سال گذشته از « برنامه اشتغال فراگیر»

سوی دولت به عنوان یکی از محوری ترین برنامه های اشتغال دولت 

جه نسبت به تخصیص ابالغ شد. مقرر شد از طرف سازمان برنامه و بود

ها  های منتخب اشتغال در استان میلیارد تومان برای توسعه رسته 500

کارانه اشتغال »و همچنین سه طرحی که تحت عنوان طرح کاج یا 

ذیل برنامه اشتغال فراگیر تعریف شدند، اقدام شود.همچنین « جوانان

ر شد های مذکور، مقر میلیارد تومان برای طرح500عالوه بر پیش بینی 

در قالب اعتبارات « یارانه سود تسهیالت»میلیارد تومان به عنوان  500

عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیالت بانکی و یا 

های واجد شرایط پرداخت  های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه کمک

 شود.

 برنامه» و «عشایری و روستایی اشتغال برنامه ایجاد» طرح دو همچنین

 بودجه و برنامه سازمان طرف از گذشته سال نیز «فراگیر شتغالا

 و کاج های طرح» برای میلیاردتومان 500 میان این از که شد رونمایی

« یارانه سود تسهیالت» برای تومان میلیارد500و «منتخب های رسته

پیش بینی شده است و همچنین در طرح اشتغال روستایی علی الرغم 

 روستایی تسهیالت پرداخت دوم درصد 50با دولت مکاتبات وزارت کار 

 .است نشده پرداخت

 رئیس: کرد بیان نیز کار وزارت اشتغال معاون منصوری، عیسی

های الزم را برای دستور بودجه، و برنامه سازمان رییس و جمهوری

درصد دوم پرداخت تسهیالت روستایی صادر کرده اند اما  50پرداخت 

ا به شکل اصولی در اختیار رسته های متقاضی باید بتوانیم تسهیالت ر

دریافت تسهیالت قرار دهیم.در فاز دوم الویت پرداخت تسهیالت با 

 درروستاهای کانونی و رسته های خدمات و فرآوری های معدنی است. 

 طرح مقابل در کردیم ابالغ استانها به ها نامه آیین و قانون چارچوب

 .باشند داشته انعطاف پیشنهادی های

درصد  50به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تخصیص

اول منابع طرح اشتغال زایی، برخی رسته ها از جمله فرآوری مواد 

معدنی و خدمات نتوانسته اند منابع کافی را جذب کنند، به همین 

دلیل در حال حاضر، تنها امکان ثبت نام در این رسته ها در سامانه 

شده است و بقیه رسته هایی که بیش از ظرفیت خود اعتبار کارا فراهم 

 جذب کرده اند بسته شده اند.

عالوه بر اینکه طرح های اشتغالزایی در دولت تلنبارشده است که هنوز 

اعتبارهای الزم اختصاص نشده است اما عالوه بر این موضوع جالب 

 2 ، مجلس های پژوهش مرکز اخیر های بررسی طبقاینجاست که 

 های سیاست به اخیرارتباطی سال سه طی شده ایجاد شغل میلیون

 از شده، اضافه شاغالن درصد 65 اینکه ضمن ندارد؛ دولت زایی اشتغال

 .محرومند ای بیمه پوشش

 میلیون نفر طی سه سال 2*اشتغال 

دهد، تحول  اما مطالعات این گزارش از تحوالت بازار کار ایران نشان می

عالوه بر  1396تا زمستان سال  1393ییز سال تر طی دوره پا ویژه

درصد جمعیت اضافه  70افزایش نرخ مشارکت، آن است که بیش از 

 اند. شده به جمعیت فعال، شاغل شده

سال منتهی به زمستان  3.5دهد طی  بررسی آمار بازار کار نشان می

همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است و به طور متوسط در  1396

هزار نفر به جمعیت 706سبت به فصل مشابه سال قبل هر فصل ن

 شاغل اضافه شده است.

 21سال به جمعیت حدوداً  3میلیون نفر طی  2اضافه شدن بیش از 

میلیون نفری شاغالن کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه 

در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای 

 رسید. غیرممکن به نظر می افزایش اشتغال

البته بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، افزایش اشتغال 

های  عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه96فصل منتهی به زمستان 14طی 

نفر کارکن( و با وضعیت شغلی  4بسیار کوچک )دارای کمتر از 

ه بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شد« کارکن مستقل»

اند و سهم بیشتری دارای  دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده

 اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.

 های یک تا چهار نفره درصد اشتغال در بنگاه 60*

درصد اشتغال کشور طی  65تا  60بر اساس این مطالعه پژوهشی 

نفر کارکن متمرکز است،  4تا  1 های خرد دارای سالهای اخیر در بنگاه

کارکن و مابقی یعنی 9تا  5های دارای  درصد در بنگاه 10کمتر از 

نفر کارکن و بیشتر  10های دارای  درصد نیز در بنگاه 30نزدیک به 

نفر در  4تا  1های خرد  قرار دارند. اما در فاصله فصول اخیر نقش بنگاه

 ایجاد اشتغال بیشتر شده است.

طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که  اشتغالی که

ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از  تفاوت های قابل مالحظه

تر زنان و افراد  دوره جدید دارد. زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگ

دارای تحصیالت دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال 
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توسط بخش دولتی یا شرکتی و ایجاد شده اشتغالی است که نه 

ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند  کارخانه

خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، 

 خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است.

این طور به نظر می رسد، جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین 

ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه  معیشت و در دوره

های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به 

اند. لذا این  ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده

شود،  طبقه بندی می« کارکن مستقل»مشاغل که با وضعیت شغلی 

بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان  دارای قرارداد به معنای متعارف

 خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.

از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال 

تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین روی شاهد افزایش سهم اشتغال 

 ناقص در این دوره هستیم.

اشتغالزایی دولت *اشتغال ایجاد شده ناشی از سیاست های 

 نبوده است

های مجلس حاکی از آن است که، جنس اشتغال  گزارش مرکز پژوهش

، به خصوص  1396سال منتهی به زمستان سال 3.5ایجاد شده طی 

در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای 

اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاست های 

 )بازگشت به فهرست( ایی یاد می شود نسبت داد.اشتغالز

 متفرقه
 ها و اهمیت بالگینگ در بازاریابی استارتاپ

 (97مهر  6تسنیم خبرگزاری ) 

 
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ 

گویند؛ از  بالگینگ میدانید هر نوع فعالیت در بالگ را  همانطور که می

ها اطالعات جدید و بروز را در اختیار کاربران خود  جایی که بالگ آن

دهند، دارای ارزش زیادی در نزد موتورهای جستجو هستند و  قرار می

کار عمل  و برای صاحبان کسب  از سوی دیگر مانند یک آگهی روزنامه

 .کنند می

 بالگینگ چیست؟

شما نیز به عنوان کسی که صاحب یک  اما سوالی که ممکن است برای

وکار است پیش بیاید این است که در چه صورت بالگینگ  کسب

های نوپا یا  تواند در قالب یک ابزار بازاریابی کاربردی برای استارتاپ می

 وکارهای کوچک عمل کند؟ کسب

 شناسایی و پرورش مشتریان بالقوه

ن بالقوه برای عملکرد وبالگ در واقع شناسایی و پرورش مشتریا

وکار است و تا حدی منجر به پرورش آنها  محصوالت یا خدمات کسب

 .شود می

کنید و عالوه بر  به این معنا که شما مردم را وادار به کشف خود می

توانید از وبالگ خود برای یادآوری به این افراد درباره  این شما می

از یک وبالگ  توانید حضور خود استفاده کنید؛ از سوی دیگر شما نمی

 .به عنوان ابزار فروش خود استفاده کنید

افتد که مردم پست یک وبالگ را  به عبارت بهتر به ندرت این اتفاق می

بسیار جالب و آموزنده ببینند و پس از آن به دنبال خرید محصوالت 

 .آن باشند

ها اغلب به منظور سرگرمی یا یادگیری مطالب  در واقع مردم از وبالگ

کنند و در واقعیت چیزی فراتر از آن وجود  قه خود استفاده میمورد عال

وکار نباید به سادگی  ندارد؛ بنابراین، شما به عنوان صاحب یک کسب

این انتظار را داشته باشید که بتوانید محصوالت خود را به صورت 

 .مستقیم از طریق وبالگ خود به فروش برسانید

 وبالگ چیست؟ حال به نظر شما نقطه قوت استفاده از

 .پاسخ روشن است؛ مشترکان ایمیل

وکار شما را  اگر مشترکان ایمیل، بخش بیشتری از استراتژی کسب

تشکیل دهند، احتماال بالگینگ به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای 

 .دستیابی به هدف شما خواهد بود

 استراتژی بازاریابی

زم است به جزئیات قبل از اینکه به توضیح این مورد بپردازیم، ال

 .بیشتری در مورد آن اشاره کنیم

دانید، استراتژی بازاریابی تنها چیزی است که تعداد  همانطور که می

ها به خوبی آن را  وکارهای کوچک یا استارتاپ کمی از کسب

 .برند سازی کرده و از آن بهره می پیاده

های  در رسانه کنند؛ به عبارت بهتر، آنها یک وبالگ را ایجاد و اداره می

کنند و سئوی  کنند؛ هزینه تبلیغات را پرداخت می اجتماعی فعالیت می

بخشند اما هیچ استراتژی کلی هماهنگی در  مطالب خود را بهبود می

 .این اقدامات وجود ندارد

وکار شما چه کاری را  جاست که یک وبالگ واقعا برای کسب سوال این

تریان بالقوه را به سمت خرید توانید مش دهد؟ یا چطور می انجام می

 یک محصول هدایت کنید؟
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بازاریابی مدرن در واقع همه آن چیزی است که در زمینه ساخت 

های بهینه ارائه شده است؛ به این معنی که یک وبالگ به  سیستم

 .عنوان بخشی از یک سیستم بازاریابیِ بسیار بزرگتر است

میل شما تشویق در واقع وبالگ مردم را به عضویت در لیست ای

های  وکار از استراتژی کند و سپس شما به عنوان صاحب کسب می

کنید تا به آرامی این افراد را به سمت خرید  مختلفی استفاده می

تر کنید اما نکته مهم این است که  و نزدیک  محصوالت خود نزدیک

 .فرد باید بر اساس یکدیگر ساخته شوند های منحصربه تمام این گام

به یاد داشته باشید که هیچ فعالیت بازاریابی در انزوا صورت  همواره

 .نگرفته است

 مسئله زمان

نویسی چیزی نیست که  باید به این نکته توجه داشته باشید که وبالگ

به سرعت کارساز شود و در واقع همیشه به عنوان یک استراتژی 

 بلندمدت باید روی آن حساب کنید؛ چرا؟

الح تأثیرات شبکه است؛ به عبارت بهتر با نویسی از مص چون وبالگ

تر  وجود خوانندگان بیشتر، جذب خوانندگان و افزایش تعداد آنها آسان

 .خواهد بود

های  بدیهی است، همین اصل برای تمامی انواع بازاریابی رسانه

ها حتی بیشتر نیز خواهد  اجتماعی نیز درست است؛ اما برای وبالگ

اجتماعی یک مخاطب را به عنوان یک  های بود چرا که سایر رسانه

 .اند بخش ضروری ایجاد کرده

تر رشد کنید اما با این  توانید سریع به این معنا که شما در ابتدا می

حال برای یک وبالگ، شما اساسا باید از ابتدا شروع کرده و با استفاده 

های مختلف برای جذب ترافیک بیشتر اقدام کنید و از  از استراتژی

تر است اما از سوی دیگر ترافیک در وبالگ  و شروع به کار سختر این

 .به معنای قابل توجهی بیش از ترافیک در توییتر یا اینستاگرام است

به عبارت بهتر، شما به سادگی کنترل بیشتری بر وبالگ خود دارید و 

توانید متقاعد به انجام یک اقدام  پذیرتری می مردم را به شکل انعطاف

فرم شما  سوی دیگر به دلیل اینکه آنها در حال حاضر در پلت کنید و از

مند به انجام  حضور دارند بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که عالقه

 .یک اقدام یا دریافت اشتراک باشند

های  تر است که شما کاربران را متقاعد به ترک شبکه این بسیار سخت

حتی دریافت اشتراک  اجتماعی به منظور بازدید از وبالگ خود یا

 .ایمیل خود کنید

 تعیین دقیق گام بعدی

های بعدی که الزم است انجام دهند را در  ها باید مدام گام استارتاپ

 .برنامه خود بررسی کنند

خواهند  به عنوان مثال آنها باید از خود بپرسند که گام بعدی که می

پست  انجام دهند، چیست و اینکه آیا این وبالگ به طور کلی و

موردنظرشان به ویژه، راه مناسبی برای انجام کاری است که در ذهن 

 دارند؟

وکار همیشه باید یک گام  بنابراین شما به عنوان صاحب یک کسب

بعدی روشن را در ذهن خود داشته باشید؛ به عنوان مثال اگر شما قبال 

د به اید، بنابراین بای گذاری کرده منابع زیادی را در بالگ خود سرمایه

وضوح در مورد اینکه قدم بعدی که خوانندگان شما به آن نیاز دارند را 

بر این، مشخص کنید که آیا این گام بعدی مطابق  روشن کنید و عالوه

 وکار شما است یا خیر؟ با اهداف کلی کسب

 ...نتیجتا

هیچ پاسخ درست یا غلطی درباره با این سوال وجود ندارد که آیا 

های نوپا  وکار خوب استارتاپ خوب برای رونق کسببالگینگ یک اقدام 

 .است یا خیر

در عوض سواالتی که باید به آنها پاسخ داده شوند این است که آیا 

تصمیم موردنظر با توجه به شرایط به درستی اتخاذ شده است؟ آیا 

شما به دنبال استراتژی بلندمدت هستید که به خوبی برای هدایت 

 شود؟ تا حدودی منجر به پرورش آنها میکند و  مشتریان کار می

توانید بر روی  اگر پاسخ مشخصی برای این سواالت داشته باشید می

گذاری حساب  بالگینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی عالی برای سرمایه

 .صورت انجام این کار با شکست مواجه خواهد شد کنید در غیراین

فیدی را برای شما انجام به عبارت دیگر؛ یک وبالگ ضعیف هیچ کار م

نویسی صحیح  نخواهد داد و از سوی دیگر دریافت یک استراتژی وبالگ

 .العاده سخت است فوق

بر این؛ شما باید از خودتان بپرسید: آیا راهی منطقی برای جذب  عالوه

مخاطب با این وبالگ وجود دارد و این راه مخاطب را به مشتریان 

خی برای این سوال نداشته باشید، بهتر کند؟ اگر پاس بالقوه تبدیل می

های بهتری برای  است بالگینگ را فراموش کنید و به دنبال راه

 )بازگشت به فهرست( .دستیابی به اهداف خود باشید


