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 مقاله
 FATF پشت پرده اصرار آمریکا برای الحاق ایران به

 (97 آبان 11تسنیم خبرگزاری )  

 
؛ اتاق جنگ ایاالت خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

م مقاوم ایران به کار متحده تمامی تالش خود را برای صدمه به مرد

برده است؛ به جهت اینکه ملت ایران پس از انقالب شکوهمند اسالمی 

 دریغ تالشی هیچ از لذا نرفته مستکبران ظلم بار زیر  57در سال 

 و کشورها همه کرده اعالم خود اقتصادی جنگ در اکنون و نکرده

هایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند، مشمول  شرکت

های آمریکا خواهند شد در این رابطه با محمد رضا اسماعیلی   جازاتم

 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی گفت و گو کردیم؛

 5وی با اشاره به تحریمهایی که آمریکا ادعای اجرائی شدنش را از 

اعمال تحریمهای مختلفی را علیه  تجربه آمریکا: گفت دارد  نوامبر

ز وضع این تحریمها به این نتیجه رسیده کشورهای مختلف دنیا دارد. ا

است که مهمترین اثر تحریمها صرفا یک ابزاری برای فشار کوتاه مدت 

است و یک ابزاری برای جنگ روانی است که بتوانند به وسیله آن 

 دولتها را پای میز مذاکره بکشانند و به تقاضاهای خود دست پیدا کند.

اولین «استوارت لوی » فت این استاد دانشگاه عالمه طباطبائی گ

مسئول اداره تروریست و اداره مالی آمریکا؛ مغز طراح وضع تحریمها 

میالدی طی سخنانی اعتراف می کند که  2004علیه ملتها در سال 

تحریمهای ایاالت متحده آن میزانی که ادعا می شود تأثیرگذار نیستند 

لت ایران از و همین مسأله باعث بازنگری در اعمال تحریمها علیه م

میالدی شد و آنها مصمم شدند که وضع جدید تحریمها  2004سال 

 هایی باشد که از این اداره بیرون می علیه ملت ایران بر اساس ایده

 آید.

های دشمنان محمدرضا اسماعیلی با تذکر بر ضرورت شناخت برنامه 

و در این نبرد اقتصادی گفت: یکی از مسائلی که در اداره تروریست 

میلیادی لوی  2004اداره مالی آمریکا به آن اذعان دارند و در گزارش 

نیز هست ضرورت بازنگری تحریمها بوده است چرا که وی تأکید دارد 

های توانند اثر ادعایی که در رسانه که تحریمها به روش سابق نمی

کنند داشته باشد و بیشتر بر اساس جو خودشان به دروغ تلقین می

و روانی است اما اثر عینی کمتری دارد بنابراین باید تحریمها  ای رسانه

 بر اساس رویه جدیدی اعمال شود.

وی در مورد رویه جدیدی که برای تحریم ملتها به دولت آمریکا 

شد و پیشنهاد شد گفت: در رویه جدید بر خالف سابق که وضع می

 ای رسانهکردند قبل از اعمال تحریم و اجرایی کردن آن فضاعالم می

 با تحریها کردن ای مرحله سه ای زیادی ایجاد شود؛ به عبارت دیگر 

 با  مرتبه یک کنند، وارد روانی فشار کشور بر مرتبه سه تحریم یک

 ای وقفه یک با و  تحریم تصویب با دیگر مرتبه و  تحریم به تصمیم

 ان اجرایی شدن آن را اعالم کنند در صورتی که کار اصلی خود رازم

 قبل از اجرایی ساختن تحریمها انجام داده باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بعد از اتمام این بازی در 

دانند که دیری نخواهد شد که تحریمها بی مرحله سوم خود آنها می

کنند مجدد این بازی را در همان سه اثر خواهد شد بنابراین سعی می

ز کنند؛ بنابراین بدون شک دولت مستکبر مرحله و به بهانه دیگر آغا

آبان نیز تحریم دیگری را به  13آمریکا به بهانه واهی دیگر بعد از 

جهت بازی دیگر اعمال خواهد کرد.بنابراین مسئوالن کشور باید 

 هوشیار باشند و فریب این بازی آنها را نخورند.

ها این محمد رضا اسماعیلی با هشدار به اینکه هدف غایی این تحریم

است که با استفاده از فشارهای روانی و نه واقعی این سه مرحله 

تحریمها به صورت استمراری و زنجیره وار ادامه پیدا کند تا بتواند با 

ای در اقتصاد کشور اثر گذاری کند گفت: در استمرار این جو رسانه 

ل ای عمل کنند که بازی در پاز این زمینه همه مسئوالن باید به گونه

 آنها نباشد.

وی با اشاره به اینکه اولین نکته در تحریمهای جدید استمرار بخشی 

جو روانی با اعمال مرحله ای تحریمهای مکرر است گفت: دومین نکته 

در تحریمهای جدید این است که شیوه تحریمهایشان را از موضوعی به 

 .دادند سمت تحریمهای مصداقی تغییر 

 می تحریم را ایران نفت به طور مثال زمانی  این استاد دانشگاه افزود:

 کند می جا جابه را ایران نفت که شرکتهایی گویندمی اکنون اما کردند

 اکنون کردندمی تحریم را پاسداران سپاه زمانی اگر شوند؛می تحریم

 شوند.کار می کنند تحریم می سپاه با که شرکتهایی گویندمی

ه تحریم مصداقی نیز شیوه جدیدی محمد رضا اسماعیلی با بیان اینک

 واقع در و کردیم مشاهده کاتسا  به موسوم تحریم در  نیست و آن را

 .است کاتسا تحریم ادامه جدید تحریمهای

این کارشناس اقتصادی افزود: در تحریم کاتسا کشورهایی که از ایران 

گیرد. وی گفت علت گیرند خودش در لیست تحریم قرار مینفت می

ولت آمریکا در وضع انواع اقسام تحریها علیه ملت ایران موفق اینکه د

 .است بوده بنیادی ساخت زیر نداشتن نبوده است 

https://www.tasnimnews.com/
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 FATF** پشت پرده اصرار آمریکا برای الحاق ایران به 

محمد رضا اسماعیلی با تصریح به اینکه تا وقتی دولت آمریکا به این 

 زن نقطه شیوه به  زیر ساخت دست پیدا نکند تحریمهای جدیدش که

 مهمی ساخت زیر: گفت شد خواهد مواجه شکست با نیز کندمی عمل

 ایران الحاق جز چیزی است آن دنبال به است سال چندین آمریکا که

 .نیست  FATF به

این کارشناس اقتصادی با هشدار به اینکه ماجرای الحاق ایران به 

FATF  داخل و خارج سمت از جهت این از که فشارهایی تمامی و 

 دنبال به شودمی پیگیری کنواسیون  این به پیوستن برای ایران بر

 خود که زمانی تا هستند ایران ملت علیه آمریکا تحریمهای اثرگذرای

 اعراف ناخواسته هاآمریکائی خود که چرا دارند اعتراف ها آمریکائی

 همچون تحریم هاده نپیوندند  FATFد تا زمانی که ایران به کردن

 .باشد گذار اثر تواند نمی... و آبان 13 تسا،کا

محمد رضا اسماعیلی افزود: بنابراین مهمترین زیر ساخت در نوع 

جدید تحریمهایی که آمریکا به دنبال آن است چیزی جز پیوستن و 

طه زنی ضرورت دارد نق برای چراکه نیست  FATFالحاق ایران به 

اشد بنابراین اگر های حساس اقتصاد کشور برایش مکشوف بنقطه 

 اداره و تروریست اداره و  FATFمسئوالن ما از پشت پرده ارتباط 

 را آنها پنهانی مذاکرات و جلسات محتوایات و بودند مطلع آمریکا مالی

 .رفتندنمی ننگین قرارداد این بار زیر هرگز دانستند می

ز این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمریکا در سوء استفاده ا

سازمانهای بین المللی سابقه دار است گفت: مثال ذیل حقوق بشر هر 

چیزی را بر علیه ملتها استفاده می کند و با این عنوان قشنگ و با 

بهانه حقوق بشر کشورها را تحت فشار قرار می دهد تا از هم جنس 

 بازی گرفته دفاع کنند.

بشر وی با هشدار به اینکه آمریکایی که در تحت پوشش حقوق 

کشوری که هم جنس بازی را به رسمیت نشانسد ضد حقوق بشر می 

داند گفت: معلوم نیست تحت پوشش مبارزه با تروریست و پولشویی 

 چه چیزی را بخواهد بر علیه کشورمان علم کند.

نوامبر به جهت اینکه آمریکا هنوز  5این کارشناس اقتصادی گفت: در 

بر علیه ملت ایران را ندارد  بسترهای کافی برای اثرگذاری تحریمها

تواند اثر گذار باشد و بیشتر قرار بود این شود نمیآنچنان که تبلیغ می

تحریمها اثر روانی برای فشار اجتماعی داشته باشد که از این مرحله 

 کشور عبور کرده است.

وی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت که بازی در زمینی بود که 

کرده بود گفت:وقتی از چندین ماه قبل از خروج  آمریکا آن را طراحی

گیرد که به بازار ارز تزریق نکند آمریکا از برجام دولت ایران تصمیم می

و ارز خود را برای روزهای سخت ذخیره کند؛ این یعنی این سیاست 

خواست به ای که میاثرگذار بوده است چرا که آمریکا در نهایت ضربه 

بود و دولت ایران با این  قیمت ارز هایانیکشور بزند در نابه سام

 صدمه را به اقتصاد کشور زد. آن پیشاپیش ذخیره سازی 

اسماعیلی افزود: استدالل دولت این بود که اگر قرار است تحریم شویم 

ی آن کم شود و آن دقیقا موردی بگذاریم دالر گران شود که تقاضا برا

بود که آمریکا به دنبال آن بود؛ در نظریه بازیها خود این موضوع قابل 

  پیش بینی بود. 

این استاد دانشگاه در این رابطه افزود: مثال یک نفر که با شما عناد 

خواهد شیشه خانه شما را با سنگ بزند و گوید که میدارد به شما می

 به نسبت شما واکنش  داند کهزند میحرف را میبشکند و وقتی این 

-می تلق و کنیدمی عوض را شیشه آن یا که بود خواهد این حرف این

بندید مسلما اگر می ن را محکم میآ چسب نوار با اینکه یا کنید

خواست شیشه شما را بشکند قبل از آن به شما اطالع نمی داد و 

قابل هدف اصلی فرد شکست بنابراین واکنش طرف مشیشه را می

 اگر کند عوض را شیشه که است بوده سخن این از تهدید کننده 

 کرد نخواهی گوش هرگز کن عوض را شیشه که بگوید طوری همین

 با این راهکار شما را به انجام دادن هدف خود مجبور خواهد کرد. اما

وی با اشاره به اینکه نظریه بازی ها یعنی مدیریت واکنشها در مسیر 

 به اما نداشت کردن لخواه خود گفت: آمریکا سنگی برای پرتاب د

 می اگر که چرا بود ایران تحریم تبلیغاتی شو از خود اهداف دنبال

 ا با تحریم تحت فشار قرار دهد از قبل اعالم نمی کرد.ر ایران خواست

اسماعیلی با اشاره به اینکه اگر حتی آمریکا سنگ پراکنی نیز کند 

نخواهد داد گفت: چراکه هر اتفاقی قرار بود بیافتد در  اتفاق خاصی رخ

 داستان و است داده رخ اتفاقات این نیز قبال و این مدت رخ داد 

 در ایران کشور. است تاریخ داستانهای ترین تکراری جز آمریکا تحریم

مه آنها واکنشهای متناسب را انجام داده است مثال نفت را به ه مقابل

رسمی بفروشد به طریقی که قابل رصد نبوده  جای اینکه به صورت

 است فروخته است.

 نظر مد را هدف دو همزمان تحریمها از آمریکا اگر حتی: افزود وی 

 قسمت در روانی جو از استفاده هم و واقعی تحریم هم یعنی دارد

-می رسمی غیر صورت به می تواند به نتیجه ای برسد زیرا ن واقعی

 نبود از بازار که کمبودی با و بفروشیم نفت بشکه میلیون یک توانیم

 با گویی و رودمی باال نفت قیمت شودمی ایجاد نفت بشکه میلیون یک

 .آیدمی دست به بشکه میلیون دو درآمد بشکه میلیون یک فروش

این کارشناس اقتصادی افزود: بهترین واکنش در مقابل تحریمهای 

که تحریمهای آمریکا علیه  آمریکا علیه ملت ایران این است بسترهایی

 .کنیم حذر آن از را  FATFملت ایران را تشدید می کند مثل 

  )بازگشت به فهرست(
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 ها توصیه کلیدی به مردم برای عبور از تحریم ۵
 (97 آبان 14خبرگزاری تسنیم ) 

 
، علی کاشمری که خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است، 

توصیه هایی در شرایط تحریمی برای خانواده های ایرانی دارد که از 

این جمله مدیریت مالی بودجه خانوار، حذف کاالهای تجملی از 

ای خانوادگی و اشتغال در پیشه پدری، سبدخانوار، رواج کسب و کاره

 .الحسنه خانوادگی و... است های قرض توسعه صندوق

( EFAاو که دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری )

دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان 

ار و ( است، ضمن تشریح علل تحریمها، بررسی ابعاد و آثIIEAایران )

تحریمهای اخیر، توصیه هایی در شرایط تحریم دارد که مشروح آن را 

 در ادامه و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.

 مرحله ای برای فلج کردن اقتصاد ایران 4* نسخه 

 های اقتصادی آمریکا علیه ایران ادامه پیدا کرد؟ چرا تحریم

های آشکار و پنهان  د تحریمکشور ما در طول تاریخ همواره مور

مختلفی از جانب آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بوده است که در 

دهه اخیر این اعمال مستقیماً بر اقتصاد صورت گرفته است. البته 

ای فقط مربوط به ایران نیست، بلکه  های ظالمانه چنین سیاست

بی، کره کشورهایی از جمله روسیه، کوبا، صربستان، عراق، لبنان، لی

های آمریکا  یمن و زیمبابوه نیز به شدت از تحریم شمالی، سوریه،

متضرر شدند. اگرچه در این میان روسیه و ایران با توجه به 

های در پیش گرفته وضعیت بهتری از نظر اقتصادی دارند  دیپلماسی

کننده نهایی وارد  های اقتصادی بر مصرف ولی بیشترین فشار تحریم

 شده است.

قوله تحریم اقتصادی کردن کشورها توسط آمریکا در راستای کال م

های جنگ سرد برای افزایش توان چانه زنی در معامالت  سیاست

سیاسی و تحت فشار قرار دادن طرف تحریم شده جهت عقب نشینی 

های قبل تاکنون، رفتارها و  منظور از سال از مواضع طراحی شده و بدین

قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ها مورد رصد همه جانبه  واکنش

المللی رافائلرکانتی اسرائیل  یازدهمین کنفرانس هرزلیای مدرسه بین

های  ای در خصوص اثرات اقتصادی تحریم ، مطالعه2011در سال 

مرحله برای  4المللی علیه ایران ارائه شد که در آن ضمن اشاره به  بین

در حال »ذکر شده است که: فلج شدن اقتصاد ایران در راستای تحریم، 

ها شروع به ضربه زدن به بدنه اقتصاد  حاضر، اثرات تجمیع شده تحریم

 مرحله مذکور عبارتند از: 4«. ایران کرده است

 . صدور قطعنامه شورای امنیت1

های هم زمان آمریکا و اتحادیه اروپا و معرفی ایران به  . اعمال تحریم2

 عنوان کشوری پر ریسک برای تجارت

 . تحریم کشورهای درگیر تجارت با ایران3

گذاری  های خارجی مرتبط با تجارت و سرمایه ها و بیمه . تحریم بانک4

 در نفت ایران.

جدیدترین این قبیل مطالعات، مربوط به گزارش غرض ورزانه ماه مه 

های نابودگر  یک سری از فعالیت»وزارت خارجه آمریکا با عنوان  2018

فصل به ارائه توجیهات و تاکیدات  7زارش در است. این گ« ایران

های  آمریکا برای لزوم ادامه تحریم اقتصادی علیه ایران تا نابودی آرمان

 انقالب اسالمی ایران پرداخته است.

 * پیش بینی تأثیرات تحریم بر اقتصاد ایران

های جدید آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد  تحریم

 داشت؟

های اقتصادی،نمایان شدن موارد زیر طی  شار تحریمبا بیشتر شدن ف

 فاصله زمانی یک الی دو سال در اقتصاد کشور بدیهی است:

های خارجی و فلزات گرانبها  قیمت ارز ای . افزایش مستمر و لحظه1

 ه باشند،که قدرت نقدشوندگی باالتری داشت

. افزایش قیمت آن قبیل کاالهای مصرفی که در دوره مصرف قابلیت 2

توان با  ای نیز دارند یعنی به عبارتی پس از مدتی مصرف می سرمایه

قیمت باالتری به فروش رساند از قبیل اتومبیل، مسکن و حتی لوازم 

 دیجیتالی، لوازم منزل و ... ،

بینی در این بازار با  م توان پیش. نوسانات پیاپی در بازار بورس و عد3

 های حاکمیتی در آن، توجه به دخالت

. افزایش شدید تورم تولیدکننده، کاهش قدرت خرید و افزایش تورم 4

 مصرف بطور افسار گریخته،

های دولتی و حاکمیتی برای جبران  گری بخش . افزایش نقش تصدی6

 کسری بودجه،

 ها، ورشکستگی و یا ادغام بانکداری در نظام بانکی،  . افزایش بنگاه7

. افزایش بیکاری و تعدیل نیروی کار در صنایع بزرگ، افزایش فقر، 8

 افزایش ضریب جینی و کاهش سهم طبقه متوسط،

گذاری در صنایع کوچک، متوسط و  . عدم تامین مالی و سرمایه9

 ها، استارتاپ

 سیاه. گیری بازارهای . افزایش فساد اقتصادی، قاچاق، رانت و شکل10

 توصیه کلیدی به مردم در شرایط تحریم 6* 
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 توانند انجام دهند؟ در مقابل چنین مشکالتی مردم چه می

یک مساله مهم برای مقابله و دفع اثرات تحریم، پخش اثرات آن بین 

ها  هایی که همواره طی این سال های مختلف است. یکی از بخش بخش

از طبقه متوسط جامعه  کننده نهایی بیشترین آسیب را دیده، مصرف

است. این بخش از جامعه الزم است بداند که لزومی ندارد به تنهایی 

تواند با تغییر رفتار مصرفی  لطمات اقتصادی را بر دوش بکشد و می

و حفظ  (دوزنبرینسبی درآمد  نظریه یا اثر چرخ دنده ایخود )

دور و  ها را بطور غیر مستقیم از خود  بهینه پارتو، بخشی از خسارت

های دیگر اقتصادی منتقل نماید. بر این اساس  سنگینی آن را به بخش

های اقتصادی  اگر این دو پیش فرض را در نظر بگیریم که تحریم

کننده نهایی از طبقه متوسط  بلندمدت هستند و همچنین مصرف

توان چند توصیه  جامعه بیشترین فشار را متحمل خواهد شد، می

 وه ارائه نمود:دائمی را برای این گر

. مدیریت مالی بودجه خانوار از جمله موارد آسان ولی بسیار موثر در 1

است. معموال مردم از نظر روانشناسی درد   تنظیم مخارج خانواده

پرداخت اگر مخارج و درآمدهای خود را ثبت کنند و مستمر آن را 

 های کنند و به همین منظور خانواده مشاهده کنند به سختی خرج می

های پرداختی خود داشته  کمتری هستند که تمایل به ثبت هزینه

باشند. باید در نظر گرفت در شرایط بحرانی اقتصاد، حسابداری 

تواند در زمانی کوتاه و  شخصی و خانوادگی از ضروریات است که می

 بدون هزینه و آسان توسط تمام اعضای خانواده انجام شود.

ز سبد خانوار که در تضاد با کاالهای . حذف کاالی ممتاز یا تجملی ا2

ای است،  ضروری هستند. البته نخریدن کاالی ممتاز موضوعی سلیقه

چراکه در طبقات مختلف درآمدی ممکن است طیف مختلفی از کاالها 

را شامل شود ولی آنچه مسلم است، با حذف این گروه کاال از مصرف 

زاد شده و طبقه متوسط، بخش قابل توجهی از بودجه خانوار آ

هاجهت بازدهی بیشتر مالی قرار  توانددر جهت تبدیل به سایر دارایی می

 بگیرد.

. رواج کسب و کارهای خانوادگی و اشتغال در پیشه پدری، اجتناب 3

گرایی و پرهیز از هزینه برای آن. از جمله مشاغل مطرح در  از مدرک

است که های بحران اقتصادی مربوط به شاخه خدماتی تعمیرات  دوره

مدت است. یقینا به جای تحصیالت  ای و کوتاه هایحرفه نیازمند آموزش

ای با فراگیری  توان بطور به صرفه هزینه بر و بلندمدت دانشگاهی می

مدت در مشاغل مورد نیاز جامعه به فعالیت  ای کوتاه های حرفه مهارت

پرداخت. از طرفی الزم به ذکر است که در یک کسب و کار جدید، 

گیری دانش و مهارت مربوط به آن و همچنین مدت زمان کسب فرا

بر و هزینه بر است ولی در توسعه مشاغل پدری،  تجربه، امری زمان

تر و با هزینه کمتر خواهد بود. در خصوص کسب  چنین فرایندی کوتاه

و کارهای خانوادگی نیز، اطمینان از عدم تعدیل نیرو و حمایت خانواده 

 ای حائز اهمیت است. ار در شرایط بحران نکتهبه برقراری کسب و ک

الحسنه خانوادگی از دیگر موارد مهم در  های قرض . توسعه صندوق4

ها است که با توجه به اعتماد بین آنها و سرعت در  تامین مالی خانواده

های بعدی منتقل  خانوار را به دوره  تواند کسری بودجه پرداخت وام می

ها بر اساس اعتماد و اطمینان بین  صندوق کند. اصل و بنای این نوع

اعضای خانواده برقرار بوده و هدف تامین مالی ارزان را خارج از روال 

 کند. هامحقق می اداری بانک

های پر  کیفیت فروش. در دوره فروش و بی فروش، کم . تحریم گران5

تنش اقتصادی، بسیار رایج است که از یک کاالی دقیقا یکسان و در 

مشابه، چندین قیمت مختلف عرضه شود و لذا اصال لزومی شرایط 

ندارد با اولین استعالم قیمت، خرید انجام شود. در چنین 

فروش باید حتی برای خرید سایر کاالهایش نیز تحریم  مواردی،گران

شود. دانستن این نکته ضروری است که معیار گران بودن کاال، فقط 

ها نیز  ت بلکه به سایر قیمتنسبت هزینه آن به بودجه خریدار نیس

بستگی دارد، به بیانی ساده ممکن است شما پول به اندازه خرید داشته 

باشید ولی لزومی ندارد وقتی در مقایسه با کاالهای مشابه یا جانشین 

های متعددی نیز  قیمت بیشتری دارد آن را بخرید. از طرفی دیگر،بنگاه

ریق افت کیفیت یا افت وزنی در شرایط بحران اقدام به کم فروشی از ط

و مقداری ولی همراه با تثبیت قیمت یا کاهش کمتر در قیمت 

نمایند. باید این موضوع را در نظر گرفت که خرید از این نوع  می

محصوالت ضمن ایجاد عادت مصرف در بی کیفیتی و هدر دادن بودجه 

چرخه خانوار، توان تولید کننده را نیز در کم فروشی افزایش داده و 

دهد،  تولید وی را بطور غیر مستقیم تحت تاثیر فرسایشی خود قرار می

لذا حمایت خواسته و ناخواسته از چنین محصوالتی حتی اگر ملی 

 باشد مخرب است.

  )بازگشت به فهرست(   گفت وگو از: مریم سلیمی

 سرمایه گذاری
 ه ایران نمی آید؟چرا سرمایه گذار خارجی برای تولید ب

 (97آبان  1تسنیم )خبرگزاری  

 
، در این نشست هم خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

اندیشی که با حضور تولیدکنندگان ،پیشکسوتان و اعضای اتاق 
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بازرگانی برگزار شد،ابراهیم جمیلی،رییس خانه اقتصاد ایران گفت:باید 

ین تحریم یک فرصت است که ما از اروپا واقع گرایانه صحبت کنیم.ا

 .استفاده کنیم و آنها هم بتوانند با ما وارد تعامل اقتصادی شوند

وی افزود:در شرایط کنونی باید مسائل سیاسی را حل کنیم اما در 

همین شرایط هم اگر کسی از خارج پول بیاورد برای تولید در ایران 

در ایران باالست و برای سرمایه  نرخ ارز حتما سودآور است،چون

 گذاری خارجی به صرفه.

 هم افزایی؛نیاز امروز اقتصاد ایران است

ونه و برتر در خصوص برگزاری هم رئیس انجمن صادرکنندگان نم

اندیشی های اقتصادی گفت:اگر این هم اندیشی ها منجر به هم افزایی 

شود،منجر به تجمیع توان تولید کنندگان و صادرکنندگان بشود،در 

 شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید است.

وی افزود:ما در ایران تعداد دانشگاه هایمان هم از چین بیشتر است و 

مریکا.تعداد کارخانجات موتور سیکلت سازی ما از چین هم هم از آ

بیشتر است اما میزان تولیدمان خیلی کمتر از آنهاست.شعبه های 

بانکی ما خیلی زیاد است اما مشکالت اقتصادی ما ریشه در همین 

سیستم بانکی دارد.در حال حاضر فرصت بومی سازی است و خیلی از 

و ما توانمندیمان هم از دوره جنگ  کاالها را می شود بومی سازی کرد

باالتر است هم از دوره تحریم سابق و هم اندیشی ها می تواند منجر به 

 استفاده از تجربیات دیگران و انتقال تجربیات شود.

وی افزود:در دو سه ماهه آینده فشارهای ارزی بیشتر خواهد شد و ما 

نمی برد اما تومانی کاری از پیش  4200هم به دولت گفتیم که ارز 

گوشی بدهکار نبود و باید اصالح ساختار شود وگرنه مشکالت روز به 

 روز بیشتر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت:قرار نیست فقط با کشورهای بزرگ کار 

کنیم،در شرایطی که آنها عالقه مند به همکاری اقتصادی نیستند،می 

اروپایی مثل توانیم با کشورهای کوچک کار کنیم.کشورهای 

لیتوانی،استونی هم کشورهایی هستند که می توانیم با پژوهش 

 نیازهای آنها را بسنجیم و با آنها همکاری کنیم.

 

 بخش خصوصی ضعف مطالبه گری دارد

عبدالحسن مهنما،پیشکسوت صنایع نیز در این هم اندیشی گفت:باید 

ر حوزه انرژی ابتدا ببینیم ایران چه جاذبه هایی دارد.مزیت های ایران د

است.گاز طبیعی حدود دو سنت در متر مکعب است اما وقتی از مرز 

سنت می رسد،یعین قیمت های ما واقعی  12خارج می شود به 

نیست.معدن و ماده معدنی هم مزیت دیگر ایران است.در حال حاضر 

اگر ما فقط داخلی نگاه کنیم فرصت های سرمایه گذاری با پول ایرانی 

ست.اما اینکه چرا محقق نمی شود به دلیل ضعف هایی فوق العاده ا

 است که مثال در سیستم بانکی مشاهده می شود.

معاون وزیر صنایع دولت های هفتم و هشتم گفت:ما انتظار داریم با 

این درآمدهای ریالی که دولت دارد بانک ها به صنایع کمک کنند و 

اسی هم وجود سرمایه گذاری رونق بگیرد.متاسفانه بن بست های سی

دارد اما اگر در هم اندیشی های اقتصادی بدون رودربایستی صحبت 

کنیم بخش خصوصی به غیر از کار اقتصادی باید کار فرهنگی هم در 

حوزه اقتصاد انجام بدهد.باید البی های تجاری را هم انجام بدهد.باید 

ا ر این باید هم دولت  بپذیریم که فیتیله نفت دارد خاموش می شود و

بپذیرد.متاسفانه بخش خصوص ضعف مطالبه گری دارد و نمی تواند 

 حقوق خود را محقق کند.

مهنما با اشاره به انقالب صنعتی در اروپا و الگوی آن افزود:در اروپا 

بخش خصوصی دست روی دست نگذاشته است که حکومت لطفش 

شامل حالش شود،بلکه پیشنهاد داده،رهنمود داده و پای حرف خودش 

ستاده است و البته هزینه هم داده است.شرایط سیاسی بد ضد برند ای

است،ضد تجارت است،ضد تولید است و صادرات است اما بخش 

 خصوصی هم باید به وظایف خود عمل کند.

 بازارسازی و بازاریابی باید انجام شود

غالمرضا مصطفی پور،عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات هم در این 

قتی از تولید صحبت می کنیم یعنی از عواملی نشست گفت:ما و

صحبت می کنیم که منجر به تولید می شود و همه ای این عوامل 

تولید در ایران وجود دارد.زمین و نیروی انسانی در حد وفور است.اما 

چرا تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد؟یکی از عمده ترین معضالت 

موجود زنده است و  همین عوامل انسانی است.جریان سرمایه مثل یک

باید عوامل تشکیل دهنده این موجود زنده هارمونی داشته باشند و به 

هم بیایند.فضای اقتصادی هم باید این نظم و هماهنگی وجود داشته 

 باشد.

پیشکسوت حوزه بانک و بازار مالی افزود:سرمایه گذار وقتی سرمایه اش 

د و متاسفانه بیش بر نمی گردد این اثر منفی روی سرمایه گذاری دار

درصد واحد های اقتصادی ما وابستگی دارند به سیستم بانکی و  90از 

 سال است ما سیستم بانکی را اصالح نکردیم. 20بیش از 

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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مصطفی پور اضافه کرد:ضرورت دارد فرهنگ سازی،بازاریابی در حوزه 

صادرات و واردات و برند سازی و نیز شفافیت اقتصادی ایجاد شود تا 

ه گذار بتواند چشم انداز داشته باشد و بداند قرار است چه اتفاقی سرمای

 در آینده بیفتد.

وی با اشاره به لزوم بازار سازی گفت:به جر بازاریابیی باید بازارسازی 

هم شکل بگیرد و در حوزه صادرات و واردات ما چاره ای نداریم جز 

حوزه اینکه مسائل سیاسی را حل کنیم تا دروازه های جهان در 

اقتصادی باز شود و بتوانیم تعامل داشته باشیم و تعامل با اقتصاد 

 جهانی فرق دارد با حل شدن در آن که مورد پسند هم نیست.

 بخش خصوصی نباید نظاره گر و منفعل باشد

 در خصوصی بخش:گفت اتصاالت صنعت اسکندری،فعال محمدرضا 

فقط مشاهده گر  و بگذارد دست روی دست نباید اقتصادی فریز شرایط

باشد بلکه باید با همفکری و ارائه این فکر به تصمیم گیران بتواند نقش 

 تاریخی خود را در این برهه از اقتصاد ایران ایفا کند.

مدیر عامل گروه صنعتی آتاما با اشاره به عالقه کشورهای کوچک 

جهت سرمایه گذاری در ایران گفت:کشورهای زیادی یک گام برای 

اری در ایران برداشته اند اما بخش های تصمیم گیر منفعل سرمایه گذ

 عمل می کنند و این فعالیت های به سر انجام نمی رسد.

این فعال صنعت نفت و گاز افزود:رسالت تاریخی بخش خصوصی،هم 

افزایی و تجمیع ظرفیت های جامانده برای واکنشی تاریخی به 

 کنشگران عرصه تحریم در این مقطع تاریخی است.

 
ایتالیایی ها می توانند جایگزین مناسبی برای فرانسوی ها 

 باشند

محمد حسین جبل عاملی،استاد کسب و کار در خصوص وضعیت 

کسب و کار در شرایط فعلی گفت:از دوران عصر مونتاژ در دنیا تجربه 

ی نیروی کار ارزان را کشورهای زیادی داشتند و انقالب چین هم 

 ت است.دستاورد همین فعل و انفعاال

بنا به این پتانسیل ما در ایران شاید بتوانیم به عنوان یک کشور 

صنعتی که توان تولید دارد و پایه مهندسی هم دارد،تولید کنیم چرا 

که کشورهای اطراف ما هیچ کدام تولید کننده نیستند،نه عراق نه 

 پاکستان و نه افغانستان جزو کشورهای صنعتی قرار نمی گیرند.

با اشاره به سیگنال کشورهای متقاضی تجارت با ایران  جبل عاملی

گفت:مثال ایتالیایی ها که مشترکاتی هم با ایران دارند و مقبول جامعه 

ی ایران هستند در چند حوزه از جمله دکوراسیون و گردشگری عالقه 

مند به همکاری با ایران هستند و به نظر می رسد که با توجه به 

سو و نا مطمئن بودن فرانسوی ها در تجارت  اشتراکات تاریخی از یک

با ایران از سوی دیگر،می شود ایتالیایی ها را جایگزین فرانسوی در 

 اقتصادی ایران کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت:در حوزه معدن هم ایران پتانسیل های 

باالیی دارد که اگر تکنولوژی های نوین را وارد کنیم می توانیم زنجیره 

 ر اقتصادی برای ایران فراهم کنیم.ارزش را د

وی در خصوص فاینانس مالی پروژه های اقتصادی گفت:در گذشته 

شرایط مناسبی در این خصوص وجود داشت اما این بار قرار نیست یک 

سرمایه گذار و بانک برای سرمایه گذاری و تولید به ایران بیاید بلکه 

قرار است شرکت های اقتصادی کوچک و بزرگ به دلیل ارزان بودن 

 یه گذاری و تولید به ایران بیایند.نیروی کار برای سرما

وی در خصوص موانع حقوقی گفت:ایفیک که یکی از سازمان های زیر 

مجموعه وزارت اقتصاد است این تضمین را به سرمایه گذاران خارجی 

می دهد که بتوانند در هر زمانی سرمایه خود را بدون ضرر خارج 

ایی توان تولید می کنند.ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که هم افز

تواند به جای تولید صرف محصول به انتقال تکنولوژی در صنعت منجر 

 شود.

 قوانین دست و پای تولید را بسته است

شهرام رضایی،استاد دانشگاه در نشست هم اندیشی اقتصادی آتاما 

گفت:قوانین دست و پای تولید کننده را بسته است و باید این قوانین 

 نیستند به ثبات برسانیم. را که دارای ثبات

وی افزود:چه تولید کننده داخلی و چه تولید کننده خارجی باید رد 

شرایط اقتصادی آرام فعالیت کند.وقتی تالطم اقتصادی وجود داشته 

 باشد نمی شود فعالیت کرد.

وی با اشاره به واقعیت تحریم ها گفت:پژوهشی دانشگاهی نشان می 

ه می گویند نیست و مثال ما در بخش دهد که واقعیت تحریم چیزی ک

هایی از حوزه گاز اصال تحریم نیستیم و می توانیم جذب سرمایه گذار 

 داشته باشیم.

وی در خصوص صنعت اتصاالت انعطاف پذیر نیز گفت:بخش اتصاالت 

انعطاف پذیر هم که تخصصی است و در صنعت نفت و گاز نقش مهمی 

نیست و بازار جهانی هم به  دارد از جمله بخس هایی است که تحریم
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این حوزه نگاه دارد و ما تولید کنندگانی در ایران داریم که این نیاز را 

 می توانند بر طرف کنند.

وی افزود:در کشورهای همسایه مثل آذربایجان و گرجستان در کمتر 

چند ساعت می شود شرکتی را ثبت کرد و فعالیت اقتصادی را آغاز 

به ما چرا که بوروکراسی آنقدر زیاد است که کرد.این یک تلنگر است 

 تولید کننده را خسته می کند و این معضل باید تسهیل شود.

تراب خانی،رئیس هیات مدیره سیمان سازان در از فعاالن صنعت 

سیمان گفت:تحریم چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته 

می ها است.طبق بررسی های انجام شده نشان می دهد که خود تحری

 تاثیر بیشتری از تحریم ها در اقتصاد ایران دارد.

وی افزود:در حال حاضر بهترین روش،کار کردن با شرکت های کوچک 

اروپایی است تا آنها بیایند به ایران و فعالیت های اقتصادی رو را با 

توجه به مزیت های سرمایه گذاری ایران آغاز کنند چون در شرایط 

سود آوری بسیار باالیی دارد.من معتقدم که  جدید ارزشی برای آنها

 باید با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی همکاری کنیم.

 مثل ژاپنی ها باید به جلو برویم

امیر سلطانی،پیشکسوت صنعت سیمان نیز گفت:من معتقدم که باید 

مثل ژاپنی ها جلو برویم.باید شرکتی تاسیس بشود با هدف بازاریابی 

کوچک.چینی ها هم هنوز همین سبک را انجام می برای شرکت های 

دهند.وقتی به چین می رویم شرکت های تجاری ای وجود دارند که 

کاال و خدمات را بازاریابی می کنند و با عوامل تولید در ارتباط 

هستند.این در شرایطی است که بهترین شرایط تولید با دانش خارجی 

ا بستر تولید بسیاری از ها در کارخانجات ایرانی موجود است و م

 محصوالت را دارا هستیم.

میلیون دالر سرمایه گذاری کند  50وی افزود:اگر سرمایه گذاری مثال 

و کاال را تولید کند و ریال بفروشد به صرفه نیست.اگر کسی بخواهد به 

ایران بیاید بهترین روش اینست که از پتانسیل های داخلی استفاده 

 شرایط فعلی سخت است. کند و سرمایه گذاری در

 در:گفت صحبت این به واکنش در ایران اقتصادی خانه رئیس جمیلی 

 قبول قابل هم این اما است شده سخت گذاری سرمایه حاضر حال

 شیشه کارخانه و است آمده کسی.نیاورد پول کسی بگویم که نیست

 آن ارزش و است دالر میلیون 1 آن ارزش و است کرده ایجاد سازی

ت است.کسی اگر سرمایه را هم بیاورد سرمایه اش هدر نمی ثاب هم

رود.مگر بعد از برجام توتال نیامد.رنو نیامد؟ اگر شرایط به ثبات برسد 

 همه می آیند.

 تولیدات نمی تواند صد در صد ایرانی باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی هم 

ازدهم و دوازدهم اتاق چه نقشی در کمک به گفت:در دولت های ی

بخش خصوصی داشته است؟به نظر نمی رسد اتاق بازرگانی توانسته 

باشد ظرفیت های بخش خصوصی را ارائه کرده باشد و موانع و 

 مشکالت را بر طرف کند.

محمد حسین جبل عاملی نیز در تکمیل صحبت های پیشکسوتان 

ز فعالیت های مهم انجام برند صنایع در این هم اندیشی گفت:یکی ا

سازی خوشه ای است.در کشورهای دنیا در حال حاضر وقتی نگاه می 

کنیم می بینیم که برندها در نهایت به یک شرکت واحد می رسند اما 

به صورت خوشه ای در تولید فعالیت می کنند و این یک روش تجربه 

 شده جهانی است.

ز گفت:در صنعت ایران حلقه تنکابنی،فعال صنعتی و تولید کننده نی

های مفقوده ای است که تولید بسیاری از محصوالت ما نمی تواند صد 

در صد ایرانی باشد و البته که در دنیا محصول تمام ملیتی دیگر 

معنایی ندارد و ترکیبی از تولید قطعات و محصوالت است که در نهایت 

 به یک برند ختم می شود.

لوی،فعال صنعت نفت،سیامک در این نشست همچنین جعفر ع

مرشد،کارشناس نفت و انرژی ،سعید شهروی،کارشناس ارشد صنعتی 

نیز نقطه نظرات خود برای جذب تولید کنندگان خارجی برای تولید 

  )بازگشت به فهرست( در ایران را بیان کردند.

 گذاری صنعتی امسال عملیاتی می شود طرح سرمایه ۲۴
 (97آبان  2 تسنیم)خبرگزاری  

 
 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ خبرگزاری تسنیم به گزارش

 بزرگ پروژه 5 پیشبرد همچنین ایدرو: افزود امیری نوری محمد

 و توسعه و داخل ساخت توان ارتقای بر تاکید با عمومی پیمانکاری

 اجرا حال در را ریال میلیارد هزار 343 حدود ارزش به فناوری انتقال

د و با بهره برداری از این پروژه ها می توان به اشتغال متوسط دار

 .هزار نفر امیدوار بود 24ساالنه 

هزار  511طرح بزرگ مدیریت پیمان با مبلغ  2به گفته وی، پیشبرد 

نفر، تجاری سازی فناوری و  28500میلیارد ریال با ایجاد اشتغال برای 

توسعه صنایع دانش بنیان و انقالب صنعتی چهارم؛ شروع عملیات 

اجرایی کاغذ از سنگ در شهرستان خرامه؛شروع عملیات اجرایی طرح 

د بیواتانول سوختی از ذرت و ضایعات غالت در ایجاد واحد تولی

شهرستان باشت؛ شروع عملیات اجرایی طرح الستیک در شهرستان 

الیگودرز با همکاری شستا؛ شروع عملیات اجرایی طرح سرمایه گذاری 

طرح صنعتی  5با توجه به فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای 

https://www.tasnimnews.com/
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گر اقداماتی است که منتخب ایدرو در استان خراسان جنوبی؛ از دی

 .ایدرو در دست اجرا دارد

ادامه داد: همچنین بهره برداری از طرح تکمیلی مجتمع  نوری امیری

پروژه از طرح توسعه صنایع  5صنعتی اسفراین؛ بهره برداری از 

گواتر؛ بهره برداری از خط ریسندگی شرکت  -صادرات گرا جاسک

ولید انواع بیوایمپلنت در گسترش صنایع بلوچ و راه اندازی واحدهای ت

 .صورت خواهد گرفت 97سایتهای تهران و کرمانشاه تا پایان سال 

خودرو به متقاضیان طرح توسعه ناوگان حمل و نقل  5000تحویل 

 تجاری سنگین

ریزی و توسعه ایدرو گفت: ایدرو همچنین در برنامه کاری  معاون برنامه

خودرو به متقاضیان طرح توسعه ناوگان حمل  5000، تحویل  97سال 

ونقل تجاری سنگین؛ راه اندازی کلینیکهای صنعت با هدف عارضه 

یابی و توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای 

 . یریت صنعتی را در حال انجام داردصنعتی توسط سازمان مد

توسعه دوره های آموزشی کاربردی متناسب با نیاز به گفته نوری امیری

بخشهای صنعتی، همسو با تحوالت بین المللی مانند مدیریت کسب 

وکار شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها؛ مدیریت فناوری و نوآوری؛ 

دیریت مسئولیت مدیریت کسب وکار معدن و صنایع معدنی؛ م

اجتماعی سازمانها و بنگاهها؛ جانشین پروری برای بخشهای صنعتی 

کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی نیز از دیگر برنامه هایی است که 

 . ایدرو عملیاتی خواهد کرد

گفت: راه اندازی مرکز کاریابی و توسعه اشتغال دانش آموختگان  وی

یل طرح تولید فیلترهای کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی، تکم

 نصب و تامین) اطالعات فناوری حوزه طرحهای ، کاوش –ممبران 

 کاال؛ مگ اینترنتی فروشگاه بازرگانی؛ بخش داده مرکز زیرساختهای

 شهری؛ برون شهری ونقل حمل ناوگان هوشمند مدیریت سامانه

 و ها برنامه دیگر جزو( افزوده ارزش بر مالیات دریافت نظام طراحی

داماتی است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دستور اق

 )بازگشت به فهرست( .کار دارد

درصد افت کرد +  ۶۸.۳سرمایه گذاری خارجی در صنعت 

 جدول
 (97آبان  13تسنیم  )خبرگزاری 

 

، براساس آمار میزان خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

مایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، های مصوب هیأت سر طرح

ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 5معدنی و تجاری مصوب در 

 .گذشته از لحاظ تعداد تغییری نکرده است

 1829.8  طرح 32البته طبق آمار حجم کل سرمایه گذاری در این 

ماهه  5میلیون دالر است که این میزان سرمایه گذاری خارجی در

درصدی  68.3مدت مشابه در سال گذشته شاهد افت  امسال نسبت به

 .است

 
جزئیات سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف صنعت و 

 :ماهه امسال به شرح زیر است 5معدن طی 

 

https://www.tasnimnews.com/
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 )بازگشت به فهرست( 

هزار میلیارد ریال سود  ۳۰گذاران بازار سهام  سرمایه

 گرفتند
 (97آبان  19تسنیم )خبرگزاری  

 

مدیریت مالی شرکت ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیارد ریال  384هزار و  30سپرده گذاری مرکزی از پرداخت مبلغ 

 795هزار و 10سود انواع اوراق در مهرماه امسال به حساب 

 .گذار بازار سهام خبر داد سرمایه

هزار و  16بر این اساس سود اوراق اسناد خزانه اسالمی هم با رقم 

ذشته به طور کامل پرداخت شد و میلیارد ریال بود که در ماه گ  647

سود اوراق صکوک پتروامید آسیا، دانا پترو ریگ کیش، فوالد مبارکه 

اصفهان، سیمان شرق، صنعت غذایی کوروش، مادر تخصصی بازرگان 

دولتی ایران، سایپا، لوتوس پارسیان، مخابرات ایران، صنعتی و معدنی 

هزار و  12ز با رقم توسعه ملی، رایتل، وزارت اقتصاد و سایپا یدک نی

 .نفر واریز شد 1305میلیارد ریال به حساب  600

گذاری مرکزی در ماه گذشته سود  همچنین شرکت سپرده

گذار اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق، توسعه صنایع  سرمایه258

معدنی خاور میانه، پتروشیمی گچساران، لیزینگ امید، صندوق 

های تهران، قم، مشهد و  رداریبازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شه

 .میلیارد ریال را به حساب آنها واریز کرد 879تبریز به مبلغ 

گذاری گنجینه آینده  های سرمایه این در حالی است که سود صندوق

روشن، پاداش سهامداری توسعه یکم، خبرگان نفت، پارند پایدار سپهر، 

های  شرکت گذاری بادرآمد ثابت کمند و امین یکم فردا و سرمایه

گذاران  فرابورس ایران و شرکت بورس اوراق بهادار هم به سرمایه

 .پرداخت شد

مورد انواع اوراق شامل اوراق  80گفتنی است هم اکنون سود بیش از 

های  اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، سلف موازی و صندوق

توسط گذاری که دارای سررسید ماهیانه و یا سه ماهه هستند،  سرمایه

  فهرست( )بازگشت به   .شود گذاری مرکزی پرداخت می شرکت سپرده
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های ایران در  درصدی دارایی خارجی بانک ۳۲رشد 

 شهریور امسال

 (97 آبان 21تسنیم  )خبرگزاری 

 

های خارجی سیستم بانکی  ، میزان داراییخبرگزاری تسنیم به گزارش

ریال اعالم شده که نسبت  هزار میلیارد 8199.2در شهریورماه امسال 

درصد افزایش یافته است. در عین  32.9به مدت مشابه سال قبل 

هزار میلیارد  2939.4حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 

درصد رشد  23.8به میزان  96ریال است که نسبت به شهریورماه سال 

 .یافته است

هزار  11655.5طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 

درصد رشد نسبت به مدت  17.5میلیارد ریال است که نشان دهنده 

درصد  6.8مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 

 .دهد رشد نشان می

 های بانک مرکزی ها و بدهی خالصه دارایی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به 

ارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار میلی 4592

درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به  29.6

هزار میلیارد ریال بوده  641.7بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 

های ارزی بانک مرکزی  درصد افزایش است. بدهی 4.6که نشان دهنده 

یلیارد ریال اعالم شده که هزار م 2227.5در شهریورماه سال جاری 

 .درصد افزایش یافته است 13.5نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 ها و موسسات اعتباری غیربانکی های بانک ها و بدهی وضعیت دارایی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با 

هزار  3607.2درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  37.2

 24.5میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی 

 .هزار میلیارد ریال است 88درصد، 

 بیشتر بخوانید

 حراج شمش طال امروز در بانک کارگشایی 

 1397/08/21ها  قیمت خرید دالر در بانک 

 12  بانک و عمده صنایع ارز محور ایران مشمول تحریم

 اند نشده

 20.5ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با  سپرده بانک

هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی  1812.1درصد افزایش به 

 97دوره شهریورماه سال ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در  بانک

 .هزار میلیارد ریال رسیده است 453.7درصد کاهش به 5.9با 

 های تجاری های بانک ها و بدهی خالصه دارایی

های تجاری کشور در شهریورماه  میزان دارایی های خارجی بانک

هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال  568.8امسال 

ن می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد درصد رشد نشا 48گذشته 

درصد  20.5هزار میلیارد ریال بوده که  387.2بانک مرکزی نیز 

 .افزایش یافته است

 5254های تجاری در دوره مورد بررسی،  های بانک جمع کل دارایی

 20دارای  96هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت شهریورماه سال 

های تجاری به بانک مرکزی در  انکدرصد رشد است و میزان بدهی ب

درصد نسبت به  64هزار میلیارد ریال رسیده که  39شهریورماه به 

 .کاهش داشته است 96شهریور 

 های تخصصی های بانک ها و بدهی وضعیت دارایی

های تخصصی در  های خارجی بانک بر پایه این گزارش، میزان دارایی

د ریال است که نسبت به هزار میلیار 856.6شهریورماه سال جاری 

درصد رشد یافته است. جمع کل  37.6دوره مشابه سال گذشته 

هزار میلیارد  5672های تخصصی در این دوره رقم  های بانک دارایی

های  درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک 18.6ریال است که 

هزار میلیارد ریال است که رشدی  453.7تخصصی به بانک مرکزی 

)بازگشت به  .دارد 96درصد نسبت به شهریور  5.9منفی معادل 

 فهرست(

 بزرگترین تامین سرمایه کشور در بورس تهران درج شد
 (97آبان  25تسنیم )خبرگزاری  

 

، با توجه به مصوبه خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

شرکت پنجم تیرماه امسال هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، 

تامین سرمایه نوین به عنوان بزرگترین تامین سرمایه کشور در بورس 

 اوراق بهادار پذیرفته شد.

افزاید: نام شرکت تامین سرمایه نوین در این راستا با  این گزارش می

توجه به نتیجه اقدامات صورت گرفته و ارائه تعهدات الزم در خصوص 

پانصد و بیست و پنجمین موارد ذکر شده در مصوبه مذکور، به عنوان 

های جنبی  فعالیت"شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش 

های مالی  گری های جنبی واسطه فعالیت"، گروه "های مالی گری واسطه

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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های جنبی  فعالیت"و طبقه  "به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

با کد  "بندی نشده در جای دیگر های مالی طبقه گری واسطه

های بازار دوم بورس اوراق  در فهرست نرخ "تنوین"نماد و  "671902"

 است. بهادار تهران درج شده 

 انتهای پیام/

 بیشتر بخوانید

  اشتیاق زعفرانکاران برای اخذ مجوز ورود به بورس

 کاال

  ای که  ر هفتهدرصدی شاخص فرابورس د 3افت

 گذشت

 ای کرمانشاه  ایجاد کدهای معامالتی در بورس منطقه

 فهرست( )بازگشت به   درصد افزایش یافت 30

 

 بازرگانی
میلیون دالر دارو به کشور در نیمه نخست  ۶۶۵واردات 

 سال
 (97آبان  4تسنیم )خبرگزاری  

 

، در نیمه نخست خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

میلیون  665تن محصوالت دارویی به ارزش  301هزار و  5جاری  سال

دالر وارد کشورمان شده است. بنابراین گزارش در نیمه نخست 

میلیون  441تن تجهیزات پزشکی به ارزش  69هزار و  5جاری  سال

 .دالر تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است

بنابراین گزارش ؛ براساس دستور فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران 

ترخیص کاال سریع و حمل یکسره کاالهای اساسی و ضروری از گمرک 

به کارخانه ها انجام می شود. همچنین با پیگیری های رئیس کل 

ساعته گمرک در شرایط ویژه  24گمرک ایران خدمات شبانه روزی و 

ی در گمرکات مهم کشور صورت می گیرد و اقتصادی به کاالهای اساس

روند ترخیص این کاالها به صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع 

 . گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود

براساس این گزارش ، پایش اطالعات ترخیص کاالها در سالجاری 

ر درصد کاالهایی که وارد گمرک می شوند در کمت 90نشان می دهد ؛ 

ساعت ترخیص می شوند و در این بین ترخیص  72از سه روز یا 

کاالهای اساسی در اولویت قرار دارد. گمرکات مهم کشور برای 

ترخیص کاالهای اساسی به طور شبانه روزی فعالیت می کنند تا وقفه 

ای در واردات این کاالها ایجاد نشود. گمرک در راستای تامین کاالهای 

برای ترخیص سریعتر این کاالها ارایه و با اولویت اساسی تسهیالتی را 

قرار دادن این کاالها در گمرکات اجازه حمل یکسره در مبادی ورودی 

را جهت آسان سازی فرآیند ترخیص این کاالها فراهم کرده است و در 

حال حاضر به کمک سامانه جامع گمرکی کامیون های حامل کاالهای 

 .گمرکات هدایت می شوند اساسی بدون معطلی به درب خروج

 )بازگشت به فهرست(

 کند عراق صادرات نفت کرکوک به ایران را متوقف می
 (97آبان  5تسنیم )خبرگزاری  

 

به نقل از رویترز، پنج منبع آگاه از برنامه  خبرگزاری تسنیم به گزارش

صادرات نفت عراق گفتند، این کشور به منظور تبعیت از تحریم های 

ایرانی دولت آمریکا، در ماه نوامبر ارسال نفت از میدان کرکوک به  ضد

 .ایران توسط کامیون های نفتکش را متوقف می کند

کرکوک یکی از بزرگترین و قدیمی ترین میادین نفتی خاورمیانه به 

شمار می رود. سال گذشته، عراق شروع به ارسال نفت از میدان 

الیشگاه های این کشور کرد و کرکوک به ایران جهت استفاده در پا

ایران نیز توافق کرد که معادل نفت دریافتی، در بنادر جنوبی عراق به 

 .این کشور نفت تحویل دهد

هزار بشکه  30این منابع گفتند، عراق در حال حاضر، روزانه کمتر از 

 .نفت از طریق کامیون های نفتکش به ایران نفت صادر می کند

ارسال نفت کرکوک به ایران در ماه نوامبر و »یکی از این منابع گفت: 

در راستای تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف خواهد شد. 

هزار  30شرکت بازاریابی نفت عراق قصد دارد از ماه نوامبر روزانه 

بشکه نفت تولیدی از یک میدان کوچک در نزدیکی موصل را به عنوان 

بازاریابی نفت عراق روز پنجشنبه جایگزین به فروش برساند. شرکت 

 «.مناقصه فروش این میزان نفت را منتشر کرده است

آمریکا عراق را »یک منبع نزدیک به عملیات صادرات نفت عراق گفت: 

برای توقف صادرات نفت به ایران و از سرگیری ارسال نفت مناطق 

ز کردی به ترکیه تحت فشار قرار داده است. اگر ترکیه نفت بیشتری ا

عراق بخرد، ممکن است استدالل آنکارا مبنی بر اینکه برای ادامه خرید 

 «.نفت از ایران به معافیت از تحریم های آمریکا نیاز دارد تضعیف شود
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این منابع افزودند، دولت حیدر العبادی در اواسط ماه اکتبر به توافقی 

یق با اقلیم کردستان دست یافته که بر اساس آن، صادرات نفت از طر

)بازگشت به  .اقلیم به بندر جیهان ترکیه از سر گرفته می شود

  فهرست(

 رنو فرانسه فروش خودرو به ایران را متوقف کرد
 (97آبان  5 تسنیمخبرگزاری ) 

 
، جدیدترین آمار منتشر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

سازی رنو فرانسه نشان می دهد این شده از سوی شرکت خودرو

شرکت با پیروی از تحریم های آمریکا علیه ایران فروش محصوالت 

 .خود به ایران را به طور کامل متوقف کرده است

این شرکت فرانسوی در گزارش ماهانه فروش محصوالت خود در ماه 

سپتامبر اعالم کرد طی این ماه هیچ فروشی در بازار ایران نداشته است 

 932هزار و  10بالغ بر  2017و در حالی که طی سپتامبر سال 

دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده بود در سپتامبر 

 .هیچ فروشی به ایران نداشته است 2018

یعنی نخستین ماه بازگشت تحریم های آمریکا علیه  2018رنو در اوت 

هزار  7صف کاهش داده و به ایران نیز فروش خود در بازار ایران را به ن

 .دستگاه رسانده بود 626و 

 .اوت بازگشته است 6تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران از 

این شرکت فرانسوی با وجود روابط طوالنی و گسترده با صنعت خودرو 

ایران به یک باره همکاری های خود را با ایران متوقف کرده است. این 

شرکت در دوره اول تحریم های خودرویی که توسط دولت اوباما علیه 

ایران به اجرا گذاشته شد همکاری های خود را با ایران کاهش داده بود 

، در دوره جدید تحریم ها این 2018اساس آمار سپتامبر  اما بر

  .همکاری ها را به طور کامل قطع کرده است

 ایران علیه آمریکا های تحریم از اند کرده اعالم  مدیران رنو به صراحت

 .کرد خواهند پیروی

نیز نسبت  2018ماهه  9بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در 

هزار دستگاه  96درصدی داشته و به  13افت  به مدت مشابه سال قبل

دستگاه خودرو  549هزار و  110ماهه سال قبل  9رسیده است. رنو در 

 .روانه بازار ایران کرده بود

دستگاه از محصوالت خود  79هزار و  162میالدی  2017رنو در سال  

را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت 

درصدی داشت. فروش رنو به ایران در  49.3به سال قبل از آن رشد 

درصدی داشت و  110نیز نسبت به سال قبل از آن رشد  2016سال 

 در ،51500 بر بالغ 2015 سال در رنو  دستگاه رسید. 108536به 

 و هزار39 بر  بالغ 2013 سال در و دستگاه هزار33 بر بالغ 2014 سال

)بازگشت به  .ت خود را به ایران فروخته بودمحصوال از دستگاه 600

    فهرست(

 تبادالت بانکی صادرکنندگان با چین متوقف شد
 (97 آبان 9تسنیم )خبرگزاری  

 
خبرگزاری  وگو با خبرنگار اقتصادی اسداهلل عسگراوالدی در گفت

، با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ بانک چینی با تجار ایرانی تسنیم

کند، اظهارداشت:همین موضوع عاملی شده تا صادرات به  الیت نمیفع

 .این کشور متوقف شود

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه بانک مرکزی 

در حال رایزنی برای ادامه همکاری بانکی با طرف چینی است، افزود: 

 .هنوز این رایزنی ها نتیجه نداده است

ه عنوان یک صادرکننده با اجرای پیمان سپاری وی تصریح کرد: من ب

توانم پول خود  ارزی مخالفم زیرا این کار کالً غلط است. من اصالً نمی

را وارد کشور کنم در نهایت هم اگر پول خود را به کشور نیاوریم متهم 

 .شویم به قاچاق می

 بیشتر بخوانید

  تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز بدعهدی چین در

 ایران

  درخواست پکن از دو شرکت چینی برای توقف خرید

 )بازگشت به فهرست( نفت از ایران

صادرات و واردات چوب آزاد است/ برنامه ای برای 

 خودکفایی نداریم
 (97آبان  13تسنیم  )خبرگزاری 

 
، خلیل آقایی معاون خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان رئیس وزیر جهاد کشاورزی و

راسم واگذاری محافظت از جنگل ها به بخش م حاشیه در امروز کشور

خصوصی اظهار کرد: برای حفاظت از جنگلها و توقف بهره برداری بر 
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 برداری بهره دادهای قرار تمام 96اساس قانون، از ابتدای اسفند سال 

 .یافت خاتمه داد، قرار 110 شامل کشور های جنگل از

ی کشور متوقف وی افزود:در این شرایط که بهره برداری از جنگلها

 همین به است؛ گرفته قرار توجه مورد بیشتر چوب زراعت  شده و

 خصوصی،  بخش با دادهایی قرار قالب در ها جنگل سازمان منظور

 از صیانت و حفاظت زمان هم طور به و چوب زراعت توسعه موضوع

 .دارد کار دستور در ها جنگل

پاسخ به سوال  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رئیس سازمان جنگل

هزار هکتار تحت زراعت چوب در  75خبرنگار تسنیم تصریح کرد: 

کشور داریم که امیدوارم با مشارکت های مردمی این رقم افزایش پیدا 

کند و این سازمان از شرکتهای و عالقه مندان به زراعت چوب حمایت 

 .می کند و حتی حاضر است اراضی را در اختیار این افراد قرار دهد

قایی گفت: مانعی برای صادرات و واردات چوب و فعالیت در زارعت آ

چوب در کشور وجود ندارد، زیرا ما برنامه ای برای خودکفایی در تولید 

 .چوب در کشور نداریم

وی اظهار داشت: بر اساس اطالعات موجود بعد از توقف بهره برداری از 

 .ه استیافت صدکاهش در 5 حدود نیز جنگلها میزان قاچاق چوب

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ممنوعیت 

بهره برداری از جنگل های کشور شاهد کامیون های حمل چوب در 

این مناطق هستیم گفت: احتمال دارد که این چوب ها، حاصل زراعت 

چوب برای استفاده در صنایع و کارگاه ها باشد که این موضوع امری 

 .تاییدما نیز استمقدس و مورد 

وی اظهار داشت: فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها از نیروهای 

خدوم نیروی انتظامی هستند با قاچاق چوب برخورد می کنند و 

 .اند داده ارائه دادگاه به زمینه این در پرونده های نیز

 درصد از بودجه حفاطت از جنگلها اختصاص یافت 60تنها 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای بنابراین گزارش، شکری 

اسالمی نیز در این نشست گفت: قانون اجازه داده است که در قالب 

قرار دادهایی مسئولیت حفاظت از اراضی را به شرکت هایی که همین 

مسئولیت را دارند واگذار شود که از این طریق می توان به سازمان 

 .جنگل ها در این زمینه کمک کرد

ن اساس عالوه بر حفاظت از جنگلها کار توسعه جنگل و وی افزود:بر ای

 .زراعت چوب نیز انجام می شود

 1.5عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ساالنه 

 از برداری بهره ممنوعیت از قبل و  95-94میلیون متر چوب در سال 

دات وار میزان قانونی این اعمال با که میشد وارد کشور به ها جنگل

چوب حتما افزایش یافته است به همین منظور الزم است که میزان 

 .زراعت چوب در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد

میلیارد تومان برای حفاظت از جنگل های  60وی تصریح کرد: ساالنه 

درصد  60تا  50کشور در نظر گرفته شده اما در سال گذشته حدود 

اری بخش خصوصی در قالب همک با که یافت  این مبلغ تخصیص

)بازگشت به  .قراردادهای این چنینی می توان دولت را یاری کرد

 فهرست(

واردکننده بزرگ کاالهای  ۲۰خروج ایران از فهرست 

 ای ترکیه
 (97 آبان 15تسنیم )خبرگزاری  

 
، آمارهای منتشر شده خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 9ترکیه نشان می دهد صادرات ایران به این کشور در  توسط اداره آمار

درصد نسبت به مدت مشابه سال  2.9ماهه نخست سال جاری میالدی 

 9میلیارد دالر رسیده است. ایران در  5.664قبل کاهش یافته و به 

میلیارد دالر کاال به ترکیه صادر کرده  5.835ماهه نخست سال قبل 

 .بود

بر این اساس، ایران به عنوان هفتمین صادرکننده بزرگ کاال به ترکیه 

شناخته شده است. سهم ایران از کل صادرات به  2018ماهه  9در 

درصد بوده است. نفت و گاز مهمترین کاالهای  3.3ترکیه در این دوره 

 .صادراتی ایران به ترکیه محسوب می شود

درصد  20یالدی بیش از واردات ایران از ترکیه طی سال جاری م

کاهش داشته و در نتیجه با وجود این که ایران طی سال های اخیر 

همواره جزو بیست کشور بزرگ واردکننده کاال از ترکیه قرار داشته 

 .ماهه نخست امسال از این فهرست خارج شده است 9است در 

 میلیارد دالر واردات از ترکیه 1.669با  2018ماهه نخست  8ایران در 

در رتبه نوزدهم بزرگترین کشورهای واردکننده از ترکیه قرار گرفته 

ماهه نخست امسال نسبت به مدت  8بود. واردات ایران از ترکیه در 

درصد کاهش یافته بود. آمار مربوط به واردات  20مشابه سال قبل 

 .ایران در ماه سپتامبر در گزارش اداره آمار ترکیه منتشر نشده است

  )بازگشت به فهرست(
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 ۵۴درصدی صادرات پتروشیمی/صادرات به عراق  ۳۳رشد 

 درصد رشد کرد
 (97آبان  16تسنیم )خبرگزاری  

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بررسی آمارهای 

ماهه نخست سال جاری  7تجارت خارجی کشور نشان میدهد در 

به مدت مشابه سال قبل با رشد صادرات محصوالت پتروشیمی نسبت 

درصدی رو به رو بوده است. این در حالی است که در این مدت  34

 .درصدی مواجه شده است 31صادرات میعانات گازی با افت 

 
درصدی در  54  صادرات  همچنین در این مدت کشور عراق با رشد

 5.7صدر کشورهای وارد کننده از ایران قرار گرفته است. در این مدت 

میلیون  350میلیارد دالر صادرات به کشور عراق انجام شده که حدود 

دالر بیشتر از صادرات به کشور چین بوده است. گفتنی است در این 

 23 رشد که بوده دالر میلیارد 1.8 حدود افغانستان به صادرات  مدت

 .درصدی را تجربه کرده است

 
 )بازگشت به فهرست( 

 میلیون دالر گوشی تلفن همراه از گمرک ۲۶۵ترخیص 
 (97آبان  18 تسنیم)خبرگزاری  

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس آمارهای 

تن انواع  552گمرک ایران، در هفت ماهه نخست سال جاری حدود 

میلیون دالر از گمرکات  265گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 

لف ترخیص شده است. بر این واردات رسمی گوشی تلفن همراه مخت

درصدی همراه بوده است.  43نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 

افزایش واردات گوشی تلفن همراه در حالی انجام شده است که بازار 

فروش این محصوالت وضعیت مناسبی نداشته و قیمتهای باال این کاال 

 .بازار شده استمانع از ایجاد تعادل در 

 
به گزارش تسنیم، برای واردات انواع گوشی تلفن همراه به صورت 

درصد حقوق ورودی و سود بازرگانی، مالیات بر  5تجاری عالوه بر 

ارزش افزوده نیز دریافت می شود. بر اساس طبقه بندی بین المللی 

 تعرفه  و جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات (HS)کاالیی

قرار  85171210کی ترخیص گوشی موبایل در ردیف تعرفه ای گمر

دارد. ارزش پایه انواع گوشی های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی 

و انتشار آزاد اطالعات به تفکیک انواع برندها و مدل های مختلف در 

که یکی از دستاوردهای  (TSC) سامانه آنالین ارزش کاالیی گمرک

پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده سامانه جامع گمرکی و 

 .شده و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است

هزار  526جاری تعداد یک میلیون و  ماهه اول سال 6گفتنی است، در 

دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. بر این  864و 

وارد  هزار گوشی تلفن 250اساس به نطر میرسد در مهر ماه حدود 

 )بازگشت به فهرست(  .کشور شده باشد

 ۲۲ذرت در صدر واردات کاالهای اساسی/ افزایش 

 درصدی واردات دانه روغنی
 (97آبان  26)خبرگزاری تسنیم  

 
میلیون و  10جاری  ، طی هفت ماهه سالخبرگزاری تسنیم به گزارش

میلیون دالر  343میلیارد و  5هزار تن کاالی اساسی به ارزش  450

های  رو، روغنهای روغنی، دا وارد کشور شده است. ذرت، برنج، دانه
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 گندم و شکر و قند  خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود،

 وارد جاری سال ماهه هفت طی که هستند اساسی کاالهای ازجمله

 .اند شده کشور

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ ذرت درصدر کاالهای اساسی 

 ارزش  هزار تن به 766میلیون و  4وارد شده قرار دارد که به میزان 

 مدت به نسبت که است  شده وارد دالر میلیون 118 و میلیارد یک

 .است داشته افزایش درصد 21 گذشته سال مشابه

 924هزار تن و به ارزش  788های روغنی با حجم یک میلیون و  دانه

درصد افزایش  22میلیون دالر وارد کشور شده است و از نظر ارزشی 

 .داشته است

هزار اظهار در گمرکات  4در گزارش گمرک آمده است ؛ روزانه بیش از 

درصد از کاالها در گمرک بیش از  2صورت می گیرد و فقط توقف 

درصد کاالهایی که وارد گمرک می شوند در کمتر  90معمول است و 

   .از سه روز ترخیص می شوند

 ساعته گمرک در شرایط ویژه 24مچنین خدمات شبانه روزی و ه

اقتصادی به کاالهای اساسی در گمرکات مهم کشور صورت می گیرد و 

روند ترخیص این کاالها به صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع 

)بازگشت  .گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود

  به فهرست(

 میلیارد دالری شد؛ عراق در صدر ۳۰صادرات ایران 
 (97بان آ 27)خبرگزاری تسنیم  

 
 در مقدار این: افزود ، علی اکبر شامانیخبرگزاری تسنیم ه گزارشب 

 . است یافته افزایش درصد 12.5 پارسال مشابه مدت با مقایسه

میلیون تن بود که در مقایسه  73وی گفت: وزن صادرات در این مدت 

 .درصد کاهش یافته است 4.83مدت مشابه سال قبل 

رک افزود: از مجموع صادرات صورت گرفته مدیر کل دفتر صادرات گم

میلیون دالر سهم کشور  607میلیارد و  6از ابتدای امسال تاکنون 

درصد از مجموع ارزش صادرات کشورمان را شامل  21عراق است که 

 . شود می

میلیون تن کاال به عراق صادر شده  13شامانی گفت: در این مدت 

 .شور استدرصد سهم وزنی کل صادرات ک 18است که 

های مصرفی و  های آهنی و فوالدی، روغن وی افزود: گاز طبیعی، میله

ترین  قیری، لوازم خانگی و پاکیزگی و محصوالت کشاورزی عمده

 .است 97صادرات ایران به عراق در سال 

مدیر کل دفتر صادرات گمرک گفت: ثابت نبودن برخی قوانین و 

برخی موارد باعث بروز  های عراق در های محلی در مرز تصمیم گیری

 .شود مشکالتی در گمرکات می

 بیشتر بخوانید

 500  میلیون دالر شبه گازوئیل صادر شد/ تداوم

 صادرات سوخت به افغانستان

  درصدی صادرات پتروشیمی/صادرات به  33رشد

 رشد کرددرصد  54عراق 

  صادرات نفت ایران به هند امسال بیشتر از سال قبل

 )بازگشت به فهرست( خواهد شد

ها/ فرانسه  عضو اروپایی برجام پیشگام اجرای تحریم ۳

 واردات از ایران را صفر کرد
 (97آبان  28)خبرگزاری تسنیم  

 
، جدیدترین آمار منتشر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

شده از سوی اداره آمار اروپا)یورو استات( نشان می دهد در پی 

بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران و به رغم وعده های اروپا برای 

حمایت از ایران در برابر این تحریم ها مبادالت تجاری ایران و اتحادیه 

 .است اروپا افت قابل توجهی داشته

عضو اتحادیه اروپا در سپتامبر امسال یعنی  28ارزش تجارت ایران و 

 37نخستین ماه پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران با افت 

میلیارد یورو  1.134درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده و به 

رسیده است. مبادالت ایران و اتحادیه اروپا در اوت امسال بالغ بر 

 .میلیارد یورو اعالم شده بود 1.808

درصدی  20صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سپتامبر امسال با افت 

میلیون یورو و واردات از ایران با افت  681نسبت به ماه قبل از آن به 

 .میلیون یورو رسیده است 453درصدی به  52

اوت بخشی از تحریم های لغو شده در قالب برجام را  6دولت آمریکا از 

برگرداند که تحریم خودرویی، طال و فرش و پسته از جمله مهمترین 

 .آن بود

سه عضو اروپایی برجام هم تحریم های آمریکا علیه ایران را  *

 اجرا کردند

ایران  مقامات اتحادیه اروپا با محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه

وعده داده اند در صورت پایبندی ایران به توافق هسته ای به روابط 
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تجاری با ایران ادامه دهند و سازوکارهایی را برای تامین منافع ایران 

 .در قالب برجام طراحی کنند

با این وجود، آمار جدید یورواستات نشان می دهد اتحادیه اروپا تاکنون 

عمل بپوشاند و حتی سه کشور  نتوانسته است به وعده خود جامه

فرانسه، آلمان و انگلیس که پای سند برجام را امضا کرده اند نیز عمال 

از سیاست تحریم آمریکا علیه ایران پیروی کرده اند و حتی در اجرای 

 .این تحریم ها از برخی اعضای اتحادیه اروپا سبقت گرفته اند

بالغ بر  2018 مجموع تجارت سه عضو اروپایی برجام در سپتامبر

میلیون  537.6میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به تجارت  340.2

 .درصد کاهش داشته است 36یورویی ماه اوت 

واردات مجموع این سه کشور از ایران در ماه سپتامبر به کمتر از یک 

سوم در مقایسه با ماه قبل از آن رسید و در حالی که این سه کشور در 

یلیون یورو کاال از ایران وارد کرده بودند این رقم را م 107.4ماه اوت 

میلیون یورو کاهش داده اند. صادرات فرانسه،  32.2در ماه سپتامبر به 

درصدی  28نیز با افت  2018آلمان و انگلیس به ایران در سپتامبر 

میلیون یورو رسید. این  308نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به 

 .میلیون یورو کاال به ایران صادر کرده بودند 430سه کشور در اوت 

 فرانسه واردات از ایران را به مرز صفر رساند *

فرانسه که به ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای از لزوم حفظ 

ایران دم زده است در ماه سپتامبر واردات از  این توافق و تامین منافع

میلیون یورو  71ایران را تقریبا صفر کرده است. این کشور در ماه اوت 

کاال از ایران وارد کرده بود اما با اجرایی شدن تحریم های آمریکا در 

میلیون یورو از ایران واردات داشته است. صادرات  2ماه سپتامبر فقط 

 58ماه سپتامبر نیز به کمتر از نصف رسیده و به فرانسه به ایران در 

میلیون  148میلیون یورو بالغ شده است. فرانسه در ماه پیش از آن 

 .یورو کاال به ایران صادر کرده بود

 17آلمان واردات از ایران در ماه نخست اجرای تحریم های آمریکا را 

آلمان از  میلیون یورو رسانده است. واردات 29درصد کاهش داده و به 

میلیون یورو اعالم شده بود. صادرات آلمان به  35ایران در ماه اوت 

میلیون یورو  236میلیون یورو در ماه اوت امسال به  260ایران نیز از 

 .درصدی داشته است 9در ماه سپتامبر رسید که کاهش 

انگلیس نیز هرچند جایگاه مهمی در میان شرکای اروپایی ایران ندارد 

اه سپتامبر هم واردات از ایران را کاهش داده و هم کاالی اما در م

کمتری به ایران در این ماه صادر کرده است. واردات انگلیس از ایران 

 1.2درصدی نسبت به ماه قبل از آن به  14در ماه سپتامبر با افت 

میلیون یورو رسیده است. صادرات انگلیس به ایران نیز در ماه سپتامبر 

میلیون یورو رسیده است. این کشور  14یافته و به درصد کاهش  36

)بازگشت به  .میلیون یورو کاال به ایران صادر کرده بود 22در ماه اوت 

 فهرست(

 کشاورزی
 هستیم "تراریخته"صورت  حجتی: ناچار به واردات سویا به

 (97آبان  1تسنیم )خبرگزاری  

 
محمود حجتی، وزیر  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار پارلمانی

 در پارلمان،( آبان اول شنبه، سه) امروز علنی جهاد کشاورزی، در جلسه

 مردم نمایندگان پور قاضی نادر و محجوب علیرضا سؤال بررسی جریان

 قانون 2 ماده براساس: گفت اسالمی، شورای مجلس در ارومیه و تهران

تمامی  اسالمی، شورای مجلس در 88 سال مصوب زیستی، ایمنی ملی

امور مربوط به تولید، رهاسازی، صادرات، واردات، عرضه، فروش، خرید، 

یافته ژنتیکی با رعایت مفاد قانون  مصرف موجودات زنده تغییرشکل

های  مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات الزم را از طریق بخش

 .غیردولتی برای انجام امور فراهم کند

است اقدام الزم برای آزمایش مواد  موظف دولت وی با تأکید بر اینکه

های غذایی وارداتی برای تشخیص مواد  غذایی وارداتی و فرآورده

رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته  تراریخته را انجام داده و با اطالع

 کشورمان در محصولی و خطرات احتمالی آن آگاه سازد، اظهار داشت:

رت جهاد کشاورزی مسئول وزا شود، نمی تولید تراریخته صورت به

بررسی محصوالتی است که خوراک دام است و در زمینه آزمایش مواد 

 .غذایی تراریخته وزارت بهداشت، مسئول است

 بیشتر بخوانید

  سازمان دولتی برای کشت پنبه تراریخته 3تبانی 

 برد رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت مطلق کشت راه

 محصوالت تراریخته

 ها آگاهید اما  آقای کالنتری! از خطرات تراریخته

 خواهید مردم را با آن تغذیه کنید می

  در  پرست سرکرده جریان تراریخته"اقدام غیراخالقی

 افشا شد + سند "ایران

 اراضی از هکتار میلیون 185 دنیا در وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:

 و شمالی آمریکای در آنها عمده که کنند می تولید تراریخته محصوالت

 .است سویا دانه ایران، به وارداتی عمده محصوالت از یکی. است جنوبی
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 ترین اساسی از یکی روغنی های دانه تولید"حجتی با تأکید بر اینکه 

 درصد 16 حدود در 96 سال در ما خودکفایی درجه که کمبودهاست

 و بوده تراریخته جهان تولیدی سویای درصد 78 حدود :افزود ،"است

 .است غیرتراریخته آن درصد 22 تنها

ظف است، شروط وی افزود:کمیته نظارت بر محصوالت تراریخته، مو

 شروط، این الزم برای مناسب بودن محصوالت را آزمایش کنند. درباره

 از را تراریخته محصوالت برای الزم مجوزهای باید تولیدکننده کشور

 این باید پیشرفته کشور دو البته باشد؛ کرده دریافت مربوطه مراجع

 .باشند کرده تأیید را محصوالت

 مبادالت در که سویایی صددرصد وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:

 غیرتراریخته سویای چگونه ما است، تراریخته شود می جا جابه جهانی

 .هستیم محصول این تراریخته واردات به ناچار کنیم؟ وارد

 محصوالت کمیته عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد:

اورزی کش جهاد وزارت در 96 سال در کشاورزی حوزه در تراریخته

)بازگشت  .است شده مجهز نیز مربوط های آزمایشگاه و تشکیل شده

 به فهرست(

 همه چیز در مورد قرارداد آتی زعفران در بورس کاال
 (97آبان  1تسنیم  )خبرگزاری 

 
کننده  ، زعفران تداعیخبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ترین محصول  زمین، گران های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران ارزش

کشاورزی و همچنین نمونه بسیار خوبی از سودآوری، دوام و تولید 

درصد از  91کاربر محور است. در حال حاضر ایران با تولید بیش از 

 زعفران جهان، تولیدکننده برتر این محصول است.

، تولید زعفران در 1310دید قیمت جهانی زعفران در دهه با کاهش ش

های نیروی کار در این  کشورهای اروپایی با توجه به باال بودن هزینه

کشورها و همچنین پایین بودن سطح عملکرد زعفران، توجیه اقتصادی 

خود را از دست داد و در نتیجه میزان تولید کشورهای اروپایی، از 

کاهش یافت. در همین حال مناسب بودن جمله اسپانیا به شدت 

شرایط کشت زعفران در ایران و پایین بودن دستمزد نیروی کار، به 

گیری تقاضای جهانی برای تولید زعفران ایران کمک کرد و به  شکل

 مرور زمان ایران به تولیدکننده اصلی این محصول تبدیل شد.

ستای کمک به در ابتدای سال جاری بود که بورس کاالی ایران در را

های خود گامی عملی  اقتصاد ملی تصمیم گرفت با استفاده از پتانسیل

در جهت کمک به حل برخی از مشکالت موجود و گسترش بازار این 

اندازی بازار قراردادهای آتی  محصول استراتژیک بردارد؛ این اقدام، راه

ثبت و بر پایه دارایی زعفران نگین بود که به عنوان یکی از اقدامات م

سازی این محصول  مؤثر برای بهبود بازار زعفران و کمک به جهانی

مطرح است. در این گزارش به معرفی ساختار این بازار پرداخته و در 

پایان آماری کلی از معامالت طالی سرخ در قالب قراردادهای آتی 

 زعفران ارائه شده است.

 ای برای کشاورزان قرارداد آتی، هدیه

های کاالیی  ترین ابزارهایی است که بورس تی یکی از مهمآ قراردادهای 

جهت کمک به مدیریت ریسک نوسانات قیمتی در اختیار فعاالن 

دهند. قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده  بازارهای کاالیی قرار می

شود در سررسید معین، مقدار معینی از کاالی  بر اساس آن متعهد می

کنند، بفروشد و در مقابل  ن تعیین میمشخص را به قیمتی که اال

شود آن کاال را با آن مشخصات خریداری  طرف دیگر قرارداد متعهد می

 کند.

طور که در تعریف فوق نیز اشاره شد قراردادهای قابل معامله در  همان

بورس باید از استاندارد و مشخصات معینی برخوردار باشند. از این رو، 

ایی پایه قراردادهای آتی در بورس کاالی هر دارایی که به عنوان دار

شود باید شرایط خاص و استانداردهای الزم را داشته  ایران انتخاب می

اندازی قرارداد آتی روی هر کاال باید آن کاال در  باشد. پس برای راه

هیأت پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال مورد بررسی و پذیرش 

 قرار گیرد.

  در قراردادهای آتیخدمات بورس کاال

بازار معامالت آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان است و از 

طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معامالت آتی صورت 

کنندگان در بازار به یک  گیرد و این معامالت برای همه شرکت می

زاری عادالنه، ها ایجاد با شود. مسئولیت بورس مفهوم عادالنه عرضه می

های دنیا توسط مقام ناظر  بانظم و امنیت معامالتی است. تمام بورس

ها در اتاق پایاپای تسویه و  شوند. معامالت در بورس کنترل و اداره می

شوند؛ اتاق پایاپای در برابر خریدار نقش فروشنده و در برابر  تضمین می

 کند. فروشنده نقش خریدار را ایفا می

 ای سرخ در تاالر نقره معامالت طالی

نخستین قرارداد آتی در دنیا به صورت سنتی روی محصوالت 

کشاورزی صورت پذیرفت. در بورس کاالی ایران نیز مطالعات 

های مختلف جهت پذیرش در قراردادهای آتی  ای روی دارایی گسترده

ها در حوزه محصوالت کشاورزی،  انجام شده که یکی از این دارایی

 زعفران است.
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معامالت زعفران در بورس کاالی ایران هم به صورت گواهی سپرده 

کاالیی و هم در بازار فیزیکی به صورت نقد، سلف و نسیه انجام 

درصد از زعفران  91رغم اینکه ایران با تولید بیش از  شود. علی می

جوان، تولیدکننده اصلی این محصول است، در ساختار معامالت سنتی 

پوشش ریسک برای تولیدکنندگان و فعاالن بازار این دارایی امکان 

زعفران وجود نداشت. از این رو، نگرانی از نوسانات قیمت این کاال 

همواره دغدغه فعاالن این بازار بوده است. در همین راستا بورس کاالی 

اندازی معامالت قراردادهای آتی زعفران به  ایران درصدد برآمد تا با راه

ازار و رفع دغدغه فعاالن در راستای مدیریت توسعه و رونق این ب

 ریسک نوسانات قیمتی بپردازد.

 نگین، پایه قرارداد آتی زعفران

ای  قراردادهای آتی زعفران در بورس کاالی ایران روی زعفران رشته

بریده ممتاز نگین تعریف شده است. هر قرارداد آتی که روی یک 

اندازی شود، یک مشخصات قرارداد دارد که حاوی اطالعات  دارایی راه

کنند و  مهم در خصوص قراردادی است که افراد اقدام به معامله آن می

کند. در ادامه این  ی قرارداد آتی مد نظر را ذکر میهای اصل ویژگی

اندازی این قراردادها برای فعاالن بازار  ترین مزایای راه مطلب به مهم

 پردازیم. زعفران و کشاورزان می

گذاران در  ترین مزایای قرارداد آتی برای سرمایه اهرم مالی: یکی از مهم

عامالت قراردادهای آتی مقایسه با بازار نقدی وجود اهرم مالی است. م

گران فرصت به دست آوردن  دربرگیرنده ریسک باالیی بوده و به معامله

گذار با اندکی سرمایه  دهد؛ به این معنی که سرمایه سود زیادی را می

قادر است دارایی زیادی را تحت کنترل خود درآورد و با پرداخت مبلغ 

 شود. ی میناچیزی از کل ارزش یک کاال وارد یک قرارداد آت

پوشش ریسک: پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است 

که هدف از آن به حداقل رساندن یا از بین بردن ریسک ناشی از 

تواند با ورود  گذار می نوسانات و تغییرات قیمت است. در واقع سرمایه

به قرارداد آتی، دارایی خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش 

در این صورت نوسانات بازار، تأثیری بر قیمت دارایی  رساند.

گذار این دارایی را در زمان  شده نخواهد داشت و سرمایه خریداری

آینده، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. با این شرایط 

تواند با ورود به قرارداد آتی زعفران، محصول خود را به  کشاورز می

نده به فروش برساند و با این کار ریسک قیمتی که مد نظر دارد، در آی

 کاهش قیمت در زمان برداشت محصول را از بین ببرد.

تضمین معامالت: اتاق پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین 

کند و به عنوان  شده ایفا می عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله

 پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله است.

روزرسانی  ه روزانه: قیمتی است که روزانه جهت بهقیمت تسوی

شود و بر اساس این قیمت  ها توسط بورس محاسبه و اعالم می حساب

تسویه سود و زیان معامالت مشتری محاسبه و به حساب وی واریز 

 شود. می

هزینه اندک معامالت: معامالت قراردادهای آتی نسبت به معامالت 

دهد که  ر است و مطالعات نشان مینقدی از هزینه کمتری برخوردا

 درصد معامالت نقدی را دارد. 1/0ای معادل  معامالت آتی هزینه

 نگاهی به آمار

با توجه به مزایای معامله در بورس کاالی ایران، امکان استفاده از این 

گذاران  ابزار معامالتی در حالی برای زعفرانکاران، کشاورزان و سرمایه

آتی زعفران نگین از تاریخ دوم خرداد امسال  فراهم شده که معامالت

اندازی  آغاز شد که معامالت این نوع قراردادها تا پایان شهریور با راه

 پیگیری شد. 97سه سررسید شهریور، آبان و دی ماه 

بررسی آمار معامالت این قراردادها برای سه دوره تحویلی حاکی از آن 

اندازی تا پایان شهریور  ن راهاست که زعفران نگین طی چهار ماه از زما

هزار قرارداد آتی  653میلیون و  3ماه سال جاری در مجموع بیش از 

زعفران در قالب سه سررسید معامالتی منعقد شد که انعقاد این تعداد 

میلیارد ریال را در  768هزار و  40قرارداد ارزش معامالتی در حدود 

ن ترتیب در سررسید بازار مشتقه بورس کاال رقم زده است. به ای

 معامالتی زعفران آتی تحویل شهریور ماه قرار گرفت.

میلیون  2گران بیش از  به گزارش کاالخبر، در سررسید آبان نیز معامله

 41هزار و  23هزار قرارداد آتی منعقد کردند و ارزشی بیش از  134و 

میلیون ریال را به ثبت رساندند. ارزش معامالتی  218میلیارد و 

هزار  10ران نگین برای تحویل در دی امسال نیز به رقمی بیش از زعف

اندازی این سررسید در  میلیارد ریال رسید و طی اولین ماه راه 547و 

گران  هزار قرارداد از سوی معامله 682شهریور امسال تعداد بیش از 

 )بازگشت به فهرست( منعقد شد.

برابری صادرات سویای آمریکا به ایران در  ۵افزایش 

 بحبوحه جنگ تجاری با چین
 (97آبان  4تسنیم )خبرگزاری  

 
ها بین  به نقل از رویترز، افزایش تنش خبرگزاری تسنیم به گزارش

. دلیل آن آمریکا و ایران تجارت دانه های سویا را متوقف نکرده است

های آمریکایی به عنوان  هم تصمیم چین برای جلوگیری از محموله

 .بخشی از نزاع تجاری دو کشور است
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محموله  11طبق اطالعات وزارت کشاورزی آمریکا، از ماه جوالی 

تن به سوی ایران حرکت کرده است  750602آمریکایی سویا معادل 

 .برابر سال گذشته است 5.این مقدار 

 9ن آمار آمریکا مقدار سویای تحویل داده شده به ایران در طبق آخری

 .تن بوده است 166348اوت  31ماهه منتهی به 

چین، بزرگترین خریدار دانه های روغنی، در ماه جوالی بر دانه های 

سویای آمریکایی عوارض وضع کرد. از آن زمان آمریکا به دنبال 

ان در این بین پنجمین بازارهای دیگری برای سویای خود بوده که ایر

 . وارد کننده محموله های آمریکایی است

این افزایش در فروش آمریکا به ایران در بحبوحه تنش های بین دو 

کشور اتفاق افتاده است. این تنشها پس از تصمیم دونالد ترامپ به 

شدت یافت. آمریکا  2015نشینی از معاهده اتمی ایران در سال  عقب

های تجاری علیه ایران را اعالم کرد ولی کاالهای  در ماه اوت تحریم

 . ها معاف نمود کشاورزی را از این تحریم

 

های سویا به ایران از سیلوهای صادراتی  محموله دانه 11محموله از  10

منطقه می سی سی پی بوده که با قایق از رودخانه می سی سی پی یا 

 .شوند با قطار از مناطق کشت سویا در مرکز آمریکا منتقل می

درصد کاهش یافت. دولت  9.3امسال در شیکاگو قیمت دانه سویا 

میلیارد دالر برای کمک به کشاورزان آمریکایی  12ترامپ تصمیم دارد 

هزار  170که از جنگ تجاری با چین ضربه خورده اند اختصاص دهد. 

های آمریکایی هم در راه آرژانتین است. خشکسالی باعث  تن محموله

کاهش تولید در این کشور آمریکای جنوبی شده است این کشور 

 . ه های روغنی استبزرگترین تولید کننده غذای حیوانات از دان

 )بازگشت به فهرست(

 درصد چای مصرفی کشور تولید داخل است ۲۵
 (97آبان  11تسنیم )خبرگزاری  

 
، گودرز خردادپور با اشاره به خریداری خبرگزاری تسنیم به گزارش

هزارتن برگ سبز چای از کشاورزان در سال جاری افزود: از  112شدن 

 65هزار تن( درجه یک و 40درصد ) 35 این میزان برگ سبز چای

 .هزار تن( درجه دو بوده است72درصد )

وی ادامه داد: مقدار چای خشک استحصالی از این میزان برگ سبز نیز 

 .تن است 366هزار و  25

معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور گفت: ارزش ریالی 

ه که از این میزان میلیارد تومان بود 220برگ سبز خریداری شده 

میلیون تومان تاکنون به کشاورزان پرداخت شده  300میلیارد و  206

  )بازگشت به فهرست( .است

های روغنی با  میلیون دالری واردات دانه ۴۵۰صرفه جویی 

 افزایش تولید داخل
 (97آبان  12تسنیم )خبرگزاری  

 
اره به اینکه سال علیرضا مهاجر با اش  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

گذشته قیمت خرید تضمینی دانه روغنی کلزا افزایش نداشت و 

تومان خریداری شد افزود: قیمت خرید تضمینی به  2866باقیمت 

شورای اقتصاد پیشنهاد شده است که پس از بررسی و تصویب ابالغ 

 .خواهد شد

: هزار تن اعالم کرد و گفت 340وی میزان تولید دانه روغنی کلزا را 

 46یعنی سال آغاز اجرای طرح توسعه کشت میزان تولید  94سال 

 .برابری تولید هستیم 7هزار تن بود که اکنون شاهد افزایش 

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی عملیات قابل 

قبول در خرید تضمینی، تامین بذر مناسب، تخصیص یارانه برای خرید 

ز و بیمه کلزا کاران را مهمترین عوامل ادوات و ماشین آالت مورد نیا

 .افزایش سطح زیرکشت و تولید این محصول راهبردی دانست

 170مهاجر افزود: سطح زیرکشت دانه های روغنی در سال گذشته 

هزار هکتار از اراضی به کشت دانه  250هزار هکتار بود و امسال 

 .روغنی کلزا اختصاص دارد

ن سطح زیر کشت کلزا و دانه های وی گفت: با همت و تالش کشاورزا

 .روغنی بیشتر از انتظار است

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به 

درصد افزایش  30روند توسعه کشت امیدواریم سال آینده میزان تولید 

 .یابد

مهاجر گفت: هم اکنون برداشت سویا در استانهای شمالی و منطقه 

ه و قرار است با اجرای طرحهای توسعه سطح زیرکشت مغان آغاز شد

 .دانه روغنی سویا افزایش یابد

وی از کاهش ردیف اعتباری برای اجرای طرح توسعه دانه های روغنی 

سال گذشته اعتبار و بودجه الزم تامین شد  3انتقاد کرد و افزود: در 

 .اما امسال ردیف بودجه اجرای طرح حذف شده است
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های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبار مورد  مجری طرح دانه

 50میلیارد تومان است که حداکثر  300نیاز برای اجرای حدود 

میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت که تاکنون حتی یک ریال 

 .پرداخت نشده است

جلوگیری از مهاجر تصریح کرد: برای تامین امنیت غذایی، خودکفایی،

با کیفیت و سالم و بهبود تولید و کیفیت  خروج ارز، تولید روغن

محصول گندم حمایت از طرح توسعه کشت دانه های روغنی بویژه 

 .کلزا ضروری است

وی تاکید کرد: اعتبارات مورد نیاز برای خرید تضمینی دانه روغنی 

کلزا در شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین شده است و امیدواریم 

 .نداشته باشیم امسال نیز مشکلی برای خرید

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از تولید بذر دانه 

های روغنی بویژه کلزا در داخل خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 

درصد نیاز در داخل و مابقی از خارج تامین می شود و تدابیری  70

اندیشیده شده است تا در آینده نزدیک در تامین بذر به خودکفایی 

 .کامل برسیم

مهاجر کیفیت دانه های روغنی تولید داخل را مطلوب ارزیابی کرد و 

افزود: از آنجاکه فاصله تولید تا مصرف کوتاه است و در تولید از بذر 

مناسب استفاده می شود قطعا کیفیت روغن تولید داخل در مقایسه با 

 .نمونه های تراریخته وارداتی باالتر و سالم تر است

بیشترین میزان دانه های روغنی وارداتی دانه سویا است که وی گفت: 

از کشورهای آرژانتین، برزیل، وارد می شود و تراریخته است و مابقی 

روغن های وارداتی نیز منشا پالم دارد که از مالزی و اندونزی وارد می 

 .شود و کیفیت مورد نظر را ندارند

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی میزان واردات دانه 

درصد اعالم کرد و افزود: با  96حدود  94های روغنی را در سال 

درصد کاهش  84افزایش تولید و سطح زیرکشت میزان واردات به 

 450درصد رسیده و معادل  16به  4یافته یعنی میزان تولید از 

 .ی شده استمیلیون دالر صرفه جویی ارز

مهاجر گفت: چنانچه روند تولید بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 

  )بازگشت به فهرست(  .سال خودکفا می شویم 10پیش رود پس از 

 شود هزار هکتار به باغات زیتون کشور اضافه می۱۵
 (97آبان  22تسنیم )خبرگزاری  

 

اطالع رسانی وزارت جهاد به نقل از پایگاه  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 بازدید جریان در زیتون طرح مجری کشاورزی،رحمت ا... پریچهر،

: کرد اظهار گیالن صنعت و کشت مجتمع زیتون باغات از خبرنگاران

 با که است هکتار هزار 88 حاضر حال کشوردر زیتون باغات سطح

 تولید برآورد .رسد می هکتار هزار 120 از بیش به سبز فضای احتساب

 .هزار تن عنوان کرد 90دانه زیتون در سال جاری را 

از محل تولید دانه زیتون در کشور  96وی خاطر نشان کرد که در سال 

 .تن روغن تولید شد 5300

پریچهر با بیان این که اصالح و نوسازی باغات زیتون کشور را برنامه 

و ریزی کرده ایم، اظهار داشت: بهسازی و استفاده از ارقام جدید 

تجاری در باغات برخی استان ها از دیگر برنامه های وزارت جهاد 

 .کشاورزی است

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از توسعه باغات زیتون از طریق تامین 

تسهیالت و پرداخت یارانه نهال حمایت می کند و نهال های با اصالت 

ز قیمت و استاندارد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که به بخشی ا

 .این نهال ها یارانه تعلق می گیرد

مجری طرح زیتون ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت 

غذایی و سالمت جامعه توجه ویژه ای به تولید زیتون دارد و زیتون به 

 .عنوان یک محصول راهبردی مطرح است

 وی گفت: افزایش تولید روغن و ارتقای بهره وری عوامل تولید از

 .شاخص های مدنظر در مورد این محصول می باشد

 روغن طریق از زیتون تفاله تن هزار 10 ساالنه: داشت پریچهر اظهار

 قرار سنگین و سبک های دام استفاده مورد تواند می که داریم گیری

 .گیرد

وی افزود: در این زمینه نشست هایی با موسسه تحقیقات علوم دامی 

زش تفاله زیتون در غذای دام را تایید کرده داشته ایم و این موسسه ار

 .است

پریچهر درباره آفت مگس زیتون تصریح کرد: مگس زیتون در باغ های 

قدیمی که اغلب اصول باغداری در آن رعایت نمی شود وجود دارد، اما 

 .در باغ های جدید این آفت قابل کنترل می باشد

گس زیتون خسارت وی ادامه داد: در قزوین به علت مشارکت مردم، م

قابل توجهی به باغات وارد نکرده است و خسارت بیشتر در باغات 

قدیمی رودبار که مشارکت مردمی ضعیف بوده در اراضی پایین دست 

 .سفید رود خسارت گزارش شده است

استان زیتون کاری  26مجری طرح زیتون گفت: در حال حاضر در 

زوین، فارس از استان انجام می شود و استان های گیالن، زنجان، ق

 .های پیشرو در تولید این محصول هستند
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وی بر مصرف روغن زیتون به لحاظ سالمتی تاکید کرد و اذعان داشت: 

کیلوگرم و در ایران  11متوسط مصرف سرانه روغن زیتون در یونان 

 .گرم به ازای هر نفر است 130

ن کرد و میلیون هکتار عنوا11.3پریچهر سطح باغات زیتون دنیا را 

 .میلیون تن دانه زیتون تولید می شود 17گفت: از این سطح ساالنه 

 3.3در دنیا را  2018وی پیش بینی تولید روغن زیتون در سال 

 .میلیون تن عنوان کرد

مجری طرح زیتون در عین حال بر ایجاد زنجیره ارزش در حوزه زیتون 

و صنعت تاکید کرد و اظهار داشت: در باغات زیتون مجتمع کشت 

 واحد این در  گیالن زیرپوشش اتکا زنجیره ارزش دیده شده است.

 روغن بازاریابی، تحقیقات، جوانسازی، زیتون، باغات توسعه تولیدی

 )بازگشت به فهرست( .است شده لحاظ بازاریابی و کشی

 خودکفایی تولید گندم کشور در معرض تهدید قرار گرفت
 (97آبان  22تسنیم )خبرگزاری  

 
عدم اعالم به موقع نرخ  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

خرید تضمینی گندم و همانگ نبودن احتمالی نرخ خرید تضمینی، 

حفظ خودکفایی در سال زراعی جاری را در معرض خطر قرار داده 

 این خودکفای به رسیدن صورت در حتی که دارد احتمال این است و

 .شود خارج کشور از( قاچاق)غیرقانونی و قانونی صورت به محصول

های اقتصادی در کشورهای  ترین پیشران کشاورزی از جمله مهمبخش 

های زمانی مختلف  رود. این بخش در ایران نیز در برهه دنیا به شمار می

ترین ارکان امنیت  عنوان یکی از اساسی برای کشور امنیت غذایی را به

 .ملی کشور به ارمغان آورده است

کند.  این موضوع اهمیت حمایت از بخش کشاورزی را دوچندان می

ترین  خودکفایی در تولید محصول استراتژیکی چون گندم، یکی از مهم

اهداف کشور طی چند سال اخیر بوده است. موضوعی که البته 

های آمریکایی مبنی بر تحریم غذایی ایران، اهمیت  تهدیدات اخیر مقام

اسی کشاورزی را برای مسئوالن کشور خودکفایی در محصوالت اس

 .تر خواهد نمود پررنگ

با این وجود، طی چند سال اخیر شورای اقتصاد با محوریت سازمان 

برنامه و بودجه، نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعالم نموده است. 

همچنین نرخ خرید محصوالت کشاورزی مطابق با تورم ساالنه افزایش 

ژه طی سه سال اخیر، باوجود ارسال بهنگام قیمت نیافته است. به وی

پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد، این شورا تقریباً 

ها و همچنین افزایش ندادن قیمت  هرساله با تأخیر در اعالم قیمت

 6 و 2 تبصره تورم، طبق  -گندم ویژه به- خرید محصوالت کشاورزی 

کشاورزی را نقض و به آن عمل  اساسی محصوالت خرید تضمین قانون

 .نکرده است

های نمایندگان مجلس شورای اسالمی از شورای اقتصاد نیز  پیگیری

موقع و  درنهایت به خواهش و تمنا از اعضای این شورا جهت اعالم به

مطابق با تورم نرخ خرید تضمینی تبدیل شده است که نتیجه عملی 

 .در پی نداشته است

قیمت خرید محصوالت  97-96زراعی  به عنوان مثال در سال

ماهه و بدون تغییر نسبت به قیمت سال  7کشاورزی با تأخیر 

تومان( اعالم گردید. در سال زراعی جاری نیز با وجود  1300قبل)

روز از موعد قانونی، خبری از اعالم نرخ خرید  50گذشت بیش از

خیر محصوالت کشاورزی نیست. این در حالی است که تداوم سریال تأ

در اعالم نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با 

 .ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت تورم، تأثیرات جبران

با توجه به نقض های مکرر قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 

کشاورزی در چند سال اخیر از سوی شورای اقتصاد و با محوریت 

 قانون 6 و 2 تبصره مجلس نمایندگان باید ه،سازمان برنامه و بودج

 تا کنند اصالح نحوی به را کشاورزی اساسی محصوالت خرید تضمین

 خودکار صورت به کشاورزی اساسی محصوالت تضمینی قیمت حداقل

( جهادکشاورزی وزارت)دولت سوی از و تعیین تورم نرخ معادل ساالنه

 .شود اعالم

آمده قیمت مناسب خرید های کارشناسی به عمل  طبق بررسی

بنابراین .تومان است 1800تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو، 

 شفاف برای بودجه، و برنامه سازمان محوریت با اقصاد شورای باید

 انجام عدم چرایی و گندم تضمینی خرید نرخ محاسبه فرآیند سازی

 .دهند پاسخ مورد این در وظیفه

نرخ خرید تضمینی گندم می تواند عواقب ناخوشایند تاخیر در اعالم 

کاهش سطح زیرکشت این محصول استراتژیک، کاهش انگیزه  منجر به

کشاورزان برای تولید این محصول و از بین رفتن اشتغال موجود بخش 

اعظمی از روستاییان، افزایش انگیزه برخی از کشاورزان و دالالن برای 

مبود گندم در کشور کقاچاق این محصول استراتژیک به خارج از کشور،

و اجبار دولت به واردات و در نتیجه خارج شدن مقدار زیادی ارز از 

کشور جهت واردات گندم موردنیاز کشور و به خطر افتادن امنیت 

 .غذایی کشور شود
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 بیشتر بخوانید

  درصدی نرخ 50درخواست کشاورزان برای افزایش

 گندم خرید تضمینی

  تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم به ضرر

 )بازگشت به فهرست(  امنیت غذایی کشور است

 صنعت
 واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی بیشتری دارند

 (97آبان  2تسنیم  )خبرگزاری 

 
، رضارحمانی، وزیر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

پیشنهادی صنعت با حضور در نشست هم اندیشی تبیین و برنامه های 

وزرای پیشنهادی اقتصادی در اتاق تعاون با اشاره به اینکه وزارت 

میلیون  10صمت گستردگی فراوانی دارد و شاغالن این بخش باالی 

دی نیازمند نقدینگی بیشتری نفرند گفت: در حال حاضر واحدهای تولی

هستند و باید به سمتی پیش رویم که جهت گیری بانک ها در راستای 

حمایت از تولید باشد و مراقبت کنیم که واحدهای موجود آسیب 

 .نبیند و از بین نروند

وی با اشاره به اینکه رونق تولید اساس و اصل اقتصاد کشور است 

وجود باشیم هر چند اکنون افزود:باید به دنبال حفظ واحدهای م

واحدهای ما ظرفیت خالی دارند اما باید مراقب باشیم که واحدهای 

موجود از بین نرود.نقشه راه معدن هم تهیه شده است. بخش تعاون و 

 .معدن ظرفیت های فراوانی دارند

شریعتمداری با اشاره به اینکه تعاونی ها در زمینه تنظیم بازار نقش 

آفرینی می کنند اظهار داشت: بخش تعاون و اصناف می تواند دغدغه 

 .های مردم را در بازار از بین ببرند

گیری ها دراین  رحمانی با اشاره به اهمیت حوزه صادرات و تصمیم

ها و مقررات پرهیز  رویهحوزه گفت:در حوزه صادرات باید از تغییر 

کنیم. در حوزه معدن و صنعت نقشه راه آن با همکاری مجلس و 

فراکسیون معدن تعیین شد و به تایید رئیس مجلس رسید 

 هم بخش این در بالاستفاده و مغفول ظرفیت. شد خواهد پیگیری  که

 در خود فعالیت مهم محورهای عنوان به را آن من و است زیاد بسیار

 .ام که معادن کوچک هم دراین بخش حائز اهمیت است هگرفت نظر

وی گفت:پرهیز از تغییر مقررات الزم است و نیاز به ثبات در حوزه  

ها جدی  شود. اگر کمک گرفتن از تشکل اقتصاد بسیار احساس می

گرفته شود این مشکالت حل خواهد شد.واحدهای تولیدی نیاز به 

کشور باید به فکر تأمین واحدها نقدینگی بیشتری دارند و نظام بانکی 

  )بازگشت به فهرست( .باشد

 شود پاالیشگاه شیر در ایران احداث می
 (97آبان  4تسنیم )خبرگزاری  

 
روح اهلل خدا رحمی   ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

مدیرعامل بانک کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار 

 میلیون 428 ایران کشاورزی بانک شیر پاالیشگاه پروژه برای  داشت:

 298 اول مرحله در که شود می اعتبار تامین بانکی تسهیالت یورو

 .ق توسعه ملی برداشت خواهد شدصندو از یورو میلیون

وی افزود: منابعی که از صندوق توسعه ملی پرداخت میشود با سود 

 .ساله خواهد بود 7درصد و با بازپرداخت  3.5

وی گفت:شیر در پاالیشگاه به پروتین وی،کازئین، ویتامین ، چربی 

 وصل هم به دوباره اجزا این از برخی و شود می تجزیه ،الکتوز و امالح

ی شود که این امر ارزش افزوده باال و اشتغال زایی و ارز آوری برای م

 .کشور دارد

میلیون تن شیر در این پاالیشگاه امکان جذب دارد  7وی افزود: حدود 

 .شود کشور در شیر تولید و دامداری توسعه به منجر تواند می که

غالمعلی سلیمانی مدیر این پاالیشگاه نیز در گفتگو با 

پاالیشگاه شیر در دنیا وجود دارد  31گفت:  خبرگزاری تسنیم خبرنگار

اما در منطقه اوراسیا، خاورمیانه و در ترکیه این پاالیشگاه وجود 

 .نداشت

وی افزود: با افتتاح این پاالیشگاه امکان توسعه دامپروی در کشور 

یرا دامداران هر چقدر شیر تولید کنند می توانیم آن فراهم می شود ز

 .را جذب کنیم

هزار شغل به طور  50گفتنی است با افتتاح این مجموعه در شهریار 

 .شود مستقیم ایجاد می

بنابراین گزارش همزمان با افتتاح این مجموعه، کارخانه لبنی جدیدی 

کشاورزی و با  میلیارد تومان تسهیالت بانک 85نیز دراستان تهران با 

 .تن شیر در روز در حال ایجاد است 200ظرفیت تحویل 
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 )بازگشت به فهرست( 

 دولت برای نجات صنعت قطعه سازی تصمیم فوری بگیرد
 (97آبان  5تسنیم  خبرگزاری) 

 
خبرگزاری  وگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا نجفی منش در گفت

، با اشاره به اینکه با قطع همکاری شرکت رنو با خودروسازان تسنیم

ای جز داخلی سازی قطعات مورد نیاز را نداریم،  کشور چاره

اظهارداشت: تولید و داخلی سازی قطعات در کشور حمایت فوری 

طلبد چراکه امروز آنها با مشکالت  دولت از صنعت قطعه سازی را می

 .دکنن می نرم پنجه و دست  متعددی

های  وی با بیان اینکه درحال حاضر طلب قطعه سازان از شرکت

 6هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: البته در  15خودروسازی به 

 5ماهه امسال هم خودروسازان به خاطر قیمت گذاری خودرو با ضرر 

 .اند هزار میلیارد تومانی روبه رو شده

صریح کرد: اگر امروز ت  رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو

کمکی به قطعه سازان نشود آنها مجبور به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی 

واحدهای تولیدی خود هستند. کما اینکه امروز هم روند تعدیل نیرو 

 .شود در واحدهای تولیدی با سرعت انجام می

 بیشتر بخوانید

  به ایران را متوقف کردرنو فرانسه فروش خودرو 

  )بازگشت به فهرست(

 

 

 

 

 شود متوقف می "ساندرو"تولید 
 (97 آبان 7تسنیم )خبرگزاری  

 
، با خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی مازیار بیگلو در گفت

شود  اشاره به اینکه توقف همکاری رنو با خودروسازان ایرانی باعث می

تا تأمین قطعات سی کی دی خودروهای رنو در ایران صورت نگیرد، 

اظهار داشت: متأسفانه قطعه سازان ایرانی به دلیل عدم تأمین قطعات 

 .سی کی دی امکان تولید سایر قطعات رنو را در کشور ندارند

به این پرسش که با توجه به صحبت های شما تولید وی در پاسخ 

ساندرو در کشور متوقف خواهد شد، گفت: بله؛ ما قطعه سی کی دی 

نداریم تا بتوانیم این خودرو را روانه بازار کنیم. البته در حال حاضر رنو 

تعداد محدودی از قطعات سی کی دی این خودرو را وارد کرده اما بعد 

 .درو دیگر امکان تولید در کشور را ندارداز اتمام آنها این خو

آید اما  وی افزود: این موضوع برای ما یک ضایعه بزرگ به شمار می

متأسفانه بی عهدی طرف فرانسوی در همکاری با خودروسازان ایرانی 

 .ما را با مشکالتی روبرو ساخته است

ز دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اعالم اینکه در تأمین خدمات پس ا

فروش خودروهای رنو نیز قرار است مذاکراتی صورت گیرد، افزود: رنو 

خواهد برای خدمات پس از فروش محصوالت خود با  اعالم کرده می

خودروسازان مذاکره کند ولی هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده 

 .است

بیگلو با اشاره به قرارداد پژو سیتروئن با خودروسازان ایرانی تصریح 

های قوی برای طرف فرانسوی  فته شده در قرارداد پژو تحکمکرد: گ

 همکاری تعلیق با که است شده بینی پیش  جهت اجرای تعهدات

 .هستند ابزارها این از استفاده صدد در ایران خودروسازان

 بیشتر بخوانید

 خرید و فروش وکالتی خودرو ممنوع 

 رنو فرانسه فروش خودرو به ایران را متوقف کرد 

     )بازگشت به فهرست(
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توسط یک ایرانی که هر آبی را گوارا  "نانو نِی"اختراع 

 کند می
 (97آبان  8تسنیم  )خبرگزاری 

 
، طبق اعالم دانشگاه تهران، خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

دستگاه نانو نی، اختراع حسین مهدوی، استاد پلیمر دانشکده شیمی 

پردیس علوم، فیلتری بسیار سبک و قابل حمل است که از الیاف 

 .توخالی میکروفیلتراسیون پلی اترسولفون تهیه شده است

، توان آن را با خود به مسافرت گرم وزن دارد و می 57این فیلتر فقط 

توان به طور مستقیم از آب  کمپ یا کوه برد. به کمک نانو نی می

دریاچه یا آبی که در محفظه آب خود دارید، استفاده کنید. اما یکی از 

 .آلوده است های گل کاربردهای اصلی این وسیله، نوشیدن از آب

 0.1آب در نانو نی ابتدا از غشای الیاف توخالی عبور کرده که ذرات 

شود. این  فیلتر کرده و از طریق این غشا به باال کشیده میمیکرون را 

فناوری از آن جهت قابل توجه است که در استفاده از آن از هیچگونه 

ماده شیمیایی، باتری یا قسمت متحرکی استفاده نشده است. طبق 

درصد از  99.9های گرفته شده از این فیلتر آب، نانو نی  آزمایش

 .کند جود در آب را تصفیه میهای مو ها و انگل باکتری

های آبی شامل اشرشیاکلی، سالمونال و میکروارگانیسم  نانو نی باکتری

یاخته که  پروتوزوآ، نظیر ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم )یک نوع انگل تک

کند بنابراین  شود( را حذف می های معده و روده می موجب بیماری

هال، دیسنتری و هایی نظیر اس خطر احتمال ابتالء به بیماری

 .دهد ژیاردیاسیس را به طور مؤثری کاهش می

روی، مسافرت، اردو، جنگل و کوهستان و شرایط  نانو نی برای پیاده

آل است. طراحی مناسب این سیستم فیلتراسیون به  اضطراری ایده

های آلوده را به آب  دهد که آب استفاده کنندگان این امکان را می

 .آشامیدنی تبدیل کنند

توان با فوت کردن درون آن،  نگام نوشیدن آب با این وسیله تنها میه

که این وسیله یک  ذرات گیر کرده را به بیرون پرتاب کرد. از آنجایی

شکل است، آشامیدن آب از طریق آن تقریباً به صورت آنی  فیلتر نی

 .گیرد انجام می

یا های شیمیایی، به پمپ کردن آب  این وسیله مانند تصفیه کننده

زمان برای حل شدن و آغاز به کار نیاز ندارد. آشامیدن از طریق آن کار 

نسبتاً آسانی است و در مواقعی برای رد شدن آب از فیلترها، تنها چند 

 .ثانیه وقت نیاز است

 :مشخصات این نانو نِی به شرح ذیل است
 بسیار سبک 

  (سانتی متر 5/2متر و قطر  سانتی 5/22قابل حمل: )ارتفاع 

 به انرژی الکتریکی، باتری یا اجزای قابل تعویض نیاز ندارد. 

 عاری از بیس فنول آ و مواد شیمیایی خطرناک 

  تولید آب بدون مزه: در نانو نی از رزین شیمیایی ید و مشتقات آن

 .شود استفاده نمی

 کند های آبی نظیر اشرشیاکلی و سالمونال را حذف می باکتری. 

 م پروتوزوا نظیر ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم را حذف میکروارگانیس

 .کند می

 قابلیت تمیز شدن آسان 

  نسبت سطح ویژه باالی غشا الیاف توخالی در مقایسه با غشاهای

 )بازگشت به فهرست( .تخت

 درصد معادن کشور غیر فعال یا نیمه فعال هستند ۴۰
 (97آبان  8تسنیم  )خبرگزاری 

 
، رضا عظیمی در مصاحبه با رادیو افزود: خبرگزاری تسنیم به گزارش

 .این معادن برای ادامه فعالیت خود به حمایت جدی نیازدارند

وی در ادامه اظهارداشت: معادن کوچک مقیاس ضمن اشتغال افزایی، 

محرومیت زدایی و بسیاری موارد دیگر از توان تامین مواد اولیه مورد 

 .شرایط تحریم برخوردارند نیاز کارخانجات داخلی در

مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس ایمیدور 

ضمن اشاره به اینکه معادن بیشتر در مناطق محروم واقع هستند، 

گفت: بر کسی پوشیده نیست که این طرح کمک شایانی به احیای 

 .مناطق محروم نیز خواهد کرد

کوچک مقیاس در کشور تاکنون وی ادامه افزود: برای احیای معادن 

 .تفاهم نامه های همکاری مختلفی به امضا رسیده است

عظیمی تصریح کرد: انعقاد این تفاهم نامه ها در راستای افزایش سطح 

اشتغال، رشد تولیدات معدنی، رفع مشکالت معادن کوچک و در نهایت 

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده بهینه و 

بکارگیری از ظرفیت ها و توانایی های علمی ـ اجرایی موجود، منابع 

)بازگشت به  .مالی، داده ها، اطالعات و نیروی انسانی بوده است

  فهرست(
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ها؛ پولمان  دردسرهای جدید تولیدکنندگان تایر با چینی

 دهند بلوکه شده حواله نمی
 (97آبان  11تسنیم )خبرگزاری  

 
، با خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی مصطفی تنها در گفت

اشاره به اینکه امروز تولیدکنندگان الستیک در تأمین مواد اولیه و 

های  فعالیت تولیدی مشکالت زیادی دارند، اظهارداشت: متأسفانه بانک

کنند و همین  چینی از انجام مبادالت بانکی با طرف ایرانی ممانعت می

ا در تأمین مواد اولیه خود از چین به مشکل امر عاملی شده تا م

 .برخورد کنیم

وی با بیان اینکه از اول نوامبر چین مبادالت بانکی خود را با ایرانی 

متوقف کرده است افزود: عمده واردات مواد اولیه ما از این کشور وارد 

شود که مشکالت بانکی عاملی شده تا نتوانیم مواد مورد نیاز خود را  می

خواهیم تا تدبیر الزم را برای  کنیم. در همین رابطه از دولت می تأمین

 .حل این مشکل اعمال کند

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان حتی 

در حواله ارز هم با مشکل روبرو هستند، تصریح کرد: منابع ریالی تولید 

های ارزی  حواله کننده در سیستم بانکی بلوکه شده اما از طرف دیگر

شود. جالب اینجاست عالوه بر این قیمت مواد اولیه داخلی  انجام نمی

 .کند نیز شناور شده و هر روز افزایش پیدا می

تنها تصریح کرد: برای تولیدکنندگان الستیک این موضوع مطرح است 

ها را به  که چرا ما باید برای تعیین قیمت محصول خود تمام هزینه

ارائه و با مجوز این سازمان محصوالت خود را بفروشیم سازمان حمایت 

اما تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی بدون هیچ نظارتی هر روز قیمت 

 .کند دهند و کسی هم با آنها برخورد نمی محصوالت خود را افزایش می

 بیشتر بخوانید

  بازگشت به  درصد گذشت 22تورم تولیدکننده از(

  فهرست(

ماهه نخست امسال +  ۵کاالی صنعتی در  ۱۸افت تولید 

 جدول
 (97آبان  13تسنیم )خبرگزاری  

 

، مطابق جدیدترین آمار خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ماهه نخست  5از میزان تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی در 

 .محصول صنعتی بوده است 18امسال بخش تولید شاهد افت تولید

 تلویزیون انواع تولید میزان 97  ماهه نخست 5براساس این آمار در 

 ماشین درصد، 12.8 منفی فریزر و یخچال درصد، 24.7 منفی

 11.5درصد ، انواع خودروی سواری منفی  32.3ی منفی لباسشوی

درصد اعالم  66.1درصد و کمباین منفی  10.8درصد، وانت منفی 

 8 فقط صنعتی منتخب کاالی 32 مجموع از این بر عالوه  شده است.

 یک کمتر رشد با برخی و منفی تولید با با آنها مابقی و رشد شاهد کاال

 .است شده رو روبه درصد

 بخوانید بیشتر

  درصد گذشت 22تورم تولیدکننده از 

 :آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی به شرح زیر است

 

 
 )بازگشت به فهرست(

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1865838
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1865838


 

 26  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

درصدی ایران در ساخت قطعات ۹۰خودکفایی 

 نیروگاهی/وقتی تحریم تبدیل به فرصت شد
 (97آبان  14تسنیم  )خبرگزاری 

 
، عبدالرسول پیشاهنگ خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی در حاشیه 

المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران  هجدهمین نمایشگاه بین

نیروگاه حرارتی در کشور داریم که از  91اظهار داشت: در حال حاضر 

نیروگاه  41واحد دولتی است،  189اه با نیروگ 39این تعداد 

شده  نیروگاه احداث 11واحد و  215واگذارشده به بخش خصوصی با 

 .واحد هستند 44توسط بخش خصوصی با 

واحد نیروگاهی، سهم تولید برق در بخش  448وی افزود: با وجود 

درصد و از  80شده تولید برق کشور  حرارتی از ظرفیت اسمی نصب

 .درصد است 95لید برق کشور ظرفیت عملی تو

شده تولید برق، ایران رتبه  پیشاهنگ با بیان اینکه از نظر ظرفیت نصب

در دنیا را دارد گفت: در حال حاضر  14اول در خاورمیانه و رتبه 

درصدی در ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی داریم 90خودکفایی 

تالش در که این توانمندی در زمانی کسب شده که کشورهای غربی 

ها را به  تحریم ایران داشتند و در واقع در صنعت نیروگاهی، تحریم

 .ایم فرصت برای کشور تبدیل کرده

های کشور برای  این مقام مسئول درخصوص آمادگی نیروگاه

 270برداری در زمان پیک مصرف تابستان گفت: در طول سال  بهره

، 98تابستان  روز برای انجام تعمیرات فرصت داریم و برای آمادگی

ریزی شده که باید تا پیش از  هزار مگاوات برنامه96تعمیراتی بالغ بر 

 22پایان خرداد این میزان تعمیرات انجام گیرد و از این مقدار تا امروز 

 .مگاوات انجام شده است 500هزار و 

 92های کشور گفت: در سال  وی در خصوص مصرف سوخت نیروگاه

های کشور گاز طبیعی بود  یلی به نیروگاهدرصد سوخت تحو 55بالغ بر 

 .درصد رسیده است 95.5ماهه نخست امسال به 6که این رقم در 

درصد از سوخت  2.18ماه ابتدایی سال جاری  6پیشاهنگ افزود: در 

 .درصد مازوت بوده است 2.33ها گازوئیل و  مصرفی در نیروگاه

های سیکل ساده به  با تبدیل نیروگاه"این مقام مسئول با ابراز اینکه 

های  درصدی راندمان نیروگاه 2سیکل ترکیبی شاهد افزایش یک تا 

هایی که  ، گفت: در حال حاضر در مجموع نیروگاه"کشور خواهیم بود

هایی داریم که تنها یک ماه از عمر  برداری هستند، نیروگاه در مدار بهره

در مدار  سال 58هایی با سن کارکرد  گذرد. همچنین نیروگاه آنها می

 .هستند

 20هایی داریم که راندمان آنها  وی افزود: از نظر راندمانی نیز نیروگاه

برداری رسیده که  درصد است و نیروگاهی در کشور اخیراً به بهره

)بازگشت  .رسد درصد می 60راندمان آن در حالت سیکل ترکیبی به 

  به فهرست(

 مشکل تولید در ایران چیست؟
 (97آبان  17تسنیم )خبرگزاری  

 
، کمبود خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 و آالت ماشین اولیه،فرسودگی مواد تأمین  نقدینگی،مشکالت

 حمایت عدم کاال، قاچاق رویه بی افزایش  ارز، نرخ تکنولوژی،نوسانات

 واحدهای مشکل مهمترین توان می را بانکی تولید،معوقات از دولت

 یکی. شود می ظرفیت حداقل با فعالیت آن نتیجه که دانست تولیدی

ت و چالش ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی مشکال این از

 .پیچیده اداری باز می گردد

عارضه ای که متاسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه 

های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه 

 .و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود

 محمود با ایران تعاون اتاق اقتصادی فعاالن اندیشی هم  شستدر ن 

 هایی گالیه تولیدکنندگان تعاون اتاق در کشاورزی جهاد وزیر حجتی

 .داشتند

ارسالن قاسمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران 

 19هزار تعاونی فعال در حوزه کشاورزی داریم که در قالب  25گفت: 

 .ملی فعالیت می کنندهزار اتحادیه 

درصد تولیدات کشاورزی در بخش تعاون  70وی با اشاره به اینکه 

های تعاونی در سازمان تعاون  های مشابه اتحادیه است به وجود تعاونی

 .شود انتقاد کرد روستایی که به موازی کاری ختم می

قاسمی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید بیان کرد: تنها راه خروج از 

شرایط تحریمی حمایت از تولید است اما تصمیم گیری های خلق 

 .شود الساعه مانع از رونق تولید می

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در عین حال که 

تصمیم دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را مثبت 

مایی وارد برشمرد گفت: برخی کاالها با ارز آزاد و برخی با ارز نی

اند که اختالف قیمت دارند و صادرات را با مشکل مواجه می  شده
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کنند، همین امر باعث بروز شده و صادرکنندگان باتجربه را از بازار 

کند و در میان مدت باعث از دست رفتن بازارهای  الملل خارج می بین

 .هدف می شود

مبود قاسمی همچنین درباره کشت فراسرزمینی به خاطر مشکالت ک

آب در کشور این اقدام را مثبت اما نیازمند برنامه ریزی هدفمند 

 .دانست

گذاری نیز گفت : در بخش  قاسمی درباره صندوق حمایت از سرمایه

کشاورزی نیاز به سه صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش 

  .آبزیان، گل و گیاه و پسته داریم

 ی بی نظیر استشبکه تامین و توزیع در بخش تعاون شبکه ا*

 اینکه به اشاره با  محمدعلی ضیغمی، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران

 در: گفت است نظیر بی ای شبکه تعاون بخش در توزیع و تامین شبکه

 که تجاربی به اتکا با و داریم این متصل های حلقه چنین جایی کمتر

ایفای  نیز االن توانیم می داشتیم، گذشته سنوات از توزیع شبکه در

 .نقش موثری داشته باشیم

میلیون نفر در این شبکه تحت پوشش  25وی با اشاره به اینکه 

هستند، گفت: این امکان برای دولت وجود دارد که در هر توزع نظام 

 .مندی از این شبکه استفاده کند

وی در عین حال تاکید کرد که شبکه توزیع زیر نظر اتاق تعاون به 

  .ارت بر روند تولید تا توزیع کاال را داردصورت برخط قابلیت نظ

 درصدی تولید پسته در سال جاری90کاهش *

 گذشته سال محمود صادقی مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته گفت: 

 تولید از درصد 90 امسال اما داشتیم پسته تولید تن هزار 283 ما

 .رفت دست از ما پسته

ت وزیران درباره سه سال وی با انتقاد از عدم اجرای تصویب نامه هیا

های کشاورزان گفت: بانک کشاورزی و سازمان برنامه و  امهال بدهی

بودجه به خاطر بار مالی آن را غیر قابل اجرا دانستند؛ تقاضای ما این 

است اجرای این برنامه از طریق بانک مرکزی پیگیری شودچرا که 

ه دریافت کشاورزان بدهکاری که دیون بانکی دارند حاال حتی اجاز

 .دسته چک ندارند

صادقی در خصوص پیمان سپاری ارزی گفت: پیمان سپاری ارزی با 

وجود عرضه نیمایی به صالح نیست، سیاستگذار خواسته در ارتباط با 

ها یک مدت زمان بازپرداخت تعیین کند تا ارز به شبکه باز  پتروشیمی

باز می گذارد. کند و دست دالالن را  گردد اما زمان سه ماه کفایت نمی

مخصوصا در خصوص پسته باعث خروج دست اندرکاران اصلی خواهد 

 .شد

 درصدی شیر کارخانه ها50کاهش *

 کمبود به  امیرحسین صفری از تولیدکنندگان محصوالت لبنی نیز

 برای ادعایی جا این در گفت و کرد اشاره لبنی صنایع برای خام شیر

 .شود کم است ها می ارخانهک وارد که شیری اما نداریم شیر تولید

 30این فعال صنایع لبنی تاکید کرد: شیری که وارد کارخانه ها میشود 

رغم اعمال ممنوعیت برای  درصد کاهش یافته است؛ علی 50تا 

صادرات شیرخشک اما مشکل جذب شیر کارخانه ها هنوز حل نشده 

 .است

جمله وی درباره افزایش قیمت محصوالت لبنی نیز به مشکالتی از 

بندی اشاره کرد و گفت: در  های بسته گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه

این شرایط تولید کننده برای رهایی از ورشکستگی ناچار به گران 

های نظارتی هم  کردن محصوالت است که با برخورد قهری دستگاه

  .شود مواجه می

ما نه تنها آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری داخل دامپروران نیز گفت:  

 .کمبود شیر نداریم بلکه مازاد تولید شیر و توان تولید بیشتر هم داریم

وی ادامه داد: گرچه شعار واگذاری امور به بخش خصوصی داده شده 

اما در عمل حتی با وجود اتحادیه های موازی مواجهیم و دود این 

 .رود کاری در چشم تولید کننده می موازی

ه کارخانجات خوراک کشور نیز از عدم توجه مسعودی، نماینده اتحادی

 .و جدی نگرفتن تولید کارخانجات خوراک در کشور گالیه کرد

اکبر داوودی مسئول اتحادیه دامپروران سیستان و بلوچستان نیز گفت: 

ما در سال جاری با خشکسالی در شمال استان مواجه بودیم و وزیر 

داشتند اما اقدامی  جمهور به منطقه آمدند مصوباتی کشور با رئیس

 .درباره آنها انجام نشد

وی به مشکالت کشاورزان و دامپروران این استان و سیر نزولی خوراک 

های  دام در این استان اشاره کرد و اجرای مصوبه امهال بدهی

خواهیم در تولیدات کشور سهمی  کشاورزان را خواستار شد. ما می

 .داشته باشیم اما نمی شود

مل شرکت تعاونی دانه های روغنی نیز بزرگترین شرفی، مدیر عا

های باالی حمل و نقل دانست. همچنین از  مشکل این اتحادیه را هزینه

دولت خواست تا در شبکه های توزیع و تنظیم بازار از آنها کمک 

  )بازگشت به فهرست(  .بگیرند

انتقاد شدید رئیس خانه صنعت/ دولت تولید را رها کرده و 

 زند مدام حرف از بسته حمایتی می
 (97آبان  23تسنیم )خبرگزاری  
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خبرگزاری  وگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا مرتضوی در گفت

 عدم و  ، با اشاره به اینکه اتفاقات این روزهای اقتصاد کشورتسنیم

 مشکالت با تولیدی واحدهای ویژه به و مردم شده باعث مناسب تصمیم

 حمایتی های بسته از مدام دولت: داشت اظهار شوند، رو روبه ای عدیده

 حل برای تدبیری هیچ متأسفانه اما کند می صحبت جامعه برای خود

 .کار نگرفته است تولیدی به واحدهای مشکالت

وی با اعالم اینکه باید در این شرایط با حمایت از تولیدکننده داخلی 

نوعی اعتماد مردم به محصول  سطح فروش کاال افزایش پیدا کرده و به

ایرانی افزایش پیدا کند افزود: متأسفانه هیچ گشایشی برای حل 

و همین موضوع  مشکالت واحدهای تولیدی از سوی دولت اتخاذ نشده

عاملی شده تا تولیدکنندگان امیدی به دولت نداشته و تمام تمرکز 

 .خود را به توانمندی خود قرار دهند

نظر من در  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اضافه کرد: به

نوعی دولت در الک دفاعی  حال حاضر امکانات دولت محدود است و به

توانیم توقعی  گرفته است طبیعتاً نمی برای عبور از شرایط تحریم قرار

های متعدد داده و مدام از  از او داشته باشیم البته دولت نیز نباید وعده

 .حل مشکالت بخش تولید صحبت کند

مرتضوی با اشاره به اینکه البته ترخیص کاالها از گمرک و محاسبه 

ها بخشی از مشکالت را برطرف در برخی از کاال نرخ ارز التفاوت مابه

کرده است، تصریح کرد: امروز باید توجه زیادی به ارتقای کارآمدی 

ای کاالیی از  ها در دولت انجام شود نباید وقتی تولیدکننده سیستم

جرأت  خرد چند ماه معطل اسناد و ثبت اداری آنها باشد. به بورس می

عطل کردن کارها ها فقط با م توانم بگویم بخشی از این سیستم می

تولیدکنندگان را سرگردان کردند. جالب اینجاست در برخی از موارد 

 .کنند رفع مشکالت اداری را موکول به دریافت پول می

های خود به محدودیتهای بانکی تولیدکنندگان نیز  وی در ادامه صحبت

اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخشی از تأمین مواد اولیه واحدهای 

شود اما محدودیتهای بانکی باعث شده  کشور چین انجام میتولیدی از 

نحوی که پول در کشور چین و در  تا نتوانیم معامالت را انجام دهیم، به

 .تهران هست اما خط اعتباری بانکی برای نقل و انتقال وجود ندارد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران مهمترین سیاست دولت در 

دودیتهای بانکی عنوان کرد و گفت: باید در این شرایط فعلی را رفع مح

رابطه تصمیم جدی صورت گیرد. البته عالوه بر این تولیدکنندگان نیز 

باید به حفظ نیروی انسانی خود پرداخته و مانع از دست دادن آنها 

 .شوند

 بیشتر بخوانید

  ماهه نخست امسال 5کاالی صنعتی در  18افت تولید

  )بازگشت به فهرست(  + جدول

 خواند دولت دارد فاتحه صنعت پوشاک را می
 (97آبان  23تسنیم )خبرگزاری  

 
، با خبرگزاری تسنیم گو با خبرنگار اقتصادی و مجید افتخاری در گفت

 خارجی پوشاک روی به امسال  اشاره به اینکه قرار بود از اول مردادماه

 انجام کار این تنها نه متأسفانه: داشت اظهار گیرد، قرار کاال شناسه کد

 .نشد اجرایی هم ایرانی پوشاک در کاال شناسه کد نصب بلکه نشد

یه برای صنایع پوشاک وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین مواد اول

ها و  کشور بسیار سخت شده است، افزود: با وجود تمام صحبت

وجود  مکاتبات هیچ گشایشی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به

نیامده و متأسفانه واحدهای تولیدی تا پایان سال مجبور به تعطیلی 

 .هستند

دی این عضو انجمن صنایع پوشاک با تأکید بر اینکه اگر تصمیم ج

برای مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک گرفته نشود فاتحه این 

درصد الیاف پوشاک گردباف و  90صنعت را باید خواند، گفت: بیش از 

 .شود درصد پوشاک تخت از محل واردات تأمین می 70

 در اولیه مواد به گردباف پوشاک درصدی70 نیاز وی با اعالم اینکه از

ز وارد شده است، تصریح کرد: با وعده و نیا درصد یک فقط جاری سال

توان به صنعت کمک کرد. در حال حاضر کف کارخانه  وعید که نمی

مواد اولیه کافی وجود ندارد و هیچ کس هم پاسخگوی این شرایط 

 .نیست

روزی است که به  20این عضو انجمن صنایع پوشاک ایران اضافه کرد: 

صیص ارزی انجام نشده، هیچ کدام از فعاالن صنایع نساجی کشور تخ

 !شود کار کرد؟ با این شرایط مگر می

عمالً بازار شب عید خود را امسال از دست "افتخاری با ابراز اینکه 

، متذکر شد: هر گونه تصمیم برای صنعت پوشاک اثر خود را "ایم داده

در زمستان سال آینده خواهد گذاشت و به همین دلیل مسئولین باید 

 .کر حمایت از این صنعت باشندف در اسرع وقت به

 بیشتر بخوانید

  زدن چوب حراج به منابع ارزی کشور با واردات

 پوشاک قاچاق

 واردات پوشاک ممنوع شد ولی قاچاق متوقف نشد 

  وزارت صنعت: پوشاک و منسوجات بدون شناسه

 قاچاق است
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  ماه یارانه نقدی +  5.5برابری قاچاق پوشاک با هزینه

 جدول

 بازگشت به فهرست( قاچاق پوشاک و پارچه تشدید شد(  

 درصد قیمت نمونه خارجی ۱۰تولید کابین ایرانی با 
 (97آبان  27)خبرگزاری تسنیم  

 
، سیدمحمدرضا خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

پرهیزکار در آیین افتتاح پیست اسکی توچال اظهار کرد: اقتصاد 

  مقاومتی در مجموعه توچال به معنای واقعی همسو با ابالغ

بار فناوری تولید  برای اولینهای آن اجرا شد. در این راستا   سیاست

 .سازی شد کابین در کشور بومی

تومان بود هر کابین را با قیمت  3800وی ادامه داد: زمانیکه یورو 

کردیم، اما امروز کابین  میلیون تومان از خارج خریداری می 150حدود 

ها نمونه خارجی و با رعایت الزامات استاندارد و  درصد قیمت 10را با 

 .کنیم فناوری روز در داخل کشور تولید می

 5ها از ایستگاه یک تا  اضر یک سوم کابینکه در حال ح وی با بیان این

ساخت داخل است، تصریح  7به  5های ایستگاه  ایرانی و تمام کابین

ریزی صورت گرفته تا یک سال آینده تمام  کرد: بر اساس برنامه

 .شود های ساخت داخل تجهیز می کابین توچال به کابین مجموعه تله

فه امسال بلیت رفت و که تعر مدیرعامل توچال همچنین با بیان این

و هتل به همراه استفاده از امکانات  7کابین به ایستگاه  برگشت تله

هزار تومان است، گفت: در مجموعه توچال از سال  98پیست اسکی 

تا  12ایم اما امسال به دلیل تورم ناچار شدیم  افزایش تعرفه نداشته 93

 .های خدمات را افزایش دهیم تعرفه 15

های تشویقی برای اقشار خاص،  ن حال با اشاره به تعرفهپرهیزکار در عی

آموزان و  درصدی برای دانش 50تا  40افزود: بر این اساس تخفیف 

درصدی برای مددجویان کمیته امداد و  70تا  50دانشجویان، تخفیف 

بهزیستی و استفاده رایگان برای خانواده شهدا و جانبازان اعمال 

    فهرست( )بازگشت به .شود می

 

 

 

صد شد/ کدام بخش ها بیشترین در ۳۰.۱تورم تولید 

 گرانی ها را داشتند؟
 (97آبان  28)خبرگزاری تسنیم  

 
، آمارهای بانک مرکزی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

حاکی از آن است که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهرماه 

درصد باال  11.5ه قبل معادل رسید و نسبت به ما 176به عدد  1397

درصد افزایش در شهریورماه بود. شاخص مزبور  9.4رفت که بیشتر از 

 .درصد افزایش داشته است 59نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 

درصد  30.1شاخص مذکور، طی هفت ماه اول سال جاری به میزان 

ر نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت. شاخص مذکور، د

نسبت به دوازده ماه منتهی به  1397دوازده ماه منتهی به مهرماه 

 .دهد درصد افزایش نشان می 22.4معادل  1396مهرماه 

در ادامه جزئیات تورم افزایشی تولیدکننده در ایران را در بخش های 

 مختلف می خوانید؛

هایی مانند  در ماه مورد بررسی، باال رفتن شاخص بهای اقالم و گروه

های  ن، کنجد، حبوب، برنج، صیفی جات، سیب زمینی، پیاز، سبزیارز

ای، انگور، پرتقال، لیموشیرین، کاشت  ای، پنبه، ذرت علوفه بوته

های آجیلی، زرشک، گاو و گاومیش،  دار، میوه دار و هسته های دانه میوه

پروری، محصوالت گوشتی، خشکبار،  مرغ، ماهیگیری و آبزی

، رب "شکالت، آبنبات و محصوالت مشابه"ته، های لبنی، نشاس فرآورده

و سس، نوشابه گازدار و آب معدنی، سیگار، ریسندگی نخ، فرش 

های کاغذی،  دستباف، موکت، نئوپان و فورمیکا، تولید کاغذ و فرآورده

پنتان، پارافین و وازلین، قیر، متانول، پارازایلین، انیدرید فتالیک، 

اتی، کود و ترکیبات ازت مصرف تولوئن، مواد شیمیایی اساسی صادر

صابون، "ای، رنگ روغنی،  داخلی، پالستیک و الستیک مصنوعی پایه

، چسب صنعتی، داروهای تنفسی، "مواد شوینده و محصوالت آرایشی

، "نایلکس، کیسه فریزر و سلفون"داروهای عضالنی و اسکلتی، 

س و مواد ساختمانی تولیدشده از خاک ر "اسفنج، اینتگرال و فوم"

بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل 

 .داشت

های آهن، فروآلیاژ، فلزات گرانبها و سایر فلزات غیر آهنی،  تیرآهن، ورق

های فلزی، فلنج، قوطی فلزی، آیفون تصویری، تلویزیون، کنتور  سازه

، "رآالتپمپ، کمپرسور و شی"گاز، رگالتور گاز، تولید تجهیزات برقی، 
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مشعل، باالبر، هیتر صنعتی، ترازو و باسکول، تراکتور، ماشین آالت 

شکل دهی فلز و ماشین ابزارها، اتوبوس، وانت، تریلر و کانتینر، سوپاپ 

خودرو، دیسک و صفحه کالچ خودرو، اگزوز خودرو، وسایل پزشکی و 

 "رستوران و بوفه"دندانپزشکی، حمل و نقل زمینی بار توسط کامیون، 

هایی بود که در باال  و شهریه مدرسه غیرانتفاعی از دیگر اقالم و گروه

رفتن شاخص بهای تولیدکننده تاثیر داشت. همچنین در این ماه، 

ها نظیر زیتون، کشتار مرغ، لوله و  شاخص قیمت برخی از اقالم و گروه

 .اتصاالت پالستیکی و غلتک نورد پایین آمد

 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

هایی مانند  در ماه مورد گزارش، باال رفتن شاخص بهای اقالم و گروه

درصد، برنج  10درصد، حبوب  19.3درصد، کنجد  253.6ارزن برابر 

 42درصد، پیاز  10.9درصد، سیب زمینی  6درصد، صیفی جات  9.1

درصد، ذرت  17.3درصد، پنبه  34.9ای  های بوته درصد، سبزی

درصد،  12.9درصد، پرتقال  7.2 درصد، انگور 27.8ای  علوفه

 13.9دار  دار و هسته های دانه درصد، کاشت میوه 13.1لیموشیرین 

درصد، گاو و  40.7درصد، زرشک  38.2های آجیلی  درصد، میوه

درصد و ماهیگیری و آبزی پروری  7.5درصد، مرغ  19.5گاومیش 

درصد موجب شد شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگلداری و  11.8

درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.  10.6یری افزایشی به میزان ماهیگ

درصد کاهش  14.7ضمنا در این گروه، شاخص بهای زیتون معادل 

درصد از عدد شاخص ماه  48.5یافت. شاخص بهای گروه مذکور، برابر 

 .مشابه سال گذشته باالتر بوده است

 (ساخت )صنعت

 14.3عت( به میزان ، شاخص بهای گروه ساخت )صن1397در مهرماه 

درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشتر ناشی از باال رفتن 

 14.1هایی مانند محصوالت گوشتی معادل  شاخص بهای اقالم و گروه

درصد، نشاسته  10.4های لبنی  درصد، فرآورده 21درصد، خشکبار 

درصد، رب و  16درصد، شکالت، آبنبات و محصوالت مشابه  41.6

درصد، سیگار  51.5درصد، نوشابه گازدار و آب معدنی  49.2سس 

درصد،  10.1درصد، فرش دستباف  14.4درصد، ریسندگی نخ  21.6

درصد، تولید کاغذ و  12.6درصد، نئوپان و فورمیکا  18.1موکت 

درصد، پارافین و وازلین  8.3درصد، پنتان  18های کاغذی  فرآورده

 24.1درصد، پارازایلین  53متانول  درصد، 14.3درصد، قیر  29.3

درصد، مواد  33.5درصد، تولوئن  30.1درصد، انیدرید فتالیک 

درصد، کود و ترکیبات ازت مصرف  38.2شیمیایی اساسی صادراتی 

 24.9ای  درصد، پالستیک و الستیک مصنوعی پایه 29.4داخلی 

درصد، صابون، مواد شوینده و محصوالت  18.8درصد، رنگ روغنی 

 18درصد، داروهای تنفسی  93.5درصد، چسب صنعتی  15.3آرایشی 

درصد، نایلکس، کیسه فریزر  12.8درصد، داروهای عضالنی و اسکلتی 

درصد، مواد  22درصد، اسفنج، اینتگرال و فوم  15.2و سلفون 

 .درصد بود 15ساختمانی تولیدشده از خاک رس 

رصد، د 18.4درصد، فروآلیاژ  17.6های آهن  درصد، ورق 13.7تیرآهن 

های فلزی  درصد، سازه 25.6فلزات گرانبها و سایر فلزات غیر آهنی 

درصد، آیفون  10.1درصد، قوطی فلزی  26درصد، فلنج  11.4

درصد،  75.5درصد، کنتور گاز  63.9درصد، تلویزیون  22.8تصویری 

درصد، پمپ،  11.7درصد، تولید تجهیزات برقی  33.7رگالتور گاز 

 30درصد، باالبر  23.4درصد، مشعل  13.1کمپرسور و شیرآالت 

درصد، تراکتور  10درصد، ترازو و باسکول  25.8درصد، هیتر صنعتی 

درصد،  26.5دهی فلز و ماشین ابزارها  درصد، ماشین آالت شکل 14.6

درصد،  18درصد، تریلر و کانتینر  13.7درصد، وانت  12.1اتوبوس 

درصد،  7.1درو درصد، دیسک و صفحه کالچ خو 33.1سوپاپ خودرو 

درصد  16.2درصد و وسایل پزشکی و دندانپزشکی  13.2اگزوز خودرو 

هایی است که در باالرفتن شاخص تاثیر داشت. در  از دیگر اقالم و گروه

ها نظیر کشتار مرغ به  این ماه، شاخص بهای برخی از اقالم و گروه

رد درصد و غلتک نو 8.3درصد، لوله و اتصاالت پالستیکی  10میزان 

درصد پایین آمد. شاخص بهای گروه مزبور، در مقایسه با ماه  10.6

 .درصد افزایش داشت 82.1مشابه سال گذشته برابر 

 خدمات

هایی چون  در ماه مورد بررسی، باال رفتن شاخص بهای اقالم و گروه

درصد، رستوران و  16حمل و نقل زمینی بار توسط کامیون معادل 

درصد سبب شد  23.8رسه غیرانتفاعی درصد و شهریه مد 4.7بوفه 

درصد  7.2شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات افزایشی به میزان 

 32.9نسبت به ماه قبل نشان دهد. شاخص بهای این گروه، برابر 

  )بازگشت به فهرست( .درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته باال رفت

 دام
توصیه اتحادیه مرغداران گوشتی به مرغداران برای تامین 

 ریزی دان قبل از جوجه
 (97آبان  2تسنیم )خبرگزاری  

 
، غالمحسن جافر رئیس خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

امه هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشی ایران با ارسال ن
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 که همانگونه: کرد اظهار استان مرغداران اتحادیه مدیران به ای

 و ونقل حمل خصوص در زیادی مشکالت حاضر حال در مستحضرید

 این که است آمده وجود به تولیدی واحدهای به بنادر از ها نهاده ارسال

 که است گردیده دربازار دان رویه بی قیمت افزایش و کمبود سبب امر

 دان کمبود و شدید بحران با را مرغ صنعت این وضعیت ادامه جهت در

 میسر مطلوب صورت به مرغ پرورش امکان و کرد خواهد مواجه

 .بود نخواهد

لذا خواهشمند است به کلیه اعضا و پرورش دندگان مرغ گوشتی اطالع 

رسانی گردد که قبل از جوجه ریزی نسبت به تامین دان و نهاده های 

مصرفی اقدام نمایید تا در طول دوران پرورش دچار مشکل و ضرر و 

 .زیان نگردید

 
 )بازگشت به فهرست(

 صادرات گوشت مرغ آزاد شد + سند
 (97آبان  5تسنیم )خبرگزاری  

 
ه خبرنگاران پویا، دفتر واردات به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگا

گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی از بالمانع شدن 

صادرات گوشت مرغ گرم و یخ زده خبر داد. این بخشنامه بر اساس 

مکاتبه پیشین وزیر صنعت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات گوشت 

 .مرغ صادر شده است

 
 )بازگشت به فهرست(

 ۹۶کیلو شیر به ازای هر ایرانی در سال  ۱۲۶تولید 
 (97آبان  9تسنیم )خبرگزاری  

 
شیر و تخم مرغ در کشور به ترتیب ، تولید خبرگزاری تسنیم به گزارش

 سال به نسبت که است بوده 1396 سال در تن هزار 888 و10184

درصد کاهش داشته  6مرغ  تخم و افزایش درصد 6 شیر مقدار ،1395

 .است 

کیلو شیر و  126، به ازای هر ایرانی 1396براساس سالنامه آماری سال 

های اصفهان، تهران و  مرغ تولید شده است. استان کیلو تخم 11
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 کشور، شیر تولید درصد 10و  11، 12خراسان رضوی به ترتیب با 

 .داشتند ها استان بین در را شیر تولید بیشترین

درصد در استان  11مرغ کشور در استان تهران،  درصد تخم 15

 جزو که است شده تولید اصفهان استان در درصد 10رضوی و  خراسان

  )بازگشت به فهرست(   د.ان بوده مرغ تخم تولید بیشترین با های استان

 بازار است وزیر جهاد کشاورزی: التهابات بازار مرغ سیاه
 (97آبان  11)خبرگزاری تسنیم  

 
، محمود حجتی با اشاره به خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

که براساس سرمایه گذاری صورت گرفته و هزینه های مرغداری ها  این

هزار تومان باشد، اظهار  10باید قیمت هر کیلوگرم مرغ نهایتا 

ه بازار است که سعی برخی از التهابات در بازار مرغ ناشی از سیا کرد:

 .می شود با عرضه مرغ به بازار رفع شود

که نباید فراموش کرد مسئله کامیون داران آسیب جدی  وی با بیان این

به صنعت مرغداری کشور وارد کرد، افزود: مسئله کامیون داران باعث 

شد بخشی از ذخایر مرغ داخل کشور مصرف شود.باید توجه کرد که 

روز  10ر ایجاد شد و بطور مثال برای جبران تاثیردر انتقال مرغ تاخی

روز زمان صرف شود تا  50عقب افتادگی در تامین مرغ باید حدود 

 .تعادل به بازار بازگردد و اقداماتی برای تعادل بازار انجام شد

 عمده در منجمد قرمز گوشت قیمت باید که این بر تاکید با  وی

به خانه ملت گفت: در این  باشد تومان هزار28 کیلوگرم هر فروشی

راستا محدودیتی وجود ندارد و ارز تخصیص خواهد یافت.درباره قیمت 

 مصرف حمایت سازمان باید فروشی خرده در گوشت قرمز منجمد

 قیمت روند بر ربط ذی نظارتی های بخش و تولیدکنندگان و کنندگان

)بازگشت به  .دهند انجام را الزم اقدامات و کنند نظارت گذاری

 فهرست(

میلیون یورو برای واردات گوشت و  ۲تا سقف  بانک مرکزی

 دهد دام حواله می
 (97 آبان 12)خبرگزاری تسنیم  

 

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

تجارت با ارسال بخش نامه ای به سازمان های خود در استانهای کشور 

تصویر نامه بانک مرکزی، صدور حواله ارزی تا  پیوست به اعالم کرد:

 ثبت بابت سقف مبلغ دو میلیون یورو یا معادل آن با سایر ارزها

 پایان تا زنده گوسفند و گاو  و قرمز گوشت واردات های سفارش

 .است پذیر امکان 98 سال فروردین

 
 )بازگشت به فهرست(

 یک میلیارد دالر محصوالت لبنی صادر شد
 (97آبان  19)خبرگزاری تسنیم  

 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  خبرگزاری تسنیم به گزارش

کشاورزی، علیرضا عزیزاللهی ادعای کاهش تولید شیر خام در کشور را 

رد و اظهار کرد: کمبود شیر خام در کشور صحت ندارد و هر سال با 

دامداری صنعتی،  توجه به افزایش جمعیت گاو اصیل در واحدهای

رشد متوسط تولید در این واحد ها را داریم به طوری که طبق گزارش 

هزار  800میلیون و  4حدود  95مرکز آمار ایران، این واحدها در سال 

 .میلیون تن شیر خام تولید کردند 5.2نزدیک به  96تن و در سال 

میلیون تن شیر خام تولیدی در کشور،  10وی اظهار داشت: از حدود 

میلیون تن در واحدهای صنعتی تولید و تقریبا تمام آن توسط  5

 .کارخانجات لبنی جذب می شود

عزیزاللهی درباره تولید شیر خام در واحدهای دامداری سنتی و 

ری روستایی و عشایری تصریح کرد: طبق آماری که از مرکز جمع آو

شیر خام دریافت کرده ایم، میزان جذب شیر خام از واحدهای 

دامداری سنتی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است و این 

مرکز امسال هم به میزان سال گذشته شیر خام از این دامداری ها 

 .جمع آوری کرده اند
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درصد شیر خام مورد نیاز کارخانجات لبنی کشور از  80وی گفت: 

درصد از واحدهای دامداری  20دامداری های صنعتی و طریق 

 .روستایی و عشایری تامین می شود

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در عین حال اذعان داشت: با 

این میزان تولید شیر خام در کشور عالوه بر تامین نیاز داخل، یک 

 .میلیارد دالر محصوالت لبنی صادر می شود

که هیچ مستنداتی برای کاهش شیر خام در داخل  وی با بیان این

وجود ندارد، تصریح کرد: اگر تولید شیر خام کم شده باشد باید 

جمعیت گاو نیز کاهش می یافت در حالی که طبق گزارش مرکز آمار 

هزار راس کشتار دام  300ایران هر سال نزدیک به یک میلیون و 

مینه دام گزارش نشده سنگین داریم و امسال کشتار غیر طبیعی در ز

 .است

درصد کشتار دام سنگین بر اساس مقررات  100عزیز اللهی ادامه داد: 

 .کشور در کشتارگاه های صنعتی انجام می شود

وی درباره افزایش کشتار دام با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز نیز 

چنین گفت: هر چند قیمت گوشت قرمز افزایش داشته، اما قیمت شیر 

بود یافته و یک دامدار به علت افزایش قیمت گوشت قرمز، گاو هم به

شیری خود را که درآمد مستمر و بلند مدت ایجاد می کند، حذف نمی 

 .کند

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، استدالل هایی که برای 

کاهش تولید شیر مطرح شده را غیر فنی و غیر کارشناسی خواند و 

وجیهات برای اخذ مجوز واردات شیر خشک صورت اظهار داشت: این ت

 .می گیرد

وی درباره افزایش تقاضا برای شیر خام گفت: در سال گذشته، 

میلیون تن شیر خام تقاضا داشتند و امسال  6.5کارخانجات لبنی 

 .میلیون تن را مطرح کرده اند 8تقاضای نزدیک به 

، انگیزه برای صادرات  نرخ ارز عزیز اللهی افزود: امسال با تغییرات

لبنی به دنبال افزایش محصوالت افزایش یافته و برخی کارخانجات 

 .صادرات محصوالت خود هستند

وی تصریح کرد: آنها می خواهند شیر خشک را با ارز حمایتی وارد و 

 .محصول نهایی را با قیمت آزاد صادر کنند

عزیز اللهی درباره خرید شیر خام توسط کارخانجات شیر خشک نیز 

خام گفت: نزدیک به یک سال است که کارخانجات شیر خشک، شیر 

تولید داخل را جذب می کنند و امسال قیمت بیشتری برای آن می 

 .پردازند

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان این که در حال حاضر 

خط تولید شیر خشک در ایران وجود دارد، تصریح کرد: این  12

 .تن شیر خام دریافت می کنند 2500کارخانجات روزانه نزدیک به 

ن حال خاطرنشان ساخت: کارخانجات شیر خشک، سال وی در عی

گذشته در قالب خرید توافقی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، شیر 

خام خریداری می کردند، اما امسال به طور مستقل هر کیلوگرم شیر را 

 .تومان خریداری می کنند 2100با قیمت حدود 

از دالیل افزایش عزیز اللهی درباره افزایش قیمت شیر خام گفت: یکی 

قیمت شیر خام رقابت میان خود کارخانجات لبنی برای جذب بیشتر 

است و اگر مساله این کارخانجات، قیمت است، خودشان باید رقابت را 

تعدیل کنند و در عین حال قیمت پایه شیر خام به گونه ای تعیین 

 .شود که به مصالح تولید کننده، کارخانجات و مصرف کننده باشد

قیمت پایه هر کیلو  97تا اوایل سال  93با اشاره به این که از سال وی 

ثابت مانده بود، اظهار داشت: کارخانجات لبنی در  1440گرم شیر خام 

 1200تا  1100این مدت، شیر خام را زیر قیمت مصوب و حدود 

تومان و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه خریداری می کردند که در 

مکرر دامداران برای افزایش قیمت شیر خام با پی درخواست های 

توجه به افزایش هزینه های تولید در مرداد ماه امسال، کارگروه تنظیم 

تومان مصوب  1570بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را 

کرد و البته این رقم کمتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه 

 .دامداران مرکزی ایران بود

درصد  3.2عزیز اللهی ادامه داد: قیمت شیر خام مصوب دولت با 

درصد پروتئین و بار میکروبی زیر یک میلیون است و چنانچه  3چربی، 

 3.2شیر تولید شده بار میکروبی کمتر داشته باشد و چربی آن باالی 

درصد باشد، جایزه دارد و این جوایز به قیمت شیر خام اضافه می 

 .شود

ابر این اگر برخی کارخانجات لبنی هر کیلوگرم شیر خام را وی گفت: بن

تومان خریداری می کنند، احتماال شیر با کیفیت و با  2000باالی 

)بازگشت به  .درصد چربی و بار میکروبی کمتر دریافت می کنند

 فهرست(

 خدمات
پیمانکاران فعال در بخش خدماتی توان ادامه فعالیت 

 ندارند
 (97آبان  1تسنیم  خبرگزاری) 
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داوود جوانی،دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های 

خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی سراسر کشور در گفتگو با 

،با اشاره اینکه بخش خدمات خبرگزاری تسنیم خبرنگاراقتصادی

 2شتغال را دارد گفت: بالغ بر جایگاه و امکان اول کشور در بخش ا

میلیون و پانصد هزار نفر از شاغلین بخش خدمات؛ درقالب شرکت 

های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی فعال زیرمجموعه کانون، 

 مشغول به کار هستند.

 بیشتر بخوانید

  تفکیک  هزار شغل جدید به300جزئیات طرح ایجاد

 استان+نمودار

 بیشتر بخوانید

  سال چه  7سیاست کلی اشتغال پس از  13دولت با

 کرد؟

ت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی عضو جوانی تعداد شرک 

هزار شرکت فعال  20انجمن های صنفی زیرمجموعه کانون را بیش از 

 شامل کشور شده بیمه کار نیروی درصد20: افزود  عنوان کرد و

 شغلی رسته 800 در و ها شرکت این درقالب که شود می کسانی

 .هستند کار به مشغول

کارفرمایی شرکت های خدماتی،  دبیرکل کانون انجمن های صنفی

پشتیبانی، فنی و مهندسی سراسر کشور، به تاثیر مخرب نوسانات ارزی 

در تداوم فعالیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی اشاره 

کرد و گفت: نوسانات ارزی و تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور 

های مختلف  کلیه پیمانکاران شاغل در دستگاه های اجرایی و بخش

تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی را با چالش و ضرر و زیان 

هنگفت مواجه کرده است و اکثر آنان به خصوص پیمانکاران فعال در 

 بخش خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی توان ادامه فعالیت ندارند.

وی افزود: مشکالت اقتصادی گریبانگیر پیمانکاران باعث شده با 

ان اصلی به عنوان واگذارکنندگان پیمان، دچار چالش های کارفرمای

عدیده شوند و اقدامات صورت گرفته درراستای رفع این چالش ها 

 ازجمله مذاکرات و مکاتبات فی مابین، تاکنون اثربخش نبوده است .

جوانی به نقش مشکالت اقتصادی کشور در تعدیل یا خاتمه 

د و گفت: وضعیت نابسامان قراردادهای جاری پیمانکاران اشاره کر

اقتصادی که حاصل کاهش ارزش ریال و تورم ناشی از آن است، به 

گونه ای پیش رفته که امکان تهیه مواد اولیه، تهیه مصالح، ابزارآالت، 

سوخت و... عمال یا غیرممکن شده و یا با تورم چند صد درصدی 

اری از امکانپذیر است و همین مسئله باعث شده تا توان ادامه همک

پیمانکاران طرف قرارداد سلب و تقاضای تعدیل و یا خاتمه قراردادهای 

 جاری خود را داشته باشند .

 خدماتی، های شرکت کارفرمایی صنفی های انجمن کانون دبیرکل 

 و موانع رفع درراستای: گفت کشور، سراسر مهندسی و فنی پشتیبانی،

ای خدماتی، ه شرکت فعالیت تداوم راه سر بر موجود مشکالت

پشتیبانی و فنی مهندسی، اخیرا مکاتبه ای با مقامات مسئول داشتیم 

و راهکارهای مربوطه را ارائه کردیم. اکنون منتظریم تا ببینیم چه 

 )بازگشت به فهرست(  تدبیری اندیشیده می شود.

حل مشکل بیکاری روستائیان با استقرار صنایع کوچک در 

 روستاها
 (97آبان  2تسنیم خبرگزاری ) 

 
صادی در گفت وگو با ای، کارشناس مسائل اقت زهرا ممتاز قمشه

،درباره اهمیت روستاییان در خبرگزاری تسنیم خبرنگار اقتصادی

کاهش نرخ بیکاری گفت:روستاییان بیشتر به خاطر مشکالت اقتصادی 

است که از روستا متنفر شده و از آن گریزانند. در مجموع می توان 

گفت که نقش عوامل دافعه روستـایی در مهـاجرت روستا به شـهر 

الف بیشتر از سایر عوامل به خصوص عامل جاذبه شهری است. برخ

تصور عمومی که زرق و برق شهری را عاملی مهم در مهاجرت 

روستاییان به شهر می داند، بررسی حاضر، نقش دافعه های روستایی 

 روستا مهاجران که رسد می نظر به. است دانسته تر کننده تعیین  را

 شهری جوامع مجـذوب که است روستایی های دافعه اثر در شهر، به

 .امع شهری فی نفسه مجذوب کننـده باشنـدجو اینکه نه  شوند می

 بیشتر بخوانید

  طرح یارانه دستمزد؛ سناریو جدید دولت برای

 جلوگیری از بیکاری بیشتر

وی ادامه داد:اندرسون فقر روستاییـان را عامل اصلی مهاجرت به  

شهرها می داند و معتقد است که روستاییان برای فرار از آسیب های 

نـاشی از فـقـر به شهرهـا مهـاجرت می کنند.دیویس و همکاران در 

تحقیقی با عنوان مقایسه فعالیت های درآمدزای روستایی بین 

نواحی روستایی کشور پرداختند. نتایج نشان  کشورهـا به مطالعه در

داد که در مناطق روستایی بسیاری از کشـورها، بزرگترین سهـم از 

 .درآمد، ناشی از فعالیت های خارج از کار کشاورزی است

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/29/1857753/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-300%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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ممتاز با اشاره به مطالعات مرکز آمار درباره رابطه بین کشاورزی و  

درصد از محصوالت  95که روستا افزود:مرکز آمار ایران بیان می کند 

درصد از ارزش افـزوده  65کشـاورزی در روستـا و از آن طرف 

محصوالت کشاورزی در شهرهـا تولید می شود. اینجـاست که روستـا 

را مترادف با کشـاورزی می دانند. در حالی که قابلیت های اقتصـادی 

م که روستا فراتر از این است و ما به عنوان همیاران روستا معتقدی

روستا می تواند تولید ثروت و شغل داشته باشد بایـد این دیدگاه را 

 .اصالح کنیم و اجـازه ندهیم که این تفکر ادامه یابد

کارشناس مسائل اقتصادی اجتماعی اظهار داشت: اگـر به مبانی توسعه 

دیگر کشورها نگاه کنیم دنیا روی دو فاکتور مهم سرمایه گذاری کرده 

نیروی انسانی است و دوم توسعـه از کنـار دریـا است. که نخستین آن 

اما در ایـران به نیـروی انسانی ساکن در روستاها و تربیت آن توجه 

نمی شود و استـان های کنـار آب، به خصوص شهرهای جنوبی کشور 

را توسعـه نیـافته یـا کمتر توسعه یـافته می بینید. با عنایت به تـاکید 

روستـا کـانون "بر توسعـه روستاهـا که فرمودند  رهبـر معظم انقالب

تــولید و ارزش آفرینی است و نه تنها باید جمعیت ساکن در آن 

، باید مهاجرت معکوس "تثبیت شود بلکه باید افزایش نیز داشته باشد

 .از شهر به روستا اتفاق بیافتد و توسعه در روستا رخ دهد

در توسعه روستا گفت:این وی با اشاره به نقش اصالح قانون کار  

حقیقت بسیار روشن است که اگر قانون کار کشور قانونی بر اساس و 

موازین قوانین کار بین المللی و یا قوانین اسالمی بود ما در طی این 

سال ها با این هجمه وسیع از بیکاری روبرو نمی شدیم . متأسفانه با 

ور موثر در وجود این قانون کارفرما هیچ بسته تشویقی جهت حض

روستا را نخواهد داشت . با توجه به اینکه اگر صنایع کوچک در روستا 

توسعه یابد قادر خواهد بود باعث توسعه اقتصادی در کشور و 

جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستاها گردد . با توجه به این مهم 

که اگر کارفرمای فعال در صنایع کوچک بخواهد حداقل دستمزد را 

ت نماید ، قیمت تمام شده محصول باال رفته و قدرت رقابت با پرداخ

محصول مشابه خارجی نخواهد داشت و مصرف کننده ترغیب به خرید 

کاالی وارداتی خواهد شد . نتیجه اینکه ما درحقیقت تمام تالش 

خودرا برای تولید و مصرف کاالی ایرانی نمی کنیم بلکه حمایت ما از 

رجی است یعنی : اقتصاد مقاومتی معنا ندارد واردات کاالهای بنجل خا

بلکه مقاومت در برابر اقتصاد پررنگ می باشد که خالف سیاست 

 .اقتصاد مقاومتی است

ممتاز اظهار داشت: نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر، نابـودی 

کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط 

تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروندی روستا به مثابه انحطاط 

و حفظ حرمت آزادی انسان است) روالن ماسپتیول به نقل از پیتیه، 

( به گزارش مرکز آمار ایران، سالخوردگی روستاها نتیجه  1369:44

مهاجرت به شهرها می باشد. مهیا نبودن شرایط اشتغال موجب کاهش 

دیده است. عـامـل جمعیت، انحطاط و سالخوردگی در روستاها گر

اقتصـادی به طـور خـاص بـاعث شـده که تقـریباً هـمه کـارگــران 

روستــایـی به صــورت غیــر رسمـی)بی بهره از مزایای بیمه و 

 .بازنشستگی( مشغول به کار باشند

وی ادامه داد: پس از انقالب اسالمی صنـایع کوچک به وزارت صنـایع  

ل گردید. از آن زمان سازمان منتقل شد و پس از مدتی منحـ

مخصوص و منحصری با هدف خـاص رشد و توسعـه صنایع کوچک 

جهت ارائه رهنمـود ها و خط مشی های مشخص با توجه به شرایط 

این  -25(. ص1386خاص صنایع کوچک وجود ندارد )بیک محمدی، 

آمار تکان دهنده مبین عملکرد ما در روستا می باشد که طبـق گزارش 

، عنوان می کند، تعداد  97.07.13ولت از اشتغال در مورخه ویژه د

 .میلیون روستایی بیکار هستند 10.3

این کارشناس اقتصادی اجتماعی تنها راه حل ممکن برای مشکالت 

روستاها را استقرار صنایع کوچک روستایی دانست و گفت: نظریه 

جاد صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ای

اشتغال پایدار به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر منـاطق 

روستـایی است که هم اینک بخشی بالقوه در جهت حل مشکل 

بیکـاری و عاملی تسکین دهنـده بـرای منـاطق محـروم روستـایی 

 .محسـوب می شود

ممتاز افزود: صنایع کوچک روستایی به لحاظ توانایی باالیی که در 

یروی کار دارند، منابع عمده ای برای کسب درآمد هستند که جذب ن

 این  منجر به کاهش شکاف درآمـدی در سطح روستـا می گردد.

 درآمد که زمین فاقد یا زمین کم های گروه برای تواند می بخش

 رکود دوران در ویـژه به نیست، نیازهایشان پاسخگوی کشاورزی

نیروی کار نسبت به فصل  برای تقاضا که زمانی یعنی) کشـاورزی

 زایی  کاری کمتر است( ایجاد اشتغال و درآمد نماید. بی تردید اشتغال

 لجام)  رشد اصلی عـامل که روستاها از کـار نیروی خروج از بخش این

 است، اجتماعی اقتصادی( عدیده مشکالت و شهرهـا حاشیه گسیخته

  )بازگشت به فهرست( .کند می جلوگیری
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 قتصاد کشورها در شرایط رکودی ا رونق استارتاپ
 (97آبان  6 تسنیم برگزاری)خ 

 
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ 

وکارهای نوپایی که دیگر این  نگاهی گذرا به جذب سرمایه در کسب

دهد که عمده  اند، نشان می وکارهای بزرگ تبدیل شده روزها به کسب

شده گذاران خارجی تأمین  سرمایه راه یافته به آنها، توسط سرمایه

 .است

ها جذاب   وکارهای نوپای ایرانی تا این اندازه برای خارجی  اینکه کسب

اند و ارزآوری برای کشور صورت  گذاری کرده اند که در آنها سرمایه بوده

گذارهای داخلی از   گرفته، بسیار ارزشمند است؛ اما عدم حمایت سرمایه

 .ها موضوع مهمتری است این استارتاپ

حلی برای رفع آن پیدا شود؛ اما آنچه که  د واکاوی و راهموضوعی که بای

گذاران خرد و کالن داخلی از دو معضل  مشخص است اینکه سرمایه

برند و اساسا با  اعتمادی و عدم آگاهی در این حوزه رنج می بی

 .اکوسیستم استارتاپی آشنا نیستند

 مهشاد سبحانی که به عنوان یک کارآفرین در حوزه جذب سرمایه

کند درباره وضعیت موجود  وکارهای نوپا فعالیت می برای کسب

گوید: با افزایش قیمت  های برون رفت از این وضعیت می اقتصادی و راه

ارزش شدن سرمایه  ارز یا بهتر بگویم کاهش ارزش ریال، نگرانی از بی

در بین مردم باعث ایجاد همهمه شد و سرمایه آنها به سمت بازارهای 

 .مچون ارز، سکه و خودرو سرازیر شدنامتعارفی ه

دهند  وی افزود: بازارهایی که نه تنها ارزش نقدینگی را افزایش نمی

بلکه باعث ایجاد حباب قیمت و سوء استفاده دالالن و سودجویان 

گذاری مردم در بازار  شود؛ این در حالی است که قبل از آن سرمایه می

ین بازار، چرخه اقتصادی داد و به دلیل مولد نبودن ا مسکن رخ می

 .گذاری به دست نیامد مثبتی هم از این سرمایه

به گفته او، این روند نشان داد که سرمایه نقدی مردم بیشتر از آنکه به 

ها شد و  ایجاد ارزش کمک کند، منجر به بزرگ شدن حباب قیمت

 .های اقتصادی بود دلیل آن تصمیمات هیجانی و به دور از تحلیل

وکار معتقد است وابستگی بازار مصرف به  ناس حوزه کسباین کارش

کاالهای خارجی سدی در برابر خودکفایی است و با هر بار نوسان در 

 .شود قیمت ارز زندگی و معیشت مردم دچار افول می

وی متذکر شد که پولدار شدن و افزایش سرمایه یک شبه رخ نخواهد 

هایی همچون خودرو، ارز و طال داد و اگر افراد از ورود سرمایه به بازار

 .موفق به افزایش پول شدند، این به معنی پولدار شدن نیست

 های یک میلیارد دالری ایرانی استارتاپ

هاب ضمن اشاره به اینکه کشورهای دیگر  گذار استارتاپ ایده این بنیان

وکارهای مبتنی بر  های دیگری همچون کسب در دوران رکود از فرصت

کنند،  گذاری و رشد اقتصادی استفاده می عات برای سرمایهفناوری اطال

شماری در دنیا وجود دارند که با تأمین سرمایه  های بی افزود: استارتاپ

اند؛ به عنوان مثال  خرد جمعی موفق به پیشرفت و افزایش ارزش شده

های واقعیت مجازی از  در زمینه عینک oculus استارتاپی به نام

میلیون دالر  2.5ک استارتر موفق به جذب حدود طریق کمپینی در کی

اندازان این استارتاپ سال گذشته آن را به  سرمایه شد و در نهایت راه

در  2016قیمت دو میلیارد دالر به فیسبوک فروختند؛ یا در سال 

 انگلستان کمپین جذب سرمایه خرد جمعی که برای استارتاپ

Revolut در Crowdcube ر نهایت منجر به جذب به راه افتاد که د

چیزی حدود یک میلیون پوند سرمایه شد و در نهایت نیز در آپریل 

میلیارد  2/1میلیون پوند به  42ارزش این استارتاب از  2018سال 

 .پوند رسید

های بزرگی شکل گرفته و رشد کردند که امروز  در ایران هم استارتاپ

دالر رسیده است و به  شان به بیش از یک میلیارد کنند ارزش اعالم می

گذاری در هر استارتاپی  اند اما آیا سرمایه شده "یونیکورن"اصطالح 

 شود؟ منجر به سود و ارزش می

چین است به این سئوال منفی  پاسخ سبحانی که خود متخصص بالک

 .است

گذاری بلند  ها یک نوع سرمایه گذاری در استارتاپ گوید: سرمایه وی می

مدت بازگشت سرمایه به صورت استاندارد  شود؛ مدت محسوب می

وکار نوپایی  سال است کما اینکه در ایران کسب 10چیزی بین چهار تا 

دهد به گفته مدیرانش ارزشش  می  که سرویس پیک موتوری اینترنتی

برابر شده است اما این به آن معنا نیست که  50فقط طی یک سال 

 .شود میوکارهای نوپا به موفقیت ختم  کار همه کسب

ها به همان اندازه که قابلیت رشد و  او خاطر نشان کرد: استارتاپ

 .رود شان می پیشرفت دارند، به همان اندازه هم احتمال شکست

هاب با اشاره به هجوم مردم برای خرید خودروهای  گذار ایده بنیان

گذاری  های خودروسازی به عنوان نوعی از سرمایه پیش فروش شرکت

هزار دستگاه خودرو پیش  30طی یک روز چیزی حدود گفت: وقتی 

شود و مبلغ دریافتی شرکت خودروساز در همان روز چیزی  فروش می

گذاری برای  میلیون دالر است، یعنی جامعه تشنه سرمایه 35حدود 

 .حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه است
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 شان را صرف میلیون دالری 35هزار نفر سرمایه  30وی افزود: اگر این 

 125توانستند  کردند می می A های سطح گذاری در استارتاپ سرمایه

وکار نوپای رو به رشد را حمایت کنند و این امر نه تنها به  کسب

کرد بلکه ارزش سرمایه آنها را طی چند سال به  کارآفرینی کمک می

 .داد میزان قابل توجهی افزایش می

 تأمین سرمایه خرد جمعی قانونی شد

گذاری  های موفق که ارزش سرمایه باره تشخیص استارتاپسبحانی در

گذاری در آنها ریسک کمتری دارد،  تر سرمایه دارند یا به زبان ساده

دار را تشخیص داد  وکارهای نوپای آینده توان کسب گفت: تا حدی می

 .اما این کار بسیار تخصصی است

ره جذب های شتاب دهنده زیادی دربا وی افزود: این روزها مجموعه

کنند اما حلقه مفقوده  وکارهای نوپا فعالیت می سرمایه برای کسب

اری در این  گذ کارشناسان غربالگری، استعدادیابی و ارزش

 .ها، عدم تخصص و تجربه کافی است شتابدهنده

دهند، باید سابقه  او خاطر نشان کرد: کسانیکه چنین تشخیصی را می

سابقه کار در حوزه های بزرگ و همچنین  مشاوره در شرکت

 .گذاری بانکی داشته باشند سرمایه

دار، نوبت به انتخاب  وکار نوپای آینده وی افزود: پس از انتخاب کسب

رسد؛ تاکنون قوانین جذب یا تأمین  گذاری در آن می های سرمایه مدل

سرمایه خرد جمعی در ایران وجود نداشته و این قانون به تازگی 

 .ای نزدیک اجرایی خواهد شد ر آیندهتصویب و ابالغ شده و د

سبحانی تصریح کرد: در این روش تأمین سرمایه که توسط فرابورس 

توانند به صورت انفردی در  تدوین شده است، افراد حقیقی نیز می

گذاری  گذاری کنند که این مدل سرمایه وکارهای نوپا سرمایه کسب

نی شده است؛ در چهار حالت دارد که فقط سه مدل آن در ایران قانو

گذاران به ازاء مبلغ  گذاری بر مبنای سهام سرمایه مدل سرمایه

 .کنند شان سهام دریافت می سرمایه

وکارهای نوپا خاطر نشان کرد: در مدل  این کارشناس حوزه کسب

گذاری بر مبنای پاداش، در ازای پرداخت مبلغ مشخص  سرمایه

د و اما روش سوم که کنن وکار را دریافت می محصول یا خدمات کسب

در ایران قانونی نشده است، جذب سرمایه به عنوان وام برای توسعه 

است  (Donate) استارتاپ است و روش دیگر مدل تأمین مالی خیریه

برخی  که بدون بازگشت سود است؛ کاری که تا پیش از این

 .کردند های ایرانی برای امور خیریه اجرا می ازاستارتاپ

در هر حال با قانونی شدن تأمین سرمایه خرد جمعی  وی یادآور شد:

رود  نگر، این امید می گذاری آینده در ایران و ایجاد فرصتی برای سرمایه

که نقدینگی مردم که مبلغ کمی هم نیست، به سمت این حوزه یعنی 

آفرینی  وکارهای نوپا سرازیر شود تا ضمن ایجاد کارآفرینی، ارزش کسب

 .خ دهدهم در اقتصاد کشور ر

کنند که  وکارهای نوپا تا وقتی پیشرفت می سبحانی معتقد است کسب

گذاری و نفوذ تکنولوژی در آنها در جریان باشد؛ جای  سرمایه

چین در  هایی در زمینه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بالک استارتاپ

 )بازگشت به فهرست( .ایران خالی است

درصد افزایش  ۸.۷قیمت تولیدکننده خدمات در تابستان 

 یافت
 (97آبان  15برگزاری تسنیم )خ 

 
و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل  خبرگزاری تسنیم به گزارش

( در 1390=100های خدمات )بر مبنای قیمت تولید کننده بخش

 8.7که نسبت به فصل قبل 285،1با  برابر است 1397فصل تابستان 

 .درصد افزایش یافته است

های خدمات مشتمل بر هشت بخش شاخص قیمت تولید کننده بخش

تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و »است که عبارتند از 

حمل و نقل، »، «هتل و رستوران»، «کاالهای شخصی و خانگی

مستغالت، »، «مالی )بیمه(واسطه گریهای »، «انبارداری و ارتباطات

بهداشت و مددکاری »، «آموزش»، «های کسب و کاراجاره و فعالیت

«. سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی»و « اجتماعی

های خدمات بصورت فصلی و گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش

 .شودساالنه منتشر می

ر مبنای های خدمات )بشاخص کل قیمت تولید کننده بخش

که نسبت  285،1برابر است با  1397( در فصل تابستان 1390=100

 .است یافته افزایش درصد  8.7به فصل قبل

 :های خدمات نیز به شرح ذیل استتغییرات شاخص بخش

خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و »شاخص گروه 

ت با برابر اس1397در فصل تابستان « کاالهای شخصی و خانگی

 .درصد افزایش یافته است 7.8، که نسبت به فصل قبل  334.8

برابر 1397در فصل تابستان « خدمات هتل و رستوران»شاخص گروه 

 .است یافته افزایش درصد 9 قبل فصل به نسبت که  372.7است با 

در فصل « خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»شاخص گروه 

 15.2که نسبت به فصل قبل  337.7برابر است با 1397تابستان 

 .درصد افزایش یافته است

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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در فصل تابستان « خدمات واسطه گریهای مالی )بیمه(»شاخص گروه 

درصد افزایش یافته  5.5که نسبت به فصل  293.2برابر است با 1397

 .است

« خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار»شاخص گروه 

 قبل فصل به نسبت که  215.3برابر است با  1397در فصل تابستان 

 .است یافته افزایش درصد 5.2

برابر است با  1397در فصل تابستان « خدمات آموزش»شاخص گروه 

 .درصد افزایش یافته است 1.5که نسبت به فصل قبل 265.7

در فصل « خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی»ص گروه شاخ 

 قبل فصل به نسبت که  415.6برابر است با 1397تابستان 

 .است یافته افزایش درصد   8.2

های خدمات عمومی، اجتماعی و خدمات سایر فعالیت»شاخص گروه 

که نسبت به  306.1برابر است با 1397در فصل تابستان « شخصی

 )بازگشت به فهرست( .یافته استدرصد افزایش  6فصل 

 متفرقه
 استفاده از ظرفیت دیجیتال برای مقابله با تحریم ها

 (97آبان  9تسنیم خبرگزاری ) 

 
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ 

مهدی شامی زنجانی با بیان اینکه معتقدم عصری که درآن زندگی 

های  کنیم، عصر دیجیتال است و اگر به آن توجه نکنیم در رقابت می

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باقی نخواهیم ماند، اظهار کرد: به معنای 

لمه باید از تفکر دیجیتال شروع وسعی کنیم تا با آموزش و واقعی ک

 .گیری این تفکر متقاعد کنیم وگو، جامعه را برای شکل گفت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت آموزش در ایجاد 

تحول دیجیتال، افزود: تحول دیجیتال رویایی است که تحقق آن 

دانیم مسائل این چنینی دارای  ه میپذیر است چرا ک دشوار اما امکان

کنند یا در کار هم  نفعانی است که کار یکدیگر را خنثی می ذی

روند، که در چنین فضایی ایجاد اجماع روی موضوعی بسیار سخت  می

 .است

حل مسایل و مشکالت را اهرم دیجیتال دانست و گفت: به یک  وی راه

مه شهروندان باید نهضت آموزش در تحول دیجیتال نیاز داریم و ه

 .آموزش ببینند

او با اشاره به ضعف در زمینه آموزش تحول دیجیتال در کشور، تصریح 

کرد: تحول دیجیتال یک مفهموم فنی و اجتماعی است؛ بدون استثنا 

اند، آن را یک  هایی که در دنیا در تحول دیجیتال کار کرده شرکت

 .دانند تغییر فرا فرهنگی و نه تغییر فنی می

شامی زنجانی پله اول تحول دیجیتال را آموزش دانست و در تشریح 

دانم  گوید، نمی وسعت آن افزود: یکی از آینده پژوهان حوزه فناوری می

هایی که حدفاصل  دانم اتفاق چگونه خواهد بود اما می 2025سال 

هایی است که از ابتدا  دهد به اندازه همه اتفاق رخ می 2025تا  2015

 .داده است رخ 2015تا 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تحول دیجیتال پشت 

گوش انداختنی نیست، خاطرنشان کرد: به عنوان یک معلم دانشگاه 

های آب، فساد، بحران عملکردی، بیکاری و  دانم مسائلی در زمینه می

توان با تحول دیجیتال آنها را رفع  اشتغال در کشور وجود دارد که می

 .رد که بدون فوت وقت باید به آنها بپردازیمک

وی شرایط کنونی کشور و موضوع تحریم ها را فرصت مناسبی برای 

ایران دیجیتال دانست و گفت: شاید دو ماه دیگر که مطالعات تکمیل 

هایی که تحول دیجیتال  طور دقیق در مورد مهمترین حوزه شود به می

ما بنا به حدس عالمانه یا همان باید در آنها رخ دهد را بتوان گفت ا

توان گفت که دو صنعت کشور به دلیل فشار موجود روی  فرضیه می

ها در کشور برای اجرای طرح تحول دیجیتال  ترین بخش آنها ضروری

روند که نخست صنعت آب و برق است و بعد از آن صنعت  بشمار می

 .نفت و گاز قرار دارد

توان از جلوی فناوری جا  ده خیلی نمیاو با بیان اینکه در صنایع یاد ش

خالی داد، افزود: در تحول دیجیتال و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال 

ها خالیست که  به معنی واقعی کلمه، جای تجزیه و تحلیل داده

 .کند های شایانی به ما می کمک

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هوش مصنوعی را دومین فناوری با 

حول دیجیتال در کشور اعالم کرد و گفت: نباید اهمیت در مسیر ت

ترسم و  هوش مصنوعی را از دست بدهیم و من از هوش مصنوعی می

کنم اگر در این زمینه کار نکنیم، شاید تا پنج سال دیگر  احساس می

خیلی عقب بیفتیم و بر همین اساس و با وجود چنین ترسی 

 .اند ا شروع کردهکشورهای دیگر نیز بر روی هوش مصنوعی کار خود ر

ها انجام  شامی زنجانی با بیان اینکه خیلی از کارها را امروز ربات

های دیگری در حوزه تحول دیجیتال  دهند، اظهار کرد: فناوری می

های اجتماعی نیز وجود دارند  همچون بالکچین، واقعیت افزوده و شبکه

ها و هوش  اما به نظر من در مقطع کنونی بعد از تجزیه و تحلیل داده

تر است و کمک  مصنوعی، پرداخت به فناوری اینترنت اشیا ضروری

  هرست()بازگشت به ف .کند بیشتری به ما می
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 کنند روسیه و ایران با ارزهای ملی تجارت می
 (97آبان  28تسنیم خبرگزاری ) 

 
وی، روسیه اعالم کرد  تی به نقل از پرس خبرگزاری تسنیم به گزارش

های آمریکا  رغم تحریم دوجانبه با ایران علیهای  برای ادامه همکاری

 .کند ها از ارز داخلی استفاده می علیه این کشور، احتماالً در معامله

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفت مسکو این طرح را اجرایی 

 .شناسد رسمیت نمی های آمریکا علیه ایران را به کند چون تحریم می

صورت یکجانبه و بدون تأیید  یران را که بههای آمریکا علیه ا ما تحریم

شناسیم. ما  رسمیت نمی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شده، به

دنبال مکانیزمی برای همکاری هستیم که یکی از آنها معامله با  به

 .«ارزهای ملی است

شود مسکو بتواند با  و تأکید کرد که پرداخت ارز ملی به ایران باعث میا

 .کندتهران همکاری 

این اولین بار نیست که آمریکا ایران را تحریم »نواک اظهار داشت: 

های ایران برداشته شد، ما با ایران  که تحریم 2015کرده است. تا سال 

 .«های اقتصادی هم تجارت داشتیم و هم همکاری

های آمریکا بارها احتمال  های گذشته روسیه در پاسخ به تحریم در ماه

هایش با دنیای خارج  جایگزینی دالر آمریکا را با سایر ارزها در معامله

 .اعالم کرده است

در ماه اوت آنتن سیلوانف وزیر دارایی روسیه گفت که این کشور در 

 .کند معامالت نفتی از دالر آمریکا استفاده نمی

طرز قابل توجهی سرمایه  غیرممکن نیست. ما به»ادامه داد: وی 

ایم. در واقع دالر که  های آمریکا کاهش داده هایمان را در دارایی گذاری

 .«هاست دانند، ابزاری پرخطر برای پرداخت آن را یک ارز جهانی می

نواک هم در همین زمینه بارها گفته بود مسکو در حال بررسی احتمال 

 .ت نفتی با ارز داخلی است، مخصوصاً با ایران و ترکیهانجام معامال

سمت استفاده از ارزهای داخلی برای  همه موافقند که باید به»

آرزوی طرفهای معامله نیز  ها پیش برویم. این کار الزم است و پرداخت

  هرست()بازگشت به ف  .«باش می
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