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 مقاله
  درصدی کاالهای تولید داخل ناشی از سیاست ۱۰۰تورم 

 دولت است نه تحریم
 (97آذر  6تسنیم ی خبرگزار)  

 
به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم پویا ، بررسی آمارهای بانک 

مرکزی بیانگر روند نزولی نرخ تورم در دومین ماه متوالی است اما 

دالیل افزایش آن و برنامه های دولت برای کنترل آن موضوع بسیار 

 عضو حسینی محمد با گفتگویی خصوص این در  مهمی است.

و رمضانعلی سبحانی فر عضو  مجلس بودجه و برنامه کمیسیون

 کمیسیون صنایع و معادن گفت و گویی انجام شده است.

حسینی در ابتدا با بیان اینکه افزایش نرخ تورم آسیب جبران ناپذیری 

می تواند بر اقشار کم درآمد و متوسط جامعه داشته باشد، گفت: 

سیاستهای جدید کنترل تورم از مباحث بسیار مهمی است که در 

اتخاذ شده دولت به چشم می آید و دولت در مسیر این سیاست ها در 

حال حرکت است و سعی دارد که موانع موجود را برطرف کند. دخل و 

خرج دولت در بودجه پیش بینی و برآورد میشود و در این زمینه 

سیاست های جدید را اتخاذ کرده ایم که خوشبختانه پیامد آن هم 

 عتماد به بازار بعد از افزایش قیمتها بوده است.بازگشت ا

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت، در ادامه کاهش 

ازش پول ملی نرخ تورم افزایش خواهد یافت که در این صورت اگر 

درصد در نظر بگیریم برای جامعه کم درآمد برابر است با aتورم را 

a+b  اما برای اقشار پر درامدa-b  خواهد بود به همین دلیل است که

تمام تالش دولت و مجلس آن است که برای حل مشکالت معیشتی 

جامعه به صورت های مختلف قدمی بردارد؛ سبد کاال، پرداخت 

نقدینگی و بن کارت موارد پیشنهادی دولت است اما همچنان این 

 موارد اتفاق نیافتاده است.

ر داشت: امیدواریم با ترمیم این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظها

تیم اقتصادی و حضور وزیر اقتصاد جدید و برنامه هایی که در جلسات 

دولت، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و جلسات غیر 

علنی مجلس ارائه و تشریح دادند و همچنین اقداماتی که در حوزه 

ع موانع صنعت و معدن شروع شده بتوانیم قدمات موثری در جهت رف

 موجود در تولید کاال برداریم.

باال رفته است صادرات برخی از  نرخ ارز وی افزود: با توجه به اینکه

تولیدات داخلی ما توجیه اقتصادی پیدا کرده است و ما باید از این 

چون برنامه مدونی وجود ندارد متاسفانه فرصت های استفاده کنیم اما 

این فرصت ها به تهدید تبدیل شده است اما با وحدت و همدلی دولت 

 با مجلس و تیم اقتصادی می توانیم از این مشکالت عبور کنیم.

در ادامه این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اینکه شاهد 

هیچ ارتباطی با ارز تورم در کاالهایی هستیم که تولید داخل است و 

ندارند و مواد اولیه آنها نیز حتی وارداتی نیست،گفت: در ابتدای دولت 

یازدهم یکی از سیاست ها و اهداف حوزه اقتصاد مهار تورم و کاهش 

نرخ آن به نرخ تک رقمی بود اما برای کاهش تورم باید سیاست های 

یکی از موارد همه جانبه ای در اکثر حوزه ها در نظر گرفت. نمی توان 

رشد تورم و نقدیگی را مهار کرد و از طرف دیگر به میزان واردات و 

صادرات، میزان تولیدات، سود بانکی، شیوه های پرداخت تسهیالت 

 بانکی بی توجه باشیم.

وی ادامه داد: در آن دولت سعی بر آن شد که با سیاست های خاص 

مر با توجه به حجم اتخاذ شده، گردش نقدینگی را کند کنند که این ا

نقدینگی ما میتوانست پایه پولی را کنترل کند اما از طرفی دیگر 

نتوانستیم تولید را درمان کنیم یعنی فشار بر سپرده های درون بانکها 

افزایش یافت. برای خروج سپرده ها نرخ سود بانکی )سپرده( و نرخ 

که این تهسیالت بانکی را کاهش دادیم اما به مقداری کاهش نداشت 

منابع در تولید تزریق گردد و باعث ایجاد رونق شود بلکه این سپرده ها 

در بانک ماند و شبه پول عظیم ایجاد کرد و این یعنی یک در مان 

 4مقطعی که سبب آن افزایش فضاینده حجم نقدینگی ما در مدت 

 هزار میلیارد تومان رسیده است. 1700سال گذشته بوده است به رقم

ود: با تغییرات دولت و تیم اقتصادی همخوانی بین بانک حسینی افز

مرکزی، سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد باید وجود داشته باشد 

اما عدم همخوانی در حوزه های بانکی این توازن را برهم زد و با تفکر 

متفاوت و جدید دوباره شروع به مدیریت کردند که آن تفکر نتوانست 

کاهش دهد و نتوانست نقدینگی را به سمت بازار حجم نقدینگی را 

تولید هدایت کند که در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی در 

 کشورمان شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به شرایط پیشرو و اتفاقات گذشته است که 

شاهد تورم چشمگیر در کاالهایی هستیم که صد در صد تولید داخل 

قیمت ها و تورم در کاالهای تولید داخل ناشی از  هستند و این افزایش

سیاست های داخلی است و اثر تحریم ها نسبت بر این موضوع بسیار 

 کم است.

سبحانی فر با اشاره به شیوه ها و راهکارهای مناسب مهار تورم،گفت: 

یکی از راهکارهای مناسب مهار تورم موضوع جمع آوری نقدینگی است 

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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م نقدینگی جمع آوری شده را به سمت تولید که بعد از آن باید حج

هدایت کرد. متاسفانه نقدینگی مدت های طوالنی در بانک ها قرار 

داشت که باعث بوجود آمدن تورم شده است. لذا زمانی می توانیم 

موفق شویم که این نقدینگی را به سمت تولید برده که باعث کاهش 

 تورم و از رفتن رکود خواهد شد.

چند ماه گذشته کارخانجات ما تولید داشتند اما خریدی وی گفت: در 

صورت نمیگرفت که سبب این تورم شده است. برنامه های دولت در 

این زمینه مقطعی است و پیرامون توزیع سبد کاال با هدف کمک به 

 موجب امر این که است  اقشار کم درآمد و خرید کاالهای غیر نقدی

 .میشود درامد کم اقشار و و تولید بخش به کمک

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: موضوع دیگری که دولت آن 

را دنبال میکند انتقال نقدینگی به بازار و تولیدات است که با کمک 

بورس تقویت آن صورت خواهد گرفت. با توجه به سازکارهای مشخص 

شده بیشتر بنگاه های دولتی که در حال واگذاری هستند توسط بورس 

 ام میشود.انج

سبحانی فر عنوان کرد: منظور از نقدینگی سرمایه و دارایی است که در 

بین مردم و در حساب های آنها است و این رقم قابل توجهی است که 

اگر مدیریت نگردد این حجم باالی نقدینگی وارد بازار ارز و خودرو و 

ضا مسکن و .. خواهد شد که منجر به غیرقابل کنترل شدن عرضه و تقا

 خواهد شد که در نهایت سبب افزایش قیمت ها و تورم میگردد.

وی در خصوص عدم تزریق نقدینگی مردم به بورس و سرمایه گذاری 

در شرکت ها و کارخانجات، گفت: اطمینان و بستر الزم از طرف دولت 

فراهم نشده که مردم نقدیندگی رو به بازار و تولید بیاورند و با توجه به 

نجات دچار مشکل شده بودند سودآوری نداشتند بخاطر اینکه کارخا

همین مردم ریسک نکردند اگر تولیدات داخلی بازار فروش داشته 

 باشند کارخانجات سودآوری خواهند داشت.

قلم کاالی  1400این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: در گذشته 

است به  وارداتی داشته ایم که توان و امکان تولید داخلی آن موجود

همین دلیل واردات آنها متوقف شده با برنامه ریزی انجام شده از سوی 

دولت منتظریم که تفاوت ایجاد شود و بنگاه های تولیدی کاالهایی را 

تولید میکنند که مشابه آن وارد نمیشود. اگر کمک و حمایت به بازار 

فروش شود این بازار و در پی آن کارخانجات به سود دهی خواهند 

 رسید.

 بیشتر بخوانید

  کدام سیاست اقتصادیِ دولت روند تورم ماهانه را

 نزولی کرد؟ + نمودار

  تداوم روند نزولی تورم ماهانه برای دومین ماه

 متوالی+نمودار

 درصد  100تا  40رش رسمی مرکز آمار/ رسوخ تورم گزا

 های مردم + جدول بر سر سفره

  )بازگشت به فهرست(

 اثرات فساد بر کارآفرینی
 (97آذر  9خبرگزاری تسنیم ) 

 
، وحیده نگین، مشاور  تسنیم خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی

امور زنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اثرات فساد 

اقتصادی بر کارآفرینی )چالش صندوق های بیمه اجتماعی( طی 

یادداشتی نوشت: تأمین اجتماعی یک حق انسانی است که این حق 

ن همراه با بهبود اشتغال یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. تامی

اجتماعی یک ابزار مهم برای جلوگیری از فقر و کاهش آن، نابرابری، 

محرومیت اجتماعی و ناامنی اجتماعی و بهبود و ترویج فرصت های 

برابر و عدالت جنسیتی است و همچنین ابزار حمایت کننده جهت 

 .گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی است

 بیشتر بخوانید

  درصد بیشتر شدند10بیمه بیکاری بگیران 

تامین اجتماعی انسان ها را در برابر تغییرات اقتصادی و بازار کار 

توانمند نموده و به عبارتی به عنوان یک تثبیت کننده خودکار 

اقتصادی و اجتماعی به تحریک تقاضای کل در زمان بحران و بعد از 

رتر کمک می کند. یک ارتباط دوسویه آن و انتقال به یک اقتصاد پایدا

میان پایداری بیمه های اجتماعی به عنوان ابزار برتر تامین 

 بر تاثیرگذار عامل مهمترین دارد، وجود رسمی اشتغال و اجتماعی 

 رشد و ثبات بازنشستگی، های بیمه نسلی بین های صندوق پایداری

 بخش در زایی اشتغال و کارآفرینی به منجر که است ای اقتصادی

رسمی می گردد. نتایج مباحث نظری و مطالعات تجربی نشان می 

دهند که کارآفرینی و افزایش سرمایه فیزیکی، از الزامات رشد 

اقتصادی محسوب می شوند. لذا هر دولتی که به دنبال افزایش رشد 

اقتصادی است می بایست عوامل پیشبرنده و یا بازدارنده کارآفرینی را 

ار دهد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این مورد بررسی قر

 .راستا، فساد اقتصادی است

 منافع کسب جهت در دولتی یا عمومی قدرت از سوءاستفاده –فساد   

 گذاری، سرمایه و کارآفرینی بر تاثیر واسطه به تواند می -خصوصی

 نتایج. باشد گذار اثر اقتصادی رشد بر فیزیکی، سرمایه خصوصاً

http://tn.ai/1885211
http://tn.ai/1885211
http://tn.ai/1884890
http://tn.ai/1884890
http://tn.ai/1884091
http://tn.ai/1884091
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1884057
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نشان می دهد که فساد اقتصادی موجب افزایش  تجربی تمطالعا

 ریسک یا عدم اطمینان نسبت به بازده طرح های سرمایه گذاری

می شود. همچنین فساد، انگیزه های موجود در کارآفرینی را تغییر 

داده و کارآفرینان را وادار می کند تا بخشی از منابع خود را در فعالیت 

دازند. فساد برای کسب و کارهای کوچک و های غیر بهره ور به کار ان

کارآفرینانی که نیازمند برخی گواهی ها و مجوزها هستند و مجبورند 

بخشی از درآمد سرمایه گذاری خود را به منظور دستیابی به بازارهای 

هدف، به مقامات فاسد تسلیم نمایند، نقش یک مالیات اضافی را ایفا 

 .می کند

قان معتقدند که در محیط اقتصادی فاسد، از سویی دیگر برخی از محق

کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی با پرداخت رشوه، فرآیند ورود به 

بازارها را تسهیل می نمایند، به عبارتی این دسته از پژوهشگران بر 

ارتباط مثبت فساد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی صحه می 

قررات فراوان و بروکراسی گذارند. بدین مفهوم که در اقتصادهایی که م

اداری زیاد و در مجموع سطح حکمرانی پایینی وجود دارد، فساد به 

عنوان روان کننده چرخ، موتور محرکه خوبی در جهت افزایش سرمایه 

گذاری و کارآفرینی از طریق اثرات رشوه، خواهد بود. بنابراین در 

یان شرایطی که سطح حکمرانی، پایین باشد، در خصوص ارتباط م

     .کارآفرینی و سرمایه گذاری، ابهاماتی وجود دارد-فساد

به طور کلی، دو دیدگاه متفاوت در مورد ارتباط فساد اقتصادی، 

کارآفرینی و رشد اقتصادی وجود دارد. دیدگاه افزایش کارآیی، بیان 

کننده وجود ارتباط مثبت میان فساد و رشد اقتصادی است. بر پایه 

با دادن انگیزه مضاعف به کارمندان و مقامات دولتی  این دیدگاه، رشوه،

که به واسطه پایین بودن حقوقشان فاقد انگیزه های الزم هستند، به 

عنوان ابزاری در جهت کاهش ناکارآمدی بروکراسی اداری در یک 

 .سازمان دولتی به کار می رود

اگرچه مکتب بهبود کارآیی با یک سری شواهد نظری مرتبط، همراه 

ه لیکن در مقابل، مکتب افزایش عدم کارآیی با برخی شواهد بود

تجربی و عملی بر آن برتری یافته است. نتایج بررسی های دانشگاهی 

نشان می دهند که باال بودن سطح فساد اقتصادی موجب پایین آمدن 

سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد. فساد، کسب و کارها 

نظور فرار از کاغذبازی، مالیات و رشوه را مجبور می سازد که به م

موردنیاز برای ادامه کار، فعالیتهای خود را به صورت زیرزمینی انجام 

 .دهند

بررسی اثرات فساد اقتصادی بر سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی به 

عنوان شاخص کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه نشان دهنده 

ح حکمرانی پایینی برخوردارند، اینست که در اقتصادهایی که از سط

مقدار کم اما مثبت فساد، گرچه در ابتدا منجر به افزایش سرمایه 

گذاری در سرمایه فیزیکی می شود لیکن پس از آن افزایش فساد مانع 

شکل وارونه(. البته این رشد اقتصادی U) سرمایه گذاری می گردد

آن منجر به افزایش همراه با فساد به نفع فقرا نبوده و فوائد حاصل از 

 .سرمایه انسانی نمی شود

پایداری مالی صندوق های بیمه اجتماعی سنتی مبتنی بر گسترش 

اشتغال به خصوص در بخش رسمی است که در فضای اقتصاد رانتی 

که در آن فساد اقتصادی نهادینه شده است فضای مالی آنها محدود 

مه ای را با مشکل شده و تداوم ارائه خدمات بین نسلی صندوق های بی

مواجه می سازد. این صندوق ها بر پایه اصولی از جمله مدیریت سه 

جانبه آنها )کارگر، کارفرما و دولت( شکل می گیرند. تقویت سه جانبه 

گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در مدیریت صندوق ها از جمله 

راهکارهای کاهش فساد اقتصادی است. این صندوق ها با برقراری 

رچوب ها و استاندارهای تعیین شده موجب بهبود محیط کسب و چا

کار شده و به همین دلیل گفته می شود که به رسمی سازی بخش 

 .غیر رسمی کمک می کنند

ارائه خدمات بیمه های اجتماعی به عنوان برترین ابزار حمایت های 

اجتماعی موجب تقویت مشارکت و همبستگی اجتماعی شده و به 

ساز بوده و فلسفه وجودی دولت ها تعریف می شوند.  عبارتی دولت

ارتقاء اعتماد میان شهروندان و دولت، یکی از راهکارهای کاهش فساد 

اقتصادی و در نتیجه تقویت کننده حضور کارآفرینان در اقتصاد می 

 .باشد

سیاست های مقابله با فساد اقتصادی در سه دسته کاهش تصدیگری 

اسی و افزایش مشارکت جامعه مدنی طبقه دولت، بهبود پاسخگویی سی

بندی می شوند که صندوق های بیمه اجتماعی کارآ به عنوان ابزار 

کاهش فساد اقتصادی در هر سه دسته سیاست های مذکور نقش 

آفرین می باشند. به عبارتی گرچه که گسترش اقتصاد رانتی موجب 

توجه داشت  عدم پایداری مالی صندوق های بیمه ای می گردد اما باید

که این صندوق ها خود به عنوان ابزار کنترل و کاهش فساد اقتصادی 

  )بازگشت به فهرست(   .مطرح می باشند
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 سرمایه گذاری
میلیون  ۱۰های خارجی در کشور با  تاسیس شعب بانک

 یورو سرمایه
 (97آذر  4تسنیم )خبرگزاری  

 
، دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و  خبرگزاری تسنیم به گزارش

تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابالغ شد، 

میلیون یورو برای  10های خارجی حداقل  سرمایه تاسیس شعبه بانک

 .ستمیلیون یورو برای شعبه نوع دوم ا 5شعبه نوع اول و 

در ابتدای این دستورالعمل آمده است: احتراما، همانگونه که استحضار 

دارند آنچه تاکنون مبنای مقرراتی تاسیس، فعالیت و نظارت شعب 

بانک های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در 

داخل کشور قرار داشته، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات 

 1387.12.28ارجی در ایران مصوب جلسه مورخ شعب بانک های خ

هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، 

نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران مصوب هیات عامل 

محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی در خصوص شعب بانک های 

ایندگی بانک خارجی و آیین نامه تاسیس فعالیت و انحالل دفاتر نم

های خارجی در کشور جمهوری اسالمی ایران مصوب جلسه مورخ 

شورای محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانک  1363.3.13

 .های خارجی بوده است

در ادامه بخشنامه مذکور آمده است،شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی 

ک سال پس از مجاز به دریافت سپرده نمی باشد. شعبه نوع اول تا ی

شزوع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمی باشد. پس از اتمام مهلت 

مزبور، با تایید بانک مرکزی به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض 

الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از قبول سپرده از اشخاص حقوقی 

می باشد. در پایان مدت زمان اخیر الذکر، منوط به موافقت بانک 

ی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از مرکز

 .حقیقی و حقوقی اقدام نماید

مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان 

برابر سرمایه اعطایی آن باشد. مبلغ سرمایه مورد نیاز  12نباید بیش از 

ون یورو برای میلی 10برای تاسیس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل 

 .میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است 5شعبه نوع اول و 

 بیشتر بخوانید

  قطع ارتباط شعبه هامبورگ بانک ملی ایران تکذیب

 شد

 
 

 
  )بازگشت به فهرست(

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1883177
http://tn.ai/1883177
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یه گذاری خارجی ظرفیت بزرگی برای جذب سرما "تعاون"

 دارد
 (97آذر  9 تسنیم)خبرگزاری  

 
، ساوی تیری سینگ،  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 پاسفیک آسیا منطقه  مدیر برنامه ریزی اتحادیه بین المللی تعاون در

ICA/AP  منظور آشنایی با ظرفیت های در مراسم بازدید که به

 پروژه از بازدید جریان در بود؛ شده انجام  سرمایه گذاری در ایران

 را ایران در تعاون بخش توسعه راه بهترین مال ایران تجاری و عمرانی

نوبی و ژاپن دانست و ج کره مانند کشورهایی تجربیات از مندی بهره

پیشرفت کنند این است  گفت: برای اینکه تعاونی ها بتوانند در ایران

که تجربیات تعاونی های کشورهایی نظیر کره جنوبی و ژاپن استفاده 

 .کنند

درصد از گردش مالی کره جنوبی در بخش  41وی در ادامه گفت:

تعاون است، بهترین مسیر برای سرمایه گذاری این است که سرمایه 

د مذاکرات گذاران با محوریت بخش تعاون به ویژه اتاق تعاون ایران وار

 .سرمایه گذاری در سطح بین المللی شوند

مدیر برنامه ریزی اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا پاسفیک با 

بیان اینکه در جهان یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند اظهار 

داشت: تعاون ظرفیت بزرگی برای اقتصاد دنیا به شمار می رود. بخش 

کشوری بخش مهمی را در اقتصاد آن کشور غیر دولتی تعاون در هر 

ایفا می کند. در ایران برای اینکه تعاونی ها توسعه پیدا کنند نیازمند 

  .حمایت دولت است

وی با اشاره به میزبانی خوب ایران از برگزاری سیزدهمین اجالس بین 

کشور  20اقیانوسیه گفت: حضور بیش از -المللی تعاون در منطقه آسیا

س فرصت خوبی بود برای برقراری ارتباط بین کشورها، در این اجال

دراین اجالس با نوع فعالیت تعاونی ها در کشورهای گوناگون آشنا 

 .شدیم که این موضوع حائز اهمیت است

مدیر برنامه ریزی اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا پاسفیک 

ی بین تاکید کرد: در حاشیه این اجالس مذاکرات و توافقات خوب

نمایندگان بخش تعاون کشورهای مختلف رد و بدل شد و امیدواریم 

 .این مذاکرات بتواند منجر به توسعه تعاون در دنیا شود

 بیشتر بخوانید

 ها در دنیا  تعاونی های ایران جزو فعالترین تعاونی

 به فهرست( )بازگشت   هستند

 واگن ۳۰۰۰۰گذاری برای تامین  سرمایه  ظرفیت
 (97آذر  11تسنیم  )خبرگزاری 

 

، سعید محمدزاده در  خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

گذاری و تامین مالی حوزه  های سرمایه حاشیه برگزاری همایش فرصت

گذاری و حمل و نقل ریلی  حمل و نقل ریلی، اظهار کرد: سرمایه

. شود موجب حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن می

 از ناشی تلفات افزایش و ای جاده های زیرساخت اضمحالل از همچنین

 .کند ندگی جلوگیری میران حوادث

ش گذاران بخ های تشویقی برای سرمایه وی با اشاره به تدوین بسته

گذاری با  ها کاهش ریسک سرمایه ریلی، ادامه داد: یکی از این بسته

گذاری و  ها نیز شامل احتساب سرمایه حمایت مجلس است. سایر بسته

حمل و نقل ریلی در مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش نرخ دسترسی و 

 .موارد دیگری است

هزار  3که طی دو سال گذشته برای تامین بیش از  وی با یادآوری این

 پروژه اولین این بر عالوه: گفت است، شده گذاری سرمایه واگن باری

 بخش و دولت مشارکت با جدید آهن خط یک احداث قالب در

ه استفاد شاهد برداری بهره حوزه در است امید که شده آغاز خصوصی

 .از آن باشیم

 ها قوانین و مقررات در مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: از تمام ظرفیت

 استفاده ریلی نقل و حمل حوزه برای گذاری سرمایه مزیت ایجاد

 حوزه این در را توسعه ششم برنامه اهداف بتوانیم تا کرد خواهیم

 .کنیم محقق

های حمل و نقل ریلی در بخش  محمدزاده همچنین با اشاره به ظرفیت

بار و مسافر، تصریح کرد: در بخش باری دو برابر ظرفیت فعلی شبکه 

برابر برسد. همچنین در  3است که می تواند در مجموع به موجود 

حوزه کشش، ظرفیت دو برابری و در بخش مسافری قابلیت افزایش 

 باید سهم این تحقق برای  درصد وجود دارد. 20سهم مسافر ریلی به 

 رفع قانون12  رید فراهم شود که این مسئله از طریق مادهخ تضامین

 .است انجام قابل تولید موانع

 4گذاری در حمل ونقل ریلی طی  های سرمایه وی با اشاره به ظرفیت

گذرای برای تامین بیش از  سال آینده، تاکید کرد: قابلیت سرمایه

 2لوکوموتیو مسافری و  150لوکوموتیو باری،  500هزار واگن باری، 30

 .هزار واگن مسافری در حمل ونقل ریلی کشور وجود دارد

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1885446
http://tn.ai/1885446
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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 بیشتر بخوانید

 ساله رجا 39تا  30های  بازسازی دوباره واگن 

 آهن در برنامه نوسازی ناوگان ریلی/  تجدیدنظر راه

های مسافری فرسوده صادر  مجوز سیر یکساله واگن

 شد

  فری فرسوده از ناوگان ریلی تا واگن مسا 397خروج

 پایان تیر

 )بازگشت به فهرست( 

 آمادگی بازار سرمایه برای کمک به توسعه حمل و نقل ریلی
 (97آذر  11تسنیم )خبرگزاری  

 

، شاپور محمدی، رئیس  تسنیم خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی

های  فرصت»سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز در همایش 

های  که در مرکز همایش« گذاری و تأمین سرمایه بخش ریلی سرمایه

صدا و سیما برگزار شد گفت: هر چند که تسریع در امور، وظیفه 

این سازمان بورس است و باید از اجرای مقررات مراقبت کنیم و بر 

اساس موظفیم به پیشنهادات تشکیل اوراق جدید سریع پاسخ بدهیم 

 دهد. که در بخش ریلی این اتفاق رخ می

وی با اشاره به این که باید برای دارندگان اوراق، امنیت ایجاد شود، 

بندی اوراق صادر شده  افزود: مجوزهای بازار سرمایه در خصوص رتبه

شود. بنابراین رتبه هر ورقه،  میکه با ضمانتنامه بانکی صفر منتشر 

 کننده میزان ریسک آن خواهد بود. تعیین

بندی اوراق در  محمدی با بیان این مطلب که در یک سال گذشته رتبه

بورس انجام شده و این سازمان به عضویت آیسکو درآمده است، اضافه 

المللی  گذاران بین کرد: این موضوع بیانگر این مطلب است که سرمایه

گذاری کرده و مطمئن باشند  توانند در بازار سرمایه ایران سرمایه می

 المللی مطابقت دارد. استانداردهای این بازار با بازارهای بین

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که اوراق بدهی قابل 

شود، افزود: بیمه مرکزی  تبدیل به سهام نیز در بازار سرمایه عرضه می

زمان بورس در حال کار کردن روی انتشار اوراق بیمه اتکایی و سا

 تر است. هستند که بازدهی آن از اوراق عادی، بیشتر و جذاب

آهن و سازمان  میان شرکت راه  نامه محمدی در ادامه به تنظیم تفاهم

بورس و اوراق بهادار شده در راستای کمک به توسعه حمل و نقل ریلی 

زار سرمایه ایران آماده تأمین سرمایه برای بخش اشاره کرد و افزود: با

 حمل و نقل ریلی است.

به گفته این مقام مسئول، در حوزه حمل و نقل، اولین صکوک اجاره 

های هواپیمایی و همچنین صکوک اجاره هواپیما،  یکی از شرکت

شود. بر این اساس این موضوع  منتشر شده و خرید و فروش می

کوموتیو و واگن نیز رخ بدهد. همچنین امکان تواند برای اجاره لو می

 انتشار اوراق منفعت برای بخش ریلی و آزادراهی وجود دارد.

 دعوت از بازار سرمایه به مشارکت در توسعه صنعت حمل و نقل

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران هم در این همایش با بیان 

های اقتصادی کشور،  اینکه همواره یکی از مهمترین اهداف و استراتژی

رونق حمل و نقل ریلی است، گفت: در افق برنامه ششم توسعه، تاکید 

 برسد درصد30 به ریلی نقل و حمل بخش  شده تا سهم حمل کاال در

 .باشیم بخش این بیشتر هرچه رونق شاهد تا

سال اخیر بیش از دو هزار کیلومتر  10سعید محمدزاده افزود: طی 

تحویل داده شد، با این وجود در گزارش های  ریل به راه آهن ایران

عملکردی ارایه شده ، همچنان سهم این بخش در حمل و نقل اندک 

 است.

معاون وزیر راه همچنین در خصوص ارزان بودن هزینه حمل و نقل 

ریلی در ایران گفت: قیمت حمل و نقل ریلی در ایران به ازای هر یک 

ه در برابر کشور های دیگر سنت است ک 0.8تن بر کیلومتر، معادل 

بسیار رقم پایینی است.با این وجود همچنان در کشور ، حمل و نقل بار 

 در بستر ریل در بسیاری مناطق مقدور نیست.

میلیون تن بار از طریق خطوط  133محمدزاده با بیان اینکه حمل 

ای نزدیک هدف دولت است افزود: بخش حمل و نقل  ریلی، در آینده

حقق این هدف از بخش خصوصی و بازار سرمایه دعوت می ریلی برای ت

کند در این حوزه فعالیت کنند و در نتیجه حمل و نقل ریلی به عنوان 

 سرمایه ملی به راحتی از بین نرود و رونق هرچه بیشتری داشته باشد.

وی در ادامه اقدامات صورت گرفته در بخش ریلی جهت افزایش 

رشمرد و گفت: آزادسازی نرخ خدمات بازدهی و جذابیت اقتصادی را ب

در بخش باری، انعطاف الزم در نرخ خدمات مسافری بر اساس پیشنهاد 

سرمایه گذاری، کاهش حق دسترسی، عدم دریافت حق دسترسی از 

بخش مسافری و پرداخت صرفه جویی سوخت به سرمایه گذار از 

 مهمترین اقدامات این بخش طی چندسال اخیر است.

 دبیشتر بخوانی

  میدان راه آهن مشهد دهه فجر امسال به صورت

 شود رسمی افتتاح می

 های  آمادگی راه آهن برای زمستان/اتمام پروژه

 بهسازی خدمات به مسافران تا پایان سال

  شود آهن گیالن دو ماه دیگر رسماً افتتاح میراه 

  فهرست( )بازگشت به  

http://tn.ai/1796118
http://tn.ai/1783567
http://tn.ai/1783567
http://tn.ai/1783567
http://tn.ai/1783567
http://tn.ai/1738051
http://tn.ai/1738051
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1880225
http://tn.ai/1880225
http://tn.ai/1875707
http://tn.ai/1875707
http://tn.ai/1875185
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 الگوریتمِ بورس؛ پدیده جدید معامالت در بازار سرمایه
 (97آذر  18تسنیم  )خبرگزاری 

 

 "الگوریتم"تاریخ نوشته شده، واژه ، آن طور که در  خبرگزاری تسنیم

دان نامی ایرانی، ابوجعفر  شناس و جغرافی از نام ریاضیدان و ستاره

است. این دانشمند  محمد بن موسی خوارزمی)الخوارزمی( گرفته شده 

ایرانی که در خوارزم یکی از شهرهای آن دوران ایران بزرگ)و البته از 

میالدی به  9ای در قرن  سالهشهرهای امروزه ازبکستان( زاده شده، ر

 Algoritmi"به التین با نام  12عربی نگاشته بود که بعدها در قرن 

de numero Indorum"  و با عنوان الگوریتمی در مورد اعداد

هندی ترجمه شد. البته گویا الگوریتمی نام الخوارزمی بود که مترجم 

 ده بود.در تبدیل به التین نام وی را جلوی نام اصلی کتاب آور

اند الگوریتم یا الگوریسم معنای مختلفی از  طور که موخان نوشته آن

جمله حساب کردن با کمک اعداد عربی دارد؛ یعنی فن انجام اعمال 

حسابی پایه مانند جمع و ضرب با قرار دادن اعداد در زیر هم و اعمال 

کارگیری اعداد رومی و استفاده از  قواعدی خاص، که جایگزین به

ه شد. حتی برخی روش انجام دستی تقسیم و جذر گرفتن چرتک

این کلمه  19اند. با وجود این در قرن  )رادیکال( را هم الگوریسم نامیده

 هم طولی و کرد پیدا شکل تغییر algorithme در فرانسوی به

نکشید که این کلمه وارد زبان انگلیسی شد و رفته رفته در اواخر قرن 

هر مجموعه "اش را یافت و به  تر امروزی عام میالدی بود که معنای 19

 "ای به کار رود قواعدی برای انجام یک رویه محاسباتی یا روال رایانه

 الگوریتم گفته شد.

ای متناهی از  مجموعه "الگوریتم"بر این اساس باید گفت 

ای را  شوند و مسئله ها است که به ترتیب خاصی اجرا می دستورالعمل

ارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل کنند. به عب حل می

 مسئله است.

بنابراین یک الگوریتم باید خصوصیاتی هم داشته باشد. از جمله این که 

الگوریتم باید یک یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی 

بپذیرد)ورودی(؛ بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی)نتیجه 

دستورهای الگوریتم باید با زبانی دقیق،  عملیات( تولید کند)خروجی(؛

ابهام بیان شوند)قطعیت( و همچنین یک الگوریتم باید دارای  و بی

شروع و پایان مشخصی باشد، به نحوی که اگر دستورهای آن را دنبال 

کنیم، برای تمامی حاالت الگوریتم پس از طی مراحل خاتمه یابد. به 

ای معقول و  تم هم باید به گونهعالوه، زمان الزم برای خاتمه الگوری

 کوتاه باشد)محدودیت(.

این در شرایطی است که عوامل مختلفی هم در ارائه یک الگوریتم موثر 

توان به مقادیر معلوم)اطالعات  هستند که از جمله این موارد می

  ها به ارائه گیرد و با استفاده از آن ای که در اختیار ما قرار می اولیه

 ازیم(، خواسته مسئله و عملیات محاسباتی اشاره کرد.پرد حل می راه

بر این اساس برخی مفهوم الگوریتم را به دستور آشپزی تشبیه 

کنند. به عنوان مثال اگر بخواهیم آبگوشت درست کنیم)عمل مورد  می

نظر(، با فرض این که مواد خام را داریم)حالت اولیه(، مراحل مشخصی 

ها( تا به آبگوشت  کنیم)دستورالعملرا باید طبق دستور آشپزی طی 

آماده)حالت پایانی( برسیم. البته الگوریتم گاه دارای مراحلی است که 

شود، به عنوان نمونه در مثال آبگوشت، گاهی چند بار باید به  تکرار می

ای نیازمند  غذا نمک زد یا آب اضافه کرد، یا این این که در مرحله

ذا کافی است دیگر به آن نمک گیری است، مثال اگر نمک غ تصمیم

زنیم. عالوه بر این اگر  زنیم، و اگر هم کافی نیست، به آن نمک می نمی

الگوریتم برای عمل مورد نظر مناسب نباشد یا غلط باشد به نتیجه 

رسیم. مثال اگر الگوریتم آبگوشت را با مواد اولیه کباب  مورد نظر نمی

 رسیم. انجام دهیم، واضح است که به آبگوشت نمی

بنابراین باید بدانیم برای هر الگوریتم تعریف متغیرها و طراحی مرحله 

به مرحله بسیار مهم است؛ چرا که الگوریتم باید بداند بر روی چه 

متغیرهایی، چه اعمالی را انجام دهد و نتیجه را در غالب چه متغیرها 

 یا پارامترهایی نشان دهد.

خود را در همه امور از جمله  ها و معادالت حاال جای این پیچیدگی

دادوستدهای بازار سهام در حال باز کردن است، بویژه زمانی که بحث 

ای در میان باشد؛ این  خرید و فروش سهام و کسب سود در تاالر شیشه

در شرایطی است که برخی کارشناسان بر این باروند که کار بجایی 

رفته است و  رسیده است که این روزها موضوع از کسب سود فراتر

بازارگردانی الگوریتمی نقشی حیاتی در سالمت و کارایی بازارهای مالی 

های مربوط به اجرای معامالت، استفاده از  دارد و در کنار کاهش هزینه

الگوریتم در دادوستدهای بازار سرمایه باعث کاهش نوسانات و 

ت. گذاری و کیفیت در معامالت شده اس هیجانات، بهبود فرآیند قیمت

کند و باعث  ضمن این که این کار به نوعی از شفافیت بازار حمایت می

شود؛ و عالوه بر این،  افزایش رضایت سهامداران از هر معامله می

های تامین سرمایه،  ای در شرکت معامالت الگوریتمی کاربرد گسترده

گذاری مشترک نیز پیدا  های سرمایه های بازنشستگی و صندوق صندوق

 اند. کرده

بر این اساس در تعریف معامالت الگوریتمی باید گفت این نوع 

در  "Algorithmic Trading"ها  معامالت یا به قول خارجی

https://www.tasnimnews.com/
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های کامپیوتری برای ورود  بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه

های معامالتی است. در این راستا یک یا چند الگوریتم در  سفارش

بندی،  های مختلف مانند زمان ها از جنبه شانتخاب و اعمال این سفار

 شود. گیری و اجرا می قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم

ها را پردازش و از  همچنین معامالت الگوریتمی حجم عظیمی از داده

کند.  های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می تکنیک

ست که بر بینش ای ا این نوع معامالت یک حوزه میان رشته

سازی کامپیوتری  های عددی و شبیه محاسباتی، ریاضیات مالی، روش

کند، و  تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می

ها و تصمیمات آن که بر پایه مدل و تئوری احتماالت ایجاد  بینی پیش

 شود. می

قتی ها دارند، چند و هایی که الگوریتم بر این اساس با توجه به ویژگی

است که رفته رفته این نوع از معامالت دارد جای خود را در بازار 

گران نیز بخت و  کنند و موجب شده تا معامله سرمایه کشور باز می

گونه معامالت برای کسب سود و  اقبال و سودآوری خود را از طریق این

 دوری از زیاد در بازار سهام امتحان و تجربه کنند.

های گذشته تعدادی از بازیگران عملیاتی بازار  در این راستا در سال

افزارهای کاربردی و زیرساخت در بازار  دهنده نرم های ارائه مانند شرکت

اند که این کار موجب تقویت ساختار الکترونیکی  سرمایه ظهور کرده

بازار سرمایه کشور نیز شده است؛ و از سوی دیگر فعاالن بازار سرمایه 

افزاری و جلب حمایت از  های نرم اختهم به سمت و سوی زیرس

 اند. افزاری در بازار رفته های نرم تشکیل شرکت

در خصوص بازشدن جای معامالت الگوریتمی در معامالت بازار سهام و 

ای از  اهمیت این موضوع برخی کارشناسان معتقدند امروزه بخش عمده

یکی انجام های بازار سرمایه از حالت دستی خارج شده و الکترون فعالیت

 شود. می

ها هستند که بر  از سوی دیگر در معامالت الگوریتمی این سیستم

کنند و  گیری می ها به جای فرد تصمیم اساس اطالعات و داده

شود،  دستورات خرید و فروش اتوماتیک به سامانه معامالت ارسال می

که این موضوع عالوه بر نقدشوندگی بازار و روانی دادوستد در بازار 

شوند و  انویه، موجب کاهش رفتارهای هیجانی در جریان معامالت میث

 کند. این موضوع به منطقی و عقالنی شدن کمک می

البته این در شرایطی است که معامالت الگوریتمی ابزاری آی تی محور 

نیاز تحقق آن و در نتیجه  ها، پیش هستند و فراهم آوردن زیرساخت

ه این که این موضوع هم مانند جوانب توسعه بازار سرمایه است. بعالو

رسانی است تا  سازی و اطالع دیگر معامالت بازار سهام، نیاز به فرهنگ

در پی آن شاهد افزایش حجم معامالت، تسهیل فرآیند نقدشوندگی و 

 افزایش کارایی بازار باشیم.

 بس همین نیز دنیا  در خصوص نقش و جایگاه معامالت الگوریتمی در

 را معامالت درصد 80 الگوریتم معامالت سیستم دنیا های بورس در که

 برای یافته توسعه های بورس الزامات از و است داده اختصاص خود به

عالیت بازارگردانی به نهادهای مالی متقاضی در انواع ف مجوز اعطای

مختلف ابزارهای مالی، نیز در اختیار داشتن مکانیزم بازارگردانی مبتنی 

 یتم است.بر سیستم الگور

در مجموع باید گفت معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه به معنای 

ای و ماشین به جای انسان، در خرید و  های رایانه  استفاده از برنامه

گونه که اشاره شد در این نوع دادوستد،  فروش سهام است که همان

را بندی، قیمت و حجم سفارشات  ها، زمان ها با استفاده از داده سیستم

 کنند. ثبت می

این در شرایطی است که انجام معامالت با سرعت باال، حذف خطا و 

هیجانات انسانی، محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم بر اساس 

صورت آنی، استفاده از  های معامالتی در نمادهای مختلف به استراتژی

مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم، عدم دخالت انسال در 

ای و  آوری سریع و خودکار اطالعات لحظه گیری، جمع رآیند سفارشف

های موجود در بازار،  سازی خودکار و سریع، تشخیص ریسک تصمیم

های دقیق  محاسبه ریسک قبل از انجام معامالت و اعمال دستورالعمل

ها و مزایای  در کنترل معامالت برای توقف زیان از جمله جذابیت

 آیند. حالی بشمار می معامالت الگوریتمی در

نوسان و  ای کم البته این نوع معامالت در اقتصاد و بازار سرمایه

های معامالتی  ها و سیستم ریسک، بازدهی بیشتری دارد و رایانه کم

های  هوشمند، هر چقدر هم که در خوانش روابط میان علت و معلول

ری و زدگی و تاثیرپذی های اقتصادی کارا باشند، هیجان بین مولفه

های ریز و درشت  حساسیت باالی اقتصاد و بازار سرمایه از مولفه

ها را تحت  های این قبیل سیستم گویی ها و پیش بینی تواند پیش می

تاثیر قرار دهد؛ که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی و بازار 

 سرمایه کشور ما صادق است.

بازار سرمایه زمانی های هوشمند در معامالت  بنابراین کاربرد سیستم

سازی و  شود که فرهنگ بیش از پیش موثر و مفید واقع می

رسانی مفیدی در خصوص کلیت اقتصاد و بازار سهام بوجود آمده  اطالع

گران در بازار سهام نیز از  و عالوه بر ثبات اقتصادی، رفتار معامله

 زدگی بدور باشد. هیجان

    )بازگشت به فهرست(  وند *مهدی حاجی
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میلیارد دالری مشترک با  ۳۰گذاری  رزنفت روسیه سرمایه

 ایران را ترک کرد
 (97آذر  24تسنیم )خبرگزاری  

 

به نقل از اویل پرایس، رزنفت، بزرگترین  خبرگزاری تسنیم به گزارش

میلیارد دالر  30سیه تصمیم گرفته ایران و امکان تولید کننده نفت رو

سرمایه گذاری مشترک بین ایران و روسیه را در پروژه های نفت و گاز 

 . در جمهوری اسالمی ترک کند

در ماه نوامبر سال گذشته رزنفت و شرکت ملی نفت ایران نقشه راهی 

برای همکاری استراتژیک در نفت و گاز ایران امضا کردند. ایگور 

میلیارد  30سچین، مدیر اجرایی رزنفت گفت که این همکاری شامل 

 روسیه های رسانه زمان همان  گذاری مشترک می شود.در دالر سرمایه

 قرارداد چندین زودی به طرف دو این که کردند اعالم سچین قول از

میلیون تن  55ها ساالنه به  کل تولید این پروژه و کنند می امضا دیگر

میلیون بشکه در روز نفت  1.1ت می رسد که برابر با معادل های نف

 . است

حاال رزنفت در مورد شراکت خود در ایران تجدید نظر کرده است. 

های آمریکا بر بخش نفت ایران و تغییر استراتژی  دلیل آن هم تحریم

 . رزنفت برای تمرکز بر رشد تولید در روسیه است

ی ایران را به خاطر ها رزنفت تنها شرکت روسی نیست که پروژه

 . کند های آمریکا رها می تحریم

چند روز پیش از بازگشت تحریم ها علیه ایران، منابع شرکت دولتی 

تولید کننده نفت زاروبژنفت اعالم کردند که این شرکت به خاطر 

 . رود ها از ایران می تحریم

چندی پیش یک شرکت ایرانی به نام دانا انرژی در کنسرسیومی به 

ی زاروبژنفت قراردادی با شرکت نفت ملی ایران برای توسعه رهبر

زنند  مجدد میادین نفتی آبان و پایدار غربی امضا کرد که تخمین می

 . میلیون دالر بود 740هزینه سرمایه ای آن حدود 

ها  ولی حاال زاروبژنفت تمام پروژه های خود در ایران را به خاطر تحریم

م قرار بگیریم، درآمد ارزی خود را از اگر تحت تحری»رها کرده است. 

 . «دست میدهیم

لوک اویل، دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه در ماه مه اعالم کرد 

که طرح های خود برای توسعه پروژه هایش در ایران را به خاطر 

 . های آمریکا معلق کرده است تحریم

 بیشتر بخوانید

 به « 2 -جریان شمالی»ه: مخالفت با خط لوله روسی

 زند خود اروپا ضرر می

  هزار  50روسیه تولید روزانه نفت خود را در ماه آینده

 کند بشکه کم می

 )بازگشت به  فهرست( 

مالی و ش گذاری در بنادر  نامه سرمایه تفاهم ۱۹ی  امضا

 جنوبی کشور
 (97آذر  30تسنیم )خبرگزاری  

 

، در این مراسم محمد  خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

های  ، استانداران استان راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

های  المی، نمایندگان انجمنساحلی، نمایندگان مجلس شورای اس

حضور   تخصصی و دست اندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی کشور

 .داشتند

میلیارد تومان  87نامه و قرارداد در مجموع  تفاهم 19در قالب این 

میلیارد تومان در بندر امام  717گذاری در بندر شهیدرجایی،  سرمایه

 335ای،  ش افزودهخمینی )ره( برای ایجاد تاسیسات تولیدی و ارز

های صادراتی بندر انزلی، مراکز تعمیرات  میلیارد تومان در بخش پایانه

میلیارد تومان  103و سوخت کشتی و مخازن روغن خوراکی، مبلغ 

برای احداث سردخانه و تاسیسات جمع آوری مواد زائد نفتی در بندر 

میلیارد  332میلیارد تومان در بندر امیرآباد، مبلغ 100بوشهر، مبلغ 

میلیارد تومان در بندر نوشهر توسط 70تومان در بندر چابهار و مبلغ 

 .شود گذاری می بخش خصوصی سرمایه

های اخیر همزمان با فرار رسیدن هفته  به گزارش تسنیم، طی سال

ها و قراردادهای  وقنل سازمان بنادر و دریانوردی تفاهمنامه حمل

های بنادر شمالی  رساختمتعددی را با بخش خصوصی برای توسعه زی

 .آید کند که لینک تعدادی از آنها در ادامه می و جنوبی کشور امضا می

 بیشتر بخوانید

 13  تفاهمنامه برای جذب سرمایه در مناطق بندری

 امضا شد

 یلیارد ریالی در بنادر هزار م 36گذاری  قرارداد سرمایه

 کشور امضا شد

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1898555
http://tn.ai/1898555
http://tn.ai/1897102
http://tn.ai/1897102
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1604955
http://tn.ai/1604955
http://tn.ai/1272315
http://tn.ai/1272315
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وزیر مستعفی راه و شهرسازی در مراسم امضای  95آذرماه سال  29

گذاری در بنادر کشور  هزار میلیارد ریال قرارداد و تفاهمنامه سرمایه 36

 مسکن طرح "پارادایم تغییر "بند همیشگی خود یعنی  با تکرار ترجیع

 عامل  طرح این که این بیان با و هداد قرار شدید انتقاد مورد را مهر

توانستم  می  سکن شدن یک سوم جمعیت کشور است، گفته بود:بدم

 5هزار یا  2رفتم  همان ابتدا که به وزارت راه و شهرسازی آمدم می

که با این طرح مخالفم  اما به دلیل این هزار مسکن مهر را افتتاح کنم،

 ضرر به و غیراقتصادی گذاری سرمایه  این کار را نکردم. این طرح

 .است ایران منافع

که هنوز هم مخالف مسکن مهر هستم، گفت: بیش از  وی با بیان این

گذاری شده که  هزار میلیارد تومان در مسکن مهر سرمایه 100

محصول آن این است که یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بد 

 .برند مسکنی به سر می

زینه سخنانم را پرداخت کنم از که حاضر ه آخوندی با تاکید بر این

 4توانیم برویم  خرید هواپیما در حجم زیاد دفاع کرد و گفت: نمی

فروند  100هواپیما را با هزینه های آنچنانی خریداری کنیم و باید 

 .کنیم هواپیما خریداری کنیم و از آن حمایت می

نگشت هزینه یارانه برای این کشور ایجاد شد و دیگر باز  وی اظهار کرد:

 .دادم آنرا تاوان بار دو و  یا هزینه مسکن مهر که آنرا برگرداندم

 !وی خطاب به حاضران گفت: امیدوارم پیامم را به شما رسانده باشم

 )بازگشت به  فهرست(

 

 بازرگانی
 صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد

 (97آذر  6تسنیم )خبرگزاری  

 

به نقل از شاتا، وزیر صنعت ، معدن و  خبرگزاری تسنیم به گزارش

تجارت طی نامه ای به رییس کل گمرک ، صادرات رب گوجه فرنگی 

 .آبان ماه سال جاری بالمانع اعالم کرد 30را از تاریخ 

مصارف داخلی با توجه به ظرفیت های تولیدی کشور و امکان تامین  

از سوی واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی صادرات این محصول 

-94حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته)

 .( تا اطالع ثانوی بالمانع است95-96

 بیشتر بخوانید

 هزار تومان  7شد قیمت به  گوجه فرنگی صادر می

 درسی می

  قیمت نجومی رب گوجه فرنگی در همدان؛ هرکیلوگرم

 «هزار تومان 18»

  درخواست یک استاندار برای آزاد سازی صادرات رب

 گوجه فرنگی

 ت به فهرست()بازگش 

 درصد رشد کرد ۱۳.۵صادرات غیرنفتی با وجود تحریمها 
 (97آذر  7تسنیم )خبرگزاری  

 

، محمدرضا مودودی  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

سمی در سرپرست جدید سازمان توسعه و تجارت امروز در حاشیه مرا

این سازمان در ارتباط با صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: با 

ها در بخش صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی در سالجاری  وجود تحریم

 13.5میلیارد دالر صادرات با  27ایم به طوری که در این مدت  داشته

میلیارد دالر گذشته  30ماهه از  8ایم و این رقم در  درصد رشد داشته

 .است

وی افزود: در صورتی که روند فعلی صادرات به همین شکل ادامه یابد 

 .شود در سالجاری رکورد جدیدی در صادرات غیرنفتی زده می

سرپرست سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: تراز تجاری نیز به دلیل 

هایی که در صادرات داشته است مثبت یک میلیارد دالر  محدودیت

 .شده است

کرد: در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز با وجود اینکه  وی تصریح

ایم، اما در مقایسه با سال  کاهش صادرات داشته 90در مقایسه با سال 

 .گذشته میزان صادرات این بخش افزایش یافته است

مودودی درباره دالیل کاهش صادرات غیرنفتی خدمات مهندسی گفت: 

صادراتی است و دلیل دیگر یکی از دالیل این امر برداشته شدن جوایز 

آن عدم اظهار صادرکنندگان این خدمات است که در کشور مبدأ 

دهند اما آمارهای آن را ارائه  صادرات خود این خدمات را ارائه می

 .کنند نمی

میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر  1300وی خاطرنشان کرد: 

صورت مستقیم  میلیارد تومان آن به 400گرفته شده بود که قرار بود 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1870158
http://tn.ai/1870158
http://tn.ai/1864007
http://tn.ai/1864007
http://tn.ai/1861970
http://tn.ai/1861970
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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ها اختصاص داده شود اما با توجه به  ها و بیمه برای صدور ضمانتنامه

 .عدم تامین منابع مالی این یارانه پرداخت نشده است

سرپرست سازمان توسعه و تجارت اظهار امیدواری کرد: با تامین 

های صادراتی پرداخته  اعتبارات الزم بتوانیم در سالجاری این مشوق

 .شود

با اشاره به مشکالت فعالین این بخش گفت: یکی از دالیل  مودودی

کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی روابط بانکی است که تسهیل 

های خدمات فنی  نشد که این امر منجر به عدم امکان صدور ضمانتنامه

 .شود و مهندسی می

سرپرست جدید سازمان توسعه و تجارت گفت: براساس آمار در 

میلیون دالر  500ماهه ابتدایی سالجاری  7در  دسترس و اظهار شده

 20خدمات فنی و مهندسی صادر شده که در مقایسه با سال قبل 

های  درصد رشد داشته است و شرکتهای ایرانی اکنون بسیاری از پروژه

 .دهند موجود در افغانستان را انجام می

 دالیل عدم بازگشت ارز اعالم شد *

ع برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: وی همچنین در ارتباط با موضو

میلیون دالر آن برگشته  7میلیون دالر صادرات غیرنفتی تنها  27از 

که آن نیز متعلق به شرکتهای دولتی، پتروشیمی و فوالدی است که 

حتی بخشی از آن نیز به صورت تامین مواد اولیه این صنایع به کشور 

 .بازگشته است

ت ارز حاصل از صادرات توسط بخش مودودی درباره دالیل عدم برگش

خصوصی گفت: براساس مصوبات بانک مرکزی شرکتهای بخش 

خصوصی هنوز فرصت دارند که ارز خود را به کشور بازگردانند و از 

های بانک مرکزی بخش  طرفی با توجه به تنوع و تعداد بخشنامه

 .خصوصی منتظر تصمیم نهایی بانک مرکزی درباره این امر است

ن گزارش سیفی دبیر کل کارفرمایی ایران نیز در این نشست بنابرای

گفت: امروز وقتی درباره صدور خدمات فنی و مهندسی صحبت 

دانیم که باید  کنیم متولی آن در کشور مشخص نیست اما نمی می

 .مشکالت خودمان را به چه کسی بگوییم

ی که ها استفاده کند به طور تواند از ظرفیت تشکل وی افزود: دولت می

 نحوی به خود ظرفیتهای به توجه با که داریم را امکان  ما این

 .بزنیم دور را ها تحریم

توانیم از سازمانهای جهانی که  سیفی خاطرنشان کرد: ما اکنون می

عضو آن هستیم درخواست کمک برای لغو تحریمها را در بخش خود 

 .یردهای الزم از ما صورت گ داشته باشیم که الزم است پشتیبانی

 بیشتر بخوانید

 های مرزی  صادرات خروجی از گمرکات و بازارچه

 درصد افزایش یافت 56استان کرمانشاه 

  )بازگشت به فهرست(

 ماه ۱۰میلیارد دالری ایران و ترکیه در  ۸.۲تجارت 
 (97آذر  9 تسنیمخبرگزاری ) 

 
، آمارهای منتشر شده  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری ایران و ترکیه 

درصدی نسبت به مدت مشابه  10با افت  2018ماه نخست  10در 

 .سال قبل مواجه شده است

بالغ بر  2017مبادالت تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا اکتبر 

ماهه نخست امسال به  10میلیارد دالر گزارش شده بود در  9.199

 .میلیارد دالر کاهش یافته است 8.252

میلیارد  2.601ترکیه در ماه های ژانویه تا اکتبر سال میالدی گذشته 

 10درصدی در  22این رقم با افت  دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

 .میلیارد دالر رسیده است 2.023ماهه نخست امسال به 

درصد نسبت به  5.6ماهه نخست امسال  10واردات ترکیه از ایران در 

میلیارد دالر رسیده  6.229مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به 

ال از میلیارد دالر کا 6.598ماهه نخست سال قبل  10است. ترکیه در 

 . ایران وارد کرده بود

ایران بیستمین مقصد صادراتی ترکیه و هفتمین تامین کننده کاالهای 

ماهه نخست سال جاری میالدی شناخته  10مورد نیاز این کشور در 

 .شده است

( 2018بر اساس این گزارش در دهمین ماه سال جاری میالدی)اکتبر 

میلیون دالر  198و به  درصدی داشته 31صادرات ترکیه به ایران افت 

درصد افت  26رسیده است. واردات ترکیه از ایران نیز در همین ماه 

 .میلیون دالر بالغ شده است 564داشته و به 

 بیشتر بخوانید

  کشور اوراسیا تسهیل می شود 5تجارت ایران با 

    فهرست( )بازگشت به

 کشور اوراسیا تسهیل می شود ۵تجارت ایران با 
 (97آذر  9تسنیم )خبرگزاری  
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وزیر نیرو در آخرین برنامه سفر کاری به  ، خبرگزاری تسنیم به گزارش

ار و گفتگو روسیه، با دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو دید

 .کرد

 اقتصادی اتحادیه دبیرکل سارکسیان، تیگران شنبه در دیدار عصر پنج

 انعقاد از خرسندی ابراز ضمن روس طرف اردکانیان، رضا با اوراسیا

 بر اوراسیا اقتصادی اتحادیه و ایران بین آزاد تجارت موافقتنامه

 .کرداین توافقنامه تاکید  چارچوب در شده حاصل توافق به پایبندی

وی همچنین از روند تصویب این توافقنامه در پارلمان های مرتبط 

 .گزارشی را ارائه کرد

رضا اردکانیان نیز در این دیدار پیگیری جدی مفاد موافقتنامه اخیر را 

از سوی مجلس شورای اسالمی ایران در هنگام بازگشت به تهران مورد 

یی شدن این توافقنامه، تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد: با اجرا

زمینه های تجارت کاال و خدمات بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، بالروس، ارمنستان و 

 .قرقیزستان فراهم شود

رضا اردکانیان وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی 

ی برگزاری پانزدهمین اجالس ایران و روسیه به منظور هماهنگی برا

های اقتصادی دو جانبه در تهران به این  کمیسیون مشترک همکاری

 .کشور سفر کرده است

چندی پیش مجلس دومای روسیه توافق ایجاد یک منطقه آزاد تجاری 

تیگران »بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تصویب رساند و 

ی اوراسیا گفته بود که انتظار دبیرکل اتحادیه اقتصاد« سرکیسیان

رود بعد از طی فرایند تصویب قانونی توافق مذکور بین ایران و  می

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همه کشورهای مربوطه، این توافق از 

 .اجرایی شود 2019ابتدای سال 

 بیشتر بخوانید

  کشورهای عضو حذف دالر از معامالت اقتصادی

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 شوک حذف دالر در اوراسیا|یادداشت 

 با وزیر نیروی ایران در دومین روز سفر کاری به روسیه، همچنین

 .کرد گفتگو و دیدار روسیه و ایران تجاری شورای اعضای

 و ایران اقتصادی ترکمش کمیسیون رئیس عنوان به "رضا اردکانیان"

 دیدار روسیه و ایران تجاری شورای اعضای با شنبه پنج صبح روسیه

 .کرد

تجار ایرانی در این نشست خواستار رفع مشکالت از جمله مشکالت 

حمل و نقل ریلی، مبادالت دریایی غالت، حذف کشورهای واسطه 

ی برای صادرات کاالی ایرانی به روسیه و ساماندهی صادرات کاالها

 .ایرانی بر اساس استاندارد و با کیفیت باال را خواستار شدند

وزیر نیروی ایران نیز نفس وجودی شوراهای تجاری را ضرورتی برای 

پیگیری امور عنوان کرد و گفت: موضوعات مطرح شده را پیگیری 

 .کرده و برای حل آنها تالش خواهم کرد

 .دردانی کردوی از مشارکت طرف روس برای برگزاری این نشست ق

 )بازگشت به فهرست(

 میلیارد دالر شد ۲مازاد تراز تجارت خارجی کشور 
 (97آذر  11تسنیم  )خبرگزاری 

 
، صادرات غیر نفتی ایران در هشت ماهه  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 491میلیارد و  31میلیارد دالر گذشت و به  31اری از مرز ج سال

 .میلیون دالر رسید

ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هشت ماهه  براساس تازه

میلیون و  75جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به  سال

 491میلیارد و  31هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر  270

 .شود می میلیون دالر

جاری صادرات  شود که تا پایان آبان ماه سال به این ترتیب مشاهده می 

صدم  96و  12ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

 .درصدی از نظر ارزش دالری داشته است

 بیشتر بخوانید

  ترکیب واردات با وجود تغییر گسترده سیاستهای

 اقتصادی تغییر نکرد

 21از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 

میلیون دالر بوده  549میلیارد و  29هزار تن به ارزش  498میلیون و 

 .است

و  12واردات ایران در این مدت نسبت به هشت ماهه سال گذشته  

صدم درصدی از حیث ارزش  4و  14صدی از نظر وزنی و صدم در 58

 .دالری کاهش داشته است

 اقالم عمده صادراتی

اقالم عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به  

صدم  81و  8میلیون دالر و سهم ارزشی  776میلیارد و  2ارزش 

یون دالر و میل 339درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 

ها به  های سبک و فرآورده صدم درصد، سایر روغن 25و  4سهم ارزش 

و  3میلیون دالر و سهم ارزشی  101جز بنزین به ارزش یک میلیارد و 

میلیون دالر و  67صدم درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و  50

صدم درصد و گاز طبیعی مایع شده به ارزش  39و  3سهم ارزشی 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1884052
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 .صدم درصد بوده است 13و  3ن دالر و سهم ارزشی میلیو 986

 93و  32گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور  

و  8ها،  صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی

صدم درصد  25و  58صدم درصد مربوط به میعانات گازی و  81

 .مربوط به سایر کاالها بوده است

 وارداتی به ایران اقالم عمده 

اقالم عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک 

صدم درصد،  34و  4میلیون دالر و سهم ارزشی  282میلیارد و 

بنزینی با  8703قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 

به  30تا کمتر از  14سی با ساخت داخل  سی 2000حجم سیلندر 

میلیون دالر و سهم  134به ارزش یک میلیارد و استثنای الستیک 

میلیون دالر و سهم  996صدم درصد، برنج به ارزش  84و  3ارزشی 

میلیون دالر و  932صدم درصد، لوبیای سویا به ارزش  37و  3ارزشی 

ها به  صدم درصد و الکترود زغالی برای کوره 15و  3سهم ارزشی 

 .صدم درصد بوده است 27 و 1میلیون دالر و سهم ارزشی  377ارزش 

 روند؟ کاالهای ایران بیشتر به کدام کشورها می

ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور  در این مدت مهم 

صدم  46و  21میلیون دالر و سهم ارزشی  757میلیارد و  6عراق با 

 52و  20میلیون دالر و سهم ارزشی  462میلیارد و  6درصد، چین با 

میلیون دالر و  92میلیارد و  5امارات متحده عربی با  صدم درصد،

 244میلیارد و  2صدم درصد، افغانستان با  17و  16سهم ارزشی 

صدم درصد و هند با یک میلیارد و  13و  7میلیون دالر و سهم ارزشی 

 .اند صدم درصد بوده 99و  4میلیون دالر و سهم ارزشی  570

صدم  59و  66ت با افزایش قابل ذکر است کشور عراق طی این مد

درصدی ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رتبه اول را در بین 

 .کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرد

 کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

جاری  در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در هشت ماهه سال 

میلیون دالر و سهم  385د و میلیار 7به ترتیب از پنج کشور چین با 

 454میلیارد و  4صدم درصد، امارات متحده عربی با  99و  24ارزشی 

صدم درصد، جمهوری کره با یک  8و  15میلیون دالر و سهم ارزشی 

صدم درصد، هند  97و  5میلیون دالر و سهم ارزشی  763میلیارد و 

دم درصد ص 46و  5میلیون دالر و سهم ارزشی  615با یک میلیارد و 

صدم  43و  5میلیون دالر و سهم ارزشی  604و آلمان با یک میلیارد و 

   )بازگشت به فهرست( .درصد انجام شده است
 

ایران و کره جنوبی قرارداد تجارت نفت در برابر کاال امضا 

 کردند
 (97آذر  11تسنیم )خبرگزاری  

 
وی، ایران قراردادی با  تی به نقل از پرس خبرگزاری تسنیم به گزارش

ازای کاال نهایی کرده است. امضای این  کره جنوبی برای تجارت نفت به

های  قرارداد بخشی از یک استراتژی بزرگ است برای دور زدن تحریم

 معاهده از واشنگتن  شده بر ایران پس از خارج شدن یکجانبه اعمال

 .برجام اتمی

رئیس اتاق بازرگانی ایران ــ کره گفت این قرارداد برای بازگشت 

 .درآمد صادرات نفت ایران از کره جنوبی بسته شده است

با این مکانیسم جدید، درآمد صادرات نفت »حسین تنهایی گفت: 

 .«شود ایران با کاالهای وارداتی مبادله می

توانند یک صندوق  ایی، در آخر دو طرف میطبق گفته حسین تنه

های مرکزی خود باز کنند. او جزئیات بیشتری در  مشترک بین بانک

 .مورد این مکانیسم نگفت

های آمریکا بوده است و  سئول در چند ماه گذشته کامالً تابع تحریم

واردات نفت از ایران را در سپتامبر برای اولین بار در شش سال گذشته 

وقف کرد. این کشور تصمیم توقف واردات نفت از ایران را قبل کامالً مت

 .نوامبر گرفته بود 4ها در  از اجرایی شدن تحریم

ای که از خریداران اصلی آسیایی نفت خام ایران هستند،  خریداران کره

خاطر عدم اطمینان از کسب  بارگیری نفت ایران را در ماه جوالی به

 .ده بودندمعافیت از دولت آمریکا معلق کر

درصد نفت وارداتی خود وابسته به ایران است و  13کره جنوبی برای 

کننده نفت کره است. در سال  به این ترتیب تهران سومین تأمین

 .میلیون بشکه نفت خام ایران را خرید 147کره  2017

دونالد ترامپ در ماه مه کشورش را از قرارداد برجام بیرون کشید و 

شده طی این قرارداد را وضع  های برداشته حریماعالم کرد دوباره ت

 .خواهد کرد

سازی،  های مالی، اتومبیل ها که هدفش اساساً بخش اولین دور تحریم

هوانوردی و فلزات بود در اوایل ماه اوت اجرایی شد. دور دوم که به 

نوامبر  4زند برای  صنعت نفت و روابط بانکی ایران ضربه می

 .اجرایی شد ریزی شده بود که برنامه
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 بیشتر بخوانید

  ازسرگیری خرید نفت ایران توسط کره جنوبی و ژاپن

 2019از ابتدای سال 

 زودی واردات نفت ایران  رویترز: کره جنوبی احتماالً به

 را ازسرگیرد

  )بازگشت به فهرست( 

 برابر شد ۲حجم تجارت ایران و عمان 
 (97آذر  12تسنیم )خبرگزاری  

 
به نقل از شاتا، عباس عبدالخانی گفت: بر  خبرگزاری تسنیم به گزارش

جاری  ماهه سال 7اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، طی 

میلیون دالر رسید در حالیکه  870حجم تجارت ایران و عمان به رقم 

 577حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته 

 .میلیون دالر بوده است

وی افزود: توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی بین دو کشور، تسهیل 

شرکت های صدور روادید برای اتباع ایرانی و عمانی، افزایش تعداد 

ایرانی مقیم عمان و رقابتی تر شدن قیمت محصوالت صادراتی ایران 

در بازاز عمان نسبت به گذشته از مهم ترین دالیل ارتقای سطح روابط 

 .تجاری ایران و عمان به شمار می رود

گفتنی است، در صورتی که تا پایان سال جاری روند تجارت بر همین 

اشت که حجم مرودات تجاری دو اساس پیش رود می توان انتظار د

 .دو برابر خواهد شد 96کشور نسبت سال 

 بیشتر بخوانید

 های ایرانی+سند اختصاص یک بندر عمان برای کشتی 

  عمان به روابط تجاری خود با ایران در دوران

 دهد امه میهای آمریکا اد تحریم

 های مدرن آبی ایران در  ها به اجرای پروژه تمایل عمانی

 کشورشان

 هدف گذاری عمان برای جذب گردشگران ایرانی 

 های عمیق  ها در آب  تایید رسمی ماهیگیری چینی

 ایران در دریای عمان

  پیشنهاد عمان به بنیاد مستضعفان برای ساخت

 میلیارد دالری 2آزادراه 

 )بازگشت به فهرست( 

تداوم صدرنشینی عراق در بین کشورهای واردکننده کاال از 

 ایران
 (97آذر  14 تسنیم)خبرگزاری  

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بر اساس آمارهای 

ماهه نخست سال جاری کشور عراق برای دومین ماه 8گمرک، در

 .متوالی در صدر کشورهای واردکننده کاال از ایران قرار گرفت

هزار تن کاال به  14ماه نخست سال جاری، حدود8بر این مبنا در 

 که  میلیارد دالر به کشور عراق صادر شده است 6.7ی ارزش تقریب

 را درصدی 66 رشد دالری لحاظ به قبل سال مشابه مدت به نسبت

 .است کرده تجربه

 بیشتر بخوانید

  میلیارد دالر شد 2مازاد تراز تجارت خارجی کشور 

 
 شت به فهرست()بازگ

برابر ۷ها را بازگرداند و صادرات به ایران را  آمریکا تحریم

 کرد
 (97آذر  16)خبرگزاری تسنیم  

 
، جدیدترین آمار  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

دهد صادرات آمریکا به  یمنتشرشده از سوی دفتر آمار آمریکا نشان م

های غیرنفتی رشد قابل توجهی داشته  ایران پس از بازگشت تحریم

 .است

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

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

 .گیرد سر می
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http://tn.ai/1876141
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http://tn.ai/1846292
http://tn.ai/1846292
http://tn.ai/1843829
http://tn.ai/1843829
http://tn.ai/1813223
http://tn.ai/1813223
http://tn.ai/1805400
http://tn.ai/1805400
http://tn.ai/1790476
http://tn.ai/1790476
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/11/1889623/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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صادرات  2018ر ماه اکتبرهای آمریکا، د با وجود بازگشت تحریم

برابری نسبت به مدت مشابه 7آمریکا به ایران رشد قابل توجه حدود 

میلیون دالر رسیده است. آمریکا در اکتبر  109.2سال قبل داشته و به 

 .میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود 16.1سال قبل تنها 

واشنگتن فشار  برابری صادرات آمریکا به ایران در حالی است که7رشد 

زیادی به کشورهای دیگر آورده تا از تجارت با ایران خودداری کنند. 

تحلیلگران، سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران را هم در چارچوب 

 .کنند های تجاری این کشور تحلیل می سیاست

بر اساس این گزارش با وجود رشد قابل توجه صادرات آمریکا به ایران، 

ز ایران در ماه اکتبر به مرز صفر رسیده است. آمریکا واردات این کشور ا

میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این  3.2در اکتبر سال قبل 

 .میلیون دالر کاهش داده است 0.2رقم را در اکتبر امسال به 

ماهه سال جاری میالدی مجموع تجارت دو کشور با رشد 10در 

میلیون دالر رسیده  476.9قبل به  برابری نسبت به مدت مشابه سال3

میلیون دالر  158ماهه سال قبل 10است. تجارت ایران و آمریکا در 

 .گزارش شده بود

میلیون دالر بوده  108.1ماهه سال قبل 10صادرات آمریکا به ایران در 

میلیون دالر  409.4ماهه امسال به 10برابری در 4که این رقم با رشد 

 .افزایش یافته است

میلیون دالر گزارش  49.9ماهه سال قبل 10ات از ایران نیز که در وارد

میلیون دالر  67.5درصدی به 35ماهه امسال با رشد 10شده بود در 

  )بازگشت به فهرست( .رسیده است

 درصد رشد کرد ۸۵صادرات آلمان به ایران 
 (97آذر  21)خبرگزاری تسنیم  

 
به نقل از رویترز، آمارها نشان می دهد  خبرگزاری تسنیم به گزارش 

که صادرات آلمان به ایران در ماه اکتبر یعنی یک ماه قبل از وضع 

کشتیرانی ایران افزایش  های جدید آمریکا علیه بخش نفت و تحریم

 .یافته است

و متوسط آلمانی  هنده تمایل شرکت های کوچکاین افزایش نشان د

برای ادامه تجارت با ایران به رغم ریسک تحریم شدن از سوی دولت 

 .آمریکا است

آمارهای رسمی اداره آمار فدرال آلمان نشان می دهد که ارزش 

میلیون  400کاالهای آلمانی صادر شده به ایران در ماه اکتبر به حدود 

الر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال میلیون د 455یورو معادل 

درصد رشد نشان می دهد و باالترین حجم صادرات در یک  85گذشته 

 .تاکنون است 2009ماه از سال 

 5دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دنبال خروج از برجام، روز 

 گفته وی. گذاشت اجرا به ایران علیه را جدیدی های تحریم  نوامبر

 کردن وادار و ایران نفتی اقتصاد کردن فلج ها تحریم این از هدف

کشیدن از بلندپروازی های هسته ای و  دست به کشور این رهبران

برنامه موشکی و همچنین توقف حمایت از گروه های شبه نظامی در 

 .سوریه، یمن و لبنان است

بر اساس این گزارش حدود هزار شرکت کوچک و متوسط آلمانی 

شرکت شعباتی را در ایران  130ری با ایران هستند و دارای روابط تجا

دایر نموده اند. شرکت های چند ملیتی نظیر زیمنس آلمان به دلیل 

 .ترس از تحریم های آمریکا پیشتر از بازار ایران خارج شده اند

میشائیل توکاس از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفت، شرکت 

صادرات به ایران را به خود های کوچک و متوسط بخش عمده 

اختصاص داده اند. مواد شیمیایی حدود نیمی از صادرات آلمان به 

ایران را تشکیل می دهد و ماشین آالت و تجهیزات کارخانجات هم 

 .یک سوم صادرات آلمان به ایران است

توکاس گفت، شرکت های کوچک و متوسط آلمانی صادر کننده به 

ده اند و معتقدند هدف از تحریم ها حساب شده کر ایران یک ریسک

متوقف کردن پروژه های بزرگ در بخش های کلیدی همچون 

دوستان آمریکایی ما رویکرد سختگیرانه »بانکداری و کشتیرانی است. 

 بیمه،  ای نسبت به شرکت های بزرگ و بخش های کلیدی نظیر

 «.دارند مخابرات و بانکداری کشتیرانی،

 بیشتر بخوانید

  درصد افزایش یافت 66صادرات کاال از استان گلستان 

 )بازگشت به فهرست(

 کند میلیون دالر کاال به عراق صادر می ۴۵ایران روزانه  
 (97آذر  24)خبرگزاری تسنیم  

 
، سید حمید حسینی  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در دیدار مشترک هیات 

های عراقی دعوت شده است  تجاری ایران و عراق اظهار کرد: از شرکت

های نفت و گاز در این  تا در این کشور به صورت پیمانکاری و در بخش

 .کاری داشته باشیمکشور هم

https://www.tasnimnews.com/
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کنیم پشت  وی افزود: بر این اساس در مناقصاتی که ما شرکت می

گیریم و از این طریق فرصت  های عراقی قرار می بیرق و نام شرکت

 .یابیم های نفت و گاز و خدمات فنی و مهندسی را می حضور در پروژه

تا  20دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه عراق 

های  های پیمانکاری خود را در مناقصات به شرکت درصد پروژه 30

ها توانایی و ظرفیت الزم برای  کند گفت: این شرکت عراقی اعطا می

توانیم از طریق همکاری مشترک با  ها ندارند که ما می اجرای این پروژه

 .های عراق وارد شویم آنها به پروژه

گاز در پیمانکاری عراق در حال  های نفت و حسینی گفت: بیشتر پروژه

های ایرانی با  حاضر دست کشورهای اروپایی و چین است و شرکت

اند اما امکان  اند و برنده شده وجود اینکه در مناقصات شرکت کرده

اند. بازار عراق به دلیل مشکالت  فعالیت در این کشور را نیافته

به دلیل  گذاری ارزی در ایران و همچنین به صورت مقطعی سپرده

اربعین مشکالتی داشت اما روند مثبت صادرات ما به این کشور ادامه 

میلیون دالر  70میلیون دالر و در مواقعی تا  45دارد و ما روزانه حدود 

 .به این کشور صادرات داریم

وی خطاب به صادرکنندگان به عراق گفت: برای اینکه بتوانیم بازار 

ها  نباید منتظر شوید که عراقیمناسبی در این کشور داشته باشید 

بیایند و از شما خرید انجام دهند بلکه باید در این کشور در بخش 

تولید مشارکت داشته باشیم یا تولید انجام دهیم یا حداقل بخشی از 

خط تولیدتان را به این کشور ببرید تا بتوانیم به صورت بلندمدت در 

 .این کشور حضور یابید

زرگانی ایران و عراق اظهار کرد: در بخش دبیرکل اتاق مشترک با

هایی در زمینه قرنطینه  صادرات محصوالت کشاورزی باید تفاهمنامه

گیاهی بین دو کشور به امضا برسد و مسئوالن عراقی خواهان تحقق 

این امر هستند اما بر اساس مذاکراتی که با مسئوالن دولتی ایران 

ز مقامات عراقی برای حضور در گویند که ما ا ایم اینطور می انجام داده

ایران دعوت کردیم و آنها نیامدند اما باید توجه داشت که ما 

 .قدم شویم صادرکننده محصول به آنها هستیم و الزم است که پیش

حسینی افزود: مسئوالن دولتی ایران تمایلی به حضور در کشور عراق 

ترک کرده  آیند در مدت کوتاهی جلسات را ندارند و در مواقعی که می

گردند اما برای  و بعد از زیارت نجف و کربال به سرعت به کشور بر می

 .سفر به کشورهای اروپایی تمایل زیادی دارند

 بیشتر بخوانید

 تر از  روابط ایران و عراق استراتژیک و مستحکم

 گذشته است

 به فهرست()بازگشت 

 کشاورزی
های روغنی: واردات محصوالت کشاورزی  مجری طرح دانه

 کند  عمالً تحریمِ آمریکا است/ بانک مرکزی چاره
 (97آذر  2تسنیم )خبرگزاری  

 
علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در 

اظهار کرد: با وجود اینکه  خبرگزاری تسنیم گفتگو با خبرنگار اقتصادی

 شامل کشاورزی محصوالت شود، می )از سوی مقامات آمریکایی(گفته

 به را محصوالت این  انتقال و نقل امکان عمال اما نیست تحریمها

 .است یافته کاهش آن میزان و  نداریم کشور

داریم به همین منظور این  وی افزود: در حال حاضر ما بذر نیاز

محصول را وارد کرده ایم اما به دلیل اینکه نمی توانیم پول شرکت 

های خارجی را بپردازیم، امکان ترخیص آن وجود ندارد یا مشکل 

 .است

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال 

امکان ترخیص آنها حاضر از آلمان و استرالیا بذر وارد کرده ایم اما 

وجود ندارد؛ بانک مرکزی و دولت باید بتوانند این مشکالت را حل 

 .باشیم نداشته مشکل کنند تا در آینده

 بیشتر بخوانید

  22ذرت در صدر واردات کاالهای اساسی/ افزایش 

 درصدی واردات دانه روغنی

  اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای

 تومان 1470؛ گندم  97ــ 98سال زراعی 

  زمزمه قاچاق گندم به خارج کشور/پیشنهاد افزایش

 درصدی قیمت خرید گندم35

  شورای اقتصاد/ آقایان انتقاد مجری طرح گندم از

 کاری نکنند بحران واردات گندم تکرار شود

تن بذر هیبرید برای تولید دانه های  500وی تصریح کرد: حدود 

 وارد ها تحریم اعمال از قبل آن عمده بخش که کنیم وارد روغنی باید

تی از آن باقی مانده بود که به تحریم های اخیر قسم اما است شده

 .ردآمریکا برخورد ک

بذر مورد نیاز تولید دانه های روغنی را در  70مهاجر گفت: حدود 

 دنیا روز تکنولوژی از تا کنیم می وارد را آن درصد 30 و داخل تولید
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 آن درصد 80 امروز به تا نیز وارداتی درصد 30 این از نباشیم؛ عقب

 .شده است ترخیص

شت: با مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار دا

داخلی به جای  op توجه به شرایط تحریم به دنبال جایگزینی بذرهای

 )بازگشت به فهرست( .هستیم بذرهای هیبرید وارداتی

دلیل افزایش رضایت کشاورزان در پی عرضه زعفران در 

 بورس کاال
 (97آذر  4تسنیم  )خبرگزاری 

 
خبرگزاری  ا خبرنگار اقتصادیزاده در گفتگو ب محمد رمضان

گفت: وقتی کاالیی در بورس کاالی ایران پذیرش، عرضه و  تسنیم

گیرد، به طور حتم باید استانداردهایی را برای  مورد دادوستد قرار می

حصول رسیدن به این منظور رعایت کند که این موضوع در خصوص م

 زعفران نیز صادق است.

این کارشناس صنعت زعفران افزود: با توجه به مواردی که اشاره شد از 

زمانی که زعفران در بورس کاالی ایران پذیرش شده و مورد معامله 

قرار گرفته است، شاهد افزایش قابل توجه کیفیت محصول تولیدی 

 توسط کشاروزان و عرضه آن در بورس هستیم.

این که عرضه زعفران در بورس کاال صرفا به افزایش کیفیت  وی با بیان

بازار داخلی منجر نشده است گفت: در زمینه صادرات زعفران هم 

 شاهد افزایش کیفیت این محصول به دلیل عرضه در بورس هستیم.

 بیشتر بخوانید

 ه بورس اشتیاق زعفرانکاران برای اخذ مجوز ورود ب

 کاال

  قرارداد آتی پوشال زعفران از فردا در بورس کاال

 شود اندازی می راه

کارشناس شرکت زرین زعفران همچنین با بیان این مطلب که در همه 

جای دنیا، استانداردهایی برای پذیرش و عرضه محصوالت در 

در بورس کاالی ما نیز شرایط و  های کاالیی وجود دارد گفت: بورس

استانداردهایی تعیین شده است که بر اساس آن محصوالت مختلف در 

بورس پذیرش و مورد دادوستد قرار بگیرد که در خصوص محصول 

دهی و  زعفران عالوه بر ظاهر این محصول، مواردی همچون رنگ

موضوعات تخصصی دیگر مالک بررسی کیفیت و پذیرش این محصول 

 باشند. ورس میدر ب

وی افزود: بر این اساس زمانی که محصول زعفران برای عرضه در 

شود، ابتدا ظاهر این محصول مورد بررسی  بورس در انبارها پذیرش می

گیرد و پس از آن در  کارشناسان تایید شده توسط بورس قرار می

 شود. صورت تایید استانداردهای بورس، زعفران پذیرش می

پس از این مرحله نیز محصول زعفران به آزمایشگاه  زاده گفت: رمضان

رفته و در آنجا باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و کیفیت آن تایید 

شود و با استاندارهای تعیین شده، مطابقت پیدا کند. بنابراین با توجه 

هایی که در زمینه پذیرش زعفران در بورس کاال انجام  به بررسی

شود تا  بررسی کیفیت، این موضوع موجب می شود و مراحل مختلف می

کشاورزان با دقت و بررسی بیشتری اقدام به کاشت و برداشت زعفران 

کنند و همه این موضوعات به افزایش کیفیت این محصول کمک 

 کند. شایانی می

وی ادامه داد: از سوی دیگر بحث کشف قیمت و شفافیت قیمت نیز از 

ضه محصوالت در بورس کاالی موضوعات قابل توجه در خصوص عر

ایران است. بر این اساس وقتی کاالیی توسط تولیدکننده عرضه 

شود و در آن سوی معامله، خریدار وجود دارد، قیمت نهایی از دل  می

 گیرد. عرضه و تقاضا مشخص شده و معامله صورت می

این کارشناس صنعت زعفران گفت: مجموعه عوامل یاد شده به این 

بورس کاال بستری برای حمایت از کشاورزان بویژه  معنا است که

باشد و زمانی هم که از کشاورز حمایت شود  تولیدکنندگان زعفران می

و با قمیت مناسبی بتواند محصول خود را به فروش برساند، بنابراین 

درصد  90چرخه تولید بهتر چرخیده و کاالیی مانند زعفران که حدود 

تواند بقا پیدا کند، که در شرایط فعلی  می شود، آن در ایران تولید می

 های اصلی در حوزه کشاوزی کشور است. این موضوع یکی از دغدغه

وی اضافه کرد: با توجه به این که در موضوعاتی همانند تحریم، بحث 

عدم مشمول مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مطرح است، بنابراین 

ت از کشاورزان از این عرضه محصوالت مختلف در بروس کاال و حمای

 تواند در دوران تحریم کمک حال اقتصاد کشور باشد. طریق می

زاده در خصوص دیگر تاثیرات عرضه زعفران در بورس کاال  رمضان

گفت: یکی از مهمترین تاثیرات این اقدام، افزایش رضایت کشاورزان از 

عرضه محصول خود در بورس است، چرا که با استفاده از ابزارهایی 

ها صورت گرفته  همچون سپرده کاالیی و بازار آتی واقعی سازی قیمت

و از این طریق کشاورز خود اقدام به عرضه محصوالت در بورس 

 برند. کند و دیگر دالالن از حاصل دسترنج آنها بهره نمی می

وی در تایید این ادعا گفت: نگاهی به حجم معامالت زعفران در بورس 

زان از عرضه محصول خود در بورس رضایت دهد کشاور کاال نشان می

 )بازگشت به فهرست( کنند. داشته و از این موضوع استقبال می
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 نظام تولید انگور مالیر میراث مهم کشاورزی جهان شد
 (97آذر  10تسنیم )خبرگزاری  

 
 وزارت رسانی اطالع پایگاه  به نقل از خبرگزاری تسنیم به گزارش

 مدارک، پذیرش با مهم آورد دست این فائو، اعالم بنابر کشاورزی، جهاد

 علمی مشاوران گروه اجالس در شده ارائه های دفاعیه و مستندات

از تاریخ  (GIAHS) جهانی کشاورزی مهم های میراث دبیرخانه

اری در مقر سازمان فائو در شهر رم حاصل هفتم الی دهم آذرماه ج

 .آمد. این ثبت با پایلوت دره جوزان شهرستان مالیر صورت گرفت

وزارت جهاد کشاورزی این ثبت جهانی را به تمامی کشاورزان، مردم 

شهرستان مالیر و جامعه کشاورزی کشور تبریک گفته و آن را نشانه 

برداری پایدار از منابع آب  ای از پیوند عمیق مردم منطقه با اصول بهره

 . و خاک در گذر تاریخ می داند

الزم به ذکر است ثبت میراث های کشاورزی مهم 

ابتکار عمل سازمان فائو می باشد که از سال  (GIAHS) جهانی

 .آغاز گردیده است 2002

هدف از این ابتکار عمل، شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث 

 .کشاورزی جهانی است

 خوانیدبیشتر ب

 هزار کیلویی برداشت انگور از یک 40افزایش  |بجنورد

 باغ با حمایت بسیج سازندگی+فیلم

 5هر پرونده که درخواست ثبت در این نظام را دارد باید واجد شرایط 

معیار نقش آن در امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی، تنوع 

رزی، دانش محلی و بومی و سنتی، فرهنگ و نظام های زیستی کشاو

ارزشی و سازمان های اجتماعی ، و چشم اندازه ای طبیعی و 

گردشگری کشاورزی باشد و همچنین کشور درخواست کننده باید یک 

برنامه عمل جامع برای حفاظت و صیانت و توسعه آن به فائو را ارائه 

 . دهد

ز کشورهای مختلف، پیش از این از میان هزاران درخواست واصله ا

فقط پنجاه و دو درخواست در کل جهان موفق به عبور از فرآیند 

سخت گیرانه نظام ثبت فائو گردیده بودند، که از کشورمان نظام 

به عنوان اولین میراث  1393کشاورزی مبتنی بر قنات کاشان در سال 

 .جهانی از کشورمان نیز در میان این فهرست قرار دارد

هوری اسالمی ایران به لحاظ برخورداری از تاریخ و تمدن ریشه ای جم

در بخش کشاورزی و تنوع زیستی منحصر به فرد، ظرفیت های مهمی 

از بعد میراث جهانی کشاورزی دارد، که در تفاهمات وزیر 

کشاورزی با مدیر کل فائو به این ابعاد توجه شده است و پس از  جهاد

و نیز انگور مالیر در روز  1393در سال  ثبت کشاورزی مبتنی برقنات

گذشته، چند پرونده دیگر نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تکمیل و 

 . دبیرخانه میراث جهانی کشاورزی تسلیم شده است به

انتظار می رود در آینده نزدیک چند پرونده دیگر نیز با موفقیت به 

و جامعه سرانجام برسد، که متعاقبا به اطالع ملت شریف ایران 

 )بازگشت به فهرست( . کشاورزی خواهد رسید

منتشر  ۱۳۹۷عملکرد تولید برگ سبز و چای خشک سال 

 شد + جدول
 (97آذر  16تسنیم )خبرگزاری  

 
عملکرد تولید برگ  ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 113منتشرشد، در این مدت حدود  1397سبز و چای خشک سال 

هزار تن بیشتر از  4هزار تن برگ سبز چای تولید شده که بیش از 

هزار  25مدت مشابه سال قبل است. در این مدت همچنین بیش از 

تن چای خشک تولید شده که در مقایسه با سال قبل حدود هزار تن 

 .بیشتر است

 
 حدود 1397(، در سال 1جدول ) بر اساس اطالعات ،

تُن برگ سبز چای تولید و خریداری شد که  112،736

 2/4تُن، حدود  108،190نسبت به سال گذشته با 

 است. افزایش یافته درصد

 حدود 1397(، در سال 1جدول ) بر اساس اطالعات ،

تُن چای خشک تولید شد که نسبت به سال  25،366

تُن، میزان تولید چای خشک نیز حدود  24،343گذشته با 

 است. افزایش یافته درصد 2/4

https://www.tasnimnews.com/
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 خریداری شده برابر با  «درجه یک» میزان برگ سبز

از میزان کل برگ  درصد 5/35 تُن بود که حدود 39،983

 دهد.سبز خریداری شده را تشکیل می

 72،753خریداری شده برابر با  «درجه دو» میزان برگ سبز 

از میزان کل برگ سبز  درصد 5/64 ودتُن بود که حد

 دهد.خریداری شده را تشکیل می

 بیشتر بخوانید

 خسارات سرمازدگی و خشکسالی به چایکاران   |گیالن

 شود شمال پرداخت می

 ایش درصد افز 4تولید چای در باغات شمال   |گیالن

 یافت

  )بازگشت به فهرست(

 درصدی واردات موز به کشور + جدول ۳۰افت 
 (97آذر  19تسنیم )خبرگزاری  

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس آمارهای 

 تن هزار 290 حدود امسال  ماهه منتهی به آذر8گمرک ایران در 

 نشان آمار این. است شده کشور وارد دالر میلیون 257 زشار به  موز

 28.5به مدت مشابه سال قبل با افت  نسبت موز واردات میدهد

درصدی به لحاظ وزنی مواجه شده  38درصدی به لحاظ ارزش و افت 

 .است

 
 29ماهه ابتدایی سال جاری حدود  8گفتنی است، کل واردات در 

مدت مشابه سال قبل با افت میلیارد دالر بوده که نسبت به 

 .درصدی مواجه شده است14

 بیشتر بخوانید

  ورود ارز به کشور به هر میزان و بدون محدودیت آزاد

 شد

    )بازگشت به فهرست( 

 

 

 ای جز واردات برنج نداریم وزارت صنعت: فعال چاره
 (97آذر  20تسنیم )خبرگزاری  

 
محمد رضا کالمی مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در ارتباط با  گزاری تسنیمخبر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی

 واردات بخشنامه لغو درخواست یکی از نمایندگان مجلس برای

 کشاورزان از حمایت برای هرساله طور به برنج واردات: کرد اظهار برنج،

 قیمت افزایش و شود می ممنوع داخلی محصول برداشت زمان در

 .ه همین دلیل استب نیز بازار در برنج مقطعی

 کشور در برنج تولید کسری برآورد ارز، ین شرایط انتقالوی افزود: در ا

 و بود آمده کشور به آن تن میلیون یک که بود تن میلیون نیم و یک

 دلیل همین به) .بود افزایش حال در بازار در محصول این قیمت

 (شد برداشته برنج برداشت ممنوعیت

 بیشتر بخوانید

  ممنوعیت ترخیص برنج ابالغ شد + سندرفع 

مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از تاریخ 

که برداشت برنج کشاورزان تمام شد،دوباره اجازه واردات این  97/9/1

محصول داده شد تا کسری این محصول در کشور تامین شود و در 

جود داشته باشد دست صورتی که بعد از این تاریخ برنجی داخلی و

 در بتوانند آن نگهداری با تا است توزیع های حلقه و واسطه ها

 .بفروشند گرانتر آینده

 نداریم برنج ممنوعیت وی تصریح کرد: در شرایط فعلی گزینه ای برای

 11 به بازار در خارجی برنج هرکیلوگرم قیمت صورت این غیر در زیرا

 .ار تومان می رسدهز 20ار تومان و برنج ایرانی به هز

 برای و دارد وجود نیز جاری سال در برنج،  هرساله کالمی گفت:کسری

 .کرد واردات به اقدام باید آن تامین

 مردم نماینده و کشاورزی کمیسیون عضو بنابراین گزارش شاعری

 وزیر به ای نامه طی پیش چندی اسالمی شورای مجلس در بهشهر

خشنامه واردات برنج با هدف جهاد کشاورزی خواستار لغو فوری ب

   )بازگشت به فهرست( .حمایت از برنج کاران شمال کشور شده بود
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مقصر گرانی سیب سرمازدگی ابتدای سال است نه 

 صادرات
 (97آذر  24تسنیم )خبرگزاری  

 
 با گفتگو در حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور

در پاسخ با اینکه چرا قیمت هر  خبرگزاری تسنیم اقتصادی خبرنگار

هزار تومان افزایش یافته است  12کیلوگرم سیب درختی در بازار تا 

 دیگر محصوالت با بازار در سیب قیمت افزایش دالیل اظهار کرد:

 سرمازدگی محصول این قیمت افزایش عمده دلیل و است متفاوت

 .است سال ابتدای

وی همچنین درباره نقش صادرات در افزایش قیمت این محصول در 

 ابتدای با درمقایسه) اکنون محصول این صادرات شدت: گفت بازار

 .است یافته کاهش (سال

 بیشتر بخوانید

 / غذای  گزارشی از فقر و غنا در تهران

سیب چوبی و »تا « ژامبون گوزن»ها از  نشین الکچری

 +عکس« موز قرمز

  هزار تومان در بازار افزایش یافت +  12قیمت سیب تا

 جدو

  قیمت انواع میوه به صورت عمده فروشی اعالم

 شد+جدول

  ایجاد ثبات در بازار میوه شب یلدا با هماهنگی

 تعزیرات+ قیمت انواع میوه

بنابراین گزارش صادرات سیب در سال جاری افزایش چشمگیری 

داشت به طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 

 قیمت فتنباالر به برابری را تجربه کرد که این صادرات 10بیش از 

  .کرد کمک محصول این داخلی

کاهش ارزش پول ملی صادرات انواع محصوالت به ویژه محصوالت خام 

و کشاورزی که برای تولید آنها از یارانه نیز استفاده میشود را به شدت 

 )بازگشت به فهرست(  .به صرفه کرده است

 

 صنعت
 ها کاری روستولید مشترک لکوموتیو با هم

 (97آذر  1تسنیم  )خبرگزاری 

 
، محمد اسالمی با بیان خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

که پروژه برقی کردن راه آهن سرخس به بندر عباس و دو خطه  این

از   ود، اظهار کرد:ش کردن سرخس به بافق با همکاری روسیه اجرا می

بافق به بندر عباس این پروژه دو خطه است و برنامه آن در دستور کار 

قرار دارد. مذاکرات مقدماتی برای برقی کردن با طرف روس انجام شده 

 این آغاز به  و با توجه به تجربه مثبت در قرارداد اینچه برون گرمسار

 .هستم خوشبین نیز پروژه

ای مهم در  عنوان مسئله عه ناوگان ریلی نیز بهکه توس وی با بیان این

 در باری و مسافری خرید واگن های  دستور کار قرار گرفته است، افزود:

 به زودی به و صورت گرفته آن اولیه مذاکرات که است کار دستور

 .شود می تبدیل قرارداد

به گفته وی، تولید مشترک واگن های مسافری، باری و لکوموتیو با 

 .در دست مذاکره استها  روس

 بیشتر بخوانید

 تهدید مدیرعامل رجا به آزادسازی قیمت بلیت قطار 

  )بازگشت به فهرست(

 ۵کاالهای نفتی آمریکایی در ایران ساخته شد/ تولید 

 کاالی جدید نفتی در داخل + عکس
 (97آذر  2تسنیم )خبرگزاری  

 
، همزمان با برگزاری خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و 

 نفت صنعت در داخل ساخت جدید کاالی پنج  حفاری خوزستان از

 .شد رونمایی

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1896182
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http://tn.ai/1896182
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http://tn.ai/1896120
http://tn.ai/1894029
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امل جایگاه شیرفرازآوری، لوله های جریانی بدون درز، این تجهیزات ش

اینچ  1/2و  8مته صخره ای   ، C-16روتورکامل کمپرسورگازی سوالر

است که با حمایت شرکت ملی مناطق  S600و جریان سنج کامپیوتر

نفتخیز جنوب و توسط شرکت های داخلی بخش خصوصی بومی 

 .سازی شده است

 بیشتر بخوانید

  گروه کاالی ایرانی؛  66صنعت نفت و |ساخت ایران

 "مشابه خارجی وارد نکنید"

 

 

 

 

http://tn.ai/1751126
http://tn.ai/1751126
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 )بازگشت به فهرست( 

رایزنی تولیدکنندگان تایر برای تأمین مواد اولیه / فقط 

 برای یک ماه آینده مواد اولیه داریم
 (97 آذر 3تسنیم  خبرگزاری) 

 
، خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا گنجی در گفت

با اشاره به اینکه بازار الستیک درگیر فعالیت های سودجویانه شده 

است، اظهارداشت: تولیدکنندگان به میزان نیاز بازار تایر تولیدکنند 

اما مدیریت بازار بر عهده آنها نیست و واحدهای نظارتی باید کنند  می

 .در این رابطه ورود پیدا کرده و مانع تخلفات در سطح بازار شوند

رئیس انجمن تولید کنندگان تایر کشور با بیان اینکه در حال حاضر 

قیمت تایر براساس مصوبه سازمان حمایت به بازار عرضه می شود، 

تا زمانی که مواد اولیه مناسب در اختیار داشته  افزود: تولیدکنندگان

باشند تولیدکرده و تمام تالش خود را برای تأمین نیاز بازار انجام 

 .خواهند داد

گنجی با اشاره به اینکه کارخانجات صنعت تایر تا یک ماه آینده مواد 

درصد از نیاز مواد اولیه  40اولیه برای تولید دارند، گفت: حدود 

از محل واردات تأمین می شود به همین جهت مشغول کارخانجات 

رایزنی با بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تأمین ارز مواد اولیه مورد 

 .نیاز خود هستیم

وی اضافه کرد: البته قیمت مواد اولیه داخلی هم گران شده و برای 

تجدیدنظر در قیمت تایرها پیشنهاداتی را به سازمان حمایت ارائه کرده 

 .ایم

های تعاونی  گنجی در رابطه با دالیل عدم عرضه الستیک به شرکت

های تعاونی  گفت: ما هیچ مشکلی در این رابطه نداریم و شرکت

توانند با مراجعه به کارخانه ها سهمیه خود را دریافت کنند. البته  می

باید این موضوع را یادآورم شوم که شرکت های تعاونی در شرایط 

ه دریافت تایر از کارخانجات هستند اما در شرایط بد خوب بازار تمایل ب

 .کنند بازار تایری از کارخانجات خریداری نمی

 بیشتر بخوانید

 خودروهای سنگین با نرخ دولتی  توزیع الستیک 

 تی ملزم به واردکنندگان الستیک سنگین با ارز دول

 دریافت تاییدیه شبکه توزیع شدند+ سند

  واردکنندگان الستیک سنگین تأییدیه مکتوب توزیع

 دریافت کنند

  900هزار الستیک به زائران اربعین /  23اختصاص 

 هزار حلقه الستیک در کشور توزیع شد

  درصدی تولید الستیک/ اخذ حواله تایرهای 10افزایش

 سنگین از وزارت راه

 در بازار الستیک چه خبر است؟ 

 

  )بازگشت به فهرست(

 ریمهزار واحد تولیدی تعطیل و غیرفعال دا ۱۷
 (97آذر  3تسنیم )خبرگزاری  

 
محمدعلی عزیزمحمدی معاون برنامه  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش

 صنعتی واحد تعداد این بازگشت با: افزود ریزی سازمان صنایع کوچک

 هستیم درصدد و است شده ایجاد جدید شغل 500 و هزار 16 حدود

 2500پایان امسال این رقم به  تا گرفته صورت که هایی ریزی برنامه با

 .واحد برسد

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک با بیان این که بر اساس 

هزار واحد صنعتی در  42واقعیت عمل می کنیم گفت: در مجموع ما 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1870440
http://tn.ai/1865926
http://tn.ai/1865926
http://tn.ai/1863802
http://tn.ai/1863802
http://tn.ai/1862744
http://tn.ai/1862744
http://tn.ai/1859274
http://tn.ai/1859274
http://tn.ai/1856839
http://tn.ai/1856839
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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که  شهرک ها و نواحی صنعتی داریم که موفق به اخذ پروانه شده اند

هزار واحد یا با ظرفیت پایین کار  10درصد آنها یعنی حدود  25حدود 

واحد از این واحدها به  2500می کنند یا غیر فعالند که تا پایان سال 

 .چرخۀ تولید و فعالیت بازخواهند گشت

واحد صنعتی جدید هم راه اندازی و وارد  1100عزیزمحمدی گفت: 

شغل  500هزار و  17جر به ایجاد چرخۀ تولید شده اند که این نیز من

 .شده است

این مسئول در خصوص تفویض اختیار بیشتر به استان ها برای تسریع 

در راه اندازی واحدهای صنعتی افزود: از بعد تفویض اختیار محدودیتی 

 استان در واحدها اندازی راه برای تومان میلیارد 15  نداریم و تا میزان

 .نندک گیری تصمیم توانند می ها

عزیزمحمدی گفت: ارتقای صادرات غیر نفتی از اولویت های ماست و  

برای این منظور اقدام به تاسیس شرکت های مدیریت صادرات کرده 

 .ایم

سجاد هاشمی رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد هم 

واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل داریم که نباید  6500گفت: حدود 

یشتر شوند باید آسیب شناسی کنیم که چرا این واحدها بگذاریم اینها ب

 .به این روز افتاده اند

هاشمی در ادامه صحبت هایش از مجلس و نمایندگان گله کرد و 

گفت: نمایندگان مجلس در این خصوص کم کاری کرده اند، االن 

بسیاری از واحدهای تولید تحت فشار مالیات مضاعف ارزش افزوده اند، 

 .ن قانون اصالح شود تا چند باره از واحدها اخذ نشودقرار بود ای

 بیشتر بخوانید

 400  کارگران داروگر برای بار سوم به تعطیالت اجباری

 رفتند

 35  درصد صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیل

 هستند

  /ساز در حالت  قطعه 100احتکار قطعات خودرو زیاد شد

 تعلیق یا تعطیل

 30 درصد کارخانجات آب معدنی تعطیل شدند 

: گفت سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز 

 بازگشته تولید به واحد 1057 فقط صنعتی واحد هزار 42 از که این

  .یست و انتظار ما بیشتر از این استن توجهی قابل آمار اند

این نماینده مجلس خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان ها  

برای راه اندازی سریع تر واحدهای تولیدی شد و درباره اصالح قانون 

ر مالیات بر ارزش افزوده گفت: مجلس در کنار تولیدکنندگان است و د

این جهت اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مدتها پیش شروع 

کرده که به مراحل نهایی رسیده و به زودی در صحن علنی طرح 

     )بازگشت به فهرست( .خواهد شد

 میلیون تن گذشت ۲۰تولید فوالد ایران از 
 (97آذر  4تسنیم  )خبرگزاری 

 
، انجمن جهانی آهن و خبرگزاری تسنیم ش خبرنگار اقتصادیبه گزار

درصدی تولید فوالد ایران  19فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد 

ماه نخست سال جاری میالدی با وجود تحریم های آمریکا خبر  10در 

 .داد

 17.303بالغ بر  2017ماه نخست سال  10در تولید فوالد ایران که 

ماه نخست سال جاری میالدی به  10میلیون تن گزارش شده بود در 

 .میلیون تن افزایش یافته است 20.59

ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به  10تولید فوالد جهان در 

میلیون تن  1502درصدی داشته و به  4.7مدت مشابه سال قبل رشد 

 .رسیده است

درصد تولید فوالد خاورمیانه را در این  77بر اساس این گزارش ایران 

 10دوره به خود اختصاص داده است. مجموع تولید فوالد خاورمیانه در 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  13با رشد  2018ماهه 

 .میلیون تن رسیده است 26.49

نسبت به مدت  در دهمین ماه سال جاری میالدی تولید فوالد ایران

میلیون تن رسیده  2.07درصد رشد داشته و به  10.6مشابه سال قبل 

 .است

 بیشتر بخوانید

  55برنامه افزایش ظرفیت تولید فوالد کشور به 

 1404میلیون تن تا 

 )بازگشت به فهرست(

 ولیدکننده پهپاد دنیاکشور برتر ت ۵ایران جزو 
 (97آذر  5تسنیم  )خبرگزاری 

 
 در ، سورنا ستاری خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 الزمه که این بر تاکید با ایران هوایی المللی بین نمایشگاه نهمین

http://tn.ai/1823201
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ش بخ بنیان دانش های تشرک به توجه  هوافضا صنعت توسعه

 بنیان دانش های شرکت توان از استفاده با خصوصی است، اظهار کرد:

 .یابیم دست بیشتری توسعه و رشد به توانیم می ها آپ استارت و

 الزم زمینه فضا و هوا های دانشگاه اندازی راه که با وی با یادآوری این

 شد، اهمفر کشور در هوایی نقل و حمل صنعت توسعه و رشد برای

 تولید پهپاد تواند می که است منطقه کشور اولین  : ایرانکرد تاکید

 .داریم قرار زمینه این در دنیا برتر کشور 5 جزو و کند

وی این را هم گفت که ارتباط نزدیک بین صنعت و دانشگاه برای 

 .توسعه صنعت حمل و نقل هوایی کشور مسئله ای بسیار ضروری است

 بیشتر بخوانید

 کلکسیون پهپادهای غنیمتی سپاه از آمریکا + عکس 

 9پهپاد"زاده: سپاه  سردار حاجی" -MQ  از آمریکا

 هستند "سیبل"غنیمت گرفته/ ناوهای آمریکا 

  فروند بالگرد به نیروی  6پهپاد و فروند  12وزارت دفاع

 انتظامی تحویل داد

 ؛ اولین عملیات "ضربت محرم|"گزارش اختصاصی

+  "افکن صاعقه بمب"مرزی پهپادهای سپاه با  برون

 عکس

  )بازگشت به فهرست(

ات فوالد به مشکل ادعای عضو انجمن فوالد؛ تولید و صادر

 خورد
 (97آذر  9تسنیم )خبرگزاری  

 
، با  خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی رضا شهرستانی در گفت

اشاره به اینکه امروز صنعت فوالد با چندین معضل اساسی روبرو است، 

ها باعث شده تا صادرات برای تولیدکنندگان  اظهار داشت: اعمال تحریم

گران نیز نقش  با زحمت بیشتری همراه شود. در این شرایط واسطه

پررنگی داشته و خواستار خرید ارزان فوالد هستند. درحالیکه هزینه 

 .تولید برای آنها بسیار گران تمام شده است

ادرات های ارسال جنس و انتقال پول در ص وی با بیان اینکه هزینه

فوالد بسیار باال شده است، افزود: همین موضوع عاملی شده تا 

 .تولیدکنندگان نتوانند محصوالت مازاد خود را صادر کنند

این عضو هیئت مدیره انجمن فوالد با تأکید براینکه متأسفانه در داخل 

اند، گفت:  نیز تولیدکنندگان ملزم به عرضه کل جنس در بورس شده

رس به فروش نرفت تولیدکننده مجاز است آنها را اگر محصولی در بو

صادر کند که این موضوع اصال برای تولیدکنندگان مناسب نیست . 

عالوه براین تأکید شده که ارزهای صادراتی از طریق سامانه نیما به 

کشور وارد شود که این موضوع اصال برای تولیدکنندگان به صرفه 

ار فوالد در ایران را لحاظ کرده نیست به عنوان نمونه گمرک قیمت باز

کند در نهایت تولیدکننده باید ارز  نیمایی تقسیم می نرخ ارز و بر میزان

را با رقم تعیین شده به کشور برگردانند این درحالی است که ممکن 

دالر  550یا  500الر فروخته اما باید د 450است تولیدکننده فوالد را 

 .به کشور برگرداند

های خود تصریح کرد: اولویت  شهرستانی در ادامه صحبت

تولیدکنندگان این است که نباید بگذارند صنعت فوالد بخوابد به همین 

جهت جلسات مختلفی را با بانک مرکزی و وزارت صنعت برگزار 

وز به گشایشی دست پیدا ایم تا مشکالت برطرف شود ولی هن کرده

 .ایم نکرده

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات در امر تولید گفت: ما 

کاالهای خود را با مشقت صادر می کنیم اگر فوالد صادر نشود مازاد 

تولید به کشور بازگشته و شاهد افت قیمتها، رقابت منفی و حتی 

م بود چرا که وقتی بازار کاهش تولید وبیکاری در سطح کشور خواهی

تقاضای کافی برای خرید فوالد نداشته باشد تولیدکننده ملزم به 

 .کاهش حجم تولید است

 8.5این عضو هیئت مدیره انجمن فوالد با اشاره به اینکه سال گذشته 

ها باید  میلیون تن فوالد صادر شده است، گفت: براساس هدفگذاری

پیدا کند اما با وجود این  حجم صادرات فوالد در کشور افزایش

  .ها میسر نیست مشکالت امکان تحقق برنامه

 بیشتر بخوانید

 موافقت شریعتمداری با مختومه شدن |اختصاصی

 پرونده تخلفات فوالدیها + سند

 ها را به خاطر  مختومه شدن پرونده تعزیراتی فوالدی

 آرامش مدیران مطرح کردم

 مکاتبه عجیب معاون وزیر با شریعتمداری |اختصاصی

 تعزیراتی فوالدیها + سند  برای تعلیق پرونده

 

    )بازگشت به فهرست(

 

 

 

 

http://tn.ai/1881788
http://tn.ai/1881788
http://tn.ai/1881618
http://tn.ai/1881618
http://tn.ai/1847844
http://tn.ai/1847844
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http://tn.ai/1841607
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 داران: صنعت چاپ راکد است رئیس صنف چاپخانه
 (97آذر  12تسنیم زاری )خبرگ 

 
نقی  علی ، ایرج استاد خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

المللی چاپ،  امروز در نشست خبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین

رکود زیادی  آالت تهران اظهار کرد: این صنعت با بندی و ماشین بسته

 .روبرو شده است

نقی تصریح کرد: در این شرایط ما درخواست داریم که در  استادعلی

های فرهنگی بیشتر از  های این چنینی فعالیت برگزاری نمایشگاه

های تجاری در  های تجاری مورد توجه قرار گیرد، زیرا فعالیت فعالیت

نیروهای این شرایط منفعت اقتصادی ندارد اما باید برای حفظ 

ها  های فرهنگی بیشتر توجه شود و این نمایشگاه متخصص به فعالیت

 .ادامه یابد

احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان نیز در این نشست گفت: 

 حضور سالجاری نمایشگاه در شرکت ایرانی 400شرکت خارجی و  45

 از ما که شده باعث ایرانی های شرکت تر پررنگ حضور و داشت خواهند

 .نباشیم شاهد سالجاری نمایشگاه در ریزشی ریالی نظر

جلیل غفاری رئیس اتحادیه صحافان نیز در این نشست گفت: با وجود 

رود و ما امیدواریم که  مشکالت فراوان در صنف ما اما کار پیش می

 .بتوانیم فعالیت خود به درستی پیگیری کنیم

دشان برای تجهیز وی گفت: تولیدکنندگان داخلی صنف ما قدرت خری

تر  و نوسازی صنایع خود کاهش یافته است و به همین منظور پیش

 .کنند اقدام به اورهال تجهیزات خود می

آالت از  بندی و ماشین بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت چاپ، بسته

المللی تهران برگزار  سالن در نمایشگاه بین 11آذر در  25تا  22

 .شود می

 بیشتر بخوانید

 بعدی ایران  آخرین دستاوردهای صنعت چاپ سه

 شود نمایش داده می

 بندی ایران از  های صنعت چاپ و بسته فراز و نشیب

 زبان فعاالن این عرصه

   )بازگشت به فهرست(

 

سازی  مسافربری با بومیشروع تولید هواپیمای 

 های ناوبری هوایی زیرساخت
 (97آذر  12تسنیم  )خبرگزاری 

 
سورنا ستاری در حاشیه  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

بری های ناو سازی زیرساخت نامه فاز اول بومی قرارداد و تفاهم 4امضای 

  هوایی ایران در خصوص تولید هواپیماهای مسافربری اظهار کرد در

ای وجود دارد و هر شرکتی و  این حوزه استانداردهای خاص سختگیرانه

 .کشوری قابلیت و توانایی ورود به این فضا را ندارد

های  نامه و قرارداد با شرکت تفاهم 4وی افزود: خوشبختانه امروز 

تواند شروع خوبی برای ورود به تولید  داخلی امضا شد که می

 .هواپیماهای مسافری باشد

وی تصریح کرد: بحث ساخت هواپیماهای مسافری موضوعی است که 

باید درباره آن بحث شود. ما در معاونت علمی و فناوری ریاست 

 .ای برای این موضوع نداریم جمهوری برنامه

اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عین حال 

های توانمند در این حوزه را  البته خیلی دنبال این هستیم که شرکت

 .صورت جدی تقویت کنیم به

ستاری همچنین گفت: ما محیط کسب و کار جدیدی را برای 

ها از  دانیم که این شرکت ایم این را می بنیان رقم زده های دانش شرکت

 .محیط کسب و کار بهتری برخوردار هستند

 بخوانیدبیشتر 

 های ناوبری هوایی ایران  سازی زیرساخت فاز اول بومی

 آغاز شد

  )بازگشت به فهرست( 

درصد ۷۰مبارزه صرف با پوشاک قاچاق کافی نیست، برای 

 تعطیلی تولید فکری کنیم
 (97آذر  21تسنیم )خبرگزاری  

 
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک  ، خبرگزاری تسنیم به گزارش

درباره طرح جمع آوری گسترده پوشاک قاچاق از اول دیماه گفت: 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1867890
http://tn.ai/1867890
http://tn.ai/1850143
http://tn.ai/1850143
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1890099
http://tn.ai/1890099
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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اتحادیه پوشاک مشتمل بر فروشنده و تولید کننده است که همیشه 

تاد مبارزه با قاچاق کاال بوده اند اتحادیه ها همگام با سیاست های س

ولی این کار به تنهایی کافی نیست. در این برهه از زمان تولید کننده 

درصد ظرفیت خالی دارد باید  70درصد کار می کند و  30با ظرفیت 

 .تولید کننده را از لحاظ مواد اولیه و نقدینگی حمایت کنیم

ی شد اما در گام اول باید او افزود: این طرح باید خیلی زودتر انجام م 

از تولیدکننده حمایت کنیم. اکثر تولید کننده و بنگاه های کوچک و 

بزرگ با کمبود پارچه، مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند که باید از 

این جهت حمایت شوند. حقوق کارگر و پرسنل نیز به تولیدی ها 

 .تحمیل شده است

تاثیر گذار باشد اما زیاد فراگیر  شیرازی با بیان اینکه این طرح شاید

نیست، گفت: چون گام اول در مقابله با کاالهای تقلبی است در درجه 

 .اول باید بستر مواد اولیه و نقدینگی فراهم شود

شیرازی در ادامه گفت: مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت 

هایی  مجوز پوشاک را برای برندها صادر می کند. اخیرا نیز هماهنگی

در مطالبه مجوز انجام شده است اما برندهای خارجی از اتحادیه 

 .کشوری مجوز می گیرند

او گفت: واردات بی رویه مشکل اصلی تولید کنندگان است اما با جمع 

آوری پوشاک قاچاق این ها به سمت بازار خانگی و زیرزمینی هدایت 

ننده فراهم باشد خواهد شد ولی اگر زمینه و بستر برای فعالیت تولید ک

و کاالی ایرانی به درستی در بازار عرضه شد، قطعا قاچاق کم و از بین 

 .خواهد رفت

هزار واحد تولید داریم که منتظر مواد  5شیرازی گفت: ما نزدیک به  

اولیه هستند که با حمایت از تولید می توانیم در کاهش قاچاق موثرتر 

 .باشیم

 

تا پایان سال نگران کمبود کاال نیستیم رئیس اتحادیه پوشاک افزود: ما 

و نگران شب عید نیستیم اما اگر مواد اولیه نباشد و تولید تعطیل شود 

 .نگران کننده است

 بیشتر بخوانید

 فروش پوشاک قاچاق به نام برند/ بازار ناظر ندارد 

 کسی به داد صنعت پوشاک نمی رسد؟/ دبیر  چرا

 ای برای تولید نداریم  اتحادیه نساجی: مواد اولیه

 خواند دولت دارد فاتحه صنعت پوشاک را می 

  زدن چوب حراج به منابع ارزی کشور با واردات

 پوشاک قاچاق

  )بازگشت به فهرست(

مدیرگروه ملی صنعتی فوالد: سومین خط تولید گروه ملی تا 

 پایان هفته جاری وارد مدار می شود
 (97آذر  23تسنیم )خبرگزاری  

 
مومی بانک ملی و به نقل از روابط ع خبرگزاری تسنیم به گزارش

کسری غفوری با تاکید بر اینکه هم اکنون تنها یک ماه از حقوق 

 210کارگران گروه ملی عقب افتاده افزود: تاکنون مبلغی بالغ بر 

 .ماه از حقوق معوق کارگران پرداخت شده است 2میلیارد ریال بابت 

 ورود مواد اولیه به شرکت

 300هزار تن به ارزش  9یزان وی با تایید خبر ورود مواد اولیه به م

میلیارد ریال به شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران، بیان کرد: 

درقراردادی که با شرکت فوالد خوزستان منعقد شده این میزان مواد 

 .اولیه از سه شنبه هفته جاری به این واحد صنعتی تحویل شد

جاری خط  مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران ادامه داد: در هفته

تولید میلگرد گروه ملی وارد مدار می شود و از بین خطوط پنچ گانه، 

 .سه خط فعالیت خواهند داشت

غفوری افزود: به منظور تداوم تولید و فعالیت خطوط، از محل فروش 

محصوالت به خرید مواد اولیه از شرکت فوالد خوزستان ادامه خواهیم 

 .داد

ازی دوباره دیگر خطوط کارخانه را وی مبلغ مورد نیاز برای راه اند

منوط به تامین هفت هزار میلیارد ریال نقدینگی دانست و یادآور شد: 

با توجه به توانایی که گروه ملی در زمینه تولید محصوالت فوالدی 

دارد در آینده دیگر فازهای کارخانه وارد مدار خواهند شد و از این 

 .اشته باشندبابت کارگران می توانند اطمینان خاطر د

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران در پاسخ به سوال خبرنگار 

ایرنا مبنی بر اینکه گفته می شود مافیا اجازه نمی دهد که گروه ملی 

به تولید بپردازد، گفت: طبیعی است که در هر فعالیت اقتصادی و 

ا تجازی رقبایی وجود داشته باشند اما به طور قطع چیزی به اسم مافی

و یا دیگر رقبا این توان را ندارند که در مقابل گروه ملی قد علم کنند و 

 .یا مانع تولید شوند

غفوری ادامه داد: این گروه فوالدی مجموعه ای از تمام محصوالت 

فوالدی است و با توجه به کیفیتی که در تولیدات این کارخانه وجود 

 .کرد دارد به زودی این موضوع را به همه ثابت خواهیم

وی در خصوص راهکار عملی برای پایان دادن به تجمعات کارگران، 

بیان کرد: گروه ملی صنعتی فوالد ایران خانه این کارگران است و از 

http://tn.ai/1886444
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آنها می خواهیم هرچه زودتر به خانه خود بازگردند تا در کنار هم به 

 .تولید و رفع مشکالت بپردازیم

سئوالن استانی و کشوری در وی با اشاره به حمایت های همه جانبه م

جهت رفع مشکالت کارخانه، افزود: خواست این کارگران برای دریافت 

حقوقشان مطالبه بحق و منطقی است ولی با پرداخت هایی که صورت 

 .گرفته انتظار داریم که آنها به کارخانه بازگردند

غفوری افزود: کارگران نگران آینده شغلی خود هستند و بر همین 

اید به آنها بگویم که با بازگشت آنها به محل کار می توانیم اساس ب

مشکالت را رفع کنیم و مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد که بر 

 .معیشت آنها تاثیر بگذارد

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری صورت گرفته موفق شدیم معوقات 

این  حقوقی کارگران را از هشت ماه و چهار ماه به یک ماه برسانیم که

امر ناشی از عزم موجود برای فعالیت جدی گروه ملی برای ادامه کار 

 .است

 ازسر گیری صادرات محصوالت فوالدی گروه ملی

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران همچنین از رفع مشکل کارت 

بازرگانی این شرکت خبر داد و گفت: با تالش و پیگیری که با همکاری 

ی ایران، امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اتاق استانداری، بانک مل

بازرگانی اهواز و اداره کل صنعت ، معدن و تجارت خوزستان صورت 

 .گرفت، کارت بازرگانی شرکت مجدد صادر خواهد شد

وی با اشاره به برگزاری نشست امروز برای صدور کارت بازرگانی در 

به مجوز اداره مالیات و استانداری افزود: برای صدور این کارت نیاز 

تامین اجتماعی بود که امروز موفق به اخذ مجوز مالیاتی شدیم و در 

چند روز آینده نیز اداره کل تامین اجتماعی مجوز خود را در این 

 .خصوص صادر می کند

غفوری یادآور شد: پس از دریافت این مجوز، اتاق بازرگانی اهواز قول 

ازرگانی گروه ملی را صادر و سپس ساعت کارت ب 48داده که در مدت 

می توانیم فرآیند صادرات محصوالت خود به خارج از کشور را آغاز 

 .کنیم

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران ادامه داد: یکی از بازارهای 

هدف ما کشور عراق است و با توجه با اینکه بازار صادراتی باعث می 

و به عنوان مثال محصولی که  شود ارزش افزوده محصول سه برابر شود

هزار ریال فروخته می شود با صادرات  35امروز در بازار کیلویی 

 .هزار ریال ارزش پیدا می کند 110کیلویی 

 پایان خوش ماجرای فوالد اکسین

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران که پیش از این از بازگشت 

خصوصی سازی خبر سهام این شرکت پس از فروش آن توسط سازمان 

داده بود، گفت:در برخی اخبار از واگذاری این سهام به فوالد مبارکه 

)بازگشت به  .اصفهان اشاره شده بود که به هیچ وجه صحت ندارد

  فهرست(

 تولید خودرو کمتر از نصف شد
 (97آذر  24تسنیم )خبرگزاری  

 
، تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با  خبرگزاری تسنیم به گزارش

 تولید مدت این در همچنین  درصدی همراه بوده است. 57.4کاهش 

 هزار 57 به 1396 ماه آبان در دستگاه 402 و هزار 135 از خودرو انواع

 .است یافته کاهش دستگاه 627 و

درصدی همراه بوده  58.2تولید انواع سواری با کاهش آبان ماه امسال 

هزار و  52دستگاه در آبان ماه سال گذشته به  135هزار و  126و از 

 73.2دستگاه رسیده است. در این مدت تولید انواع ون نیز  723

دستگاه  18به  1396دستگاه در آبان ماه  67درصد کاهش یافته و از 

 .کاهش یافته است

 7569درصدی همراه بوده و از  46وانت نیز با کاهش تولید انواع 

دستگاه رسیده است. آبان  4084دستگاه در آبان ماه سال گذشته به 

ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و 

به یک  1396دستگاه در آبان ماه  163درصدی از  99.4با افت 

 .دستگاه رسیده است

درصد کاهش یافته و  52.6امیونت، کامیون و کشنده نیز تولید انواع ک

دستگاه کاهش  637دستگاه در آبان ماه سال گذشته به  1345از 

باس افزایش  بوس و میدل یافته است. در این مدت تنها تولید مینی

به  1396دستگاه در آبان ماه  123درصدی از  33.3یافته و با رشد 

 .دستگاه رسیده است 164

 24.9اهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش در هشت م

هزار و سه دستگاه در هشت ماهه  960درصدی همراه بوده و از 

 .دستگاه کاهش یافته است 363هزار و  721نخست سال گذشته به 

 بیشتر بخوانید

  پاراف خودرویی جهانگیری خطاب به دژپسند و

ها برای فعاالن اقتصادی  ی/تحت تاثیر فضاسازیرحمان

 مشکل ایجاد نشود+سند

  آخرین وضعیت خودروهای در گمرک مانده/بیش از

 هزار خودرو وارداتی درگمرکات دپو شد10
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  ایی برای میلیون یورو بانکی و نیم 100تخصیص بیش از

 واردات خودرو/ وضعیت ارز تخصیصی مشخص نیست

  توجیهات رئیس سازمان حمایت برای افزایش قیمت

 هزار تومان شد 9تومانی،  3860خودرو/ دالرِ 

  روز/ خودرو رسماً گران 20تغییر نظر وزیر صنعت در 

 شد

  )بازگشت به فهرست(

های  های توربین سازی پره موفقیت ایران در داخلی

  نیروگاهی زودتر از برنامه
 (97آذر  25)خبرگزاری تسنیم  

 
رزطلب ، محسن ط خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در جشنواره 

پژوهش و فناوری وزارت نیرو اظهار داشت: ارتقای کمپرسور گازی 

ها بوده که موجب افزایش توان  از جمله این پروژه GEF 9 های توربین

مگاوات در نیروگاه شهید  8تولیدی بلوک سیکل ترکیبی به میزان 

روز توقف هر  3الی  2و برای انجام آن تنها نیاز به  رجایی شده است

 .واحد است

وی افزود: پروژه طراحی و ساخت پایلوت پکیج پرتال تصفیه پساب 

های مشترک برق حرارتی و  روغنی بر پایه فناوری نانو از دیگر پروژه

وزارت نیرو در این دوره بوده است که نتیجه آن دستیابی به روشی 

های تولید برق  دی برای تصفیه پساب روغنی نیروگاهعملیاتی و اقتصا

بر پایه نانوفناوری و ایجاد امکان بازچرخانی پساب در مقیاس پایلوت 

 .بوده است

وی خاطرنشان کرد: پروژه مشترک دیگر در زمینه توسعه وخودکفایی 

توسعه دانش فنی فرایند پوشش دهی با استفاده از مواد   صنعت برق،

نانوساختار بر پایه تیتانیوم بر روی پره توربین بخار با آلیاژی نیتریدی 

استفاده از تکنولوژی رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار باعث افزایش 

 .عمرکاری و کارایی توربین بخار شده است

های مهم دیگری که توسط همکاری پژوهشگاه  طرزطلب افزود: از اتفاق

سیده است، تدوین نیرو و همکاران شرکت برق حرارتی به نتیجه ر

دستورالعمل استفاده از فیلترهای نانو در تهیه مشخصات فنی فیلترها 

 .ها بوده است در زمان سفارش در نیروگاه

العمل ارزیابی صالحیت پیمانکاران  وی عنوان کرد: تدوین دستور

اندازی سامانه مر تبط نیز از  تعمیرات اساسی نیروگاهی حرارتی و راه

 .برق حرارتی در سال اخیر بوده است دیگر اقدامات شرکت

های ثابت و  طزرطلب تاکید کرد: تحقق ساخت داخل نمودن پره

از  98های واحدهای نیروگاهی کشور تا سال  متحرک تمامی توربین

 .اهداف شرکت برق حرارتی بوده که صددرصد محقق شده است

اضا های تحقیقاتی تق مدیرعامل شرکت برق حرارتی در ارتباط با پروژه

اولویت سامانه سیب به  160محور نیروگاهی خاطرنشان کرد: از میان 

میلیارد تومان 5پروژه اولویت اصلی داده شده است و در این رابطه  75

 .تخصیص منابع نیز صورت گرفته است

های فناوری و انعقاد قرارداد و تحویل  وی افزود: حمایت از پروژه

دارای قابلیت استفاده در  پرداخت به سازندگان محصوالتی که پیش

هاست، از دیگر تصمیمات برق حرارتی در یک سال اخیر بوده  نیروگاه

 .است

 بیشتر بخوانید

  90صنعت برق ایران تحریم پذیر نیست/ خودکفایی 

 درصدی در تأمین تجهیزات برق داریم

راد مولد  تای"دستگاه  طرزطلب همچنین از انتخاب پروژه ساخت یک

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به عنوان یکی از  V93.0 "کرافت

های منتخب وزارت نیرو درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت  پروژه

نیرو خبر داد و گفت: طراحی و ساخت این پروژه با استفاده از پتانسیل 

ماه انجام و باعث صرفه  9و دانش فنی مهندسان داخلی در مدت 

 .هزار یورویی در منابع مالی شده است20یی جو

 وی خاطرنشان کرد: تای راد ساخته شده پس از نصب بر روی مولد

G11  اردیبهشت ماه  23کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از تاریخ

ساعت کارکرد  4000مورد بهره برداری قرار گرفت و تاکنون  97

 .داشته است

پروژه اساسی  5تی شدن مدیرعامل شرکت برق حرارتی از عملیا

ساخت داخل با همکاری پژوهشگاه نیرو خبر داد و گفت: این شرکت 

 16برای پیاده سازی نظام مدیریت پژوهش در شرکت برق حرارتی 

دار مربوطه را  پروژه اولویت 50کمیته راهبری اسناد تشکیل و بیش از 

      )بازگشت به فهرست(  .ها ابالغ کرده است برای اجرا در نیروگاه
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اندازی  زودی راه واحد تولید گوگرد پاالیشگاه یازدهم به

 شود می
 (97آذر  28)خبرگزاری تسنیم  

 
وگو  محمد سعیدیان، سرپرست پاالیشگاه یازدهم پارس جنوبی در گفت

اندازی شدن واحد  از آماده راه رگزاری تسنیمخب با خبرنگار اقتصادی

اندازی این واحد  تولید گوگرد پاالیشگاه یازدهم خبر داد و گفت: راه

 .اهمیت بسیاری از منظر زیست محیطی دارد

 13وی افزود: با تکمیل واحد تولید گوگرد الزامات محیط زیستی فاز 

دهای مربوطه پارس جنوبی تحت کنترل قرار گرفته و به سمت استاندار

 .حرکت خواهیم کرد

در مقایسه با سایر  13های فاز  سعیدیان در ادامه به شاخص

اندازی پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: یکی  های در حال راه پاالیشگاه

اندازی با سایر فازها متمایز  از مواردی که این فاز را در مرحله راه

ی سایر واحدهای انداز پیش از راه F&G اندازی واحد کند، راه می

اندازی این واحد باعث افزایش ایمنی پاالیشگاه  پاالیشگاه است که راه

 .شود اندازی می در حین راه

سرپرست پاالیشگاه یازدهم پارس جنوبی تصریح کرد: با آماده به کار 

اندازی و  نیازهای مورد نیاز برای پیش راه تمام پیش F&G شدن واحد

 .کامل تحت کنترل و مدیریت استاندازی هر واحد به طور  راه

پارس جنوبی به منظور  13طبق اعالم مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز 

هزار بشکه میعانات گازی و  75میلیون مترمکعب گاز،  50تولید روزانه 

تن گاز مایع و دو هزار و  900هزار و  2تن گوگرد و تولید ساالنه  400

 .پایانی تکمیل است تن اتان در دست اجرا بوده و در مراحل 750

مطابق طراحی، برای تامین خوراک مورد نیاز پاالیشگاه یازدهم پارس 

حلقه چاه در نظر گرفته شده است که در حال  38جنوبی در مجموع 

حلقه چاه خوراک دو  13از طریق  D و B حاضر با نصب سکوهای

 .شود تامین می 13ردیف گازی فاز 

 بیشتر بخوانید

   پارس جنوبی در  13نصب دومین سکوی گازی فاز

  های خلیج فارس+ تصاویر آب

  )بازگشت به فهرست(

 

 دام
 صادرات مرغ و شش قلم کاالی مصرفی ممنوع شد+جدول

 (97آذر  10تسنیم )خبرگزاری  

 
، وزارت صنعت،معدن و  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 کاالی ردیف 7 صادرات ممنوعیت از گمرک به نامهای ارسال با تجارت

 .داد خبر تعرفه دریف 33 قالب در مصرفی

 ،(شیر پروتیئن) کازئین شکر، الستیک، مرغ، بر این اساس صادرات

 انواع و پنیر آب و شیر مشتقات انواع بندی، بسته برای کیسه و جوال

 .شد ممنوع حسابداری و مشق دفترچه

بنابراین گزارش با توجه به نیاز بازار داخلی به این کاالها و انجام 

صادرات بی رویه و از طرفی اختصاص یارنه و ارز دولتی برای تولید این 

وع محصوالت، دولت خروج این کاالها از کشور در قالب صادرات را ممن

 .کرد
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 بیشتر بخوانید

 4.5  میلیون تن کاالی اساسی در مرحله ترخیص و یا

 تأمین ارز قرار دارد

 10  ماهه وارد کشور شد7میلیون تن کاالی اساسی 

 

 )بازگشت به فهرست(

 شکل واردات گوشت از هند و برزیل را حل کنددولت م
 (97آذر  12تسنیم )خبرگزاری  

 
خبرگزاری  وگو با خبرنگار اقتصادی عبدالرزاق علیمردانی در گفت

درصد از نیاز مواد اولیه  45، با اشاره به اینکه در حال حاضر  تسنیم

درصد از محل  55های گوشتی از داخل و  کنندگان فراوردهتولید

شود، اظهار داشت: تولیدکنندگان این حوزه  واردات تأمین می

 .کنند می وارد برزیل و هند از را خود نیاز مورد  گوشت

های گوشتی کشور با بیان اینکه متأسفانه  رئیس انجمن فراورده

پول حواله کنند، تولیدکنندگان نمی توانند برای خریدهای خود 

 اتمام با اما است واحدها اختیار در تولید نیاز مورد گوشت فعالً  افزود:

 .کنیم تولید گوشت کدام با دانیم نمی آنها

هایی برای حل این موضوع داده  علی مردانی اضافه کرد: مسئولین وعده

 .اند که امیدواریم حل شود

 و کارگری ی،بند بسته های هزینه افزایش وی با اعالم اینکه

 اخیر ماه 2 در گوشتی های فراورده قیمت تا شده باعث افزودنی  مواد

 های گوشت خرید عدم صورت در: گفت کند، پیدا افزایش درصد 20

قیمت  بیشتر افزایش و تولید کاهش شاهد آینده در وارداتی

 .های گوشتی خواهیم بود فراورده

 بیشتر بخوانید

  درصد  24.2تورم تولیدکننده در تابستان امسال به

 رسید

  تولیدکنندگان اکسیژن کم آورده اند/ فکری به حال

 دیون معوق واحدهای تولیدی کنید

  غ هزار تومانی مر 11ادعای رئیس انجمن مرغ؛ با قیمت

 اند، هم تولیدکننده هم مردم راضی

 )بازگشت به فهرست( 

است « درآوردی من»توزیع گوشت منجمد با کارت ملی 

 +تصویر
 (97آذر  19تسنیم )خبرگزاری  

 
ه میو ، سازمان میادین خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 اعالم ای اطالعیه نصب با  و تره بار به تازگی در اقدامی عجیب

 سرپرستان ملی کارت ارائه با تنها بازاری تنظیم قرمز گوشت  که کرده

 .شود می عرضه یکبار روز 30 هر و خانوار

 بازار تنظیم های گوشت این که فروشگاههایی برخی این رویداد در

برای ارائه هر بسته گوشت  و است شده مشاهده زنی کنند می عرضه

   .قرمز منجمد، شماره کارت ملی افراد را یادداشت میکنند

   ارائه گوشت منجمد با کارت ملی من درآوردی است

 در ای زنجیره های فروشگاه کشوری اتحادیه رئیس فخریان امیرخسرو

 و بار تره و میوه میادین: کرد اظهار ارتباط این در تسنیم با گفتگو

 عمل این کنند می برزیلی گوشت توزیع به اقدام که فروشگاهها برخی

   .اند آورده در خودشان از را

ای اجازه این کار را به  زنجیره های فروشگاه کشوری وی افزود: اتحادیه

 .اند نکرده کار این به اقدام ما اعضای و  اعضای خود نمی دهد

 بیشتر بخوانید

 فروشی  تعزیرات حکومتی تهران با هر نوع گران|تهران

 کند گوشت قرمز برخورد می

  

 منجمد گوشت : گفت ای زنجیره های فروشگاه کشوری رئیس اتحادیه

 اما گیرد می قرار  ای زنجیره های فروشگاه اختیار در بازاری تنظیم

 بتوانیم که نیست ای زهاندا به گیرد می قرار ما اختیار در که حجمی

 .شود می توزیع بیاید موقع هر و کنیم توزیع را آن گسترده صورت به
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  )بازگشت به فهرست(

اعتراض مرغداران به قیمت دستوری مرغ در نامه به رئیس 

 جمهور
 (97آذر  21)خبرگزاری تسنیم  

 
، سه تشکل بخش  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 کشاورزی تعاونی های شرکت سراسری اتحادیه طیور کشور شامل

 روزه یک جوجه تولیدکنندگان صنفی انجمن ایران، گوشتی مرغداران

 ای نامه ، مرغ گوشت تولید ای زنجیره های شرکت های انجمن و

 اسالمی جمهوری ریاست روحانی حسن السالم حجت به سرگشاده

 .به شرح زیر است آن متن.نوشتند ایران

ها و کلیه اقالم،  احتراما همانطور که استحضار دارید قیمت نهاده

خدمات و عوامل تولید گوشت مرغ شامل ذرت، کنجاله، سویا، کرایه 

وها، ها( دار ها )مواد معدنی و ویتامین حمل مواد اولیه، انواع ریزمغذی

درصد افزایش  100بندی به تدریج تا  ها، کارتن و نایلون بسته واکسن

های  های اخیر، قیمت داشته و به رغم تالش دولت محترم طی ماه

ها و خدمات مورد نیاز تولید گوشت مرغ به طور لجام گسیخته  نهاده

 .افزایش یافته است

ها اختالل در  ترین علت افزایش قیمت هر یک از نهاده از آنجا که اصلی

باشد، ادامه شرایط موجود کشور حاکی از  تامین و عرضه آنها می

انداز تیره و تاری برای ادامه تولید این محصوالت اساسی و  چشم

باشد. بدیه است تولیدکنندگان محصوالت طیور متاثر از  استراتژیک می

ها و مواد اولیه  وضعیت موجود از جمله کمبود و افزایش قیمت نهاده

های غیرکارشناسی و دستوری گوشت مرغ به ویژه  ولید، ابالغ قیمتت

های ذیربط )مصوبه سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم  در غیاب تشکل

( به رغم میل باطنی و به اجبار راهی غیر از خروج 98/7/23بازار مورخ 

تدریجی از چرخه تولید که سبب کاهش عرضه و طبیعتا افزایش بیش 

 .گردد، پیش رو ندارند مرغ میاز حد قیمت گوشت 

از آن مقام محترم استدعا دارد دستور فرمایند کارگروه تنظیم بازار 

های مورد نیاز  ضمن برطرف کردن اختالالت تامین عرضه و حمل نهاده

تولید، فورا در خصوص قیمت ابالغی گوشت مرغ تجدید نظر نموده و 

حفظ قیمت  ها را برای استمرار تولید و قیمت پیشنهادی تشکل

 .کارشناسی مدنظر و اقدام قرار دهد

 بیشتر بخوانید

  تومان رسید 12600قیمت هرکیلوگرم مرغ به 
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  تومان عبور کرد 12000قیمت هر کیلوگرم مرغ از 

  تخم مرغ در صدر جدول گرانی های هفته/ مرغ و

 کدام کاال ارزان شد؟

 
 )بازگشت به فهرست(

 تأمین مالی موفق صنعت طیور از مسیر بورس کاال
 (97آذر  25)خبرگزاری تسنیم  

 
، عرضه اولیه اوراق  رگزاری تسنیمخب به گزارش خبرنگار اقتصادی

سلف موازی استاندارد مرغ منجمد در حالی با هدف تأمین سرمایه در 

هزار و  206تعداد  پرور به گردش شرکت گسترش و توسعه صنایع به

قرارداد روز گذشته انجام شد که این تعداد قرارداد با قیمت  733

کیلوگرمی، 20قرارداد ریال در هر  653هزار و  297میلیون و  2پایانی 

فروش رسید  پرور با موفقیت به از طریق شرکت کارگزاری پیشگامان به

 میلیارد ریال را رقم زد. 475و معامله این تعداد قرارداد ارزشی بیش از 

آذرماه  25افزاید: معامالت ثانویه این اوراق از تاریخ  این گزارش می

 امه خواهد داشت.مدت یک سال اد به 98آذرماه سال  24جاری تا 

طبق اطالعیه عرضه، قیمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه برابر 

درصد و بازدهی این اوراق در  2است با قیمت بازار با دامنه مظنه 

سررسید در دو حالت قابل تبیین است، بر این اساس در صورتی که 

 118.5قیمت  دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به

درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق اقدام کنند، این اوراق 

درصدی 18.5ساله حداقل  گذاران بازدهی یک در سررسید برای سرمایه

 خواهد داشت.

این در شرایطی است که در صورتی که شرکت گسترش و توسعه 

درصد  119قیمت  پرور نسبت به اعمال اختیار خرید خود به صنایع به

ایه در عرضه اولیه در سررسید اوراق اقدام کند، بازدهی ساالنه قیمت پ

 درصد خواهد بود. 19اوراق سلف در سررسید حداکثر 

 بیشتر بخوانید

 واسطه فعالیت بورس کاال تحقق شفافیت اقتصادی به 

 کشاورزی با تمرکز معامالت در  حمایت اصولی از بخش

 بورس کاال

 ای در  زمان تحویل قراردادهای آتی زعفران رشته

 بورس کاال اعالم شد

 )بازگشت به فهرست(

 خدمات
 ضرورت ورود تکنولوژی های جدید به صنعت بیمه

 (97آذر  6تسنیم  خبرگزاری) 

 
، امیر صفری رییس  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

پژوهشکده بیمه صبح امروز )سه شنبه( و در نشست خبری بیست و 

صنعت بیمه، "پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه که با محوریت 

ر می شود، گفت: محور اصلی همایش برگزا "نوآوری و فناوری اطالعات

امسال اینشورتک ها هستند، زیرا چالش اصلی صنعت بیمه ایران و 

 .جهان فناوری اطالعات است

وی با بیان اینکه فناوری اطالعات صنعت بانکداری و بازار سرمایه را 

نیز دستخوش تغییرات اساسی کرده است، افزود: نیروهای جدیدی که 
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وند، از فناوری اطالعات بهره مند هستند و وارد صنعت بیمه می ش

 .روش های سنتی دیگر جوابگوی نیازهای بیمه گذاران نیست

رییس پژوهشکده بیمه جوانان خالق و با تحصیالت مرتبط با فناوری 

اطالعات صنایع مالی را با تغییرات مهم و چشمگیری مواجه کرده اند، 

زش بیمه اثرات زیادی ادامه داد: آثار اینشورتک ها روی زنجیره ار

داشته و هیچ بخشی از این زنجیره نیست که تحت تاثیر این موضوع 

 .قرار نگیرد

صفری خاطرنشان کرد که طی سال های آینده تخصص های سنتی 

جای خود را به فناوری اطالعات خواهند داد. اینشورتک ها در حال 

اشند زیرا ورود به صنعت بیمه است و فعاالن صنعت بیمه باید آماده ب

 .در غیر اینصورت غافلگیر خواهند شد

وی به عنوان نمونه اظهار داشت می توان از طریق پهپادها می توان 

ارزیابی خسارت از زلزله، سیل و آتش سوزی را داشت. رییس 

پژوهشکده بیمه ادامه داد: از فناوری بالکچین و ارزهای رمزنگار می 

ها می توانند قراردادهای  تتوان در صنعت بیمه استفاده کرد و شرک

خود به ویژه در زمینه اتکایی بین المللی برای اجتناب از تبادل ارز 

 .فیزیکی استفاده کنند

ها نام برد که شرکت ها می  صفری از رگ تک ها از دیگر ایشورتک

توانند مقررات فراوان را ارزیابی کرده و سیستم انحراف از عدم تطابق 

پژوهشکده بیمه اظهار داشت بیمه مرکزی ها را هشدار دهد. رییس 

قصد دارد تا در همایش امسال بداند چگونه می توان از استارتآپ ها در 

 .صنعت بیمه استفاده کرد و خالهای قانونی آن کدام هستند

ها برای  وی افزود: برخی از شرکت های بیمه داخلی از اینشورتک

ر بیمه گذار بهره ارزیابی ریسک و برآورد نرخ متفاوت بیمه برای ه

 همایش به مقاله 200برداری می کنند. صفری با بیان اینکه بیش از 

 به مقاالت ارسال رشد درصد 23 امسال: گفت است، رسیده امسال

ل قبل داشتیم و چهار داور بدون مشخص بودن سا به نسبت را همایش

 .نام ارسال کنندگان، مقاالت را بررسی کرده اند

امسال در کنار غرفه شرکت های بیمه، برخی  وی خاطرنشان کرد که

آپ ها نیز غرفه دارند و محصوالت خود را به نمایش می  استارت

گذارند. بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه قرار است با 

آذرماه  13در روز  "صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطالعات"محوریت 

ر اقتصاد و وزیر ارتباطات و و روز بیمه در برج میالد تهران با حضور وزی

 .فناوری اطالعات برگزار شود

 فعال امکان استفاده از رمزارزها برای مبادالت اتکایی نیست**

صفری در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ارزهای دیجیتال برای 

مبادالت اتکایی و اینکه آیا طرف های خارجی تمایل به دریافت حق 

ند یا نه؟ گفت: بانک مرکزی هنوز ضوابطی بیمه خود به رمزارزها هست

برای استفاده از ارزهای دیجیتالی اعالم نکرده، اما با این حال خود به 

 .دنبال تولید اولین ارزرمز ملی است

وی با بیان اینکه شاید بانک مرکزی به دنبال جا انداختن رمزارز ملی 

د: برای انجام مبادالت با طرف های تجاری خود است، تصریح کر

طرحی را در پژوهشکده بیمه اجرا کردیم که آیا می توان از رمزارزها 

 برای عملیات اتکایی استفاده کرد یا نه؟

رییس پژوهشکده بیمه ادامه داد: تحقیقات ما نشان داد که برای 

استفاده از رمزارزها در عملیات اتکایی چالش های مختلفی وجود دارد 

 .به دریافت حق بیمه خود است که از جمله آنها تمایل طرف خارجی

صفری با بیان اینکه به هر حال باید فضای دوردست تر و افق دورتر را 

ببینیم، افزود: شاید روز اولی که بیت کوین به عنوان اولین ارز 

دیجیتالی عرضه شد کسی فکر نمی کرد که به سرعت این ارزها جای 

 .دارد وجود مزارزر 1600خود را باز کنند تا جایی که امروز بیش از 

وی با بیان اینکه نتایج تحقیقات پژوهشکده بیمه در زمینه استفاده از 

رمزارزها برای عملیات اتکایی خارجی بزودی منتشر خواهد شد، اظهار 

داشت: نتایج تحقیقات ما نشان داد که در حال حاضر امکان استفاده از 

 .رمزارزها برای مبادالت اتکایی نیست

بیمه همچنین از تشکیل کارگروه بررسی مقررات و  رییس پژوهشکده

قوانین فعالیت استارت آپ ها در صنعت بیمه خبر داد. وی افزود: در 

این کمیته از صاحبنظران دانشگاهی، شبکه فروش و مدیران ارشد 

 )بازگشت به فهرست( .بیمه ای دعوت به همکاری شده است

از مردم با قیمت هر کیلووات ساعت خرید برق خورشیدی 

 تومان ۸۰۰
 (97آذر  6تسنیم خبرگزاری ) 

 
، حسین صبوری  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در نشستی خبری اظهار 

 13میلیون مشترک داریم که این تعداد،  4.5داشت: در شهر تهران 

 .درصد مشترکان برق کل کشور را شامل می شود

هزار دستگاه  18هزار کیلومتر شبکه توزیع و  32وی افزود: همچنین 

پست برق داریم که این اعداد از بزرگی کار در بخش توزیع برق تهران 

وزی هزار نفر شاغل به صورت شبانه ر 6حکایت دارد به طوری که 

 .میلیون مشترک را برعهده دارند 4.5مسئولیت تأمین برق 
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 90مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ تصریح کرد: بیش از 

درصد خدمات فروش و پس از فروش به مشترکان به صورت 

غیرحضوری انجام می شود که این موضوع موجب جلوگیری از بخش 

تبع آن کاهش تردد مردم عظیمی از مراجعات مردم به ادارات برق و به 

 .در شهر شده است

درصد مشترکان برق در کالنشهر تهران  76صبوری با بیان اینکه 

درصد مشترکان خانگی در تهران  80مشترکان خانگی هستند، گفت: 

کیلووات ساعت است، رعایت می کنند  300الگوی مصرف را که ماهانه 

مصرف برق می  درصد مشترکان خانگی بیش از الگو، به 20و تنها 

 .پردازند

وی افزود: در خصوص برخورد با مشترکان پرمصرف، تا امروز مصوبه 

جدیدی به ما ابالغ نشده، البته وزارت نیرو به منظور افزایش تعرفه 

مشترکان پرمصرف پیشنهاداتی داشته که هنوز این پیشنهادات در 

 .مرحله بررسی است

ب، ما تا اطالع ثانوی برای وی ادامه داد: در زمینه هزینه های انشعا

 .افزایش تعرفه حق انشعاب برنامه ای نداریم

 بیشتر بخوانید

  یارانه نقدی یا تخفیف روی قبض برق؛ چاره کدام

 است؟

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه ساالنه در زمان 

صرف برق هستیم، گفت: پیک مصرف درصد شاهد افزایش م 5پیک، 

مگاوات بود که پیش  666هزار و  4به میزان  96برق تهران در تابستان 

پیک مصرف برق در  97بینی می شد با ادامه این روند، در تابستان 

مگاوات برسد، اما با اعمال راهکارهای  4900این کالنشهر به بیش از 

 97در تابستان متعددی در بخش مدیریت مصرف، پیک مصرف برق 

 .مگاوات رسید 4560در تهران به 

مگاواتی مصرف برق  650نیز کاهش  98وی افزود: برای پیک تابستان 

با اعمال راهکارهای مدیریت مصرف در برنامه قرار دارد که در این 

میلیون المپ فلورسنت در  5بخش، یکی از اقدامات ما جایگزینی 

 .مصرف است ادارات با المپ های کم

وری در خصوص برنامه خرید برق از مردم اذعان داشت: در تهران صب

های مسکونی با مراجعه با ادارات توزیع برق،  برخی سازندگان برج

ها و همچنین نمای آنها به  های الزم را برای تجهیز بام برج هماهنگی

های خورشیدی را انجام داده اند تا هم برق مجتمع مسکونی خود  پنل

 .و هم بتوانند مازاد برق تولیدی را به ما بفروشندرا تأمین کنند 

های خورشیدی واحدهای  وی ادامه داد: برق مازاد تولیدی در پنل

تومان در هر کیلووات ساعت می خریم و هر  800مسکونی را با قیمت 

های خورشیدی و فروش برق  مشترک خانگی که راغب به نصب پنل

تواند با مراجعه به ادارات های توزیع برق باشد می  مازاد به شرکت

توزیع برق در هر منطقه، در این خصوص مشاوره گرفته و کسب اطالع 

 .کند

مگاوات ظرفیت نیروگاههای  1500صبوری خاطرنشان کرد: تا امروز 

 1500خورشیدی در تهران احداث شده و در مدار بهره برداری است و 

ارداد و نصب مگاوات ظرفیت جدید در این بخش در مرحله انعقاد قر

 .است

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در خصوص میزان 

های هر مشترک تهرانی در طول سال گفت: مدت زمان  خاموشی

خاموشی به ازای هر مشترک در طول سال در کالنشهر تهران در سال 

 161به  96دقیقه بود که این رقم در پایان سال  310به میزان  94

هایی برای کاهش بیش از پیش آن در دست اجرا  دقیقه رسید و برنامه

 .است

صبوری در پاسخ به سوالی در خصوص تأمین تجهیزات بخش توزیع 

ها اذعان داشت: در بخش توزیع برق، هیچ  برق در زمان تحریم

درصد  100کمبودی در زمینه تأمین تجهیزات و مهندسی نداریم و 

)بازگشت  .ین می شودتجهیزات در داخل کشور و به وفور تولید و تأم

  به فهرست(

 دولت بزرگترین مانع توسعه ریلی کشور است
 (97آذر  12تسنیم  برگزاری)خ 

 
قلی اهلل قلی زاده عضو کمیسیون  ، خبرگزاری تسنیم به گزارش

 باالی اهمیت بدلیل:  گفت خبری ویژه گفتگوی در مجلس عمران

 یک بود قرار کشور در آهن خطوط ساخت زیر آهن راه مقوله و موضوع

 هنوز تاکنون که یابد اختصاص بخش این به نفتی درآمدهای از درصد

 . است نگرفته صورت تخصیص

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی هم گفت: رفع گلوگاه 

 . هن کشور اولویت ما بود که انجام شدهای ظرفیتی شبکه راه آ

 و افزایش و موجود خطوط کردن خط دو: افزود سعید محمدزاده

 آنها های پروژه که بود ها اولویت دیگر از قطار های ایستگاه گسترش

 . است اقدام است در

حسین قماشی رئیس انجمن صنایع ریلی کشور هم گفت : در حال 

 50تجهیزات ریلی حدود حاضر برخی شرکت های خصوصی ساخت 

http://tn.ai/1670302
http://tn.ai/1670302
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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درصد ظرفیت بالاستفاده دارند و دلیل آن هم مشکل در تامین 

 . نقدینگی بیان شده است البته مطالباتی هم از دولت وجود دارد

محمد زاده معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری 

سرمایه گذاری ریلی را می توان  توسعه اصلی مانع: گفت اسالمی ایران

یازمندی به سرمایه جدی عنوان کرد، الزمه رفع این مانع رفتن به ن

 .سوی تسهیالتی با طول بلند و ارزان قیمت

 کشور ریلی توسعه راه در مانع بزرگترین دولت اهلل قلی زاده هم گفت :

ی باالدست اسناد در البته ندارد وجود توسعه برای جدی عزم چون است

 . ا در عمل چیزی وجود نداردرد پای عزم جدی دیده می شود ام

محمد زاده گفت : وقتی در شرایط کنونی قیمت سوخت در کشور 

تومان است طبیعتاً مزیتی برای خط ریلی کشور نمی ماند مزیت  350

 . ریل در ارزان بودن است

او افزود : امروزه در کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا و آلمان 

درصد است و این رقم در  20دود سهم بار حمل و نقل بر روی ریل ح

 .درصد رسیده است 13ایران به 

 بیشتر بخوانید

 های  آمادگی راه آهن برای زمستان/اتمام پروژه

 بهسازی خدمات به مسافران تا پایان سال

 یت خود در ایران شرکت راه آهن دولتی آلمان به فعال

 دهد خاتمه می

غضنفر صفاری راد قائم مقام شرکت واگن سازی پارس هم در ارتباط 

 30تلفنی با این برنامه گفت : واگن سازی پارس در حال حاضر با 

درصد ظرفیت در ساخت مشغول به کار است اما توان رفع نیازمندی 

 . های ریلی مسافری و باری کشور را داریم

د : البته یکی از مشکالت و موانع بر سر راه بهره برداری از او ادامه دا

ظرفیت کامل را می توان اعطاء تسهیالت ارزان قیمت به بهره برداران 

عنوان کرد مانع بعدی عدم توسعه زیر ساخت برای بهره برداری از 

واگن های تولیدی است البته عدم توجه به توان تولید داخل از سوی 

فراموش کرد طول عمر واگن های تولید داخل  دولت را هم نباید

 . حدوداً دو برابر واگن های وارداتی روسی است

 محصوالت: داد پاسخ اینگونه شده مطرح موضوعات محمد زاده به

 داخلی نقدی خریداران که ندارد زیبایی و جذابیت آنقدر داخلی تولید

ج ساله ان روسی محصوالتش را با اقساط پنفروشندگ اما کند جذب را

 .و بدون دریافت پیش پرداخت می فروشد

 واردات و داخل محصوالت نرفتن فروش دلیل اهلل قلی زاده هم گفت:

 تولید از حمایتشان و خود نقش ها بانک که است این روسی های واگن

 روی داران بنگاه به خودشان ها بانک ، کنند نمی ایفا را کنندگان

 . آورده اند

 صنعت توسعه برداری بهره برای زیادی های هحلق قماشی هم گفت :

 نیازمند بخش این توسعه و برداری بهره البته دارد وجود کشور ریلی

 )بازگشت به فهرست( . است الزم مالی تامین

 متفرقه
درصد  ۱۰۰تا  ۴۰گزارش رسمی مرکز آمار/ رسوخ تورم 

 های مردم + جدول بر سر سفره
 (97آذر  5تسنیم ری خبرگزا) 

 
، مرکز آمار ایران در  خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ای آبان ماه سال جاری در مقایسه با آبان سال گذشته  حالی تورم نقطه

کرد که متوسط تورم در اقالم خوراکی و درصد اعالم  34.9را 

 .درصد افزایش یافته است 48آشامیدنی در آبان ماه امسال به 

ای اقالم خوراکی و آشامیدنی در گزارش مرکز  بررسی جدول تورم نقطه

درصد،  50آمار ایران حاکی است، افزایش قیمت انواع گوشت باالی 

 .درصد بوده است 70 درصد و میوه و خشکبار باالی 60ها باالی  ماهی

ای محصوالت خوراکی  بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه

 .درصد رسیده است 100نشده هم به مرز  بندی طبقه

 بیشتر بخوانید

 ها را جبران   نماینده کارگران: کارفرمایان با تورم هزینه

 کردند ولی سُفره کارگران نصف شد

 بینی جدید پیشIMF   و تورم  1.5از رشد منفی

 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری29.6

  درصد  15.7درآمدها  و تورم کم 17.7تورم دهک دهم

 شد

 :جدول تورم اقالم خوراکی را در ادامه ببینید

 
  )بازگشت به فهرست(

http://tn.ai/1875707
http://tn.ai/1875707
http://tn.ai/1804184
http://tn.ai/1804184
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
http://tn.ai/1878366
http://tn.ai/1878366
http://tn.ai/1874549
http://tn.ai/1874549
http://tn.ai/1861834
http://tn.ai/1861834
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 همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی بهمن ماه برگزار می شود
 (97آذر  19)خبرگزاری تسنیم  

 
، در ادامه برگزاری چهار همایش ساالنه  خبرگزاری تسنیم به گزارش

اقتصاد مقاومتی، پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با عنوان 

بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. « نانرژی؛ پیشران اقتصاد ایرا»

این همایش ساالنه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری 

دیگر نهادها از جمله مجلس و دولت برگزار می شود. دبیرخانه این 

 .همایش نیز در مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد

بهمن ماه و در ایام مقارن همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هر ساله در 

با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تصویب سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی برگزار می شود و طی آن، زمینه برای رصد و پایش 

اقتصاد مقاومتی در کشور، تقویت پایه های علمی و پژوهشی اقتصاد 

تی با مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاوم

 حضور همه فعاالن این حوزه فراهم می گردد.

رویکرد این همایش ها سیاست پژوهی و عملیات پژوهی است و هر 

سال یک موضوع محوری را مدنظر قرار می دهد تا راهکارهای الزم در 

آن حوزه را با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد طرح و بررسی نماید. در 

ضوع محوری این همایش قرار سال جاری موضوع انرژی به عنوان مو

 محور در نظر گرفته شده است. 5گرفته و برای بررسی آن 

 فرآیند ارائه آثار و کمیته علمی همایش پنجم اقتصاد مقاومتی

 1فعاالن حوزه انرژی فرصت دارند جهت نقش آفرینی در این رویداد تا 

 دی ماه چکیده آثار خود را ارسال نمایند تا در صورت تایید کمیته

بهمن ماه ارائه شود. آثار  10علمی همایش، اصل مقاله سیاستی تا 

برگزیده همایش عالوه بر چاپ در کتابچه همایش، در نشریه 

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری نیز منتشر می شود. 

همچنین فرصت پیگیری و طرح بهترین راهکارها سیاستی با مسئولین 

 ای آثار برگزیده فراهم می شود.امر در حوزه های مرتبط نیز بر

چالش ایده پردازی »همزمان با این همایش، رویدادی تحت عنوان 

نیز با رویکرد اقتصاد « پیرامون راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

رفتاری برگزار می شود که جزئیات آن به زودی توسط مرکز سیاست 

 پژوهی اقتصاد مقاومتی منتشر خواهد شد.

کمیته علمی این همایش را آقایان دکتر عباس ملکی عضو هیئت 

علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر حقی فام عضو هیئت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس و معاون توانیر، دکتر وطن خواه معاون انرژی 

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مهندس 

ش های مجلس، مهندس محمدخانی معاون زیربنایی سابق مرکز پژوه

سیفی مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دکتر 

کریمی دکترای سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف و 

 کارشناس انرژی تشکیل می دهند.

 بیشتر بخوانید

 82  پروژه اقتصاد مقاومتی در استان همدان در حال

 اجراست

ن همایش هفته آخر بهمن ماه برگزار خواهد شد و پیش نشست های ای

آن نیز در هر محور در دی ماه و بهمن ماه با حضور صاحبان آثار تایید 

 شده، کمیته علمی و مسئولین و صاحبنظران برگزار می گردد.

 مروری بر چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

بهمن ماه  29صاد مقاومتی پیش از این چهارمین همایش ساالنه اقت

سال گذشته در دانشگاه شهید بهشتی با موضوع تولید و اشتغال برگزار 

گردید؛ کمیته علمی این همایش را آقایان دکتر دژپسند وزیر اقتصاد، 

دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر خاندوزی 

اقدم دبیر عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی، دکتر نصیری 

کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و دکتر عیوضلو عضو هیئت علمی 

 دانشگاه امام صادق علیه السالم تشکیل می دادند.

در مراسم اختتامیه چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی از 

مقاله برتر ارائه شده به همایش اقتصاد  10پایان نامه و  10صاحبان 

 یس تقدیر شد.مقاومتی با اهدای جوایزی نف

که در « مسیر فرمانده اقتصاد ایران»در این همایش همچنین کتابچه 

 10آن به نقد و بررسی اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 

اقدام جهشی و اولویت دار پرداخته  95دستگاه منتخب، در چارچوب 

 شده بود، عرضه گردید.

ر، مشروح سخنرانی های ویژه نامه این همایش نیز عالوه بر چکیده آثا

 همایش را شامل می شود.

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


