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مقاله
سرمایه گذاران درمانگرِ اقتصاد مریض ایران هستند
( خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت
جهانی ایران در بازدید چند ساعته خود از پروژۀ بزرگ "ایران مال"
طی سخنانی اظهار داشت :امروز در آستانۀ چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی شاهد پیشرفتهای بسیار مهم و عظیم زیربنایی در کشورمان
هستیم که در این راستا سرمایه گذاریهای کالنی در زمینه های
مختلف اقتصادی انجام شده است که بی شک بدون حضور سرمایه
گذاران بخش خصوصی و "مردان بزرگ اقتصاد ایران" ،اجرای این
طرحها و پروژه های عظیم در کشورمان میسر نمیشد.
یکی از عظیم ترین پروژه ها و بزرگترین سرمایه گذاریهای کالنی که
طی سالهای اخیر در شهر تهران انجام شده و موجب سربلندی ایران و
ایرانی ،ایجاد اشتغال ،حیرت و تحسین جهانیان و بعضاً حسادت
کشورهای همسایه ایران گردیده همین پروژۀ عظیم "ایران مال"
میباشد که طی  7سال گذشته با صرف هزاران میلیارد سرمایه و بیش
از  55میلیون ساعت کار شبانه روزی و ساخت بیش از  2میلیون
مترمربع شامل فضاهای تجاری ،اداری ،خدماتی ،فرهنگی ،ورزشی،
رفاهی ،تفریحی ،اقامتی ،آموزشی ،مذهبی ،نمایشگاهی ،بهداشتی و
درمانی و ....از زیر خاک سر برآورده است که فی الواقع شهر مدرن
جدیدی در قلب تهران متولد شده است.
وی افزود :طی چند روز گذشته معاندین و دشمنان نظام برای ضربه
زدن به حاکمیت و سلب اعتماد مردم ،مسیر "ایران مال" و همچنین
"شبکه بانکی" کشور را انتخاب و مدّ نظر خود قرار داده اند و همین
حمالت و شایعه سازی بیگانگان ،اینجانب را بیش از پیش تشویق و
ترغیب کرد تا این مجموعه عظیم را از نزدیک بازدید و ساعاتی را پای
سخنان مسئولین و دست اندرکان این پروژه بنشینم تا نه تنها از
نزدیک و به عینه در جریان پیشرفتها و اجرای کار قرار گیرم بلکه
صحت و سقم شایعات را نیز بفهمم .
علیپور اظهار داشت :ساخت و اجرای پروژه بزرگ "ایران مال" آنهم در
اوج تحریمهای شدیدِ اقتصادیِ غرب که جابجا کردن یک دالر و اجرای
پروژه های بزرگ در کشورمان دردسرهای خاصِ خود را دارد سرمایه
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گذاران و مردان بزرگ اقتصاد ایران موفق به سرمایه گذاری کالن چند
هزار میلیارد تومانی جهت ساخت بزرگترین مال (مرکز بزرگ خرید)
خاورمیانه و چهارمین مال جهان شامل مراکز عظیم خرید،
هایپراستاری به مساحت  20هزار مترمربع ،هتل بزرگ  5ستاره،
بزرگترین کتابخانه با بیش از  100هزار جلد کتاب ،مرکز همایشها،
مراکز بزرگ ورزشی ،شهربازی 14 ،سینمای مدرن و مجهز به
جدیدترین تجهیزات روز دنیا ،رستورانهای مختلف سنتی و بین المللی،
بیش از  40هزار مترمربع سالنهای مدرن نمایشگاهی ،بازار بزرگ
سنتی ،دهها مسجد بی نظیر ،هزاران هزار پارکینگ و .و .و ....دهها
بخش دیگر که ذکر تک تک آنان از حوصلۀ حضار خارج میباشد
گردیده اند که جدای از کسب وجهه و غرور ملی برای ایران و ایرانی
باعث ایجاد بیش از  30هزار شغل بطور مستقیم و دهها هزار نفر
اشتغال غیر مستقیم شده اند .بطوریکه نمونه این پروژه و چنین مال و
مرکز بزرگ اقتصادی را نه تنها در غالب کشورهای جهان نمیتوان
یافت بلکه سرآمد بسیاری از پروژه های مشابه خود در کشورهای
حاشیه خلیج فارس نیز میباشد که باید به سرمایه گذاران و مجریان و
همه دست اندرکاران این پروژه عظیم تبریک و خسته نباشید و دست
مریزاد گفت.
الزم به ذکر است ساخت بیش از  50پل هوایی و زیرگذر از
بزرگراههای اطراف به "ایران مال" در جهت سهولت و راحتی مردم در
دسترسی به این مجموعه ،خود یکی از کارهای بی نظیر و کالنی است
که توسط سرمایه گذار این پروژه بطور اختصاصی انجام شده است .هر
چند شهردارانی همچون آقایان کرباسچی و قالیباف بیشترین پروژه
های عمرانی را در دوران صدارت خود در شهر تهران انجام داده اند اما
کارهای عمرانی و ساخت و ساز عظیم انجام شده توسط سرمایه گذار
"ایران مال"  ،چیزی کمتر از کارهای دو شهردار فوق الذکر نمیباشد
که اگر از این سرمایه گذار حمایت شود ،قطعاً نه تنها چهار گوشه
تهران را میسازد بلکه نمونه این مال و مراکزی از این دست را در
شهرهای بزرگ دیگر ایران اجرا میکند .
طبق گفتگویی که با کارفرما و مجریان پروژه داشتم خوشبختانه
خبرهای بسیار خوب و امیدوار کننده شنیدم که بی نهایت خوشحال
شدم .از جمله اظهار داشتند که میتوانند برای  20فدراسیون و رشته
ورزشی ،امکانات وسیع و استانداردی را در این مجموعه مهیا و با
همکاری وزارت ورزش در اختیار ورزشکاران عزیز قرار دهند که در این
راستا از جناب آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان انتظار
دارم تا از مسئولین این پروژه حمایت و بی درنگ و بدون فوت وقت
نسبت به استفاده و بهره برداری از این امکانات ورزشی اقدام نمایند.
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و یا اینکه سرمایه گذار و کارفرمای پروژه صادقانه تأکید نمود که اگر
دولت و وزارت ورزش از ایشان حمایت معنوی کنند ،بدون استفاده از
بودجه دولت میتوانند بزرگترین مجموعه های ورزشی و استادیوم های
فوتبال خاورمیانه را در ایران اسالمی بسازنند تا بجای اینکه جام
ملتهای آسیا و یا مسابقات بین المللی فوتبال در امارات متحدۀ عربی و
یا سایر کشورها برگزار شود ،برعکس از این پس در ایران اسالمی و در
شهرهایی همچون تهران ،تبریز ،اصفهان ،مشهد و شیراز و ....برگزار
شوند .فلذا ملت شریف ایران منتظر اقدام شایستۀ وزیر محترم ورزش
جهت بهره مندی از توان سرمایه گذاران و مردان قدرتمندی همچون
آقای "علی انصاری" میباشند تا انشااهلل و به حول قوۀ الهی جام
ملتهای آینده آسیا در ایران اسالمی برگزار گردد.
سبزعلیپور در ادامه اذعان داشت :امروز از مسئولین ذیربط کسب
اطالع نمودم که تمامی بلیط های سی و هفتمین جشنوارۀ فیلم فجر
مربوط به پردیس سینمایی ایران مال در کمتر از  45دقیقه مجدداً
تأکید میکنم (کمتر از  45دقیقه) پیش فروش شده است که این
استقبال مردم عزیزمان در نوع خود بی نظیر و کم سابقه میباشد .البته
یکی از دالیل اِقبال مردم به پیش خرید سریع بلیط های سیناهای
ایران مال این است که مردم عالقمند هستند تا مجموعه بزرگ ایران
مال را بعنوان یکی از بزرگترین مراکز خرید جهان و عظیم ترین مرکز
اقتصادی خاورمیانه از نزدیک بازدید کنند یعنی در اصل مجموعه ایران
مال هم جذابیت هایی زیادی بیش از فیلم های سینمایی برای دیدن
دارد که در کنار فیلم های جشنواره ،همه مشتاق دیدن "ایران مال"
هم هستند !!.
در این راستا از جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد
اسالمی و مسئولین سینمایی وزارتخانه تقاضا دارم تا امکانات بازار
بزرگ ایران مال و همچنین استقبال بی نظیر مردم عزیزمان در پیش
خرید سریع بلیط های جشنواره را مدّ نظر قرار داده و از امکانات
فرهنگی این مجموعه بطور گسترده استفاده کنند .ضمناً تا دیر نشده
میتوانند سهمیه ایران مال را افزایش داده و بجای استفاده از 5
سینمای این مجموعه ،از  10سینمای آن بهره برداری کنند تا مردم
بیشتری هم امکان دیدن فیلم های جشنواره را داشته باشند.
همچنین توقع بر این بود تا مسئولین سینمایی فرهنگ و ارشاد
اسالمی "کاخ جشنواره جهانی فیلم فجر" را هم در چنین مجموعه
عظیمی که خود پروژه ای جهانی میباشد برگزار میکردند زیرا نه تنها
امکانات رفاهی ،اقامتی ،خدماتی ،فرهنگی و نمایشی ایران مال وسیع و
استاندارد جهانی را یدک میکشد بلکه حضور مردم و میهمانان خارجی
در این مجموعه موجب تغیر دیدگاه خارجیان نسبت به ایرانی که بعضاً
دشمنان بشکل سیاه در ذهن آنان بوجود آورده اند میشود و ایرانِ
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مدرن و شکوفا و در حال ساخت و ساز را با وجود اِعمال تحریمهای
غربی و آمریکایی با چشم خود خواهند دید .
وی تصریح کرد :بازار بزرگ "ایران مال" با فکری بزرگ ایجاد شده و
سازندگان این پروژه ،تمدن کهن و بعضاً فراموش شده ایران را با
امکانات مدرن و روز جهان در هم آمیخته و در برابر دیدگاه مردم قرار
داده اند که خود بنوعی زنده کردن تاریخ کهن و سفر کوتاه مردم به
تمدن هزاران ساله ایران و توأمان گردشی در جهان امروز میباشد که
در نوع خود بی نظیر و آموزنده است.
ضمناً کشورمان ایران ،سرمایه داران و میلیاردهای بزرگ بی شماری
دارد که صد البته هر پولدار و میلیاردری را نمیتوان جزء "مردان بزرگ
اقتصاد ایران" نامید ،زیرا هر سرمایه دار و میلیاردری حاضر به انجام
کارهای بزرگ و پُر ریسک و یا بقول خودشان ،کارهای پُر دردسر
نیست و هرگز کارهای مولد و ماندگاری برای ایران انجام نمیدهند و
پول و سرمایه خود را فقط و فقط در بخشهای تجاری و داللی بکار
میگیرند که هیچ سودی برای کسی ندارد اما سرمایه داران و
میلیاردرهایی جزء "مردان بزرگ اقتصاد ایران" هستند که جدای از
سود مادی ،سود اُخروی و خدا و پیغمبر را هم در نظر میگیرند و
کارهای بزرگ ماندگاری را در کشور انجام میدهند که نه تنها مولد
میباشد بلکه در راستای منافع ملی و در جهت سربلندی ایران در
جهان به اجرا در می آورند .از همین رو آقای انصاری بعنوان یک
سرمایه دار و یکی از مردان بزرگ اقتصاد ایران با ساخت پروژه عظیم
ایران مال ،کاری ماندگار و در سطح جهانی و در راستای منافع ملی
انجام داده است.
علیپور افزود :سرمایه گذاران همانند اطباء ،درمانگر اقتصادِ مریضِ ایران
میباشند و با قدمهای بزرگ و سرمایه گذاریهای کالن خود ،ساخت و
ساز را رونق و کسب و کار و خدمات را به حرکت درمی آوردند،
اشتغال را هم رونق داده ،معیشت مردم را ارتقاء میدهند و دهها
فعالیت مثبت در مسیر رونق اقتصادی انجام میدهند که خود حالل
بخشی از مشکالت اقتصادی جامعه میباشند ،از همین رو حمایت
واقعی دولت از سرمایه گذاران خواست ملی است و در ارتباط با پروژۀ
"ایران مال" که از این قاعده مستثنی نیست و از همه مهمتر در این
روزها مورد هجمه و هدف حمالت دشمنان و معاندین نظام هم قرار
گرفته به پشتیبانی و حمایت بیشتری نیازمند است ،همچنانکه مقام
معظم رهبری فرموده اند :هر بخش و یا مجموعه ای که هدف حمالت
دشمنان ایران اسالمی قرار گیرد باید بیشتر از پیش مورد حمایت
باشد ،پس در همین راستا مجموعه هایی همچون "ایران مال" که
هدف حمله دشمنان قرار گرفته نشان دهنده این واقعیت است که عده
ای از خارجیان و شاید کشورهای معاند و دشمن از اجرای این پروژه
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احساس درد و ناراحتی میکنند و برای حمله به پروژه های ایرانی و
ایجاد بحران پولهای کالنی هم خرج می نمایند ،فلذا دولت جهت دفع
حمالت و رشد و نمو این پروژه های بزرگ باید حمایت های بیشتر و
جانانه تری از آنان انجام دهد .
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه ضمن حمایت همه جانبه
این مرکز از اجرای پروژه های کالنی همانند بازار بزرگ "ایران مال"
در ایران اسالمی اظهار داشت :سرمایه گذارانی همچون "آقای انصاری"
میخواهند این مهم را به اثبات برسانند که در اوج مشکالت و همچنین
در اوج تحریمهای آمریکایی و جنگ اقتصادی ،باز هم میتوانند کارهای
ب زرگی را در شأن ایران و ایرانی ،آنهم با تکیه بر دانش و تکنولوژی
ایرانی انجام دهند که خود گامی بلند در جهت تبیین سیاستهای مقام
معظم رهبری و اجرای "اقتصاد مقاومتی" میباشد .سرمایه گذاران
بزرگ به نوعی بسترساز سایر سرمایه گذاران شده و راه را برای دیگر
فعاالن اقت صادی هموار می نمایند و بزودی شاهد رقابت بین شهرهای
بزرگ ایران بر سر اجرای پروژه های مشابه خواهیم بود اما بشرط و
شروطه ها و آن اینکه حمایت واقعی و قلبی دولت محترم پشت سر
این عزیزان باشد زیرا حمایت واقعی دولت از سرمایه گذاران داخلی و
خارجی ،قطعاً نوعی رقابت سرمایه گذاری در ایران آنهم در اوج
تحریمها را بوجود خواهدآورد و راه را برای ورود سرمایه های ایرانیان
خارج از کشور نیز هموار خواهد نمود اما بی مهری و نامهربانی با
سرمایه گذاران و "مردان بزرگ اقتصاد ایران" موجب خواهد شد تا
سرمایه ها از ایران فراری شده و دولت در حل مشکالت و معضالت
اقتصادی کشور تنها بماند که امیدوارم با تدبیر ریاست محترم
جمهوری نور امید ،بیش از پیش بر دل سرمایه گذاران و فعاالن
اقتصادی کشورمان بتابد( .بازگشت به فهرست)

 ۱۶خان تأسیس شرکت و اتحادیه تعاونی در کشور
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن )97

 ،اطالعات خود را پیرامون روش تشکیل تعاونی ارتقاء  ،وسپس به
ترتیب مراحل شانزده گانه زیر را طی کنند:
بیشتر بخوانید


تالش کارگران برای پرکردن خأل دستمزد در شورای
عالی کار /کارفرمایان :منتظر پیشنهاد دولتیم



افزایش حق مسکن  98در دستور شورای عالی
کار/دستمزد  98موضوع جلسه فردا نیست



بررسی عقبماندگی دستمزد و حق مسکن  98در
جلسه یکشنبه شورای عالی کار

مقدمه تأسیس شرکت تعاونی
برای تشکیل یک شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی ،متقاضیان تشکیل
می بایست حسب محل سکونت به یکی از “واحدهای مشاوره و تشکیل
تعاونی ها “ و واحد انتشارات وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ( ادارات
کل استان  ،اداره شهرستان ) مراجعه و با دریافت مدارک تشکیل
تعاونی ِمورد نظر  ،اطالعات خود را پیرامون روش تشکیل تعاونی ارتقاء
 ،وسپس به ترتیب مراحل شانزدهگانه زیر را طی کنند:
مرحله نخست :تعیین هیأت مؤسس
در مرحله نخست ،متقاضیان درباره فلسفه وجودی و اهداف تشکیل
شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی ،موضوع فعالیت تعاونی ،بحث و تبادل
نظرمی کنند  .در این جلسه متقاضیان از میان خود ،سه نفر را به
عنوان هیأت مؤسس برای انجام وظایف ذیل انتخاب می کنند:
.1

تهیه و پیشنهاد اساسنامه شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی طبق
قانون و مقررات

.2

تهیه طرح پیشنهادی تشکیل شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی

.3

دعوت به عضویت افراد ،تعاونی های واجد شرایط

.4

تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی
جهت طرح و تصویب اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و بازرس،
بازرسان ،هیأت بازرسی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،برای تشکیل یک
شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی ،متقاضیان تشکیل می بایست ،حسب
محل سکونت به یکی از "واحدهای مشاوره و تشکیل تعاونی ها " و
واحد انتشا رات وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ( ادارات کل استان
،اداره شهرستان ) مراجعه و با دریافت مدارک تشکیل تعاونی ِمورد نظر
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مرحله دوم  :تهیه کلیات طرح پیشنهادی تشکیل تعاونی
در این مرحله هیأت مؤسس با مطالعات الزم و توجه به اهداف
متقاضیان تشکیل تعاونی و مشاوره با کارشناسان وزارت تعاون،کار و
رفاه اجتماعی ( اداره کالستان  ،اداره شهرستان ) حسب مورد و
استفاده از آرشیو طرح ها در کتابخانه آنها ،نسبت به تهیه طرح
پیشنهادی شرکت تعاونی  ،اتحادیه تعاونی درشرف تشکیل اقدام می
کند  .در این طرح ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دالیل توجیهی مبنی
بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدفها و برنامههای مصوب
جمهوری اسالمی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد
بولتن داخلی تولید ملی |3

نیاز طرح ،تعداد و مشخصات داوطلبان ،قید میزان سهم الزم التأدیه
هر عضو ،سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر ،نام شعبه
بانک توسعه تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر میکند.
مرحله سوم  :معرفی نماینده تاماالختیارتعاونی
درمرحله سوم با توجه به فرم شماره ( ) 1دستورالعمل تشکیل
تعاونیها ،هیأت مؤسس ضمن معرفی یک نفر ازمیان خود به عنوان
نماینده تام االختیار به منظور ارائه کلیات طرح پیشنهادی شرکت
تعاونی  ،اتحادیه تعاونی ودریافت سایر مدارک ذیربط و انجام
هماهنگیهای الزم حسب مورد با ” واحد مشاوره و تشکیل تعاونیها ”
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ( ادارات کل استان  ،اداره شهرستان
) اقدام می کند.
مرحله چهارم  :دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی
با تأیید کلیات طرح پیشنهادی شرکت تعاونی  ،اتحادیه تعاونی ،در این
مرحله ( فرم شماره  2دستورالعمل تشکیل تعاونی ها) تحت عنوان
موافقتنامه تشکیل تعاونی از سوی ” واحد مشاوره و تشکیل تعاونی
ها ” صادر می شود  .در این موافقت نامه به هیأت مؤسس مهلت داده
می شود  .تا طبق دستورالعمل مذکور نسبت به انجام مراحل و
تشریفات قانونی تشکیل تعاونی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ
صدور موافقت نامه اقدام و مدارک الزم را جهت بررسی و تأیید و
صدور مجوز ثبت به این اداره ارائه کند.
مرحله پنجم  :دریافت مجوز فعالیت تعاونی
در مرحله پنجم هیأت مؤسس موظف است در صورت نیاز به مجوز
فعالیت از دستگاه ذیربط ( مثل مجوز فعالیت از بانک مرکزی برای
شرکت تعاونی ،اتحادیه تعاونی اعتبار ) نسبت به دریافت مجوز
فعالیت اشاره شده در موضوع کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده به ”
واحد مشاوره و تشکیل تعاونی ها ” وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (
ادارات کل استان  ،اداره شهرستان ) از مرجع یا مراجع ذیربط به نام
اعضای هیأت مؤسس تعاونی در شرف تأسیس اقدام کنند.
مرحله ششم  :تدوین اساسنامه پیشنهادی تعاونی
در مرحله ششم هیأت مؤسس موظف است به استناد بند ( ب) ماده
 4دستورالعمل تشکیل تعاونی ها با استفاده از نمونه اساسنامههای
تدوینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،نسبت به تدوین اساسنامه با
موضوع فعالیت مورد نظر ِمتقاضیان تشکیل تعاونی ،اقدام کند  .به
موجب ماده  5قانون بخش تعاونی در اساسنامه باید نکات زیرلحاظ
شود :نام با قید کلمه تعاونی ،هدف ،موضوع ،نوع ،حوزه عملیات،
مدت ،مرکز اصلی عملیات و نشانی ،میزان سرمایه ،مقررات مربوط به
عضو ،ارکان،مقررات مالی و کار ،انحالل و تصفیه .
مرحله هفتم  :افتتاح حساب تعاونی دریکی از شعب بانک توسعه تعاون
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در این مرحله هیأت مؤسس موظف است به موجب بند ( ج ) ماده 4
دستورالعمل تشکیل تعاونیها ،نسبت به افتتاح حساب به نام “شرکت
تعاونی  /اتحادیه تعاونی در شرف تأسیس” در یکی از شعب بانک
توسعه تعاون محل تشکیل تعاونی اقدام کند.
مرحله هشتم  :انتشارآگهی دعوت از داوطلبان عضویت تعاونی
در این مرحله ،با توجه به بند ( د ) ماده  4دستورالعمل تشکیل
تعاونیها هیأت مؤسس از افراد داوطلب واجد شرایط عضویت ،ضمن
اعالم خالصهای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی تعاونی ،شرایط
عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت ،شماره و مشخصات حساب
افتتاح شده و مبلغ الزم التأدیه هر یک از داوطلبان عضویت و ذکر
نحوه صدور آگهیهای بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
تعاونی دعوت بعمل می آورد.
کلیک کنید حمایت پنج قدرت جهان از نفت ایران
هـ -بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و
دریافت گواهی واریز وجه الزم التأدیه سهام آنها و صدور برگ اجازه
ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی تعاونی.
و -ارزیابی آوردههای غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد
نیاز طرح باشد ،توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات
قانونی الزم.
مرحله نهم  :انتشارآگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی تعاونی
آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی  /اتحادیه
تعاونی (طبق فرم شماره  )3توسط هیأت مؤسس با رعایت فاصله
زمانی حداقل  15روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا تاریخ تشکیل
مجمع عمومی منتشر می شود  .هیأت مؤسس تعاونی موظف است به
منظور حضور ناظر وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ( اداره کل استانها /
اداره شهرستان ) یک نسخه از آگهی دعوت اولین جلسه مجمع
عمومی عادی را ارسال کند.
مرحله دهم  :ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
تعاونی
هیأت مؤسس شرکت تعاونی  /اتحادیه تعاونی موظف است (با توجه به
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون مصوب
انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) به منظور ثبت نام داوطلبان تصدی
سمتهای هیأت مدیره و بازرسی ( و متعاقب آن مدیرعامل ) و بررسی
شرایط احراز کسانی که ظرف مهلت مقرر ،مدارک خود را تحویل
دادهاند .اقدام کند.
مرحله یازدهم :معرفی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
تعاونی به دورههای آموزشی
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هیأت مؤسس و اعضای هیأت مدیره و بازرسی و مدیرعامل شرکت
تعاونی  /اتحادیه تعاونی می بایستی حسب وظایف خود در دوره های
آموزشی پیش بینی شده وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ( اداره کل
استانها  /اداره شهرستان ) شرکت کنند.
مرحله دوازدهم  :برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تعاونی
هیأت مؤسس موظف است ،نسبت به برگزاری اولین جلسه مجمع
عمومی عادی (طبق فرم شماره  )4و انتخاب هیأت رئیسه مجمع
(رئیس ،منشی ،و دو ناظر) ،اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان
وثبت نام و تنظیم فهرست اسامی حاضرین در جلسه  ،همراه با امضای
آنان اقدام کند.
مرحله سیزدهم  :تنظیم صورت جلسه اولین هیأت مدیره تعاونی
اولین هیأت مدیره شرکت تعاونی  ،اتحادیه تعاونی در اولین جلسه
خود (طبق فرم شماره  )6رئیس ،نایب رئیس ،منشی ،مدیر عامل و
صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیأت مدیره یا
مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت میدهد تا تشریفات قانونی ثبت
تعاونی را انجام دهد .شایان ذکر است ،مدیر عامل باید حائز شرایط
ماده  38قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند  6این
دستورالعمل را تحویل هیأت مدیره کند.
مرحله چهاردهم  :تهیه اسامی هیأت مدیره و بازرسان و کلیه اعضاء
تعاونی
نماینده هیأت مدیره موظف است به منظور تکمیل پرونده تعاونی،
فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیأت مدیره ،مدیر عامل ،بازرس یا
بازرسان و کلیه اعضاء تعاونی ،نسبت به تکمیل فرم شماره 7
دستورالعمل تشکیل تعاونی تنظیم و به همراه سایر مدارک به وزارت (
اداره کل استان  ،اداره شهرستان) تحویل کند.
مرحله پانزدهم  :ارسال مدارک تشکیل تعاونی به وزارت تعاون،کارورفاه
اجتماعی ( اداره کل استان  /شهرستان ) برای صدور نامه یا مجوزیا
تأییدیه ثبتی به اداره ثبت شرکت ها :
اولین هیأت مدیره شرکت تعاونی  /اتحادیه تعاونی در شرف تأسیس
در اجرای ماده  50قانون بخش تعاونی ،مکلفند با رعایت این قانون
پس از تهیه کلیات طرح پیشنهادی و تصویب آن به کیفیتی که در
آئین نامه اجرائی مشخص شده باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت
به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ( اداره کل استان  /اداره
شهرستان) ارائه دهند:
.1

صورت جلسه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ( مجمع مؤسس
) و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب وبازرس  /بازرسان.

.2

اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت تعاونی  /اتحادیه تعاونی
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.3

درخواست کتبی ثبت مدارک تعاونی توسط اولین هیأت مدیره به
عنوان وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ( اداره کل استانها  /اداره
شهرستان ).

.4

کلیات طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون،کارورفاه
اجتماعی ( اداره کل استانها  /اداره شهرستان ).

.5

رسید پرداخت مقدار الزم التأدیه سرمایه دریافتی از شعبه بانک
توسعه تعاون.

.6

مدارک دعوت موضوع بند  2ماده  32قانون بخش تعاونی (دعوت
به عضویت افراد واجد شرایط)

اداره ثبت شرکت ها هم موظف است طبق ماده  51همین قانون پس
از دریافت اسناد و مدارک الزم فوق اقدام به ثبت تعاونی نماید.
مرحله شانزدهم  :دریافت مجوز( تأییدیه) ثبت تشکیل تعاونی از
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ( اداره کل استان  ،شهرستان):
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ( اداره کل استان ،شهرستان ) با
دریافت مدارک مذکور در مرحله فوق ،نسبت به صدور مجوز (
تأییدیه) ثبت تشکیل شرکت تعاونی  ،اتحادیه تعاونی اقدام خواهد کرد
( .بازگشت به فهرست)

سرمایه گذاری
ارائه راهکارهای بخش خصوصی در نشست سرمایه
گذاری بخش انرژی
(خبرگزاری تسنیم  2بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،حسن کاظمی عضو
هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در نشست
تخصصی "سرمایهگذاری در حوزه انرژی و مدل همکاری شرکتهای
کوچک و متوسط داخلی و خارجی" که در حاشیه پانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش برگزار شد ،به بررسی تاریخچه رشد
اقتصادی چین پرداخت و گفت :این کشور با ایجاد اصالح در چارچوب
حقوقی و قانون تجاری در مناطق ویژه و آزاد ،اصالح نظام بانکی بدون
ترس از بروکراتها و ایدئولوگها و پذیرش بخش خصوصی به عنوان
یک نهاد نجات بخش توانست تغییرات بزرگی را در اقتصاد خود بعد از
مائو ایجاد کند و این راه پس از شیائدشنگ ادامه یافت.
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وی ادامه داد :چین الگویی موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی در
قرن بیست و یکم است و ثمرات این عمل ،کاهش فقر ،تامین رفاه
نسبی در این کشور و کاهش نابرابریها بود.
کاظمی تصریح کرد :برای حل مشکالت اقتصادی کشور و به خصوص
بخش انرژی و صنعت نفت ،باید ابتدا نگاهمان را اصالح کنیم و سپس
به اصالح امور جاری کشور در چارچوب قوانین بپردازیم.
در ادامه این نشست فعاالن و متخصصان حوزه انرژی به ارائه
راهکارهایی جهت توسعه بیشتر همکاری شرکتهای کوچک و
متوسط پرداختند و محمد مهدی مظفر مشاور مدیرعامل شرکت
گسترش انرژی پاسارگاد ،گفت :اکنون در مواجهه با صنعت نفت ،با
صنعتی ورشکسته روبه رو هستیم که برای همگام شدن با برنامه ششم
توسعه به بیش از  80میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد؛ افزون بر این،
دولت حدود  55میلیارد دالر بدهی به بخش خصوصی دارد.
مظفری به چالش های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت:
استقراض دولت ،کاهش واگذاری شرکتهای دولتی و کاهش سهم
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از ارز صادرات در کنار ناآمادگی و
غیر شفاف بودن شرکتهای داخلی و منطبق نبودن صورتهای مالی با
مدلهای بینالمللی از جمله مشکالت داخلی است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد 5 :گام اصلی برای تصمیمگیری
درباره سبد سرمایهگذاری و نیازمندیهای تامین مالی وجود دارد که
تحول در سبد داراییهای شرکت ،تغییر ترازنامه از مدل کاغذی به
عملیاتی ،تحلیل سناریوهای پیش روی شرکت ،اولویتبندی پروژهها و
الزامات تامین مالی از جمله آنها است.
در ادامه ساسان کاظمینژاد مدیر بخش حملونقل شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت به موضوع مهم اصالح الگوی مصرف در بخش انرژی
کشور اشاره کرد و گفت :زمانی که امکان افزایش تولید وجود ندارد،
بهتر است که تولیدات فعلی بهینه شود.
وی افزود :اکنون بسیاری از تجهیزات بخش نفت فرسوده است و این
موضوع موجب هدر رفتن انرژی شده است؛ بنابراین ،بهینهسازی انرژی
میتواند در این برهه زمانی به افزایش بهرهوری در صنعت کمک
شایانی کند.
کاظمینژاد تصریح کرد :در حال حاضر ابزارهای زیادی برای مدیریت
مصرف انرژی در کشور وجود دارد و وزارت نفت از تمام سرمایهگذارانی
که به دنبال سرمایهگذاری در بخش بهینهسازی مصرف هستند ،با
آغوش باز استقبال میکند.
بیشتر بخوانید


پیشنهاد برقراری ارتباط با شرکت های کوچک و
متوسط اروپایی در صنعت نفت (بازگشت به فهرست)
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سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز خاورمیانه  ۳۲درصد
افت کرد
(خبرگزاری تسنیم  3بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس ،سرمایهگذاریهای
جدید در تولید نفت و گاز و فعالیت های پاالیشگاهی در منطقه
خاورمیانه و آفریقا 32 ،درصد در سال گذشته کاهش یافت و به 41
میلیارد دالر آمریکا رسید.
در پایان سال  ،2018پروژه هایی با ارزش  396میلیارد دالر در این
منطقه برنامهریزی شده ولی هنوز سرمایه ای در اختیارشان قرار
نگرفته بود  .ارزش کل پروژه های برنامه ریزی شده و پروژه های در
جریان در این منطقه  664میلیارد دالر بود.
به گزارش بازار نفت و گاز ، MENAهزینه های زیادی برای نفت گاز
و پتروشیمی در این بزرگترین منطقه نفت و گاز جهان صورت میگیرد
ولی بازار در حال تغییر است و همه کسانی که درگیر نفت و گاز
خاورمیانه هستند باید برای این تغییر آماده باشند.
ین تغییر اساسا در مورد اوج تقاضای نفت است که انتظار می رود بین
سالهای  2030تا  2040اتفاق بیفتد و پس از آن رو به کاهش رود .این
تغییر باعث هزینههای بیشتر در پتروشیمی شده چون این بخش از
صنعت مسئول رشد بیشتر تقاضای نفت خام و گاز طبیعی در آینده
جهان است  .تقاضا برای سوخت کاهش خواهد یافت.
در نتیجه شورای همکاری خلیج فارس که شامل  6تولیدکننده بزرگ
اوپک می شود قصد دارد  200میلیارد دالر در ظرفیت جدید
پاالیشگاهی و تولید مواد پتروشیمی طی سال جاری تا  2025سرمایه
گذاری کند.
به عبارت دیگر تمرکز در حال جا به جایی از شکل سنتی تولید هر چه
بیشتر سوخت به سمت افزایش ارزش هر بشکه تولید شده است.
انگیزه این تغییر در کانون توجه تنها پیشبینیهای تقاضای آینده نفت
نیست .بی ثباتی باال در شاخص قیمت نفت طی چند سال گذشته
باعث شده تولید کنندگان تغییر رویه بدهند و بیشتر بر ارزش افزوده
محصوالت پاالیشگاهی تمرکز کنند.
بیشتر بخوانید


قیمت جهانی نفت امروز 03/11/1397



بارگیری اولین محموله نفت توسط ژاپن پس از دور
جدید تحریم آمریکا علیه ایران (بازگشت به فهرست)
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جذب سرمایههای خُرد به سمت بازار سرمایه با حذف سود
روزشمار
(خبرگزاری تسنیم  5بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی صحرایی در برنامه تیتر امشب شبکه
خبر سیما ،گفت :به واسطه افزایش قیمتهای جهانی و نرخ ارز
سازمانهای بورس فروش باال و سودآوری داشتند و اقبال مردم نیز در
این بازارهای قابل توجه است.
از ابتدای امسال 52 ،درصد معامالت با افراد حقیقی بوده است و در
مقابل  48درصد فروش داشته اند که مردم با شرکت در این بازار بازده
خوبی را شاهد بودند.
مدیرعامل بورس تهران افزود :با توجه به اینکه بازارهای موازی مثل
مسکن و بازار ارز که شرایط غیرقانونی داشتند و حضور در این بازارها
ممنوع بود مردم در بازار بورس سرمایه گذاریهای خوبی داشتند .
همچنین  324شرکت بورس دارای تکنولوژی و فناوری با تغییراتی که
در قیمتها بوجود آمد به عنوان گزینه خوبی برای سرمایه گذاری
انتخاب شد .
صحرایی گفت :اطالعات از سال  84شفافیت بیشتری پیدا کرده و
نسبت به سایر سرمایه گذاری امکان نقدشوندگی باالیی دارد.
مردم با شرکت در بازار سرمایه بورس امکان تحلیل دارند و با
سازوکارهایی که طراحی شده و ایجاد اطمینان بخشی ازطریق
صندوق های تثبیت به اطمینان سرمایه گذاران خرد کمک میشوند و
با وجود نقدشوندگی باال مردمی که وارد بازار بورس میشوند اطمینان
باالتری نسبت به سرمایه گذاری دارند.
مدیرعامل بورس تهران گفت :با حذف سودهای روزشمار سرمایههای
مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده میشود و اثر آن در تولید
دیده میشود و به دلیل اینکه پولهای خرد مردم وارد تولید میشود و
از سرمایه در گردش استفاده میشود ،آثار تورمی هم ندارد و
اشتغالزایی میشود .
صحرایی در ادامه درباره ابزارهای نوین گفت :سازوکار بنیادی بورس
این است که باید بورس محل اطمینان باشد .شفافیت بیشتر و
اطمینان بخشی تا تحت نظام قراردادن شرکتها همه مقدمات سرمایه
گذاری و زیربنای رسیدن به جذب نقدینگی هستند .
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او درباره سهم بازارها در تامین سرمایه واحدهای تولیدی گفت :این
سهم  11درصد است و  82درصد سهم مبتنی بر نظام بانکی است که
نشان میدهد سهم کمی دارد .
صحرایی گفت :فرهنگ سازی در این باره نیاز است تا سواد سرمایه
گذاری در مردم افزایش یابد .در  7استان کشور مدارس بورس ایجاد
شده و فرایندهها از پایه آموزش داده میشود .
مدیرعامل بورس با بیان اینکه در بازار سرمایه  4بخش سرمایه گذاری
داریم گفت :بخشهای مختلف بازار متناسب با سلیقههای مختلف و
قدرت ریسک پذیری تشکیل شده است و به صورت مدیریت حرفهای
از سرمایههای مردم استفاده میشود .
شهاب شمس کارشناس بازار سرمایه گفت :شرکتهای نفتی و
پاالیشی و شرکتهای فلزی و شرکتهای سرمایه گذاری در مجموع
 60درصد فروشگاههای بورس را تشکیل میدهند و فروش انها عمدتا
صادراتی و با نرخ دالر محاسبه میشود.
با افزایش و تغییر نرخ ارز اعداد فروش هم رشد قابل مالحظهای را
نشان داد .از آنجایی که ساختار هزینهای دیرتر ازساختار درامدی تورم
را در خود نشان می دهد با پرشی مواجه بودیم که موجب شد میزان
سودی که گزارش شد تغییر اساسی داشته باشد و قیمتها با رشد
همراه شد همچنین با تغییر نرخ ارز ارزش جایگزینی بسیاری از
ماشین آالت این شرکتها نیز باال رفت.
او افزود :اینکه بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته  ..نقش توسعه ابزار
مشتقه در بازار هم رشد نقدینگی را سبب شد ،اما بهتر است اشخاص
حقیقی به صورت مستقیم وارد بازار بورس نشوند بلکه از طریق سبدها
و شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص خبره باید وارد بازار
شوند .جذب سرمایه خرد ارزشمند است ،اما نباید به تعدد افراد توجه
کرد .
او گفت :هدایت سرمایه به سمت بازار بورس مفید است ،اما بهتر است
از راه افراد خبره انجام شود .
شمس گفت :تنوع بازارها بیشتر مورد توجه است .صندوقهای مبتنی
بر درامد ثابت هم داریم که ریسک پذیری کمتری دارد وبا توجه به
نقدشوندگی باال سرمایه گذاری در صندوقهای مبتنی بر اوراق با درامد
ثابت بیشتر میشود .
او گفت :وقتی بازار شفاف است و نرخها هر لحظه در تابلو گزار ش
میشود ،نقل و انتقالها سادهتر است و منافع سرمایه گذار هم درنظر
گرفته شده بنابراین هم سهام تامین میشود هم اوراق مشتقه امکان
مدیریت ریسک وجود دارد بنابراین با توجه به نرخ ارز همچنان
امکانات رشد در صنایع مختلف وجود دارد که جذابیت بیشتری ایجاد
میکند و سرمایههای بیشتری به سمت بازار سرمایه جذب میشود .
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او درباره پیش نویس قانون جدید گفت :با توسعه شفافیت و جلوگیری
از آسیبهایی که قبال وجود داشت کمک شده تا سرمایه گذاران با
اطمینان بیشتری سرمایههای خود را در بورس قرار دهند .مشوقهای
مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده نیز به انجام معامالت در بورس انگیزه
میدهد .توسعه سهم افراد و سرمایه گذاران خرد در اداره شرکت
توسط هیئت مدیره مستقل حقیقی نیز در قانون جدید دیده شده
است .
شمس درباره جذابیتها در سرمایه گذاری گفت :اینکه افراد بخواهند
یونیتهای صندوقی را خریداری کنند و اعداد و ارقام به صورت دائم
تحت نظارت سازمان قرار داد و تغییرات به صورت روزانه به فرد
گزارش میشود از جذابیتهای سرمایه گذاری است چراکه امکان
نقدشوندگی در این سرمایه گذاری باالست.
صندوقهایی هم هست که به صورت مستقیم در طال سرمایه گذاری
میکنند و با توجه به تغییرات قیمتی طال سود سهام مشخص میشود
و امنیت و اطمینان از کاالی خریداری شده و رشد سرمایه گذاری نیز
از دیگر عوامل جذابیت و اطمینان بخشی مردم است.
بیشتر بخوانید


شاخص بورس  883واحد رشد کرد

(بازگشت به فهرست)

مرکز تبادل فناوری و جذب سرمایهگذاری انرژی در کیش
احیا میشود
(خبرگزاری تسنیم  6بهمن )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،ایده راهاندازی این مرکز
که در نمایشگاه یازدهم توسط رئیس وقت انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران (استصنا) ،مطرح شده بود که آن زمان مورد موافقت
وزارت نفت و سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت؛ اما به دلیل شرایط
ویژه اقتصادی و مشکالتی که در سالهای گذشته وجود داشت ،عمال
این مرکز به بلوغ الزم نرسید و فعالیتهای آن متوقف ماند.
این در حالی است که در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش
که در سال جاری برگزار شد ،ایده راهاندازی این مرکز بار دیگر از سوی
نمایندگان بخش خصوصی مطرح شده که این بار مورد موافقت رئیس
جدید سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت.
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که پیش از
این ،به عنوان رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ،این
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پیشنهاد را مطرح کرده بود ،به عنوان یکی از افراد حاضر در این
جلسه ،گفت :چهار سال پیش در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی انرژی کیش ،با وزیر وقت نفت و رئیس وقت سازمان منطقه
آزاد کیش مذاکراتی انجام شد تا از ظرفیتهای بخش خصوصی در
حوزه انرژی استفاده شود.
وی ادامه داد :منطقه آزاد کیش ظرفیت الزم را برای تبدیل شدن به
مرکز انرژی منطقه دارد و به همین دلیل و بر اساس مذاکرات انجام
شده ،پیشنهاد راه اندازی دفتری در این جزیره به عنوان مرکز انتقال
تکنولوژی و جذب سرمایهگذاری خارجی برای طرحهای حوزه انرژی
داده شد که مورد استقبال قرار گرفت و به این ترتیب تفاهمنامه سه
جانبه امضا و دفتر کیش افتتاح شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باوجود
تجهیز شدن این دفتر ،همکاری الزم از سوی وزارت نفت و سازمان
منطقه آزاد کیش انجام نشد ،افزود :در شرایط مواجهه کشور با
تحریمها ،مرکز انتقال تکنولوژی و جذب سرمایهگذار بخش انرژی
میتواند برای پیشبرد اهداف شرکتهای کوچک و متوسط بسیار مفید
باشد؛ به همین دلیل ،در طول پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی
کیش ،کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ،انجمن سازندگان
تجهیزات صنعت نفت ایران و برخی از نمایندگان کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی از رئیس جدید سازمان منطقه آزاد کیش
درخواست کردند که برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای خالی بخش
انرژی ،دفتر کیش احیا شود.
پدیدار اضافه کرد :بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی که
به تازگی با اتاق بازرگانی تهران نیز توافقنامهای امضا کردهاند،
میتوانند از طریق دفتر کیش فعالیت کنند .در حال حاضر 114
شرکت خارجی عالقه مندی خود را اعالم کردهاند و ثبت نام آنها انجام
شده است.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ،پیشنهاد احیای
مرکز انتقال تکنولوژی و جذب سرمایهگذار بخش انرژی مورد موافقت
رئیس سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته و از سوی نمایندگان
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز حمایت میشود.
بیشتر بخوانید


بزرگترین فروشگاه صنعتی کاالهای پتروشیمی ایران
راهاندازی میشود

وی با بیان اینکه مرکز انتقال تکنولوژی و جذب سرمایهگذار بخش
انرژی زیر نظر اتاق بازرگانی تهران فعالیت خواهد کرد ،گفت:
شرکتهای خارجی میتوانند از ظرفیتهای کیش به عنوان منطقه
بولتن داخلی تولید ملی |8

آزاد استفاده کنند و توافق احیای مرکز کیش دستآورد بزرگی محسوب
میشود که حاصل پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش است.
پدیدار ابراز امیدواری کرد که طی  2هفته اولین نشست رسمی با
حضور مسئوالن وزارت نفت ،کمیسیون انرژی و مرکز پژوهشهای
مجلس ،کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ،رئیس سازمان منطقه
آزاد کیش و انجمنهای تخصصی در اتاق بازرگانی برگزار شود.
(بازگشت به فهرست)

ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان به صفر
رسید
(خبرگزاری تسنیم  7بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علیرضا دلیری معاون
توسعه مدیریت و جذب سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری امروز در کنفرانس بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در
سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد :کشورهای پیشرفته برای تولید
و اقتصاد تمرکز خود را بر روی فناوریهای نوین و هایتک قرار
دادهاند؛ امروزه شرکتهای بزرگ جای خود را با شرکتهایی که بر
مبنای تکنولوژی ،فعالیت میکنند عوض کردهاند و ما تغییرات بزرگی
را در آینده شاهد خواهیم بود.
وی افزود :فعالیتهای اقتصادی در دنیای امروز بدون ایجاد بستر
R&Dمحکوم به شکست است.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ادامه داد :نیروهای انسانی اولین نیاز اقتصادهای
دانشبنیان به حساب میآید که در ایران ما حرف اول را در منطقه
میزنیم.
دلیری تصریح کرد :در حوزه اقتصاد دانشبنیان نیز در دنیا از رتبه 25
به  16صعود کردهایم که این امر حاصل  5سال برنامهریزی مشخص
در این ارتباط در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
شرکتهای هایتک و مدیوم  300هزار شغل ایجاد کردهاند
وی گفت :در حال حاضر  4هزار شرکت هایتک و مدیوم در این حوزه
داریم که بسترهای صادراتی آنان نیز ایجاد شده است؛ این شرکتها
تاکنون  6هزار میلیارد تومان فروش داشتهاند و  300هزار شغل نیز
ایجاد کردهاند.
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دلیری گفت 70 :درصد از این شرکتهای یاد شده استارتآپهای
نوپا بودهاند که در سالهای بعد به موفقیتهای مناسبی دست
یافتهاند.
دانشجوی دانشگاه شریف از صد هزار تومان  3ماهه به  8میلیارد تومان
سرمایه رسید
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با اشاره به چند نمونه از پیشرفت این استارتآپها
گت :در میان این شرکتها ،شرکتهایی بوده اند که فعالیت خود را با
یک میلیون تومان شروع کردهاند اما پس از مدتی ارزش شرکت آنها به
 8میلیارد تومان رسیده است و دانشجویی در دانشگاه شریف داشتیم
که با صد هزار تومان ماهانه به تحصیل خود ادامه میداد اما بعد از
گذشت  3ماه توانست  8میلیارد تومان سرمایه ایجاد کند.
وی افزود :ما راهی جز تمرکز بر پایه علم و دانش و اقتصاد و تجارت
کشور نداریم و این امر میتواند وضعیت فعلی را متحول کند.
دلیری با بیان اینکه در معاونت علمی ریاست جمهوری  120خدمت
برای سرمایهگذاران در این حوزه تعریف کردهایم گفت :در این میان
میتوان به معافیت مالیاتی ،بیمهای و گمرکی اشاره کرد.
ریسک سرمایهگذاری در فعالیتهای هایتک به صفر رسیده است
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایهگذاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تصریح کرد :با این خدمات ریسک سرمایهگذاری در
حوزههای هایتک به حداقل رساندهایم و حتی میتوانیم بگوییم که به
صفر رسیده است.
وی افزود :در گذشته به سختی در این حوزه سرمایهگذاری صورت
میگرفت اما اکنون رقابت زیادی میان هولدینگها برای سرمایهگذاری
بوجود آمده است.
بیشتر بخوانید


تعداد شرکتهای دانش بنیان بوشهر  4برابر شد

(بازگشت به فهرست)

بازار سرمایه بازارگردان ندارد
(خبرگزاری تسنیم  24بهمن )97

علیرضا باغانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت:
بازار سهام پس از سپری کردن یک دوره رشد تورمی ،این روزها در
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شرایط رکورد و کاهشی قرار گرفته ،به طوری که در بهمنماه امسال به
طور متوسط حدود  5درصد زیان به سرمایهگذاران رسانده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :در خصوص دالیل کاهش یا افزایش
شاخص بورس حرف و حدیث زیاد است اما در کنار همه ریسکهای
مترتب بر بازار سرمایه ،نبود نهادهای حامی بازار که در ایران بازارساز و
در دنیا  MARKET MAKERشناخته میشوند ،مهمترین دلیل
شرایط منفی بازار سهام در همه دورههای گذشته است.
وی با اشاره به این که در هر دورهای بورس بهانهای برای افت داشته و
دارد ،اضافه کرد :این موضوعات از حاشیههای انتخابات دورههای
گذشته گرفته تا کش و قوسهای پرونده هستهای و نیز تشدید
تنشهای ایران با قدرتهای جهانی ،خروج آمریکا از برجام و دهها
رخداد دیگر در بیش از یک دهه گذشته بهانههایی به دست بازار
سرمایه داده تا به حق یا به ناحق منفی باشد و پول سرمایهگذار را
ذوب کند.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت :با وجود این اتفاقات اما در هر
دوره ای و رخدادی ،فارغ از شدت و ضعف تحوالت سیاسی و اقتصادی،
بازار سهام از عدم وجود یک بازارگردان یا بازارگردانان قوی رنج برده
است.
وی در خصوص دلیل این اتفاق نیز گفت :بازار سهام هیچگاه از منظر
قدرت جذب نقدینگی ،حرفی برای گفتن نداشته و عمدتا نقدینگی به
سمت بانکها هدایت شده است.
باغانی اضافه کرد :نکته جالب در این میان این است که هر زمان هم
که موضوع حمایت از بورس پیش کشیده شده ،دست بازار سرمایه به
سمت بانک ها دراز بوده است و حتی در مقطعی صندوق توسعه بازار
سرمایه با مشارکت و سرمایهگذاری بانکها یا نهادهای وابسته به
بانکها تاسیس شد تا حامی بازار در مقاطع مختلف باشد.
وی ادامه داد :طی سالهای گذشته صندوقهای سرمایهگذاری با
درآمد ثابت ،نهادهایی هستند که به پشتوانه قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی به وجود آمدند و توانستند از بازار سرمایه به شعب
بانکها و هر جایی که بتوان نقدینگی مردمی از آنجا جذب کرد ،کانال
بزنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :این نهادهای نسبتا جوان توانستهاند
حدود  150هزار میلیارد تومان نقدینگی شناور در جامعه را جذب
کنند که حدود  10درصد از نقدینگی شناور در کشور را شامل
میشود.
وی اضافه کرد :در این راستا صندوقهای سرمایهگذاری سه رخداد
مهم را برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه رقم زدند ،نخست آن که به
مهار نقدینگی کمک کردند  ،دوم این که بخشی از نقدینگی کشور را از
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طریق بورس وارد چرخه تولید کردند و در نهایت سبب شدند تا نام
بازار سرمایه هم در صنعت تامین مالی مطرح شود و کسی که به فکر
دریافت وام بود حاال برای تامین مالی پروژه یا طرح توسعه خود به غیر
از بانک به فکر بازار سرمایه هم باشد و این نیاز خود را به جای دست
دراز کردن پیش روی بانک ها از طریق انتشار اوراق مشارکت و
صکوک و سایر ابزارهای بدهی تامین کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این مطلب که چرا بورس از
نقدینگی سرگردان در جامعه محروم است؟ نیز اذعان داشت :بخش
عمدهای از منفعل شدن و احتیاط صندوقهای سرمایهگذاری در ورود
قدرتمندانه به بورس را باید در مصوبات و بخشنامههای سازمان بورس
و اوراق بهادار درباره این نهادهای مالی جستجو کرد .به عنوان مثال
سال گذشته بود که نهاد نظارتی بازار سرمایه در مصوبهای اعالم کرد
که صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقها از طریق شعب بانکها یا
موسسات مالی و اعتباری ممنوع است.
وی گفت :نهاد ناظر با چنین مصوبهای محدودیت صندوقها را در
جذب منابع رقم زد ،در حالی که انتظار میرفت بابت اقداماتی که این
نهادهای مالی در تجهیز نقدینگی در نزدیکی بازار سرمایه انجام داده
بودند ،تقدیر هم می شدند ،اما سازمان بورس با این اقدام به استقبال
محدودیتهایی رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی یک طرف آن بود؛
چرا که احساس کرده بود بورس با نقدینگی جذب شدهای که باید در
بانکها جا خوش کرده باشد ،حاال پرقدرتتر ظاهر شده و نباید این
قدرها هم بزرگ شود.
باغانی ادامه داد :به تازگی هم در بخشنامهای بازاریابی اینترنتی برای
صندوقهای سرمایه گذاری ممنوع اعالم شده است و مشخص نیست
که دلیل ایجاد چنین محدودیتهایی برای صندوقهای سرمایهگذاری
که بخش موفقی از بازار سرمایه هستند و ریسک نکول تاکنون در آن
ها رخ نداده چیست؟
وی گفت :اگر صندوق یا صندوقهایی با ایجاد درگاههایی قدرتمند
توانستهاند بدون وقوع تقلب یا تخلفی و بر مبنای مقررات از فرصت
فضای مجازی برای جذب نقدینگی استفاده کنند ،سازمان بورس چرا
از این موضوع نگران است؟
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که سیاستهای امروز
سازمان بورس نشان میدهد استراتژی متضادی در حال اجرا است و
این ابزار کارا و در دسترس در حال تضعیف هستند ،تصریح کرد:
رییس جمهور چهاردهم آبان ماه امسال در نشست با مدیران وزارت
اقتصاد به صراحت اما به طور غیرمستقیم به دفاع از صندوقهای
سرمایهگذاری پرداخته است.
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وی افزود :به گفته رئیس جمهور «امروز در شرایطی هستیم که بورس
و فرابورس ما نقش سازندهای داشته است و این حرف درست است که
بخشی از وظایف بانکها را برعهده بازار سرمایه بگذاریم ».ضمن این
که در جملهای مهمتر هم گفت «بانکها از یک طرف به مردم کمک
میکنند و از طرف دیگر به جامعه فشار میآورند .اقتصاد کشور
متاسفانه مبتنی بر بانکها است و ما باید کم کم به سمت بازار سرمایه
شیفت پیدا کنیم .بازار سرمایه میتواند در بازار اقتصادی و تحریم
گرهگشا باشد».
باغانی اذعان داشت :بر این اساس راهی که این روزها در مواجهه با
صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در پیش گرفتهایم ،اصال راه
درستی نیست و اگر بنا است برای تامین مالی صنایع از بانکها به
سمت بازار سرمایه حرکت کنیم ،راه این رخداد مهم از محل تقویت
همین صندوقها می گذرد که در کارنامه حدود  10ساله خود دهها
هزار میلیارد تومان برای صنایع مختلف تامین مالی کردهاند.
وی با اشاره به این که بازار سهام در سایر کشورها به قدری مهم است
که ترامپ تهدید میکند اگر استیضاحم کنید بورس میریزد ،گفت :به
نظر میرسد بازار سرمایه ما روزهای کم فروغتری را در پیش داشته
باشد و بعد از گزارشهای  12ماهه و برگزاری مجامع در ماههای
آغازین سال  ،98شرکتها چیز دیگری برای عرضه به سرمایهگذاران
ند ارند و با مشکالت به وجود آمده در صادرات و فروش محصوالت،
بدون تردید بورس ما بیش از هر زمان دیگری به وجود بازارگردانهای
قوی نیاز دارد.
بیشتر بخوانید


عرضه یک میلیون بشکه میعانات گازی صادراتی در
بورس انرژی از امروز



شرط برخورداری شرکتهای بورسی از نرخ صفر
مالیاتی اعالم شد



راهاندازی زعفران نگین تحویل فروردین  98در بورس
کاال

(بازگشت به فهرست)

رشد ۲۹درصدی سرمایهگذاری در منطقه آزاد ارس پس از
تحریمها
(خبرگزاری تسنیم  28بهمن )97

شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محسن نریمان در
نشست خبری با بیان اینکه ارس صنعتیترین منطقه آزاد کشور است،
اظهار کرد :ارس در چهار زون منفصل از هم بهعنوان یک منطقه آزاد
دو فرمانداری مستقل (خداآفرین و جلفا) را تحت پوشش دارد.
وی با اعالم اینکه زون معروف ارس جلفا 21هزار هکتار است ،افزود:
در مجموع حدود  51هزار هکتار وسعت منطقه آزاد ارس است .این
منطقه از نظر کشاورزی بهدلیل قرار گرفتن کنار رودخانه ،موقعیت
بسیار خوبی دارد و در این راستا به فعالیت محصوالت کشاورزی
گلخانهای روی آوردهایم.
وی با ابراز این که عالوه بر کشاورزی منطقه آزاد مزیتهای زیادی از
جمله آثار تاریخی دارد ،تصریح کرد :در کشور  8منطقه چابهار ،قشم،
ک یش ،اروند ،انزلی ،ارس ،ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
داریم.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس با تأکید به اینکه "اگر منافع ما با
کشورهای دیگر گره بخورد تحریم نمیتواند به آن صدمه بزند" ،گفت:
اگر یک تعامل اقتصادی خوبی با کشورهای دیگر داشته باشیم
تحریمها اثری بر کشورمان نخواهد داشت.
نریمان در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه طی یک سال اخیر
چهمیزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس صورت گرفته است ،گفت:
از ابتدای امسال تا پایان دیماه معادل  1200میلیارد تومان سرمایه
گذاری در بخشهای مختلف در این منطقه صورت گرفته که بیش از
 90درصد آن در بخش تولید بوده است.
وی با بیان اینکه این رقم نسبت به  10ماه سال گذشته  29درصد
افزایش یافته است ،تصریح کرد :علیرغم تحریمها سرمایه گذاران
ترک ،ارمنی و آذربایجانی در منطقه آزاد ارس حضور یافتهاند .یکی از
سرمایه گذاران ترک در سه ماه اخیر حدود  60میلیارد تومان برای
احداث کارخانه فراوری روغن زیتون سرمایه گذاری کرده است.
خوزستان| 1200میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد
کشور انجام شد
بیشتر بخوانید


واکنش شورایعالی مناطق آزاد به بخشنامه گمرک در
خصوص ترانزیت کاالهای گروه 4

مدیرعامل منطقه آزاد ارس همچنین با ابراز اینکه "امسال بهشدت
تحت فشار بودهایم" ،گفت :تعداد بسیار زیادی بخشنامه (هر  16ساعت
یک بخشنامه) که تقریباً حدود  300بخشنامه بوده است ،حالت سعی
و خطا داشت .این بخشنامهها درباره واردات و صادرات بوده ،گاهی
اعتراض کردهایم که این موارد به منطقه آزاد مربوط نمیشود و
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صادرکنندگان بخشنامه را مجاب کردهایم که طبق قوانین اصلی
مناطق آزاد باید مشمول این بخشنامه نشوند.
نریمان ادامه داد :مجموع صادرات از ابتدای سال گذشته تا  25بهمن
 215میلیون دالر بوده که در بازه زمانی مشابه امسال  213میلیون
دالر صادرات از منطقه آزاد داشتهایم .همچنین مجموع واردات از
ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه  133میلیون دالر بوده که این رقم به
 49میلیون دالر کاهش یافته است.
وی با اعالم اینکه "تراز تجاری بسیار مثبتی داریم" ،اظهار کرد :باید
دولت را متقاعد کنیم مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق منطقه آزاد
تأمین شود .هماکنون در رابطه با مواد اولیه به ما اجازه واردات داده
شده تا با ارزهای مختلف (4200تومانی یا نیمایی یا ارز) وارد کنیم که
برای ما ایجاد مشکل کرده است.
وی گفت :از وزیر اقتصاد بابت اینکه پیامکهای ما را سریع پاسخ داده
و آن را در بخشنامهها اعمال میکند ،قدردانی میکنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با یادآوری اینکه "18هزار تن
محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه صادر میکنیم" ،اضافه کرد:
امسال میزان صادرات محصوالت گلخانهای در سال گذشته 6.5هزار
تن بود.
نریمان گفت که هماکنون ثبت سفارش در منطقه آزاد ارس انجام
میشود.
وی همچنین گفت :ایام نوروز  97بالغ بر 900هزار خودرو و 4میلیون
گردشگر وارد منطقه ارس شدند.
وی از اخذ مجوز خاص برای واردات از ترکیه خبر داد و با بیان اینکه
"با مجوز دو روز پیش میتوانیم کاالها را از گمرک ترخیص کنیم"،
گفت :بهدلیل نبود کاال حدود  30درصد از مغازهداران در ارس تعطیل
شده بودند( .بازگشت به فهرست)

احمد پورفالح در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
اشاره به وضعیت ریسک سرمایهگذاری در ایران از نگاه اروپاییها،
اظهار کرد :امروز ریسک سرمایهگذاری در ایران در رتبه  4و  5قرار
دارد و این درحالی است که رتبه  ،6بدترین رتبه در ریسک
سرمایهگذاری است و از همین رو اشتهای چندانی به سرمایهگذاری در
ایران از سوی کشورهای خارجی و از جمله ایتالیا وجود ندارد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر گلهمندی سرمایهگذاران داخلی نیز باعث
شده تا اشتیاق سرمایهگذاران خارجی و ایتالیایی برای حضور در ایران
کاهش یابد.
رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا اضافه کرد :البته علیرغم همه این
موارد ،در میان کشورهای اروپایی ،ایتالیا و سرمایهگذاران ایتالیایی
بیشتر ین رغبت را برای برقراری ارتباطات تجاری با ایران دارند و این
ارتباط هم در حوزه فروش محصوالت این کشور و هم در حوزه خرید
محصوالت از ایران بیش از سایر کشورهای اروپایی است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به راهاندازی هرچه سریعتر کانال مالی با
اروپا ) (SPVگفت :در صورت راهاندازی این کانال ارتباطی ،قطعاً
تجار ،بازرگانان و سرمایهگذاران ایتالیایی جزو نخستین فعاالن حوزه
اقتصادی خواهند بود که ارتباطاتشان را با ایران تقویت میکنند.
مشاور عالی رئیس اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد :نشانههای خوبی
دیده میشود و تا امروز سیمنارهای بانکی خوبی در ایتالیا برگزار شده
و بانک های ایتالیایی که مبادالتشان بر اساس یورو است نیز اعالم
آمادگی کرده اند و البته همه در انتظار این کانال ارتباطی میان ایران و
اروپا هستند.
بیشتر بخوانید


فایننشالتایمز :اتحادیه اروپا دنبال توافق بر سر
رویکرد چماق و هویج در قبال ایران است

(بازگشت به فهرست)

بازرگانی

وزارت صنعت :ممنوعیت واردات پوشاک لغو نشده است
(خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

ایتالیا راغبترین کشور اروپایی برای ارتباط تجاری با
ایران است
(خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات
بازرگانی اتاق بازرگانی ایران افزود :برابر آمار فقط در بندر شهید رجایی
 140هزار کانتینر رسوب داریم که این رسوب ما را در تنظیم بازار و
تامین کاالهای مصرفی و اساسی با مشکل مواجه می کند و هم در
شماره  108بهمن 96
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تامین مواد مورد نیاز خط تولید مشکل آفرین است که به همین نسبت
تولید کاال در داخل و فرایند صادرات مشکالت بیشتر می شود .مشکل
دیگر این است که از یک سو منجر به دموراج برای کشتی ها می شود
چراکه مدیریت بازار ارز از چالش های جدی دولت است از سوی دیگر
انبار داری واحد های تجاری و تولیدی با مشکل می خورد و ملزمات
مورد نیاز با ترخیص کاال به مشکل می شود در نتیجه در فرایند توزیع
و تامین کاال را با چالش مواجه می کند.
وی افزود :به تعبیر بخش خصوصی ،در نگاه میان مدت اگر به کاالهای
گمرک می توان به کاالهای رسوب کرده در گمرک به عنوان کاالی
استراتژیک نگاه کنیم و فرایند ترخیص مدیریت نشود و گواهی های
فنی نتواند به موقع انجام شود و مشکل ارزی و پرداخت ها انجام نشود،
اسناد در اختیار واردکننده قرار نمی گیرد بنابراین گمرک نمی تواند
کارهای ترخیص را انجام دهد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت :با توجه به
اینکه مشکالت سامانه نیما نتوانسته مشکل ارزی را حل کند و در
تامین کاالهای اساسی و شوینده و بهداشتی دچار مشکل هستیم ،پس
مشکل را باید در دوزاویه گمرک و پشتیبانی دید تا در نظام تولید و
تامین کاال به مشکل نخوریم.
او افزود :مقررات کشور برای شرایط عادی تصویب می شود بنابراین در
شرایط خاص امروز که با تحریم ها مواجه هستیم نیازمند استراتژی و
برنامه خاص هستیم .در شرایط تحریم و مشکالت اقتصادی انتظار از
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است شرایط را سهل کنند و به
سمت خود تحریمی نرویم.
مظفر علیخانی گفت :برخی از مشکالت ناشی از سیاست های ارزی و
تجاری است .فرایند ثبت سفارش کند است و با تاخیر انجام می شود.
قبال فعال اقتصادی بر اساس تجربه و پشتوانه ثبت سفارش را بدون
انتقال ارز انجام می داد اما امروزه ثبت سفارش با تغییر تعرفه باید
مجدد انجام شود که این روند کار را کند می کند بنابراین در شرایط
تحریم باید فرایند ترخیص کاال را تسهیل کرد چراکه برخی مشکالت
به سازمان گمرک برمی گردد.
بیشتر بخوانید


گالیه وزیر صنعت از رسوب مواد اولیه و ملزومات
تولید در گمرک

(بازگشت به فهرست)
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صادرات  ۲۰میلیارد دالری ایران به چین در  ۱۱ماه
(خبرگزاری تسنیم  4دی )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
«افسانه محرابی» افزود :طبق مصوبه های ستاد اقتصاد مقاومتی و
محدودیت های منابع ارزی و با هدف تامین ارز مورد نیاز برای واردات
کاالهای ضروری ،اساسی و مواد اولیه ،ثبت سفارش کاالهای گروه
چهارم شامل یک هزار و  339ردیف تعرفه ممنوع شد.
وی خاطرنشان ساخت :از آنجایی که این مصوبه به قوت خود باقی
است و نظر به توانمندی های تولید داخلی در تامین انواع پوشاک مورد
نیاز کشورو لزوم حمایت از تولیدات داخلی بویژه در وضعیت کنونی،
ثبت سفارش انواع پوشاک همچنان ممنوع است.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با یادآوری عملکرد
بخش پوشاک در صادرات ،گفت :در 9ماهه اخیر  4هزار و 600تن
پوشاک به ارزش  48میلیون دالر صادر شده که از نظر وزنی  59درصد
و از نظر ارزشی  24درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید


تعزیرات :استانداری درباره توقف برخورد با برند
پوشاک قاچاق پاسخ دهد

(بازگشت به فهرست)

مهلت قانونی ثبت سفارش کاال  ۲برابر شد
(خبرگزاری تسنیم  5بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گمرک؛ مسائل مربوط به تامین
ارز و طوالنی شدن پروسه ثبتسفارش کاالهای وارداتی ،باعث شده
کاال های برخی از واردکنندگان به سازمان اموال تملیکی تحویل داده
شود و مشکالتی را برای واردکنندگان به وجود آورد.
تاخیر در ترخیص کاالها در گمرک مسالهای که میتواند به علل
مختلف از جمله طوالنی شدن فر ایند ثبت سفارش ،تامین ارز یا سایر
مشکالت مربوط به ثبت سفارش کاالها به وجود آید.

بولتن داخلی تولید ملی |13

در چنین شرایطی تعیین مهلت 2ماهه برای تحویل کاالها به سازمان
اموال تملیکی بسیار کم به نظر میرسد که رئیس کل گمرک در این
باره با تشریح فلسفه این اقدام از افزایش مهلت ثبت سفارش در
آیندهای نزدیک از سه ماه به شش ماه خبر داد.
مهدی میراشرفی ،رئیس کل گمرک ایران درباره ضرورت انتقال
کاال های موجود در گمرک به سازمان اموال تملیکی بعد از  2ماه اظهار
داشت :ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از بیم اینکه کاالها در گمرک بمانند
و مصداق احتکار پیدا کنند مصوبهای صادر کرد مبنی بر اینکه کاالها
چه در مناطق آزاد و چه در اماکن گمرکی بعد از ماه مشمول اموال
متروکه میشوند.
وی اضافه کرد :با این حال در عمل ،چون برای ثبت سفارش فقطسه
ماه فرصت وجود دارد ،صاحبان کاال تا میخواستند برای واردات کاالی
خود ارز دریافت کنند عمال مهلت ثبت سفارش سرمیآمد و طبق
قانون این کاال ها باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
تحویل داده میشدند.
میر اشرفی با اشاره به متروکه شدن برخی از کاالها در گمرک شهید
رجایی ادامه داد :با این حال ماده  33قانون امور گمرکی این امکان را
به صا حبان کاال که تا زمانی که کاال فروش نرفته است به سازمان جمع
آوری و فروش کاالهای متروکه مراجعه کرده و مانع فروش کاالی خود
شوند.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه مقرر شده است تا کاالهای اساسی
مشمول انقضای ثبت سفارش نشوند ،ادامه داد :در آیندهای نزدیک
مهلت ثبت سفارش به شش ماه افزایش پیدا خواهد کرد تا متروکه
شدن کاالها برای واردکنندگان مشکلی ایجاد نکند.
کاالهای متروکه کاالهایی هستند که صاحب آن به هر دلیل جهت
ترخیص آن به گمرک مراجعه نکرده باشد یا در ارائه اسناد و مدارکی
که الزم است تاخیر داشته باشد و این کاالها به سازمان اموال تملیکی
اعاده داده میشوند.
بیشتر بخوانید


حذف ثبت سفارش گمرکی و تخصیص ارز نیمایی به
واردات کتاب

(بازگشت به فهرست)

صادرات کاالهای غیرنفتی پس از انقالب  ۸۶برابر شد
(خبرگزاری تسنیم  7بهمن )97

شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا ،دلیل افزایش  86برابری
صادرات کاالهای غیرنفتی در  40سال اخیر را باید در افزایش کمی
بنگاهها و تولید جستجو کرد .آنجا که یک هزار و  503واحد صنعتی
در سال  57به  85هزار و  76واحد فعال در  8ماهه سال  97افزایش
یافته که این جهش ،شاغلین بخش صنعت را از  150هزار نفر به 2
میلیون و  500هزار نفر رسانده است.
همچنین معادن فعال کشور از  195واحد در ابتدای انقالب به  6هزار
و  386واحد در  8ماهه  97و ظرفیت استخراج از  19میلیون و 600
هزار تن به  735میلیون تن انواع مواد معدنی در سال  96افزایش
یافته است.
آخرین آمارها نشان میدهد که باوجود افزایش  86برابری صادرات
کاالهای غیرنفتی در  40سال اخیر ،ارزش واردات کاال تنها  5برابر
شده و به ساالنه  53میلیارد و  300میلیون دالر رسیده است.
بیشتر بخوانید


صادرات غیرنفتی ایران توان تأمین ارز مورد نیاز
کشور را دارد

افزایش  57برابری تولید فوالد خام
تولید و ظرفیت تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی نیز در  4دهه
اخیر ،افزایش چند برابری داشته است .چنانکه سال  57واحدهای
معدنی ایران 368 ،هزار تن فوالد خام تولید می کردند؛ اما این عدد در
سال  96به  20میلیون و  833هزار و  300تن رسیده است .تولید
سنگآهن نیز که بر پایه برآوردها در سال  680 ،57هزار تن بوده ،در
سال گذشته به  34میلیون و  476هزار تن افزایش یافت.
افزایش  33برابری تولید محصوالت پتروشیمی هم نتیجه احداث و
توسعه چندین پاالیشگاه در  40سال اخیر بوده که تولید انواع
محصوالت این بخش را از یک میلیون و  600هزار تن به  53میلیون و
 500هزار تن رسانده است.
کار تولید کاتد مس نیز که پس از پیروزی انقالب و در سال  62آغاز
شد ،در سال  96به  159هزار و  600تن رسید.
همچنین تولید شمش آلومینیوم از  25هزار و  100تن در سال  57به
 351هزار تن رسیده که افزایش  14برابری داشته است.
افزایش  8برابری تولید سیمان و خودرو
در بخش مصالح ساختمانی ،تولید سیمان پس از پیروزی انقالب
اسالمی 8 ،برابر شده است .شرکت های ایرانی در آخرین سال حکومت
پهلوی 7 ،میلیون و  150هزار تن سیمان تولید کردند که این مقدار
در سال گذشته ،به  54میلیون و  720هزار تن افزایش یافت تا ایران
در جایگاه صادر کننده این محصوالت قرار گیرد.
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اما افزایش تولید محصوالت در بخش های صنعت و معدن محدود به
این موارد نمی شود .به طوریکه سال  ،57شرکت های خودروساز
ایران ساالنه  188هزار و  600دستگاه خودروی سواری و وانت تولید
می کردند ،اما این رقم در سال  96با  8برابر افزایش به یک میلیون و
 502هزار دستگاه رسیده است.
تولید لوازم خانگی هم رشد  8برابری را تجربه کرده است و از تولید
 383هزار و  700دستگاه انواع لوازم خانگی به سه میلیون و  248هزار
و  700دستگاه افزایش یافته است.
افزایش سهم محصوالت صنعت و معدن در صادرات
افزایش تولید محصوالت صنعتی و معدنی سبب شده که سهم صادرات
محصوالت این بخش نسبت به کل صادرات رشد چشمگیری در 40
سال اخیر داشته باشد؛ چنانکه در سال  57مجموع صادرات صنعتی و
معدنی  174میلیون دالر با سهم  32درصدی بوده است؛ اما در سال
 96این عدد به  33میلیارد و  365میلیون دالر رسیده که  71درصد از
کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است( .بازگشت به
فهرست)

تجارت خارجی ایران پس از انقالب  ۱۰برابر شد
(خبرگزاری تسنیم  9بهمن )97

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :به علت
برخی فشارها در دوره ای شاهد توسعه نا متوازن در بخش صنعت و
معدن در کشور بودیم اما اکنون در تالشیم تا به سمت توسعه مبتنی
بر آمایش سرزمین حرکت کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه
گفت :پیش از انقالب ساالنه  14میلیون تن سیمان تولید می کردیم
که این میزان هم اکنون به  80میلیون تن رسیده است و جزو صادر
کنندگان سیمان هستیم.
عالء الدین میر محمد صادقی افزود :هم اکنون  200میلیون متر انواع
پارچه در کشور تولید می شود که بیش از  20میلیون متر آن پارچه
کت و شلواری و فاستونی است.
سرپرست اسبق وزارت صنایع هم در این برنامه گفت :پیش از انقالب
 95درصد محصوالت صنعتی کشور واردات از خارج بود.
محمدعلی ذاکر افزود :در  10سال اول انقالب سیاست اصلی وزارت
صنایع جایگزینی واردات با تولیدات داخلی بود.
بیشتر بخوانید


افزایش  40برابری سهم ایران از تجارت خارجی

(بازگشت به فهرست)

جزئیات تجارت خارجی ۷۲میلیارددالری ایران در ۱۰ماه/
مازاد تراز تجاری به ۶۷۸میلیون دالر رسید
(خبرگزاری تسنیم  10بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه
خبری شبکه دو سیما افزود  :هم اکنون  85هزار واحد صنعتی دارای
مجوز رسمی و پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد که  40سال
پیش این تعداد  1500واحد بود.
وی گفت  :در سال  195 ،57معدن در کشور فعال بود که هم اکنون
این تعداد به  6هزار و  400معدن افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت  ،معدن و تجارت افزود :هم اکنون
در تولید فوالد خام دهمین کشور دنیا هستیم و تولید در آهن
اسفنجی دومین کشوریم  ،در تولید مس شانزدهم و سنگ آهن
یازدهمین تولید کننده در جهان هستیم و از نظر ظرفیت تولید خودرو
هم چهاردهمین کشور دنیا به شمار می رویم.
زرندی افزود :در سال  57در برابر نیم میلیارد دالر صادرات  10میلیارد
دالر واردات داشتیم که امسال به  33میلیارد دالر صادرات در برابر 32
میلیارد دالر واردات رسیده ایم.
وی گفت :حجم تجارت  40سال پیش  9/10میلیارد دالر بود که االن
به ساالنه بالغ بر یکصد میلیارد دال ر افزایش یافته است.
شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،براساس تازهترین آمار گمرک از تجارت
خارجی 10ماهه سال جاری ،در این مدت حجم صادرات غیرنفتی
ایران به  94میلیون و  875هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی
برابر  36میلیارد و  350میلیون دالر میشود.
به این ترتیب مشاهده میشود که تا پایان دی ماه سال جاری صادرات
ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 2و21صدم درصدی از
نظر ارزش دالری داشته است.
از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران 26
میلیون و  6هزار تن بهارزش  35میلیارد و  672میلیون دالر بوده
است ،بر همین اساس ،مازاد تراز تجارت خارجی  678میلیون دالر
شد.
واردات ایران در این مدت نسبت به 10ماهه سال گذشته 17و38صدم
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درصدی از نظر وزنی و 18و87صدم درصدی از حیث ارزش دالری
کاهش داشته است.
بنابراین گزارش؛ روند ترخیص کاالهای وارداتی بهصورت لحظهای
بهکمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش گمرک رصد میشود و
کاالهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز
این کاالها تأمین و تخصیص داده شده است و در کمترین زمان ممکن
از گمرکات ترخیص میشوند.
اقالم عمده صادراتی
اقالم عمده صادراتی ایران در این مدت بهترتیب ،میعانات گازی
بهارزش  3میلیارد و  53میلیون دالر و سهم ارزشی 8و40صدم درصد،
گاز طبیعی مایعشده بهارزش یک میلیارد و  815میلیون دالر و سهم
ارزشی 4و99صدم درصد ،پروپان مایعشده بهارزش یک میلیارد و 484
میلیون دالر و سهم ارزشی 4و8صدم درصد ،متانول بهارزش یک
میلیارد و  229میلیون دالر و سهم ارزشی 3و38صدم درصد و سایر
روغنهای سبک و فرآوردهها بهجز بنزین بهارزش یک میلیارد و 223
میلیون دالر و سهم ارزشی 3و36صدم درصد بوده است.
زارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور 33و92صدم
درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمیها8 ،و40صدم
درصد مربوط به میعانات گازی و 57و68صدم درصد مربوط به سایر
کاالها بوده است.
اقالم عمده وارداتی به ایران
اقالم عمده وارداتی در این مدت ،شامل ذرت دامی بهارزش یک
میلیارد و  618میلیون دالر و سهم ارزشی 4و54صدم درصد ،قطعات
منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف  8703بنزینی با حجم
سیلندر  2000سیسی با ساخت داخل  14تا کمتر از  30بهاستثنای
الستیک بهارزش یک میلیارد و  266میلیون دالر و سهم ارزشی
3و55صدم درصد ،برنج بهارزش یک میلیارد و  102میلیون دالر و
سهم ارزشی 3و9صدم درصد ،لوبیای سویا بهارزش  975میلیون دالر و
سهم ارزشی 2و73صدم درصد و کنجاله سویا بهارزش  493میلیون
دالر و سهم ارزشی 1و38صدم درصد بوده است.
کاالهای ایران بیشتر به کدام کشورها میروند؟
در این مدت مهمترین مقاصد صادراتی ایران بهترتیب پنج کشور چین
با  7میلیارد و  524میلیون دالر و سهم ارزشی 20و70صدم درصد،
عراق با  7میلیارد و  515میلیون دالر و سهم ارزشی 20و67صدم
درصد ،امارات متحده عربی با  5میلیارد و  313میلیون دالر و سهم
ارزشی 14و62صدم درصد ،افغانستان با  2میلیارد و  533میلیون دالر
و سهم ارزشی 6و97صدم درصد و ترکیه با  2میلیارد و  26میلیون
دالر و سهم ارزشی 5و57صدم درصد بودهاند.
شماره  108بهمن 96

قابل ذکر است کشور چین رتبه اول را بین کشورهای مقاصد صادراتی
ایران کسب کرده است بهطوری که میزان صادرات به این کشور نسبت
به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 5و24صدم درصدی و عراق با
رتبه دوم افزایش 44و75صدم درصدی از نظر ارزش دالری داشته
است.
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
در مقابل واردات عمده کاالها به ایران نیز در 10ماهه سال جاری
بهترتیب از پنج کشور چین با  8میلیارد و  905میلیون دالر و سهم
ارزشی 24و96صدم درصد ،امارات متحده عربی با  5میلیارد و 456
میلیون دالر و سهم ارزشی 15و29صدم درصد ،ترکیه با  2میلیارد و
 38میلیون دالر و سهم ارزشی 5و71صدم درصد ،آلمان با  2میلیارد و
 18میلیون دالر و سهم ارزشی 5و66صدم درصد و هند با یک میلیارد
و  927میلیون دالر و سهم ارزشی 5و40صدم درصد انجام شده است.
بیشتر بخوانید


صادرات کشاورزی ایران در 40سالگی انقالب 12برابر
شد

(بازگشت به فهرست)

واردات  ۷میلیارد دالری ترکیه از ایران در سال ۲۰۱۸
(خبرگزاری تسنیم  12بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،آمارهای منتشر شده
توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد واردات ترکیه از ایران در سال
میالدی گذشته  7.5درصد کاهش داشته و به  6.931میلیارد دالر
رسیده است .ترکیه در سال  2017بالغ بر  7.492میلیارد دالر کاال از
ایران وارد کرده بود.
سهم ایران از کل واردات ترکیه در سال  3.1 ،2018درصد اعالم شده
و ایران به عنوان دهمین منبع تامین کاالهای مورد نیاز ترکیه در این
سال شناخته شده است .سه کشور روسیه ،آلمان و چین به ترتیب در
رتبه های اول تا سوم از این نظر قرار داشته اند.
واردات ترکیه از روسیه در سال میالدی گذشته  21.9میلیارد دالر،
آلمان  20.4میلیارد دالر و چین  20.7میلیارد دالر بوده است.
بر اساس این گزارش در آخرین ماه سال  2018واردات ترکیه از ایران
 20.5درصد افت داشته و به  377میلیون دالر رسیده است .ترکیه در
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دسامبر سال  2017بالغ بر  474میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده
بود.

خالف برجام است/تجارت اقالم تحریمی هم باید

بیشتر بخوانید

اضافه شود



تجارت  8.2میلیارد دالری ایران و ترکیه در  10ماه

سرپرست سازمان توسعه تجارت :ضوابط «اینستکس»

(بازگشت به فهرست)

(بازگشت به فهرست)

تجارت ایران و آمریکا نیممیلیارد دالری شد

واردات کاالهای اولویتدار بدون رعایت سقف و سابقه

(خبرگزاری تسنیم  20بهمن )97

واردکننده مجاز شد
(خبرگزاری تسنیم  17بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابطعمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،محمدرضا مودودی ،با اشاره به درخواست بخش صادراتی
کشور برای رفع تعهدات ارزی خود ضمن بیان مطالب فوق افزود :با
توجه به موافقت وزیر صنعت ،معدن و تجارت و با عنایت به
صورتجلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در مورخۀ  11بهمن
سال جاری ابالغ شد ،انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع
تجارت و سامانه نیما امکانپذیر شد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان ساخت:
صادرکنندگانی که میخواهند از ارز صادراتی خود برای رفع تعهد ارزی
اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند ،میتوانند به تشخیص رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به واردات
کاالهای دارای اولویت بدون رعایت سقف ارزشی واردات اقدام نمایند.
وی همچنین برای صادرکنندگان ،صبغۀ وارداتی را ضروری ندانست و
گفت :در مورد ثبت سفارشهایی که کاال در گمرکات موجود است و
ارز آنها تأمین شده است نیز رعایت سقف و سابقه واردات ضروری
نیست و سازمانهای صمت استانی موظف هستند در اسرع وقت با
اجرای این ضابطه نسبت به تعیین تکلیف پروندههای موجود در
سازمان مربوطه اقدام نمایند.
الزم به ذکر است ،دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز توسعه
تجارت الکترونیک نیز میتوانند با استفاده از دادهها و اطالعات قبض
انبار و بارنامه میتوانند انجام سستمی این فرآیند را امکانپذیر و
عملیاتی سازند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار
منتشرشده از سوی اداره آمار آمریکا نشان میدهد مبادالت تجاری این
کشور با ایران در 11ماهه سال  2018رشد 188درصدی داشته است.
مبادالت تجاری دو کشور که در ماههای ژانویه تا نوامبر سال 2017
بالغ بر  174.6میلیون دالر بوده در مدت مشابه سال  2018با رشد
حدود 3برابری به  503.1میلیون دالر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در 11ماهه  2018با
رشد  263درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و
به  435.3میلیون دالر رسیده است .آمریکا در ماههای ژانویه تا نوامبر
سال قبل از آن  119.9میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات آمریکا از ایران در ماههای ژانویه تا نوامبر  2018رشد
23درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشته و به 67.8
میلیون دالر رسیده است .واردات آمریکا از ایران در 11ماهه سال
 54.7 ،2017میلیون دالر گزارش شده بود.
بر اساس این گزارش در ماه نوامبر  2018آمریکا  25.9میلیون دالر
کاال به ایران صادر و  0.3میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده است .در
نوامبر سال  2017صادرات آمریکا به ایران  11.8میلیون دالر و واردات
از ایران  4.8میلیون دالر گزارش شده بود.
بیشتر بخوانید


مرکل خواستار اصالح سازمان تجارت جهانی شد

(بازگشت به فهرست)

بیشتر بخوانید
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ایران  ۱۲۶میلیون دالر شیشه و محصوالت مرتبط صادر

واردات الستیک خودروهای سنگین بدون ارائه گواهی مبدا

کرد

آزاد شد+سند

(خبرگزاری تسنیم  23بهمن )97

(خبرگزاری تسنیم  24بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،دومین نمایشگاه بین المللی شیشه،
تجهیزات و ماشین آالت وابسته امروز (سه شنبه) با مشارکت 60
شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
تهران آغاز بکار کرد .این نمایشگاه در فضایی به وسعت سه هزار و
 500متر مربع با مشارکت  60شرکت داخلی و خارجی از کشورهای
چین و ترکیه آغاز بکار کرد.
بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی
ایران در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت :ایران با
توجه به وجود معادن غنی سیلیس و همچنین برخورداری از
صنعتگران نوآور و خالق ،یکی از صادرکنندگان مطرح در این حوزه
است.
ویافزود :پارسال  126میلیون دالر انواع محصوالت این صنعت به
کشورهای گرجستان ،ترکیه ،عراق ،افغانستان ،هند و برخی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا صادر شد.
وی گفت :شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران با برگزاری
نمایشگاه های داخلی در راستای حمایت از کاالی ایرانی و با برگزاری
نمایشگاه های خارجی در حمایت از توسعه صادرات گام بر می دارد.
به گفته این مقام مسئول ،تعداد شرکت کنندگان حاضر در این
نمایشگاه نسبت به دوره نخست بیش از  16درصد افزایش نشان
میدهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس اعالم وزارت
صنعت ،معدن و تجارت واردات الستیک خودروهای سنگین بدون ارائه
گواهی مبدا آزاد شد و بررسی صحت کیفیت و اصالت آن در گمرکات
کشور صورت خواهد گرفت.
در نامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت به گمرکات کشور آمده است
که واردات الستیک (خودروهای) سنگین از کشورهای ثالث بدون ارائه
گاهی مبداء بالمانع است .الزم به ذکر است به منطور حمایت از حقوق
مصرف کنندگان و صحت کیفیت و اصالت الستیک ،اخذ گواهی
بازرسی در مقصد حمل و کنترل استاندارددر گمرکات کشور الزامی
است.

بیشتر بخوانید


سازمان توسعه تجارت :بعید است به اهداف صادراتی
برنامه ششم برسیم

(بازگشت به فهرست)

(بازگشت به فهرست)

کشاورزی
صادرات چای هند به ایران از سر گرفته میشود
(خبرگزاری تسنیم  2بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایکانامیک تایمز ،صادرات چای
هند به ایران دوباره از سر گرفته میشود .چای کاران در هند گفتند
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که مجددا درخواست خرید از طرف ایران دارند .این مسئله روند
کاهشی را که در سال گذشته به خاطر بالتکلیفی بر سر تحریمهای
نفتی آمریکا به وجود آمده بود جبران می کند.
دولت آمریکا در اواخر سال گذشته تصمیم گرفت هند را از تحریمهای
ایران معاف کند .چای کاران بزرگ هند گفتند که خریداران ایرانی در
مورد معامله پرس و جوهایی کرده اند و احتماال اولین چای را که در
آوریل تا مه وارد بازار میشود ،می خرند.
رقابت هند با سریالنکا افزایش می یابد چون سریالنکا اصلی ترین
صادر کننده چای سنتی (ارتودوکس) به ایران است.
در پشت صحنه تحریم های آمریکا علیه ایران ،معامله با ایران برای
سریالنکا سخت شده است چون تجارت این کشور با دالر است.
ایران حدود  5درصد کل چای جهان را مصرف میکند .این کشور
خودش چایکاری دارد و چای صادر می کند مخصوصا به هند،
سریالنکا و کنیا .ایرانی ها حدود  105000تن چای در سال مصرف
می کنند که یک چهارم آن تولید داخل است.
انتظار می رود عالقه مجدد ایران به خرید چای بیشتر از هند ،چایکاران
هند را مجبور کند بخشی از تولید چای غیرسنتی ) (CTCخود را به
چای سنتی (ارتودوکس) اختصاص دهند.
هند ساالنه  80تا  100میلیون کیلوگرم چای سنتی تولید میکند.
چای سنتی برگ های کامل چای است که با فرایند سنتی تولید می
شود.
طی ژانویه تا نوامبر سال گذشته ،هند  27.26کیلوگرم چای سنتی با
ارزش  671.69کرور روپیه به ایران صادر کرد .اگر مشکلی با
تحریمهای آمریکا علیه ایران پیش نیاید ،صادرات چای هند به ایران
در  2019به  30میلیون کیلوگرم می رسد.
پس از اینکه آمریکا سال میالدی گذشته اعالم کرد ایران را تحریم
میکند ،صادرکنندگان چای هند که نگران این شرایط بودند ،ارسال
برخی از محموله های خود را به ایران متوقف کردند و برخی
تولیدکنندگان هم به تولید چای غیر سنتی به جای سنتی روی آوردند
علیرغم کاهش  10درصدی تولید چای سنتی ،قیمت آن تغییری
نکرده است.
بیشتر بخوانید


واردات نفت هند از ایران  9.4درصد افزایش یافت

(بازگشت به فهرست)
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مصرف سموم کشاورزی در ایران نصف متوسط دنیاست
(خبرگزاری تسنیم  3بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا درگاهی با بیان اینکه بخش
سموم دفع آفات نیز متاثر از تحریمهای ظالمانه و یک طرفه
آمریکاست افزود :با وجود همه این فشارها ،دو انجمن تولید کنندگان
و وارد کنندگان سموم کشور از خردادماه جاری در خصوص تامین
سموم اقدام کردند و اکنون هیچ گونه مشکلی در تامین سموم آفت
کشهای کشاورزی برای سال زراعی پیش رو نداریم.
وی با تاکید بر اینکه در این خصوص تدارک الزم صورت گرفته گفت:
عالوه بر سموم خاش کشها و علف کش ها ،سایر آفت کشهای مورد
نیاز بخش زراعی ،مرتعی ،باغی و منابع طبیعی در کشور وجود دارد.
درگاهی افزود :ساالنه بین  25تا  30هزار تن سم در بخش کشاورزی
برای جلوگیری از خسارت آفات ،بیماریها و حفظ محصوالت تولید
شده استفاده میشود که این مقدار در کشور تامین شده و هیچ گونه
دغدغهای در این زمینه نداریم.
مصرف  20درصدی به صورت آماده
وی گفت 80 :درصد این میزان توسط  50تا  60کارخانه داخلی تهیه -
اما مواد اولیه آن از چین ،هند و برخی کشورهای اروپایی وارد میشود
و فقط  20درصد به صورت آماده مصرف ،از همین کشورها تامین
میشود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به سوء استفاده احتمالی
دالالن در خصوص کمبود سموم کشاورزی افزود :در این خصوص
تدارک الزم صورت گرفته و با هماهنگی تعزیرات حکومتی با افرادی
که با قیمتهای نامتعارف ،سموم را در اختیار کشاورزان قرار دهند و
موجب اخالل در بازار شوند برخورد قانونی خواهد شد.
درگاهی گفت :سازمان حفظ نباتات دستور العمل اجرایی را برای
استانها و سازمانهای جهاد کشاورزی ارسال کرده که در آن تیمهای
مختلف متشکل از سازمان نظام مهندسی ،تعزیرات حکومتی ،وزارت
صمت و سازمان حفظ نباتات در استانها به صورت مستمر و روزانه از
فروشگاههای سم بازرسی میکنند و در صورتی که قیمتها نامتعارف
بوده و مورد تایید سازمان حمایت نباشد با خاطی برخورد شده و در
صورت تکرار ،فروشگاه پلمپ خواهد شد.
از قاچاق سموم جلوگیری می شود
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وی در خصوص قاچاق سم نیز گفت :با توجه به اینکه در حال حاضر
سموم مزیت صادراتی پیدا کرده ،مکاتبهای با استانداران مرزی صورت
گرفته تا از قاچاق این سموم جلوگیری شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور این موضوع را که در محصوالت
کشاورزی برای دفع آفات از سموم زیادی استفاده میشود رد کرد و
افزود :این موضوع چند سالی است که در کشور مطرح است ،اما هیچ
مرجعی تا کنون برای این ادعا ،مستنداتی ارائه نداده است.
درگاهی با بیان اینکه مستندات و آمار فائو مورد تایید است گفت :ایران
از متوسط مصرف سموم در دنیا ،کمتر مصرف میکند.
متوسط مصرف سموم کشاورزی
وی افزود :متوسط مصرف سموم کشاورزی در دنیا  1.2کیلوگرم در
هکتار است در حالی که در کشور ما  670گرم در هکتار استفاده
میشود.
درگاهی گفت :همین مقایسه و توجه به آماری که در سایت فائو درج
شده است نشان میدهد که کشور ما از سموم کمتری در محصوالت
کشاورزی استفاده میکند.
وی با اشاره به استفاده از سموم کشاورزی در برخی کشورها افزود:
کشوری مثل شیلی و بعضی کشورهای قاره آمریکا 18 ،کیلوگرم در
هکتار از سموم کشاورزی استفاده میکنند.
درگاهی گفت :ما کشوری هستیم که هم اکنون در بحث استانداردهای
صادراتی موارد الزم را رعایت میکنیم و حتی محصوالت ما به روسیه
نیز صادر میشود که استانداردهای بسیار سخت گیرانه تری نسبت به
اروپا دارد.
وی تاکید کرد :این اطمینان خاطر را به مردم میدهیم که در مقایسه
با سایر کشورها و حتی کشورهای اروپایی ،مصرف سموم کشاورزی در
ایران بسیار کمتر است.
بیشتر بخوانید


محصوالت گلخانهای سموم کمتری دارند

(بازگشت به فهرست)

کشت فراسرزمینی ۴۲۸هزار هکتار زمین توسط ایران در ۹
کشور
(خبرگزاری تسنیم  3بهمن )97
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،هومن فتحی با بیان اینکه کشت
فراسرزمینی در گذشته و قبل از سال  2008به  300هزار هکتار
میرسید ،گفت« :کشورهای توسعهیافته از آن پس به حفظ امنیت
غذایی روی آوردند و از آن پس شاهد رشد سریع در این زمینه
بودیم».
وی ادامه داد« :اولین دستور کار رسمی کشت فراسرزمینی در کشور
مصوبه اردیبهشت سال  95هیئت وزیران بود که آئیننامهای در  8بند
مصوب و مجری این کار نیز تعیین شد».
فتحی در تشریح وضعیت موجود اظهار کرد« :در دنیا  4میلیارد هکتار
زمین کشاورزی زیر کشت است و تا امروز اراضی کشت فراسرزمینی در
قرارداد  42میلیون هکتار بوده است که از این میزان تنها 6،4میلیون
هکتار زیر کشت رفته است».
مدیرکل امور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی
با بیان اینکه از این میزان بخش عمده ،شامل محصوالت غیرکشاورزی
است ،ادامه داد« :از میان این قراردادها  1200شرکت وارد کار
شدهاند».
فتحی با اشاره به قرارداد یک و نیم میلیون هکتاری کشور در این
حوزه گفت« :از این میزان قرارداد بر اساس اطالعات ما  428هزار
هکتار زمین زیر کشت مستند شده که در قالب  20شرکت در  9کشور
میباشد و معادل  120هزار هکتار محصول اراضی کشتشده وارد
کشورمان میشود».
وی با ابراز اینکه عموماً کشورهای همجوار ،آمریکای التین و آفریقا جز
کشورهای هدف محصوالت زیر کشت ایرانی هستند ،اضافه کرد« :این
مسیر در حال پیشرفت است و در این رابطه بیراهه نرفتهایم».
***نگاه حمایتی مجلس به کشت فراسرزمینی
همچنین علی ابراهیمی ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به ورود مرکز پژوهشها به حوزه کشت فراسرزمینی
اظهار کرد« :گزارشها حاکی است که مطالعات مرکز پژوهشها نشان
میدهد این فعالیت بهنفع کشور است و مجلس با نگاه حمایتی به این
موضوع خواهد پرداخت».
وی همچنین گفت« :همواره تالش داشتیم امنیت سرمایهگذاران ایرانی
خارج از کشور را فراهم کنیم؛ از طرفی نیت کشورمان در این مقوله
باال بردن امنیت غذایی است و تا حدود زیادی مایحتاج داخل تأمین
شود و از دیگر سو صادرات این محصوالت که از قبل برای آن بازار
ایجاد شده اتفاق افتد».
ابراهیمی با اشاره به اینکه نیت کشورها تنها مقولههای مذکور
نمیباشد ،گفت «:با افزایش قیمت نفت ،کشورهای بزرگ به تأمین
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اتانول از غالت نظیر جو و ذرت روی آوردند تا سوختهای زیستی را از
این محل بهدست آورند».
این نماینده مجلس تصریح کرد« :کشت فراسرزمینی معادالت جدیدی
به خود گفته و کشورهای اروپایی در استفاده از سوختهای زیستی
بخشنامهای را ایجاد کرده و بدین سمت ترغیب شدهاند».
بیشتر بخوانید


خسارت سنگین سیالب به مزارع کشاورزی
"روستاهای حاشیه دز" در بخش شاوور

(بازگشت به فهرست)

عاملیت  ۴۴هزار میلیارد ریال اعتبار برای آبیاری نوین
توسط صندوق توسعه کشاورزی
(خبرگزاری تسنیم  6بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عبدالکریم رضوی
اردکانی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به
عملکرد این شرکت ،اظهار کرد :در راستای تحقق بخشی سیاست های
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر فراهم نمودن شرایط مناسب برای
حضور کارآمد تولیدکنندگان و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی در
بخش های خدمات قبل و بعد از تولید ،صندوق های حمایت از توسعه
بخش کشاورزی ایجاد شده اند.
وی افزود :یکی از برنامههای عملیاتی این صندوق ها فراهم نمودن
شرایط مناسب برای اخذ سهم قابل توجه در حوزه تامین نهاده ها از
بازار هدف خارجی است یعنی قرار است که صندوق های بخش
کشاورزی خود به طور مستقل اقدام به واردات نهاده های کشاورزی
کنند که این امر منجر به کاهش هزینه ها واردات و در نهایت کاهش
هزینه های تولید می شود.
وی یادآور شد که زیرساختهای این امر در دست ایجاد است و
صندوق ها با ساختار های مستقل اقدام به واردات و تامین در این
بخش خواهند کرد.
وی تاکید کرد که یکی از برنامه های اجرایی این صندوق تشکیل
شرکت تخصصی بازرگانی در حوزه تامین نهاده های دام و طیور است؛
اسناد باالدستی این شرکت تدوین و فرآیند قانونی تشکیل آن نهایی و
در حال تشکیل و ثبت رسمی است.
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مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی ادامه داد :صندوق های حمایت از توسعه
بخش کشاورزی عاملیت یکی از پروژههای محوری بخش کشاورزی
تحت عنوان تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری در
راستای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را برعهده دارد و تاکنون
اعتباری بالغ بر  44هزار میلیارد ریال برای تجهیز  800هزار هکتار از
اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری عاملیت نموده اند.
رضوی گفت :صندوق ها عاملیتی که توسط بانک ها بر عهده گرفته
شده بود را اینک در اختیار دارند و به شیوه جدید تسهیالت برای
سامانه های نوین آبیاری که نظام برای آن یارانه پرداخت میکند را در
اختیار بهره برداران قرار میدهد.
وی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم گفت :تمام فعالیت بانکها برای
ارائه تسهیالت سامانه های نوین آبیاری برداشته نشده است و این
کشاورزان و بهرهبرداران هستند که می توانند انتخاب کنند که از
تسهیالت بانک ها بهره گیرند یا به صندوق های کشاورزی مراجعه
کنند؛ اما با توجه به خدماتی که صندوق ها ارائه می دهند استان ها
تقاضای بیشتری برای دریافت تسهیالت صندوقها دارند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی ادامه داد :صندوق های حمایت از توسعه
بخش کشاورزی عاملیت یکی از پروژههای محوری بخش کشاورزی
تحت عنوان تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری در
راستای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را برعهده دارد و تاکنون
اعتباری بالغ بر  44هزار میلیارد ریال برای تجهیز  800هزار هکتار از
اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری عاملیت نموده اند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی درباره آخرین وضعیت تشکیل صندوق های
حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت :تاکنون  127صندوق با
سرمایه ای بالغ بر  16هزار میلیارد ریال در سطوح مختلف شامل 10
صندوق تخصصی و محصولی  8صندوق تخصصی زیر بخش منابع
طبیعی استان ای  58صندوق شهرستانی و  19صندوق حمایت از
فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری تشکیل شده است.
وی در پایان صحبت های خود یادآور شد که صندوق های حمایت از
توسعه بخش کشاورزی تاکنون بالغ بر  1000میلیارد ریال تسهیالت به
صورت قرض الحسنه و تضامنی پرداخت کردهاند.
بیشتر بخوانید


لرستان| تداخالت اراضی کشاورزی بخش معموالن
پلدختر برطرف شود
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دالیل افزایش قیمت گوشت از زبان عضو کمیسیون
کشاورزی مجلس

(بازگشت به فهرست)

مجوزها در شهرکهای کشاورزی یک روزه و رایگان صادر
میشود
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علی اشرف منصوری
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امروز
در نشست خبری به مناسب دهه مبارک فجر ،اظهار کرد :این شرکت
در شرایط کنونی مصمم است با به کارگیری ظرفیتها و پتانسیلهای
عظیمی که در حوزه کشاورزی ایران وجود دارد برای تامین امنیت
قضایی رفع وابستگی به واردات ،تمام تالش و همت خود را به
کارگیرد.
وی افزود :توسعه گلخانهها ،گیاهان دارویی ،توسعه آبزیپروری و دام و
طیور در کشور ،همچنین برنامهریزی و انجام مطالعات و اداره امور
شرکتها و خدمات فنی و آموزشی و بازرگانی از جمله فعالیت این
شرکت است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه
داد :افزایش سطح زیر کشت و توسعه شتابان گلخانهها با توجه به
زودرسی محصوالت تولیدی امکان تولید صادرات محور و داشتن
بازارپسندی ،کیفیت باالی محصوالت به دلیل کاهش مصرف سموم و
انجام مبارزه بیولوژیک و صرفهجویی در مصرف آب به اندازه یک دهم
فضای باز است و تولیدی بیش از  10برابر فضای باز دارد ،در دستور
کار قرار دارد.
منصوری یادآور شد :وزیر جهاد کشاورزی طی بخشنامهای به استانها
اعالم کرده که من بعد برای کشت سبزی و صیفی ،تنها به مواردی
تسهیالت دهید که در گلخانهها باشد و از حمایت کشت سبزی و
صیفی در فضای باز خودداری کنید .
وی با اشاره به رشد  73درصدی توسعه گلخانهها در دولت یازدهم،
گفت :افزایش سطح گلخانهها در این مدت از  8500هکتار به حدود
15هزار هکتار رسیده است که امیدواریم بتوانیم بخش عمدهای از
تولید سبزی و صیفی در فضای باز را به فضای گلخانه ببریم.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید
کرد :میزان تولید محصوالت گلخانهای در سال گذشته حدود 2.6
میلیون تن سبزی و صیفی و یک میلیارد و  600میلیون گل و گیاه
زینتی و شاخه برده بوده است.
صادرات محصوالت گلخانهای تا پایان سال به  500میلیون دالر
میرسد
منصوری در ارتباط با حجم محصوالت صادرات ایران ،خاطر نشان کرد:
در سال گذشته بیش از 820هزار تن انواع محصوالت گلخانهای به
ارزش  300میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شد و در  9ماهه
ابتدای سالجاری نیز بیش از 950هزار تن از این محصوالت به ارزش
 350میلیون دالر صادر شده است و پیشبینی میشود که این رقم تا
پایان سال به  500میلیون دالر برسد.
مجوزها در شهرکهای کشاورزی یک روزه و رایگان صادر
میشود
وی با اشاره به شرایط مناسب سرمایهگذاری در شهرکهای کشاورزی
گفت :در این شرکت منوط به داشتن مدارک مورد نیاز مجوزها یک
روزه و بدون دریافت وجه صادر و در اختیار افراد قرار میگیرد؛ با اشاره
به انتقال قطعی اسناد مالکیت به نام متقاضی پس از بهرهبرداری از
طرح امنیت سرمایهگذاری وجود خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی تصریح کرد 131 :شهرک
کشاورزی با بیش از  15هزار هکتار عرصه آماده واگذاری به
سرمایهگذاران در قالب فراخوان و مقررات شرکت است.
منصوری بیان کرد :حدود 4هزار هکتار از عرصههای شهرکهای
کشاورزی در یک سال گذشته به سرمایهگذاران واگذار شده است که
این رقم  7برابر سال قبل است.
وی با اشاره به طرحهایی که در ایاماهلل دهه فجر افتتاح میشود،گفت:
در این مدت قرار است  21مورد از واحدهای تولیدی مستقر در
شهرکها افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی گفت :با همکاری سازمان
شیالت و جهاد کشاورزی استانها هم اکنون حدود هزار هکتار از
عرصههای ساحلی برای پرورش میگو در حال تکمیل مطالعات و فرایند
مستندسازی است که به زودی فراخوان جذب سرمایهگذاران آنها از
طریق رسانههای مختلف اعالم میشود.
وزارت نفت و نیرو برای ایجاد شهرکهای کشاورزی همکاری
نمیکنند
منصوری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم ،گفت :در
بخشهای مختلفی از شهرکهای جدیدی که قصد ایجاد داریم وزارت
نیرو و نفت همکاری الزم را با وزارت جهاد کشاورزی نمیکند.
بولتن داخلی تولید ملی |22

وی افزود :در موارد متعددی شهرکها آماده بهرهبرداری هستند اما
وزارت نیرو آب آنها را تامین نمیکند یا وزارت نفت خطوط انتقال گاز
را در زمین نمیآورد .این در حالی است که براساس قانون در تمام
شهرکهای کشاورزی باید این امر صورت گیرد( .بازگشت به فهرست)

صادرات و سیل گوجه فرنگی را گران کرد
(خبرگزاری تسنیم  14بهمن )97

محصوالت کشاورزی انجام نشود و آن زمان پرتقال در میدان مرکزی
به قیمت  1500تا  2000تومان به فروش میرسید ولی متاسفانه با
خبر شدیم که مسئوالن امر به یکباره اقدام به خریداری بیش از 3000
تن پرتقال از قرار هر کیلو  3100تومان کردهاند که این ماجرا باعث
شد تا قیمت پرتقال در بازار از  1500تومان به بیش از  4000تومان
برسد.
به گفته وی ،برخی اقدامات انجام شده در حوزه خرید میوه و
محصوالت کشاورزی باعث شده تا قیمت این محصوالت به شدت
افزایش یابد( .بازگشت به فهرست)

اسپانیا و امارات نصف زعفران ایران را به نام خود صادر
حسن صابری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
تایید افزایش قیمت گوجهفرنگی در بازار اظهار کرد :در حال حاضر از
یک طرف به دلیل وقوع سیل در جنوب کشور و از طرف دیگر به دلیل
آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی و صادرات این محصول به خارج از
کشور ،شاهد افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار هستیم و امروز گوجه
فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار ،به  4000تومان رسید.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران
ادامه داد :متاسفانه علیرغم نامهنگاری ما با مسئوالن ذیربط ،مبنی بر
اینکه مجوز صادرات گوجه فرنگی تنها برای سرریز مصرف داخلی صادر
شود ،ولی آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی باعث افزایش قیمت آن در
بازار داخلی شد.
صابری گفت :این اتفاق برای چغندر نیز افتاده و چغندری که سال قبل
به قیمت هر کیلو  500تومان به فروش میرسید به دلیل صادرات آن
به کشور عراق ،امروز به  4000تومان رسیده است.
وی اضافه کرد :ما امسال نیز یک بار دیگر تاثیر آزاد شدن صادرات
گوجه فرنگی را تجربه کرده بودیم و زمانی که جلوی صادرات این
محصول گرفته شد ،ظرف  24ساعت ،قیمت هر کیلو گوجهفرنگی در
حدود  1500تومان کم شد و حتی قیمت رب هم از  18000تومان به
حدود  12000تومان کاهش یافت.
صابری خاطرنشان کرد :در حال حاضر قیمت واقعی هر کیلوگرم گوجه
فرنگی بین  2000تا  2500تومان است و متاسفانه اتفاقات اخیر باعث
شد تا قیمت گوجه فرنگی دارای حبابی  1500تومانی تا  2000شود.
بیشتر بخوانید


صادرات گوجهفرنگی آزاد ،تخممرغ ممنوع شد

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران با
انتقاد از عدم هماهنگی مسئوالن دولتی با بخش خصوصی برای اعمال
سیاستگذاریها گفت :به گفته مسئوالن ،قرار بود ذخیرهسازی برخی
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میکنند
(خبرگزاری تسنیم  28بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،فرزاد سحر خیز عضو هیات مدیره خانه
صنعت ،معد ن و تجارت جوانان ،اظهار کرد :اسپانیا زعفران ایران را به
صورت فله خریداری و پس از بسته بندی مجدد آن را به عنوان
"زعفران اسپانیایی" صادر می کند .به همین جهت است که اسپانیا را
بزرگترین صادرکننده زعفران دنیا می شناسند .امارات نیز زعفران
ایرانی را به صورت روزانه و هفتگی توسط دالالن و تجار غیر حرفه ای
خریداری می کند و پس از مخلوط کردن با ناخالصی ،به صورت عمده
با بستهبندیهای ایرانی و حتی با عالمت استاندارد ایران ،زعفران
مخلوط شده و نامرغوب را به کشورهای حوزه خلیج فارس ،آفریقا و
چین میفروشد.
وی با شاره به اینکه بعد از اسپانیا و امارات ،چین بزرگترین خریدار
زعفران فله ایرانی است افزود :افغانستان از دیگر مشتریان زعفران فله
ایرانی است که به عنوان رقیب آینده ایران تلقی می شود .افغانستان با
خرید زعفران از ایران و فروش آن به عنوان زعفران افغانی ،تجارت این
زعفران را در دنیا آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید


راهاندازی زعفران نگین تحویل فروردین  98در بورس
کاال

سحر خیز ،عربستان و قطر را نیز جزو خریداران عمده زعفران بسته
بندی ایران دانست و گفت :مردم کشورهای عربی به دلیل رفت و آمد
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زیاد به ایران با کیفیت زعفران ایرانی آشنا شده اند و تمایل خریدشان
به این محصول به نسبت زعفران اسپانیایی روز به روز بیشتر می شود.
فرزاد سحر خیز با اشاره به سابقه تولید و همچنین پشتوانه کیفیت
زعفران در ایران گفت :با راه اندازی واحد تخصصی بازرگانی خارجی و
استراتژی فروش ،صادرات زعفران بسته بندی تحت نام ایران را به
سایر کشورها در دستور کار خود قرار داده ایم .بسته بندی زعفران
طبق درخواست مشتری بین المللی و به عبارتی به صورت سفارشی
تولید شده و به مقصد ارسال می شود .بعد از زعفران ،دو محصول چای
زعفرانی و نبات زعفرانی که تولید اختصاصی کشور ایران است،
بیشترین محصوالت صادراتی این شرکت به حساب می آید.
وی افزود :با بررسی آمار صادرات زعفران مشاهده می شود که تنها 5
درصد از کل زعفران صادراتی کشور اختصاص به بسته بندی های زیر
 10گرم ویژه مصرف کنندگان نهایی و مراکز خرده فروشی دارد و 95
درصد باقیمانده ،در بسته های باالی  10گرم و عمدتا نیم و یک کیلو
صادر می شود .در حال حاضر ،با توجه به رعایت استاندارد در تولید و
بسته بندی زعفران ،انعطاف در بسته بندی سفارشات خارجی ،بسته
بندی های لوکس ،ارائه خدمات مطلوب و استانداردهای بازارهای بین
المللی توانسته ایم سهم خود را در صادرات زعفران بسته بندی ایرانی
افزایش دهیم؛ به طوری که در حال حاضر  45درصد از حجم کل
صادرات به بسته بندی های زیر  10گرم اختصاص دارد و این سهم
سال به سال در حال افزایش است.
بر اساس این گزارش ،تولید زعفران بسته به شرایط کشاورزی و آب و
هوایی کشورمان بین  200الی  300تن در سال است که این حجم
تولید ،ایران را در صدر تولید کنندگان زعفران جهان قرار داده است.
(بازگشت به فهرست)

صنعت
کفش ملی دیگر زیان ده نیست

وی با اشاره به موقعیت بسیار مناسب فروشگاهها در سراسر کشور،
افزود :در شش ماهه ابتدایی سال  96تنها دو فروشگاه از زنجیره
فروشگاهی کفش ملی سود آور بودند که رقم سود آنها نیز بسیار ناچیز
و برای یک فروشگاه  600هزار تومان و دیگری  800هزار تومان ثبت
شد  ،اما در شش ماه ابتدایی سال  97پنجاه درصد فروشگاه ها از
نقطه سر به سر عبور کرده و به سود آوری رسیدند.
نائب رییس هیات مدیره گروه صنعتی ملی تصریح کرد :در پایان نه
ماهه سال  ، 96فروش کفش ملی  73٫5میلیارد تومان بوده است
درحالیکه امسال خوشبختانه با رسیدن به رقم فروش  95٫3میلیارد
تومان  ،توانستیم  22میلیارد تومان افزایش فروش را برای کفش ملی
رقم بزنیم.
به گفته وی ،در پایان آذرماه ، 96به عنوان نمونه فروشگاه فاطمی
کفش ملی به عنوان پر فروشترین فروشگاه کفش ملی در کشور  ،تنها
 5میلیون تومان سود آوری داشت اما همین فروشگاه امسال توانست
رکورد سود  200میلیون تومانی را برای کفش ملی ثبت کند.
صادقی همچنین تاکید کرد :در یک سال مالی ،پایان آذر ماه به هیچ
عنوان زمان مناسبی برای استخراج سود و زیان شرکتهای بازرگانی
نیست و به ویژه در بازار کفش ،اسفند ماه ،مقطع بسیار تاثیر گذاری
خواهد بود.
وی با بیان اینکه انتهای اسفند بیشترین رقم فروش برای شرکت به
ثبت می رسد  ،گفت :پیش بینی می کنیم سود نهایی که برای سال
مالی منتهی به اسفند  97به ثبت می رسد ،متورم تر خواهد شد.
بیشتر بخوانید


«تقصیرِ تحریم است؟» | اختیارات مطلق بانکها در
خلق پول و مرگ تولید ملی

(بازگشت به فهرست)

صنعت خودروی کشور مشکل مدیریتی دارد
(خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

(خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،نادر صادقی با بیان اینکه خروج کفش
ملی از زیان آغاز مسیر توسعه این گروه صنعتی بود ،گفت :هدف
بعدی ما این بود که نباید حتی یک فروشگاه زیان ده در زنجیره
فروشگاهی کفش ملی وجود داشته باشد.
شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سعید باستانی با حضور در برنامه
گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه راهبرد
صنعت خودرو به مفهوم واقعی نداریم که مدیر بخواهد بر مبنای آن
حرکت کند ،تاکید کرد :صنعت خودرو ،راهبرد ندارد.
وی با بیان اینکه سهام داری در شرکت های خودروسازی ما به مفهوم
واقعی رعایت نمی شود ،گفت :دولت حدود  14و نیم درصد درایران
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خودرو و  16درصد در سایپا سهام دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت
است بنابراین اساس مشکل خودروسازان از این جا آغاز می شود .دولت
باید به میزان سهام خود دخالت کند نه بیشتر از آن.
باستانی با بیان اینکه سایت ها ی خودروسازی که در کشور طراحی و
اجرا شده است اصالً صرفه اقتصادی ندارد ،گفت :تکلیف ما با صنعت
خودروسازی مشخص نیست که مونتاژ کاریم یا طراح و تولید کننده؟
حسن قره یی نماینده خودروسازان هم با حضور در این برنامه با بیان
اینکه خودروسازی پیچیده ترین صنعت دنیاست گفت :خودروسازی
شامل تعداد زیادی قطعه ساز و غیر قطعه ساز و زنجیره توزیع است و
دو خودروساز بزرگ کشور در مجموعه حدود  1300نمایندگی توزیع
دارند و بیش از  1500واحد تولیدی هم برای خودرو سازی کار می
کنند.
وی با اشاره به اینکه عوامل زیادی مانند قانون ،دولت و سهولت کسب
و کار بر روی صنعت خودروسازی اثرگذار است ،افزود :ایران در سهولت
کسب و کار در جهان رتبه  124اما کره جنوبی ،رتبه چهارم را دارد.
قره یی اضافه کرد :به مدیران صنعت خودرو با توجه به پیچیدگی های
این صنعت از نمره  100بیش از  75نمره می دهم.
وی با بیان اینکه باید قانون خودرو بازنگری شود ،گفت :صنعت
خودروی کشورمان برنامه و راهبرد دارد.
ابوالفضل خلخالی استاد دانشگاه و کارشناس خودرو هم در ارتباط
تصویری با این برنامه با بیان اینکه حدود  2هزار شرکت با هم باید کار
کنند تا محصوالت خودرویی وارد بازار شوند ،گفت :این ها شبکه ای را
تشکیل می دهند که در مرکز آن خودروساز قرار دارد اگر هر کدام از
این شرکت ها درست کار نکند نمی توانیمخودروی مناسب را تولید
کنیم.
وی با اشاره به اینکه دانش فنی ،فناوری و تجربه ها و توانمندی های
خوبی داریم ،افزود :متاسفانه در حلقه اصلی که به خودروساز ختم می
شود ضعف مدیریتی داریم و مدیریت حرفه ای نبوده است.
خلخالی با تاکید بر اینکه مدیر باید تحصیالت دانشگاهی مرتبط داشته
باشد ،گفت :در بخش های مختلف صنعت خودروسازی ما در برخی
موارد این گونه نیست حتی در یکی از شرکت های خودروسازی،
شخصی با لیسانس پرستاری مدیریت بخشی از آن شرکت را بر عهده
داشت.
وی افزود :در مدیریت ها به ویژه در صنعت خودروسازی شایسته
ساالری رعایت نمی شود.
خلخالی گفت :اهدافی برای سال  1404درباره صنعت خودروسازی
داشتیم اما محقق نشده است .در  20سال گذشته در طرح های
مختلف توسعه محصوالت جدید این گونه به نظر می رسد که دستی
شماره  108بهمن 96

پشت صحنه است که می خواهد این موضوع محقق نشود علت آن این
است که صنعت خودروسازی سودآور است .زیرساخت ها و دانش فنی
خوبی در کشور در زمینه خودروسازی وجود دارد.
وی افزود :تنها حالتی که خودروسازی می تواند اقتصادی باشد این
است که طراحی و توسعه محصوالت بومی انجام شود و مونتاژ ،صرفه
اقتصادی ندارد.
خلخالی با بیان اینکه مدیریت غلط خودروساز یکی از موانع سهولت
کسب و کار است ،اضافه کرد :یکی از بزرگترین موانع پیش روی قطعه
سازان کشورمان ،مدیریت غلط خودروسازی ماست.
امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس خودرو نیز در ارتباط
تلفنی با این برنامه گفت :متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشورمان
خصولتی هستند و مدیریت خودروسازی کشورمان نمی تواند مبتنی
بر علم مدیریت باشد بلکه باید مبتنی بر علم سیاست باشد زیرا
سیاستمداران در این موضوع دخالت می کنند.
وی افزود :هنوز نمی دانیم خودروساز ما باید مونتاژ کار خوبی باشد یا
طراح خوبی و همه چیز را خودش طراحی کند؟
کاکایی اضافه کرد :دولت اجازه نمی دهد مدیرعامل شرکت خودروساز
آن گونه که باید برنامه های علمی ،مهندسی و مدیریتی خود را اجرا
کند.
کارشناس خودرو گفت :صنعت خودروسازی کشور در شرایط فعلی
تحریم ،در طراحی و تولید به روز مره گی دچار شده است.
کاکایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود :اگر ترامپ رئیس
جمهور امریکا برای ما مشکل ایجاد نکرده بود امسال مردم ،ابتکارات
خودروسازی کشورمان را حس می کردند.
وی ادامه داد :این صنعت در  4ماه گذشته به علت سیاست غلط قیمت
گذاری بیش از  10هزار میلیارد تومان زیان داده است.
کاکایی با بیان اینکه ساختار صنعت خودروسازی مشکل دارد ،افزود:
دولت باید شرکت های خودروسازی را خصوصی سازی کند و به کمک
مجلس ،قوانین خودرو را به روز کند و راهبرد ملی ایجاد و تکلیف
صنعت خودرو سازی مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی هم در
ادامه سخنان خود در این برنامه گفت :خودروسازان سالیانه  5هزار و
 200میلیارد تومان هزینه تامین مالی دارند که عدد باالیی است و
یکی از خودروسازان  8هزار و یکی دیگر  10هزار میلیارد تومان زیان
انباشته دارند.
باستانی افزود :قرار بود پراید حدود  8سال پیش از رده خارج شود چرا
هنوز خارج نشده است؟
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قره یی نماینده خودروسازان هم در ادامه این برنامه گفت :اگر دولت
متناسب با تورم ،قیمت ارز را واقعی کند حتماً بخشی از قطعاتی که
وارد کشور می شود داخلی سازی می شوند.
وی افزود :در هیچ جای جهان ،داخلی سازی ،صدر در صد نیست.
خلخالی کارشناس خودرو هم با بیان اینکه مدیریت غلط موجب شده
است که قطعه سازان لطمه بخورند ،گفت :قابل قبول نیست که
خودروسازان  15هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار باشند.
بیشتر بخوانید


سهم ایران از کل تولید فوالد جهان در سال میالدی گذشته 1.38
درصد برآورد شده است.
چین با تولید  928میلیون تن فوالد بهعنوان بزرگترین تولیدکننده
فوالد جهان در سال  2018شناخته شده است و هند با تولید 106
میلیون تن و ژاپن با تولید  104میلیون تن بهترتیب در رتبههای دوم
و سوم از این نظر قرار گرفتهاند .آمریکا ،کره جنوبی ،روسیه ،آلمان،
ترکیه و برزیل بهترتیب در رتبههای چهارم تا نهم از این نظر قرار
گرفتهاند.

بررسی طرح "ساماندهی بازار خودرو" در دستورکار
نمایندگان

(بازگشت به فهرست)

ایران با کنارزدن ایتالیا ،تایوان و اوکراین دهمین فوالدساز
جهان شد  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  6بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،انجمن جهانی فوالد در
جدیدترین گزارش خود که امروز منتشر شد کل میزان تولید فوالد
جهان در سال  2018را  1808میلیون تن اعالم کرده است .تولید
فوالد جهان در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد 4.6درصدی
داشته است.
بر اساس این گزارش صنعت فوالد ایران با وجود تحریمهای آمریکا
عملکرد بسیار خوبی در سال  2018داشته و توانسته میان
تولیدکنندگان بزرگ فوالد جهان سه کشور ایتالیا ،تایوان و اوکراین را
پشت سر بگذارد و در جایگاه دهم قرار گیرد.
تولید فوالد ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن  17.7درصد
افزایش یافت و به  25میلیون تن رسید .ایران در سال پیش از آن
 21.2میلیون تن فوالد تولید کرده بود.
ایران در سال  2017سیزدهمین تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان
شناخته شده بود و ایتالیا ،تایوان و اوکراین بهترتیب در رتبههای دهم،
یازدهم و دوازدهم قرار گرفته بودند اما در سال  2018با رشد قابل
توجه تولید فوالد ایران رتبه دهم از این نظر به ایران رسیده و ایتالیا،
تایوان و اوکراین بهترتیب در رتبههای یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم از
این نظر قرار گرفتهاند.
شماره  108بهمن 96

بیشتر بخوانید


برنامه افزایش ظرفیت تولید فوالد کشور به 55میلیون
تن تا 1404

(بازگشت به فهرست)
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خط تولید تایر سبز در کارخانه الستیک کردستان افتتاح



نگران ورود الستیکهای فاقد استاندارد خارجی در
بازار هستیم

شد
(خبرگزاری تسنیم  9بهمن )97



اختالل در واردات الستیک/تولیدکنندگان نیازمند
مواد اولیه هستند



افزایش وام مسکن منتفی شد؛ وارادات الستیک
انحصاری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مدیر عامل الستیک بارز کردستان در
آیین افتتاح این خط گفت :فاز نهایی این واحد تولیدی سال  96به
بهره برداری رسید و اینک روزانه  12هزار حلقه انواع الستیک تولید
می کند.
میرسعید قاضی اضافه کرد :بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان
سال  98میزان تولید روزانه به  17هزار حلقه الستیک معادل  44هزار
تن می رسد.
وی افزود :در نیمه نخست امسال نخستین تایر رادیال سواری کشور در
کارخانه بارز کردستان تولید شد و اکنون شاهد تولید تایر سبز در این
واحد هستیم .هم اکنون  600نفر بطور مستقیم در این واحد مشغول
بکار هستند و تا دو سال آینده در بخش اشتغال به ظرفیت اسمی
خواهیم رسید.
براساس این گزارش  ،تکنولوژی خط تولید تایر سبز برای اولین بار
توسط گروه صنعتی بارز در شهر سنندج استان کردستان با حضور
معاون ریاست جمهوری آغاز شد.
تکنولوژی خط تولید تایر سبز برای حل مشکالت زیست محیطی که
حمل و نقل در زندگی مردم بوجود آورده با نوآوری برای مصرف کمتر
انرژی و مواد اولیه صنایع مرتبط از جمله تایر برای اولین بار در کشور
توسط گروه صنعتی بارز وارد شده است.
تولید تایر سبز از سه ویژگی بسیار مهم ،ایمنی و عمر باالتر و کاهش
مصرف سوخت در خودرو برخوردار است ،این سه ویژگی در تکنولوژی
جدید تایر سبز با قوانین تازه ریچ اتحادیه اروپا ،آمریکا ،ژاپن ،کره
جنوبی و برزیل وضع شده است .تولید تایرهای سبز با عملکرد بهتر
نسبت به تایرهای فعلی از لحاظ ترمزگیری جاده های خیس ،مقاومت
غلتشی و نوفه خارجی تایر که صدای کمتری دارد ،در صنایع تایر
بسیار حائز اهمیت است.
کارخانه الستیک بارز کردستان در پایان سال  1396پروانه بهرهبرداری
خود را اخذ کرد و در سال نخست افتتاح آن میزان تولید خود را به
یکمیلیون حلقه رساند و اکنون نیز در  600نفر اشتغالزایی دارد.
بیشتر بخوانید



اولویت کامیون داران حل مشکل تامین الستیک است



ورود دادستانی به مشکل کامیونداران/توزیع 300هزار
الستیک تا پایان سال

(بازگشت به فهرست)

رشد  ۵۷برابری واحدهای صنعتی کشور در  ۴۰سال اخیر
(خبرگزاری تسنیم  9بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سعید زرندی در گفتگوی ویژه خبری
افزود :هم اکنون  85هزار واحد صنعتی دارای مجوز رسمی و پروانه
بهره برداری در کشور وجود دارد که  40سال پیش این تعداد 1500
واحد بود.
وی گفت  :در سال  195 ،57معدن در کشور فعال بود که هم اکنون
این تعداد به  6هزار و  400معدن افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت  ،معدن و تجارت افزود :هم اکنون
در تولید فوالد خام دهمین کشور دنیا هستیم و در تولید آهن
اسفنجی هم دومین کشوریم  ،در تولید مس شانزدهم و سنگ آهن
یازدهمین تولید کننده در جهان هستیم و از نظر ظرفیت تولید خودرو
هم چهاردهمین کشور دنیا به شمار می رویم.
زرندی افزود :در سال  57در برابر نیم میلیارد دالر صادرات  10میلیارد
دالر واردات داشتیم که امسال به  33میلیارد دالر صادرات در برابر 32
میلیارد دالر واردات رسیده ایم.
وی گفت :حجم تجارت  40سال پیش  10.9میلیارد دالر بود که االن
به ساالنه بالغ بر یکصد میلیارد دالر افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :به علت
برخی فشارها در دوره ای شاهد توسعه نامتوازن در بخش صنعت و
معدن در کشور بودیم اما اکنون در تالشیم تا به سمت توسعه مبتنی
بر آمایش سرزمین حرکت کنیم.
بیشتر بخوانید

شماره  108بهمن 96
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افزایش  11برابری صندلی پرواز در  40سال اخیر



تازهترین اقدامات محرومیتزدایی سپاه /بهرهبرداری
 5400طرح عمرانی و ایجاد 16هزار شغل



هدیه 40سالگی انقالب /ایران سومین کشور
تولیدکننده مواد بودارکننده گاز جهان شد



هدیه 40سالگی انقالب /رشد بیش از 100درصدی تولید
گازوئیل باکیفیت تا بهمن 97



هدیه 40سالگی انقالب /عبور ظرفیت تولید بنزین
ایران از مرز  100میلیون لیتر در روز+فیلم

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه
گفت :پیش از انقالب ساالنه  14میلیون تن سیمان تولید می کردیم
که این میزان هم اکنون به  80میلیون تن رسیده است و جزو صادر
کنندگان سیمان هستیم.
عالء الدین میر محمد صادقی افزود :هم اکنون  200میلیون متر انواع
پارچه در کشور تولید می شود که بیش از  20میلیون متر آن پارچه
کت و شلواری و فاستونی است.
سرپرست اسبق وزارت صنایع هم در این برنامه گفت :پیش از انقالب
 95درصد محصوالت صنعتی کشور واردات از خارج بود.
محمدعلی ذاکر افزود :در  10سال اول انقالب سیاست اصلی وزارت
صنایع جایگزینی واردات با تولیدات داخلی بود( .بازگشت به فهرست)

ایران جزو  ۱۰کشور برتر تولیدکننده ترانسفورماتور در
جهان است
(خبرگزاری تسنیم  10بهمن )97

شود" ،گفت :عمال تعویض این ترانسها نیاز به میلیاردها تومان بودجه
دارد ،پس باید به دنبال راهکارهایی برای بهسازی و ارتقای عمر مفید
این تجهیزات باشیم.
وی ادامه داد :افزایش عمر ترانسفورماتورها به معنای افزایش پایداری و
قابلیتهای شبکه برق کشور است.
دبیر پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی ترانسفورماتور تصریح
کرد :فرسودگی بخشی از شبکه برق کشور ،اتفاقی است که مشابه آن
بیست سال پیش در سطح اروپا رخ داده بود و ما می توانیم با استفاده
از تجربیات کشورهای پیشرفته و تکیه بر توان داخلی ،شاهد ارتقای
شبکه برق کشور باشیم.
وی افزود :ما به فکر انتقال دنش فنی الزم برای ارتقای عمر
ترانسفورماتورها و افزایش قابلیت شبکه برق هستیم.
آقاییفر با بیان اینکه "شرکت مادرتخصیص توانیر دیدگاه خوبی برای
ارتقای عمر مفید ترانسفورماتورهای کشور دارد" ،گفت :زمینه خوبی
در حال حاضر برای توجه بیش از پیش به صنعت ترانسفورماتور کشور
و به سازی ترانسفورماتورهای موجود در شبکه وجود دارد که در صورت
توجه بخش دولتی و استفاده از توان بخش خصوصی ،این مهم قابل
تحقق است.
وی ادامه داد :ترانسفورماتورهای باالی  40سال باید تعویض شوند و
ترانسفورماتورهای باالی  30سال باید مدیریت شده و مانیتورینگ
مستمر شوند.
بیشتر بخوانید


نیاز شبکه برق کشور به ترانسفورماتورهای جدید /سه
استان با پیرترین ترانسفورماتورها

(بازگشت به فهرست)

دستاورد نوین در صنعت پارچه های فاستونی
(خبرگزاری تسنیم  12بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آرش آقاییفر دبیر
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی ترانسفورماتور درحاشیه این
کنفرانس در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ترانسفورماتور یک صنعت
مادر است و ایران جزو  10کشور برتر دنیا است که می تواند ترانس
برق تولید کرده و آنرا به دیگر نقاط دنیا صادر کند.
وی افزود :در بحث بهرهبرداری از ترانسفورماتورهای شبکه برق کشور
با حجم عظیمی مواجهیم چرا که بالغ بر  7000ترانس توزیع و حدود
 6000ترانس قدرت داریم که سرمایهای برای کشور است.
آقاییفر با بیان اینکه "سرمایه موجود ترانسفورماتورهای شبکه برق
کشور در معرض فرسودگی است و باید تدابیر برای بهسازی آن انجام
شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مدیرکل صنایع نساجی
و پوشاک در بازدید از کارخانجات ریسندگی ،بافندگی و پوشاک جامعه
اظهار داشت :دستاوردی نوین در صنعت پارچه های فاستونی با تولید
انواع پارچه های  Cool Woolتوسط شرکت کارخانجات ریسندگی،
بافندگی و پوشاک جامعه در استان خراسان رضوی ،تحولی مهم در
صنعت تولید پوشاک داخلی فراهم کرده است.
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وی افزود ،این محصوالت ضمن دارا بودن توان رقابت در کیفیت،
زیردست و لطافت در مقایسه با پارچه های مشابه اروپائی ،زمینه ساز
رشد صادرات پوشاک ایرانی را فراهم خواهد کرد.
در جریان بازدید مدیرکل نساجی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
کارخانجات جامعه که در  30سال گذشته زمینه اشتغال بالغ بر 1000
نفر ،در تولید انواع نخ ،پارچه فاستونی و کت و شلواررا فراهم کرده
است ،با اجرای طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید ،خط تولید پیراهن
و مانتو در تکمیل تولید پوشاک به بهره برداری رسید( .بازگشت به
فهرست)

 ۷۰درصد پیچ و مهره کشور وارداتی است /ثبت سفارش
با مشکل مواجه شد
(خبرگزاری تسنیم  13بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدباقر معتمد ،رئیس مرکز
پژوهشهای اتاق اصناف تهران در مراسم بهرهبرداری از فاز یک
مجتمعهای تخصصی اصناف در راستای استقرار واحدهای صنفی فنی
در حاشیه شهرها ،اظهار کرد :مناسبات کسب و کار در حال تغییر
است و این تغییر در این جهت است که مردم با آسایش و رفاه
بیشتری به کاالی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند .در شهری
مانند تهران ،جمعیت و تعداد خودروها در حال افزایش است درحالی
که خیابانها تغییری نکرده است به همین دلیل تمایل به خرید از
مجتمعهای تخصصی افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید


خروج اصناف از شهر تهران 5 /اتحادیه در اولویت
هستند



اصناف سلطان ندارند /مشکل واردات لوازم خانگی در
حال رفع شدن است

وی ادامه داد :در این میان افراد خوشفکر و باتجربهای هم وجود دارند
که از این نیاز به نحو احسن استفاده میکنند .ساخت مجتمع های
تخصصی از این نمونهها است که باعث می شود به طور مثال
سازندگانی که به بازار آهن شادآباد برای خرید آهن مراجعه میکنند،
پکیج و تاسیسات خود را هم از این منطقه تهیه کنند و این شرایط
موجب ایجاد مجموعهای از خدمات و کاالهایی که مرتبط با هم می
شود و این مراکز خدماتی در مناطق غیرمرکزی شهرها متمرکز شوند.
شماره  108بهمن 96

رئیس اتحادیه شوفاژ و تهویه مطبوع گفت :همراه با تغییرات کسب و
کارها ،آسایش مشتریان در آن است که مجتمعهای تخصصی در
مناطق حاشیه ای شهرها ایجاد شود تا ضمن کاهش تراکم و ترافیک
شهری به تخصصیسازی ارایه خدمات و کاالها نیز کمک شود.
وی با بیان اینکه وجود انبارهای مناسب در کنار این مجتمعها نیز از
جمله ویژگیهای مثبت است ،گفت:خریدار پس از خرید به آسانی
میتواند کاالی خریداری شده را از انبار شرکتها تحویل بگیرد و
ارسال کاال برای مشتری نیز روند سهلتری به خودخواهد گرفت.
 95درصد تاسیسات گرمایشی داخلی است
معتمد با بیان اینکه بخش عمدهای از تجهیزات و تاسیسات فنی
ساختمان در داخل تولید میشود ،گفت :در بخش گرمایش  95درصد
کاالهایی که در بازار عرضه میشود از محل تولیدات داخلی است و در
بخش تاسیسات سرمایش حدود  70درصد تاسیسات مرکزی تولید
داخلی است و با وجود آنکه اسپیلتها و کولرهای گازی پیشرفته
اکنون وارد می شود اما در برنامه تولیدکنندگان داخلی است تا این
تجهیزات نیز با فرآیند مونتاژ در داخل تولید شود.
وی با بیان اینکه مشکل عمومی تولید درحال حاضر تهیه مواد اولیه
است گفت :گاهی هم تولیدکنندگان با مشکل قیمتگذاری اجباری از
سوی سازمان حمایت مواجه هستند و متاسفانه قیمتگذاری به
گونهای است که تولیدکننده با حاشیه سود کم مواجه میشود و مجبور
است ظرفیت تولید را کاهش دهد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق اصناف تهران گفت :به طور متوسط
تاسیسات فنی ساختمان از سال گذشته و پس از نوسانهای قیمت
ارز با افزایش قیمت  20درصدی مواجه شد اما به دلیل عدم رونق
بخش مسکن و رکود تولید در این بخش تولیدکنندگان بخش
تاسیسات نیز مجبور شدهاند تا قیمت خود را کاهش دهند و حاشیه
سود خود را کمتر کنند.
 30درصد از تقاضای بازار در بخش تاسیسات ساختمان کاهش
یافته است
وی افزود 30 :درصد از تقاضای بازار در بخش تاسیسات ساختمان
کاهش یافته است که عمده آن ناشی از رکود بازار مسکن و کاهش
قدرت خرید مردم است.
رئیس اتحادیه شوفاژ و تهویه مطبوع با بیان اینکه تولیدکنندگان این
صنف ارز نیمایی دریافت میکنند ،گفت :برخی از تولیدکنندگان فعال
موفق شدهاند  40تا  50درصد از ارز مورد نیاز خود برای مواد اولیه را
از محل ارز نیمایی تهیه کنند اما تولیدکنندگانی هم هستند که به
دلیل فرآیند پیچیده دریافت ارز نیمایی موفق به انجام این کار
نشدهاند.
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حسین مهری ،رئیس اتحادیه پیچ و مهره و عضو اتاق اصناف ایران نیز
در این مراسم با بیان اینکه تعدادی از واحدهای فروش پیچ و مهره در
واحد های تخصصی مستقر شدهاند ،گفت :براساس تبصره 20ماده 55
قانون شهرداریها ،باید هر گونه مشاغل مزاحم به خارج از شهرها
منتقل شود .در کمیسیون پژوهش اتاق اصناف ،تحقیقات و بررسیهای
مناسبی در این زمینه صورت گرفته است و مشاغل آالینده و مزاحم
باید به تدریج از مرکز شهرها منتقل شوند و در مجتمعهای تخصصی
مستقر شوند.
وی گفت :صنوف ابزار ،شیرآالت ،پیچ و مهره  ،قفل و لوال ،آهنآالت و
در کنار آن تاسیسات فنی ساختمان از جمله صنوفی هستند که در
منطقه غرب تهران و در منطقه شادآباد مستقر شدهاند.

محمدی با اشاره به اینکه این مراکز تخصصی در سه فاز طراحی شده
اند  ،گفت :فاز یک این طرح  107واحد دارد که به بهره برداری رسیده
و دو فاز دیگر طرح تا پایان سال  98به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تاکید کرد :یکی از اهداف شهرداری در ساماندهی صنوف ،انتقال به
حاشیه شهر است و البته با توجه به بازدید شهردار و اتاقهای اصناف
از این منطقه ،توسعه این واحدها در این منطقه در دستور کار است و
حمایت مناسبی نیز از سوی نهادها و ارگانهای دولتی صورت گرفته
است( .بازگشت به فهرست)

طراحی و ساخت شناورهای پیشرفته تمامایرانی توسط
سازمان صنایع دریایی
(خبرگزاری تسنیم  14بهمن )97

شهرداریها همدلی چندانی با اصناف ندارند
مهری با بیان اینکه شهرداریها همدلی چندانی با اصناف ندارند ،گفت:
ایجاد زیرساختهای رفاهی از جمله ایجاد پارکینگ برای واحدهای
تخصصی الزامی است که رعایت نیز شده است.
وی با بیان اینکه  130اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد ،گفت :این
امیدواری وجود دارد که تمامی صنوف بتوانند با تخصصیسازی،
آرامش در خرید را برای مشتریان به همراه آورند.
رئیس اتحادیه پیچ و مهره با اشاره به مشکل مربوط به ترخیص کاال از
گمرک گفت :بیش از  70درصد کاالهایی که در صنف پیچ و مهره
عرضه میشود وارداتی است که جزو گروه دوم کاالیی محسوب
می شود و باید ثبت سفارش مناسب آن صورت گیرد اما این فرآیند به
راحتی انجام نمیشود.
انتقال صنوف تخصصی به حاشیه تهران
همچنین امیر محمدی مدیر اجرایی ایجاد مراکز تخصصی اصناف
نیز این در مراسم با بیان اینکه در مراکز شهرها تمرکز اصناف وجود
ندارد ،گفت :به دلیل پراکندگی استقرار اعضای مختلف صنف
تاسیسات ،ابزارآالت و صنوف مکمل ساختمان در نقاط مختلف شهر و
مشکالتی که در رابطه با دسترسی مشتریان به این نقاط به دلیل
پراکندگی صنوف و وجود طرح زوج و فرد وجود داشت ،ایده ایجاد یک
مجتمع تخصصی در منطقهای در دسترس و خارج از محدوده طرح
ترافیک که بخشی از فعاالن این صنوف را دور هم جمع کند.
وی افزود :بر این اساس در فضایی بالغ بر  52هزار متر مربع تاسیسات
و ابزار و صنوف مرتبط دور هم جمع شوند و به دلیل دسترسی به
شریانهای عبور و مرور ،نزدیکی به فرودگاه و ترمینال این امکان را
برای مشتریان فراهم کنند که خرید راحت تری داشته باشند.

شماره  108بهمن 96

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امیر امیر رستگاری در
حاشیه امضای تفاهمنامه 500میلیون دالری ساخت شناور برای
سازمان بنادر و دریانوردی ،اظهار کرد :امروز در آستانه چهلمین سالروز
پیروزی انقالب توافقنامهای بین وزارت دفاع و راه و شهرسازی امضا
شد ،بر این اساس  44فروند شناور مورد نیاز سازمان بنادر در قالب 9
تیپ شناور مختلف ساخته میشود.
وی با بیان اینکه ارزش این تفاهمنامه حدود  140میلیون یورو است،
تصریح کرد :این شناورها طی  3سال در سازمان صنایع دریایی ساخته
میشود.
وی تصریح کرد :امروز سازمان صنایع دریایی بهعنوان منسجمترین
سازمان دریایی کشور قابلیت طراحی و ساخت انواع شناور را دارد،
ضمن اینکه در تأمین زنجیره قطعات یدکی ،زیرسامانهها و
زیرسیستمها اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه "توان تولید
انواع تجهیزات مورد نیاز شناور را داریم" ،گفت :بر این اساس میتوانیم
در ساخت شناورها تا سقف  70درصد از تجهیزات ایرانی استفاده
کنیم ،از این رو نهتنها پلتفرم شناور را میسازیم بلکه تا  70درصد از
تجهیزات تولید داخل برای تولید این شناورها استفاده خواهیم کرد.
رستگاری بیان کرد :در واقع شناورهای تمامایرانی پیشرفته را به
سازمان بنادر و دریانوردی تحویل خواهیم داد.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه "در تفاهمنامه مبلغ
 500میلیون دالر برای این شناورها آمده اما شما رقم  140میلیون
یورو را اعالم کردید؟" ،افزود :چون زیرساختها نیز در این تفاهمنامه
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است؛ بخشهایی مانند دوربینهای دید در روز و دید در شب در
پستهای کنترلی بنادر ،تأمین نیازمندیها مانند کابل و متریال دیگر
سقف کل پشتیبانی را  500میلیون دالر دیدهایم .اما برای ساخت

شناورها حدود  140میلیون یورو خواهد بود.
بیشتر بخوانید


قطع وابستگی کشور با تولید شناورهای پیشرفته
توسط وزارت دفاع



امضای تفاهمنامه 500میلیون دالری وزارت دفاع و راه
برای تولید  44شناور پیشرفته

(بازگشت به فهرست)

ابالغ دستورالعمل تولید بدون کارخانه به زودی /
داخلیسازی تولید  ۱۰میلیارد دالر کاال
(خبرگزاری تسنیم  15بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا ،سعید زرندی در مراسم
افتتاح  38طرح صنعتی  ،معدنی و تولیدی در استان قم افزود :با این
طرح بخش خصوصی عالقمند می تواند به صورت مشارکتی واحدهای
تعطیل راکد و با ظرفیت پایین را راه اندازی کند.
زرندی با تاکید بر حمایت از تولید صادرات گرا گفت  :از تنوع بازارهای
صادراتی حمایت ویژه به عمل می آوریم و در این زمینه نیز مطابق
فرمایشات رهبری و رییس جمهور ایجاد و حفظ اشتغال هم از
اولویتهای اصلی کشوراست.
وی در ادامه خواستار پایین آمدن هزینه های تولید از سوی تولید
کنندگان شد و افزود  :هزینه های تولید به خاطر نوسانات نرخ ارز باال
رفته و در این زمینه واحدها با ابتکارات جدی تالش کنند هزینه ها را
مدیریت کنند.
زرندی از تدوین دستورالعمل تولید بدون کارخانه خبر داد و افزود :
این دستورالعمل به زودی نهایی و ابالغ می شود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین از طرح این وزارتخانه
برای تولید  10میلیارد دالر کاال در کشور خبر داد و گفت  :به دنبال
این هستیم که طی دو سال آینده  10میلیارد دالر از محصوالتی که
االن وارد کشورمی شود را در داخل تولید کنیم  ،محصوالت هم
استخراج شده و سنجش توانمندیهای داخلی هم در حال نهایی شدن
است.
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زرندی همچنین تعداد طرحهای افتتاحی در دهه فجر امسال را 209
پروژه صنعتی ،معدنی و تجاری با  25هزارنفر اشتغال مستقیم اعالم
کرد و افزود  :در این تعداد طرح بهره برداری شده یا در حال بهره
برداری در دهه فجر  37هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته
است.
وی در ادامه با مقایسه پیشرفتهای تولیدی و صنعتی و تجاری
کشورمان با ابتدای انقالب اسالمی گفت  :در سال  57حدود 1500
واحد صنعتی در داخل کشور وجود داشت و اکنون  85هزار واحد در
کشور وجود دارد.
زرندی ادامه داد  :همچنین در سال  57تعداد معادن فعال کشور 190
معدن بوده که اکنون به بیش از  6هزار معدن رسیده است.
وی آمار صادرات غیر نفتی ابتدای انقالب را نیم میلیارد دالر عنوان
کرد و افزود  :در سال  57حدود  10میلیارد دالر واردات صورت می
گرفت در حالی که تنها در  9ماهه سال جاری  33میلیارد دالر
صادرات غیر نفتی و  32میلیارد دالر واردات به کشور انجام شده است.
به گفته معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت  ،در سال  2019و در
تولید فوالد رتبه کشورمان از 13به رتبه  10بهبود یافته و در ظرفیت
خودروسازی نیز از رتبه  16به  14رسیدیم( .بازگشت به فهرست)

تورم تولیدکننده بخش صنعت در پاییز  ۴۷درصد شد
(خبرگزاری تسنیم  15بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز آمار ایران ،درصد تغییرات
متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز
سال  97نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل پاییز
سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل  47.3درصد
بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال 1397
( 32.9درصد) ،افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز  97به عدد
 420،4رسید که نسبت به شاخص فصل قبل ( 23.5 ،)340.3درصد و
شاخص فصل مشابه سال قبل ( 73.2 ،)242.7درصد افزایش داشته -
است.
درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل
منتهی به فصل پاییز سال  97نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل
منتهی به فصل پاییز سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش
صنعت) معادل  47.3درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی
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به فصل تابستان سال  32.9( 97درصد) ،افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش " صنایع تولید زغال سنگ-
پاالیشگاههای نفت" با  47،5درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد
 324.0به  478.0رسید و بیشترین تاثیر در افزایش شاخص کل فصل
پاییز را داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده "تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم
تریلر" با  14.7درصد" ،صنایع محصوالت شیمیایی" با  26.5درصد" ،
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با  11.7درصد" ،تولید سایر
محصوالت کانی غیر فلزی " با  14.2درصد " ،تولید ماشینآالت و
تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر" با  30.0درصد و
"ماشینآالت و دستگاههای مولد وانتقال برق" با  20.7درصد افزایش
نسبت به فصل قبل ،بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص صنعت
داشته اند.
تغییرات قیمتی در سایر بخش ها نشان دهنده آن است که شاخص
قیمت تولیدکننده "تولید فلزات اساسی" با  9.0درصد کاهش نسبت
به شاخص فصل قبل تنها زیر بخش صنعتی بوده که تاثیر کاهشی در
شاخص کل فصل پاییز داشته است.
افزایش میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن
طبق اعالم مرکز آمار ایران ،میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی
به فصل پاییز سال  1397نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه
سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن)  41.9است.
براساس گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن فصل پاییز
سال ( 1397برمبنای سال پایه  )1390درصد تغییرات میانگین
شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال  1397نسبت به
میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده
کل بخش معدن)  41.9است که نسبت به میانگین تورم چهار فصل
منتهی به فصل تابستان  30.8( 1397درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال  1397به
عدد  380.4رسید که نسبت به شاخص فصل قبل ( 17.2 ،)324.7و
شاخص فصل مشابه سال قبل ( 62.2 ،)234.6درصد افزایش داشته
است.
درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل
پاییز سال  1397نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل
(میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن)  41.9است که نسبت به
میانگین تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 30.8( 1397
درصد) افزایش داشته است.
در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانههای فلزی " بیشترین
تاثیر را بر افزایش  17.2درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته
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است .شاخص قیمت در بخش "استخراج کانههای فلزی" با 19.9
درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد  341.2به عدد 409.2
رسید .این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش  79.8درصدی فعالیت
"استخراج سنگ مس" به وجود آمده است.
شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز  1397در فعالیت "استخراج
سنگ مس" به رقم  240.1رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل
 79.8درصد افزایش نشان داده است ،این در حالی است که شاخص
قیمت در بخش مورد بررسی در فصل تابستان  1397رقم  133.6بوده
و نسبت به فصل قبل از آن  0.9درصد کاهش یافته بود .افزایش
شاخص قیمت فعالیت "استخراج سنگ مس" در فصل پاییز  1397به
طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس" است.
در فعالیت "استخراج سنگهای آهنی" ،شاخص قیمت در فصل پاییز
 1397از رقم  456.7به رقم  508.2رسید که به این ترتیب نسبت به
فصل قبل به میزان  11.3درصد افزایش نشان داده است .این افزایش
به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن"
است و تغییرات شاخص قیمت در سایر رشته فعالیتهای معدنی ،تاثیر
بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.
بیشتر بخوانید


تورم تقصیر کیست؟ همتی پاسخ داد

(بازگشت به فهرست)

افت تولید  ۲۱کاالی صنعتی در  ۸ماهه امسال  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  21بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مطابق جدیدترین آمار
از میزان تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی در  8ماهه نخست
امسال بخش تولید شاهد افت تولید 21محصول صنعتی از مجموع 31
کاالهای منتخب صنعتی بوده است.
براساس این آمار در 8ماهه نخست امسال میزان تولید انواع سواری
 26.7درصد ،وانت  ،24.4انواع تلویزیون تخت  34.0درصد ،کارتن
 ، 11.10یخچال و فریزر  12.2درصد کاهش داشتهاست .بیشترین
میزان رشد تولید در این 8ماه به تولید اتوبوس و مینی بوس با رشد
 14.7درصدی اختصاص دارد.
جزئیات تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی به شرح زیر
است:
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بیشتر بخوانید


وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور بد نیست/
نظارتها باید بیشتر شود



رشد قابل توجه صنعت ایران بعد از انقالب /تولیدات
پتروشیمی  22برابر شد



ابالغ دستورالعمل تولید بدون کارخانه به زودی /
داخلیسازی تولید  10میلیارد دالر کاال

(بازگشت به فهرست)

پرداخت  ۱۸۲۰میلیارد تومان تسهیالت برای رونق
واحدهای تولیدی
(خبرگزاری تسنیم  26بهمن )97

کریم یاوری ،مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در شرایط خطیر کنونی
کارگران و کارفرمایان و سهامداران و سرمایه گذاران و مدیران بنگاه
های اقتصادی در خط مقدم کار و تولید هستند و ما همه باید به آنها
کمک کنیم گفت :نقش بیبدیل کارگران در پیروزی انقالب قابل توجه
بوده آنها شایسته خدمتگزاری بهتر هستند کارگران در تمامی شرایط
حساس انقالب اسالمی از جمله پیروزی انقالب و جنگ و فعالیتهای
اقتصادی و تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی همراه ای بسیار
ارزشمندی داشته دارند و خواهند داشت.
بیشتر بخوانید


توصیه بانک مرکزی به بانک ها برای تامین نقدینگی
واحدهای تولیدی

وی با بیان اینکه مشکالت بنگاه های اقتصادی صرفاً نقدینگی نیست
گفت :پاره ای از مشکالت درون کارگاهی است همانند(باالبودن هزینه
های تولید ،انباشت محصوالت تولیدی ،نیاز به اصالح ساختار،اختالف
بین سهامداران،بعضا سومدیریت وبخش برون کارگاهی مانند رکود
صنعت،تحریم ها ،واردات بی رویه،قاچاق کاال،مطالبات از سایر سازمان
هاو ...است.
یاوری گفت :کارگران ایران اسالمی دل در گرو اسالم انقالب و مردم
دارند .در حال حاضر کارگران علی رغم مسائل مالی و دستمزدهای
شماره  108بهمن 96
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حداقلی با تمام توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها
دوش به دوش کارفرمایان در جهت مشکالت بنگاهها اهتمام دارند.
وی صیانت از نیروی کار را ضروری دانست و افزود :برای صیانت از
نیروی کار کارفرمایان ،کارآفرینان و سرمایهگذاران وحفظ حیات بنگاه
های اقتصادی  ،پایداری تولید و تثبیت اشتغال رسیدگی حل و فصل
مشکالت بنگاه های اقتصادی مشکل دار ضروری است.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار عنوان کرد :در
سال  96بنگاههای اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و
بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از  18هزار
میلیارد تومان تسهیالت دریافت نمودند.
وی گفت :در سال  97نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی
معدنی کوچک و متوسط اجرا گردید .همچنین بنگاه هایی که نیاز به
بازسازی و نوسازی دارند و طرح های نیمه تمام با پیشرفت
فیزیکی  60درصد اجرا و به آنها تسهیالت دریافت گردید در
سال  97نیز تاکنون هزار و  820میلیارد تومان از محل رونق تولید به
بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است.
یاوری بیان کرد :مقرر شد در راستای طرح اصالح ساختار توسط
شورای عالی حمایت موثر در جهت هرگونه تغییر یا بازسازی خط
تولید ،جابجایی کارگاه و ماشین آالت به منظور کاهش وابستگی و
بهینه کردن تولید در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت
صورت پذیرد.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت :در جهت
صیانت از نیروی کار،پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها
در 9ماهه اول  97با حمایت های موثر از  1357بنگاه زمینه برای
تثبیت حدود 304هزار شغل فراهم آمد شد.
وی اظهار داشت :همچنین مسائل مربوط به حدود  1352بنگاه
مشکل دار را با جدیت رصد و پیگیری شد .مقرر شده است استانداران
به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه
اعضاء کارگروه به گونهای برنامهریزی کنند که هر روز یک بنگاه
مشکلدار یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه با
همفکری مدیران کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکالت آنها را
بررسی رسیدگی و حل و فصل نمایند.
یاوری با بیان اینکه در سال  96حدود سی هزار مقرری بیمه بیکاری
به مراکز فنی حرفه ای برای مهارت آموزی و تجدید مهارت معرفی
گردیده اند افزود:در  9ماه سال جاری نیزحدود حدود 22هزار و
 500نفر به مراکز فنی حرفه ای معرفی شدند.
وی گفت:برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش
پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگاه های مشترک بین ادارات
شماره  108بهمن 96

تعاون کار رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی شکل
گرفته و به جدیت دنبال میشود .مقرری بیمه بیکاری برای کارگران
مشمول از روز اول قابل پرداخت است و کارگران مکلفند مکلفند
ظرف 30روز از تاریخ بیمه بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به واحدهای
تعاون کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار به کار
تخصصی یا مشابه اعالم نمایند( .بازگشت به فهرست)

تولید را نکُشید
(خبرگزاری تسنیم  30بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،فعاالن اقتصادی و
اعضای خانه های صنعت ،معدن و تجارت سراسر کشور به مناسبت
شانزدهمین جشنواره تولید ملّی ـ افتخار ملّی و همزمان با چهلمین
سالگرد انقالب اسالمی و در روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بیانیهای
را به این مناسبت صادر کردند.
در این بیانیه آمده است:
اعضای خانههای صنعت ،معدن و تجارت با اعتقاد و باور راسخ به
اهمیت و محوریت توسعه اقتصادی و نقش بی بدیل آن در توسعه
فراگیر و پایدار کشور و تعامل سازنده و ماندگار در روابط بین الملل و
ارتقای عزتمندی و رفاه و آسایش در خور شأن و جایگاه ایران و
ایرانیان ،با اعالم مجدد اشتیاق و آمادگی بخش خصوصی برای نیل به
این هدف بزرگ ولی دست یافتنی ،با توجه به شرایط روز و
توانمندیها و مشکالت بخش تولید کشور ،این بیانیه هر چند با
محتوایی تکراری را خطاب به ملت و مسئولین ذی ربط و فعاالن
اقتصادی تقدیم میکنیم.
 .1شرایط و دشواری های تحریمهای ظالمانه حرکت بر
مدار تحقق اقتصاد مقاومتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر
کرده است که مستلزم تغییر نگرش ها و عملکردها با
هدف مقاوم سازی اقتصاد با محوریت تولید ملی از
سوی یکایک افراد جامعه ایرانی به ویژه مسئولین و
فعاالن عرصه اقتصادی است.
 .2بیماری مزمن اقتصاد و ابتالی ان به تورم مستمر،
سقوط ارزش ریال و تغییر مستمر قیمت ها و تورم
لجام گسیخته سال جاری ،امکان برنامه ریزی و کار و
تولید را به عملی بسیار دشوار و پرریسک تبدیل کرده
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است ،انتظار داریم که دولت با اصالح رفتارهای

کاری ،اهمال  ،افساد و دیوانساالری دولتی نخواهیم

مدیریتی ،تمام توان خود را در رفع این معضل بزرگ

بود .مدیریت شرایط جنگی نیازمند بروز ویژگی ها و

به کار گیرد.

مؤلفه هایی نظیر مسئولیت پذیری ،تفکر خالق،

 .3اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی ،متناقض و خلق

قاطعیت و هوشمندی در تصمیم گیری و سرعت و
شجاعت در عمل است.

الساعه بدون مشارکت ذینفعان بخش خصوصی ،عدم
تعهد و پایبندی برخی مسئوالن به این امر مهم را

 .8بر این باوریم که تجمیع وظایف مدیریت تولید و

خاطر نشان می سازد .موکدا انتظار داریم که تمکین به

تجارت در کشور در قالب تشکیل وزارت صنعت،

قانون و دوراندیشی و صداقت ،سرلوحه قولی و فعلی

معدن و تجارت گامی روبه جلو برای چابک سازی و

کلیه مدیران کشور قرار گیرد.

کوچک کردن بدنه اجرایی دولت بوده و این دستاورد

 .4اخبار منتشره از مفاسد کالن اقتصادی از قبیل:

مهم را نباید با اسیر شدن در فضاسازی های مقطعی و

اختالس ،ارتشاء ،رانتخواری ،قاچاق و پولشویی نشان

احساسی ناشی از مشکالت روز ،به سادگی و با

از ابتالی اقتصاد کشور به بیماری مزمن و خطرناک

تفکیک مجدد به دو وزارتخانه و توسعه بروکراسی

داشته و تداوم آن می تواند امنیت ملی با خطر مواجه

اداری و بازگشت به عقب از دست داد.

نماید .مبارزه جدی با فساد ،با همکاری و اهتمام جدی

 .9کوچک و چابک سازی دولت  ،امر مهم مغفولی است

و واقعی قوای سه گانه ممکن خواهد شد .ایجاد

کهشناسایی و واگذاری تصدی های قابل واگذاری

شفافیت و دقت در انتشار درست و به موقع اطالعات،

دولت به بخش خصوصی و با اولویت تشکل های

یکی از گامهای اصلی و اساسی در این مسیر تلقی می

تخصصی از ارکان اساسی آن محسوب میشود .تحقق

گردد.

این موضوع را مجدانه از وزارت صنعت ،معدن و

 .5همگان به خوبی مطلعند که فشارهای طوالنی مدت و

تجارت و سایر وزارتخانه های مؤثر بر محیط کسب و
کار خواهانیم.

کمرشکن اقتصادی چه مصائبی بر سرتولید آورده و
بسیاری از بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت بدهی و

 .10تعیین تکلیف و اصالح قوانین مهمی مانند :تجارت،

اقساط بانکی درمانده و از نظر نیاز به نقدینگی در

مالیات بر ارزش افزوده ،کار ،بانکداری و سایر قوانین

مضیقه و فشار قرار دارند.

مرتبط با تولید و تجارت با رویکرد تحقق اقتصادی

عدم تمکین سیستم بانکی در برابر قانون جهت اعمال

مقاومتی ،تقویت تولید ملی و محصوالت ساخت ایران

بخشودگی جرایم و دیرکرد بدهی این قبیل بنگاه ها به هیچ

و بهبود محیط کسب و کار ،همچنان خواسته اکید

نحوی توجیه پذیر نیست .از قوای سه گانه موکدا انتظار داریم

فعاالن اقتصادی است.

که زمینه و راه های محاسبه و دریافت جریمه و دیرکرد
تسهیالت بانکی را که بهره مرکب نیز محسوب می گردد،

بیشتر بخوانید


مسدود و با این اجحاف آشکار مقابله نمایند.
 .6فراهم کردن رفاه ،آسایش ،سالمت و آموزش افراد
شاغل در بنگاه های تولیدی را امری واجب و مهم
میدانیم و با تمامی توان تالش مینماییم با توجه به

پرداخت  1820میلیارد تومان تسهیالت برای رونق
واحدهای تولیدی



توصیه بانک مرکزی به بانک ها برای تامین نقدینگی
واحدهای تولیدی

(بازگشت به فهرست)

شأن و جایگاه و شخصیت کارکنان و کارگران  ،از این
سرمایه های انسانی ارزشمندکشور صیانت نماییم.
 .7اگر به این باور برسیم که در جنگ اقتصادی به سر می
بریم و باید متناسب با آن عمل کنیم ،دیگر شاهد کم
شماره  108بهمن 96

بولتن داخلی تولید ملی |35

دام
طرح ملی پرورش شتر در دستور کار قرار گرفت
(خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد :با توجه به
شرایط اقلیمی و وسعت خاک سرزمینی کشور شرایط مناسبی برای
پرورش شتر داریم که از لحاظ اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان صرفه
مناسبی ایجاد کرده است.
وی افزود :طرح ملی پرورش شتر در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی در
دستور کار قرار گرفته است و با انتخاب مجری سند راهبردی این سند
در دست تدوین است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد :شتر
حیوانی کم توقع است و با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری مناسبی
دارد و میتواند در مراتع کم آب و علف کشور نیز به راحتی نگهداری
شود.
رضایی افزود :این حیوان حتی بدون آب تا  10روز در بیایان زنده
میماند و بسیار مقاوم است که گزارشات تأیید شده ای نیز در این
زمینه داریم.
وی همچنین در ارتباط با میزان تولید گوشت شتر در کشور گفت:
 180هزار نفر شتر در کشور وجود دارد که این امر منجر به تولید 12
هزار تن گوشت و  18هزار تن شیر از این دام شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،موضوع کاهش عرضه و
افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در بازار در هفته های اخیر
انتقادهای فراوانی را بین عموم مردم برانگیخته است ،این در حالی
است که دولت سعی کرده با تخصیص ارز 4200تومانی بازار گوشت
قرمز را کنترل کند .از سوی دیگر بهنظر میرسد برخی بحث انحرافی
تأثیر قاچاق دام و بی ثمر بودن تخصیص ارز دولتی برای واردات
کاالهای اساسی جهت کنترل قیمت را مطرح میکنند.
آیتاهلل علم الهدی در همین خصوص با انتقاد شدید نسبت به افزایش
قیمت گوشت طی ماههای اخیر در نماز جمعه مشهد گفت :یک
جریان امنیتی میگوید "گوشت را کیلویی  27هزار تومان وارد مشهد
میکنیم و با تمام هزینهها ،به دست مردم با قیمت 35هزار تومان
میرسد" ،اما اکنون شاهد هستیم مردم باید برای گوشت ارزان صف
طوالنی داشته باشند و یا اینکه گوشت کیلویی  85هزار تومان بخرند،
این چه مدیریتی است؟ بنا دارید آمریکا را کمک کنید که موفق شود؟
جلوی سوءمدیریت را بگیرید ،این هم راه و چاره دارد؛ ما امروز آنقدر
مشکل نداریم که مستأصل شویم؛ دشمن میخواهد مستأصل شویم و
نباید سوءمدیریت داشته باشیم.
وضعیت عرضه و تقاضای کالن گوشت قرمز در کشور
برآوردها نشان می دهد کل نیاز سالیانه کشور به گوشت دام رقمی
نزدیک به 1میلیون تن است که حدود  75درصد آن توسط تولید
داخل برطرف میشود ،همچنین سالیانه نزدیک به  280هزار تن
گوشت دام از خارج کشور وارد میشود که ارز مورد نیاز آن نزدیک به
 1.6میلیارد دالر است .گفتنی است گزارشهای مستقل احصاشده از
خروجی بانک مرکزی و وزارت صنعت نشان میدهد دولت برای تأمین
 25قلم کاالی اساسی از جمله گوشت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه
سال جاری رقمی نزدیک به  11میلیارد دالر ارز 4200تومانی تزریق
کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است.

بیشتر بخوانید


7واحد پرورش شتر مرغ در سیستان و بلوچستان
فعال است (بازگشت به فهرست)

موضوع انحرافی قاچاق دام/چرا صفهای طویل توزیع
گوشت در بحران سال  ۹۱تشکیل نشد؟+جدول
(خبرگزاری تسنیم  7بهمن )97

همچنین بررسیها نشان میدهد واردات گوشت قرمز در آذر ماه
امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 55درصدی داشته است،
بهعبارت دیگر آمارها نشان میدهد بهلحاظ واردات گوشت قرمز نهتنها
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با مشکل روبهرو نیستیم بلکه شاهد رشد واردات برای تأمین نیاز داخل
نیز بودهایم.

برخی فضاسازیها و جو روانی خودساخته باعث التهاب در جامعه در
رابطه با این قضیه شد.
بیشتر بخوانید


تالش ارتش برای رفع کمبود گوشت در بازار داخل
نکته جالب توجه اینکه ،برای جبران کسری بازار ،تالشهای جدی برای
ورود گوشت به کشور در حال انجام است که نمونه اخیر آن اقدامات
ارتش جمهوری اسالمی و استفاده از تجهیزات لجستیکی آن برای ورود
گوشت قرمز به داخل است ،در واقع اگر هواپیمای بوئینگ 707ارتش
که حامل مقادیری گوشت از کشور قرقیزستان بود ،در اطراف تهران
سقوط نمیکرد شاید بسیاری از شهروندان متوجه اقدامات
صورتگرفته برای رفع کسری گوشت در بازار نمیشدند .از سوی دیگر
باید به این نکته نیز توجه داشت که در بحران ارزی سال  91که شاهد
افزایش قابل توجه قیمت ارز بودیم و تبعاً در آن برهه نیز قاچاق
خروجی از کشور شدت گرفته بود به هیچ عنوان با صف دریافت
گوشت قرمز مواجه نبودهایم.
از سوی دیگر همانطور که در ابتدا ذکر شده یکی از ابهامات
مطرحشده در خصوص کمبود گوشت قرمز شائبه قاچاق گسترده دام از
کشور است ،این درحالی است که نیروی انتظامی بهعنوان یکی از
ضابطین قضایی مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع اثرگذاری قاچاق دام
(گوشت) بر کمبود ماههای اخیر در بازار را رد میکند.
قاچاق دام یک موضوع انحرافی
جانشین فرمانده نیروی انتظامی معتقد است بیش از  50درصد دامی
که قصد قاچاق آن بود ،توسط پلیس کشف شده است.
سردار سلیمانی تأکید کرد :اگر فرض کنیم که  2برابر این رقم از کشور
خارج شده باشد حداکثر قرار بوده  10هزار تن دام قاچاق شود که
یک سوم آن را کشف کردیم و مصرف ساالنه کشور در مقایسه با این
رقم کمتر از یک درصد است ،یعنی چیزی حدود  900هزار تن مصرف
گوشت در کشور بهصورت سالیانه داریم و بیش از  150هزار تن
گوشت وارد کشور میشود که هیچ وقت یکسوم درصد و حتی یک
درصد در روند کلی تأثیری ندارد .داخل کشور کمبود گوشت نداریم و
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رقم ناچیز قاچاق دام با کشف 50درصدی توسط پلیس

1درصد نیاز بازار به گوشت دام قاچاق میشود
به گزارش تسنیم ،همانطور که اشاره شده کل نیاز سالیانه کشور به
گوشت قرمز رقمی نزدیک به  1میلیون تن است که این نیاز از طریق
تولید داخل و واردات رفع میشود .بر اساس اعالم نیروی انتظامی
رقمی نزدیک به  10هزار تن قاچاق دام در کشور وجود دارد که این
رقم تنها  1درصد کل ورودی گوشت از طریق تولید داخل و واردات با
ارز دولتی است.
بر همین اساس بهنظر میرسد اگر بحث تولید داخل گوشت قرمز با
چالش جدی مواجه نباشد در بحران اخیر کاهش گوشت در بازار باید
حوزه عرضه را هدف گرفت ،به همین دلیل ضروری است نهادهای
نظارتی تمرکز ویژهای در خصوص توزیع گوشت داشته باشند و
گزارشهای مربوطه را بهصورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دهند.
(بازگشت به فهرست)

تولید محصوالت دامی بعد از انقالب  ۱۰برابر شد
(خبرگزاری تسنیم  8بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،علیرضا رفیعی پور
رییس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری به مناسبت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران اظهار کرد :بعد از
پیروزی انقالب اسالمی تولیدات دامی کشور در بیشتر حوزه ها 10
برابر شده است و تنها در بخش گوشت قرمز است که به میزان 90
درصد خودکفایی داریم اما در سایر بخش ها تولید مازاد مصرف داخلی
و صادرات داریم.
وی افزود :یکی از اولین دست آوردهای انقالب این است که آمار داریم،
این درحالی است که در قبل از پیروزی انقالب آمار مشخصی نداشتیم
که بتوانیم برای تولید برنامه ریزی داشته باشیم.
رییس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد :قبل از پیروزی انقالب
اسالمی ،ایران در حوزه امنیت غذایی یک وارد کننده صفر بود که
اکنون صادر کننده موفق هستیم.
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وی تصریح کرد :در  40سال از گذشت انقالب تولیدات بخش دام،
طیور و آبزیان ما از سنتی تبدیل به صنعتی شده اند و عالوه بر حوزه
های پرورشی در بخش خوراک دام نیز صنعتی شده ایم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به عملکرد حوزه دامپزشکی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت :جمعیت کشور از 36
میلیون نفر به  81میلیون نفر رسید .جمعیت بز و گوسفند در این
مدت از  58میلیون راس به  65میلیون رسید؛ جمعیت دام سنگین نیز
 6میلیون راس بود که به  8میلیون و  300هزار راس رسید و این به
معنای آن است که  10میلیون تن شیر خام تولید کردیم که مازاد به
نیاز مصرف کشور است.
وی افزود :درباره میزان تولید طیور در اوایل انقالب آمار دقیقی برجای
نمانده است ،جمعیت طیور (جوجه گوشتی)  221میلیون قطعه بوده
که اکنون به یک میلیارد و  200میلیون قطعه جوجه گوشتی در سال
رسیده است وجمعیت مرغ تخمگذار نیز از  19میلیون قطعه به 87
میلیون قطعه رسیده است.
رفیعیپور اضافه کرد 2 :میلیون تن تولید گوشت مرغ در کشور داریم
که مازاد بر مصرف است اما در بخش گوشت قرمز میزان تولید 900
هزار تن و مصرف یک میلیون تن است که  100هزار تن کسری داریم
که از طریق واردات تامین میشوند .میزان تولید عسل نیز به 400
هزار تن و میزان تولید آبزیان به یک میلیون و  200هزار تن رسیده
است؛ میزان تولید ماهی پرورشی که  30سال پیش  40هزار تن بود
اکنون به  400هزار تن رسیده است و در مجموع در بیشتر حوزههای
تولیدی بیش از  10برابر افزایش تولید داشتهایم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به فعالیتهایی که بعد از
انقالب در حوزههای بهداشتی و نظارتی و تشخیص دامپزشکی صورت
گرفته گفت :با توسعه این فعالیتها بوده که توانستهایم به این موفقیت
در تولید دست یابیم؛ در سال  ،57مراکز درمانی و مایهکوبی که متعلق
به بخش خصوصی بوده است صفر است و ما آماری در این باره نداریم
اما امروزه بر اساس آمار سال  ،96هزار و  106مرکز مایهکوبی در کشور
داریم تا بتوانیم محصوالتی سالم تولید کنیم.
وی گفت 82 :فقره مرکز دارویی قبل از پیروزی انقالب وجود داشت
که این رقم اکنون به هزار و  799مرکز رسیده که این مراکز به پرورش
و تولید در کشور کمک میکنند؛ تعداد آزمایشهای بخش خصوصی
نیز که قبل از پیروزی انقالب تنها یک مورد بود اکنون به 279
آزمایشگاه رسیده که بر این اساس است که میتوانیم محصوالت
خودمان را به همه مناطق دنیا صادر کنیم.
رفیعیپور تصریح کرد :قبل از پیروزی انقالب  110مطب در حوزه
دامپزشکی داشتیم که اکنون این تعداد به  2500مطب ،درمانگاه و
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پلی کلینیک رسیده است و ما در تمام مراکز شهری و روستایی کشور
استقرار مراکز یاد شده را داریم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد :تعداد نظارتهای بهداشتی
در حوزه کشتارگاهی قبل از انقالب به این صورت بود که تنها 4
کشتارگاه صنعتی تا سال  57داشتیم که اکنون  75کشتارگاه صنعتی
داریم که هر کدام از این کشتارگاههای صنعتی معادل  5کشتارگاه
سنتی ظرفیت دارند.
وی افزود :کشتارگاههای صنعتی طیور نیز قبل از پیروزی انقالب تنها
 3واحد بود که اکنون به  273کشتارگاه رسیده است که  60مورد ان
دارای خط دو هستند و خروجی آنها محصوالتی دارای گرید صادراتی
است.
خوداتکایی در حوزه داروهای دامپزشکی از  5درصد به 95
درصد بعد از پیروزی انقالب افزایش یافت
رفیعی پور ادامه داد :در حوزه دارو و مواد بیولوژیک رشد خوبی
داشتهایم به طوریکه مجموع کارخانههای داروسازی در این بخش 2
مورد بوده که اکنون به  178کارخانه افزایش یافته است و ما تولید
داروها ،مکملها ،ریزمغذیها و  ...را در حوزه دامپزشکی داریم و از 5
درصد خوداتکایی به  95درصد رسیدهایم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه قبل از پیروزی انقالب ما
 30درصد پوشش بهداشتی در حوزه دام ،طیور و آبزیان داشتیم گفت:
اکنون این رقم به بیش از  82درصد رسیده است.
وی گفت :در سال  97و  96در حوزه بیماریهای مشترک با انسان و
بیماریهای دام ،فعالیتهای خوبی برای پیشگیری و درمان داشتیم به
طوریکه اکنون در ارتباط با بیماریهایی مانند طب برفکی ،تب مالت
وضعیت مناسبی داریم .یک میلیون راس از  58میلیون راس دام ما در
آن دوران مایهکوبی میشد که اکنون در حوزه دامهای سنگین ما به 6
میلیون راس مایهکوبی رسیدهایم و ریشهکنی سل گاوی از  75هزار
راس تست به یک میلیون و  300هزار راس افزایش یافته و در حوزه
مشه مشه نیز از  120هزار تست راس به  370هزار راس تست
رسیده ایم .همچنین در زمینه مبارزه با بیماری هاری نیز از  2هزار
قالده تست به  450هزار قالده رسیدهایم که پایش مناسبی به حساب
میآید.
رفیعی پور افزود :در کشتار دام  980هزار راس نظارت بهداشتی
داشتیم که این رقم اکنون به  12میلیون راس نظارت بهداشتی در
حوزه کشتارگاهها رسیده است.
وی گفت :قبل از پیروزی انقالب تنها  19واحد صنعتی تولیدکننده
خوراک بهداشتی دام وجود داشت که اکنون این رقم به  570واحد
رسیده است.
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تولیدات دامی کشور به  15میلیارد دالر رسید
وی افزود :تولیدات محصوالت دامپزشکی کشور به  15میلیارد دالر
رسیده است که ما را در وضعیت مطلوبی از لحاظ تامین امنیت غذایی
قرار داده است و حتی ما بعد از پیروزی انقالب از یک وارد کننده
صرف به صادرکننده رسیدهایم .و همانطور که گفته شد تنها  10درصد
کمبود در بخش گوشت قرمز داریم.
اجالس تب برفکی فائو در ایران برگزار میشود
وی با بیان اینکه در بخش تولیدات دامی تحریمها تاثیری نداشته
گفت :اکنون با وجود اینکه ما تحریم هستیم اجالس اکوی دامپزشکی
را سال جاری در ایران برگزار کردیم و  13اسفند نیز  70عضو
کشورهای جهان توسط فائو و اتحادیه اروپا به ایران دعوت شدهاند و با
هزینه فائو در ایران اجالس تب برفکی در شیراز برگزار میشود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت 15 :میلیون تن فرآوردههای خام
دامی تولید می کنیم که همه این محصوالت اکنون صادراتی هستند و
ما در بخش تولید تخم مرغ جزو  10کشور اول دنیا و بزرگترین
تولیدکننده قزلآال در دنیا هستیم.
وی با اشاره به فعالیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد
کشاورزی گفت :بر اساس فعالیت این حوزه ما توانتسهایم در بحث
صادرات کاال با برند حالل نیز ورود داشته باشیم.
بیماری لمپی اسکین به زودی ریشهکن میشود
رفیعی پور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه
بیماری لمپی اسکین به زودی ریشهکن میشود گفت :بر اساس
فعالیتهای صورت گرفته همکاران ما در سازمان دامپزشکی به زودی
این بیماری در میان جمعیت دامی کشور ریشهکن خواهد شد.
(بازگشت به فهرست)

طرح  ۵ساله خودکفایی در تولید غذای دام به مجلس
ارسال شد
(خبرگزاری تسنیم  13بهمن )97

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم ،کاظم خابازی معاون
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی امروز در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی در پاسخ به سواالت خبرنگاران اظهار کرد :در سالهای
اخیر بر اساس فعالیتهایی که انجام شده است مصرف بذر مصرفی به
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اندازه قابل مالحظهای کاهش یافته است و هر ساله  6هزار تن بذر
گواهی شده درجه یک در اختیار کشاورزان قرار میدهیم .همچنین به
باغداران نیز نهالهای گواهیشده داده میشود.
وی افزود :برای حفظ ذخایر ژنتیکی کشور  4میلیون و  400هزار
نمونه غیر زنده و  130هزار نمونه زنده از ذخایر ارقام گیاهی و جانوری
کشور توسط این سازمان نگهداری شده است که بزرگترین ذخایر
جهان اسالم در این بخش به حساب میآید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبتهای خود در
پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم گفت :هم اینک ما مشکلی برای نقل و
انتقال بذر داریم و با دیگر کشورها ارتباطات تجاری داریم اما به دلیل
مصالحی عضو کنوانسیون جهانی  UPOFنشدهایم و مالحظات داخلی
خودمان را رعایت کردهایم.
رئیس سازمان تات ادامه داد :بر اساس اینکه ایران به کنوانسیون
جهانی  OCEپیوسته است ما مشکلی برای انتقال نقل و انتقال بذر
نداریم و  3سال پیش با وجود مخالفت آمریکا به کنوانسیون پیوستیم
اما دیگر کشورها موافق بپیوستن ایران بودند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه حداقل به اندازه
 10سال خوراک علمی برای ورود به عرصههای مختلف کشاورزی
وجود دارد گفت :در حال حاضر ما مشکلی برای ایجاد دستاوردهای
علمی در بخش کشاورزی نداریم اما انتقال آنها به مزارع دشوار است
زیرا  70درصد کشاورزان افراد کم سواد ،بیسواد یا مسن هستند و
انتقال این یافتهها به آنها کار دشواری است.
خابازی تاکید کرد :در حال حاضر ما مشکلی برای بذور اصالح شده
نداریم اما آنچه ما را برای انتقال دستاوردها به بخش کشاورزی سنتی
مواجه کرده است موضوع کشاورزی حفاظتی است و کشاورزان سنتی
به راحتی حاضر نمیشوند که روشهای قدیمی را کنار بگذارند.
وی گفت :موضوع کشت نشایی نیز در سالهای اخیر توسعه قابل
توجهی یافته است و در میان فعالین بخش کشاورزی مورد استفاده
قرار میگیرد که این امر منجر به کاهش مصرف  15درصدی آب و
افزایش راندمان تولید شده است.
وی در خصوص تولید محصوالت تراریخته در کشور گفت :موضوع
تولید تراریخته یا هر تکنولوژی دیگر در بخش کشاورزی کشور امری
است که ما نباید از آن غافل شویم و تمام فعالیتهای روز را در این
زمینه الزم داریم زیرا در صورتی که ما به این تکنیکهای تراریخته
تسلط الزم داشته باشیم زمانی که قرار است واردات انجام دهیم به
خوبی میتوانیم آن را کنترل کنیم.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :از  200رخداد مربوط به
تراریخته  22رخداد را در صورتی که بررسی شود و توسط کشورهای
تولیدکننده نیز مصرف شود ،اجازه واردات مییابند.
وزارت جهاد کشاورزی اجازه کشت پنبه یا هیچ محصول تراریخته را
نمیدهد
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه موضوع سالمت
مصرف کنندگان برای ما بسیار مورد اهمیت است و ما فعال خودمان
تولید محصوالت تراریخته نداریم گفت :در بخش محصوالت ترایخته
تنها یک محصول به نام پنبه به وزارت بهداشت و سازمان حفاظت
محیط زیست معرفی شده است که آنها با تولید این محصول موافقت
کردهاند اما ما در وزارت جهاد کشاورزی اجازه کشت آنها را نمیدهیم.
خابازی با بیان اینکه ایران هیچگونه تولید محصول ترایخته کشاورزی
ندارد گفت :تنها یک محصول پنبه از وزارت کشاورزی به وزارت
بهداشت و سازمان محیط زیست معرفی شده و آنها موافقت خود را
اعالم کرده اند اما با توجه به اینکه مجوز خوراکی آن صادر نشده ،اجازه
کشت این محصول و دیگر محصوالت تراریخته داده نمیشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد :وزارت بهداشت مجوز تولید پنبه
تراریخته را داده است اما ما آن را قبول نکردهایم زیرا مجوز مصرف
خوراکی آن برای روغنکشی داده نشده است.
وی گفت :درصورتی که وزارت بهداشت روزی مجوز تولید خوراکی این
محصول را صادر کرد ما بعد از بررسی در کمیتههای فنی خود ممکن
است اجازه تولید این محصول را در کشور صادر کنیم و در صورتی که
بخواهیم صرفا اجازه تولید مصرف غیرخوراکی این پنبه داده شود
ممکن است به کارخانههای روغنکشی ورود کند و مخاطرات بعدی به
همراه داشته باشد.
خابازی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اینکه چرا ایران
اقدام به واردات محصوالت تراریخته میکند گفت :با توجه به اینکه 90
درصد ذرت تراریخته تجاری جهان به تراریخته وارد میشود ما مجبور
به واردات این محصول هستیم.
ظرف مدت  5سال علوفه دامی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :در صورتی که مجلس شورای
اسالمی با ما همکاری داشته باشد بر اساس یافتههای سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی میتوانیم ظرف مدت  5ساله
علوفه دامی مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم.
وی گفت :تمامی محصوالت تراریختهای که در دیگر کشورها تولید
می شود و ما قصد واردات آن را داریم باید حتما در کشورهای اروپایی
و آمریکا مصرف شده باشد و بعد از بررسی در آزمایشگاههای ما اجازه
مصرف به آن داده میشود.
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خابازی ادامه داد :گردش مالی بذر در جهان  50میلیارد دالر است که
در چند سال آینده به  100میلیارد دالر میرسد که به دلیل این
تجارت سنگین ایران در حال تحقق خودکفایی در این بخش است و
در این ارتباط تالش میکند.
رئیس سازمات تات ادامه داد 30 :درصد از عملکرد بخش کشاورزی به
خاطر همین تحقیقات انجام شده است که در میزان بهرهوری آن نقش
باالیی دارد.
مصرف سموم کشاورزی در ایران کمتر از اروپاست
وی در ارتباط با مصرف سموم شیمیایی گفت :میزان مصرف این سموم
در ایران کمتر از اتحادیه اروپا است اما باید قبول کنیم در مورادی بد
مصرفی در یک نقطه خاص داریم اما نمیتوان آن را به تمام کشاورزی
مرتبط کرد .همچنین در حال بهبود کیفیت سموم و کودهای مصرفی
در بخش کشاورزی هستیم اما در شرایط فعلی نیز نگرانی بابت کیفیت
آنها نداریم.
سال آینده سالمت تمام محصوالت کشاورزی غربالگری میشود
خابازی ادامه داد :در سال آینده غربالگری سنگینی از تمام محصوالت
کشاورزی تولید شده در کشور از قبیل محصوالت تازهخوری ،میوه،
مرغ و  ...انجام میشود و ما گزارشات مثبت آن را در اختیار مردم قرار
میدهیم.
هوش مصنوعی وارد کشاورزی کشور شد
وی با بیان اینکه هوش مصنوعی به اراضی کشاورزی ایران راه یافته
گفت :در چند پروژه به صورت پایلوت از این تکنولوژی روز استفاده
کردهایم و آبیاری به صورت کامال اتوماتیک انجام میشود که درصدد
ترویج آن به سایر نقاط کشور هستیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود :عالوه بر توسعه مکانیزاسیون ،ترویج
سامانه های نوین کشاورزی در بخش کشاورزی که منجر به کاهش
مصرف آب می شود ،رعایت الگوی کشت نیز بسیار در بخش کاهش
مصرف آب موثر است که بر اساس الگویی که در اختیار وزارتخانه قرار
گرفته امیدواریم که در سال آینده با ایجاد ضمانت اجرایی الزم ،به
مرحله ظهور برسد.
وی با اعالم خبر دستیابی به بذر چغندر علوفهای برای تولید بعد از
کشت برنج در شمال کشور گفت :شالیکاران ما در شمال کشور به طور
معمول بعد از کشت برنج ،نمیتوانند محصول دیگری را بکارند اما این
بذری که به آنها معرفی شده است امکان کشت چغندر علوفهای را بعد
از کشت برنج به آنها میدهد.
خابازی افزود :عملکرد تولید این محصول در هر هکتار حداقل  100تن
در هکتار است که پیشبینی میشود متوسط عملکرد آن به  150تن
برسد و برخی افراد نیز در محل آزمایش توانستهاند تا  300تن در
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هکتار تولید داشته باشند .همچنین ما به دنبال توسعه و ترویج کشت
خارشتر در کشور هستیم که برنامهریزی منظمی برای تولید این
محصول در کشور انجام شده است؛ خارشتر  11درصد پروتئین دارد و
میتوان آن را در مکان هایی که آب الزم را ندارد کشت کرد و مقاوم به
خشکسالی است.
وی یادآور شد که اعتبار طرح دستیابی به خودکفایی  5ساله علوفه
دامی در کشور گفت :از محل واردات محصوالت تراریخته میتوان
منابعی را در اختیار تولید علوفه دامی قرار دهیم که با موافقت مجلس
ظرف مدت  5سال به این مهم دست خواهیم یافت.
وی یاداور شد که همچنین میتوانیم از بخشهای نیشکر خوزستان که
در برخی موارد نیز اخبار آتشسوزی آن را در رسانهها میشنوید یک
میلیون تن علوفه دامی تولید کنیم که این طرح نیز در دست اجرا
است.
وی یادآور شد که از نظر ما طرح چغندر علوفهای عملیاتی شده است
که با همکاری معاونت امور دام و همراهی مجلس برای تامین اعتبار از
محل یاد شده میتوانیم به خودکفایی در تولید این مهم دست یابیم.
معاون وزیرجهاد کشاورزی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا
برنامه شما برای رسیدن به خودکفایی در تولید علوفه تنها با خارشتر و
چغندر علوفهای و سرشاخه نیشکر تامین میشود گفت :عالوه بر این
موارد ما برای تامین علوفه دامی ،از جلبک ،سالیکورنیا و گیاهان
علوفهای که در شرایط نامتعارف و شوری زیاد آب میتوان آنها را
کشت کرد در برنامه داریم تا بتوانیم علوفه مورد نیاز کشور را تامین
کنیم.
خابازی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره اینکه چه محصوالت
تراریخته ای اجازه ورود به کشور ندارند گفت :هر ساله تعداد زیادی از
محصوالت تراریخته اجازه ورود به کشور نمییابند زیرا جزو رخدادهای
مورد تایید ما نیستند .دلیل آنکه این محصوالت میشوند واردکنندگان
از رخدادهایی که مورد تایید ما است اطالعی ندارند و قبل از اینکه
بخواهند آن را وارد کشور کنند جلوی آن را میگیرند.
رئیس سازمان توسعه آموزش و ترویج کشاورزی آیا در محصوالت
تراریخته ای که اجازه ورود آنها به کشور داده نشده خطرات یا حمالت
بیولوژیکی نیز داشتهاید گفت :با توجه به اینکه قبل از واردات جلوی
ورود آنها به کشور گرفته شده است ما دچار این مشکالت که شما
گفتهاید نبودهایم و در محصوالتی که بر اساس ضوابط ما به کشور آمده
مشکلی یافت نشده است.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود در پاسخ به سوال خبرنگاری
مبنی بر اینکه چرا اجازه واردات محصوالت تراریخته را میدهید اما
اجازه تولید داخلی آن را نمیدهید گفت :تا به حال هیچ فردی مبنی
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بر اینکه محصول تراریخته تولید کرده مراجعهای به ما نداشته است و
کسی نبوده که بگوید من این کار تحقیقاتی را انجام دادهام و
میخو اهم اجازه فعالیت به من بدهید و ما نیز بخواهیم به او اجازه
بدهیم.
خابازی افزود :همانطور که گفته شد تنها پنبه تراریخته غیرخوراکی از
طرف وزارت بهداشت و محیط زیست مجوز گرفته اما با توجه به اینکه
مجوز خوراکی ندارد ما اجازه تولید به آن را نمیدهیم زیرا ممکن است
برود و در روغن خوراکی مصرفی مردم قرار بگیرد.
وی گفت :ارقام جدیدی که در بخش کشاورزی تاکنون به بهرهبرداران
معرفی شده است صرفهجویی ارزی  500میلیون دالری برای بخش
کشاورزی داشته است.
بیشتر بخوانید


خوزستان| یک هزار تن علوفه برای دامداران گرفتار
شده در سیالبهای اخیر تامین شد

(بازگشت به فهرست)

تولید گوشت قرمز در فصل پاییز  ۲۰درصد کاهش یافت
(خبرگزاری تسنیم  15بهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،گزیده نتایج فصل پاییز آمارگیری کشتار
دام کشتارگاه های کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد .بر اساس
نتایج این طرح ،وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دامهای ذبحشده در
کشتارگاههای کشور در فصل پاییز  1397جمعاً  84٫2هزار تن
گزارش شده ،که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده
است.
بر اساس نتایج این آمارگیری ،گوشت گاو و گوساله با  46،6هزار تن،
 55٫3درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص
داده است .گوسفند و بره با  28٫2هزار تن ،بز و بزغاله با  7٫6هزار تن
و سایر انواع دامها با  2هزار تن ،بهترتیب  33٫5درصد 9 ،درصد و 2٫2
درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای کشور در پاییز سال  1397با عملکرد
فصل مشابه سال  1396نشاندهنده کاهش  20درصدی مقدار تولید
گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است .کاهش مقدار تولید
گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره  22درصد،
برای بز و بزغاله  14درصد ،برای گاو و گوساله  18درصد ،برای
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گاومیش و بچه گاومیش  23درصد ،و برای شتر و بچه شتر  44درصد
بوده است( .بازگشت به فهرست)

رئیس شورای تامین دام :از دپوی  ۱۷هزار تن گوشت در
گمرک شوکه شدیم/واردکنندگان پاسخگو باشند
(خبرگزاری تسنیم  27بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درحالی که  17هزار
تن گوشت در گمرک مانده تا مشمول دریافت معافیت مالیاتی
شود ،هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار در محدوده  100هزار تومان
به فروش می رسد و مردم برای خرید گوشت های تنظیم بازاری در
صف های طوالنی می ایستند.
بر اساس آمار موجود ساالنه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز در
کشور مصرف میشود که از این رقم بیش از  100هزار تن آن از طریق
واردات و  900هزار تن هم از محل تولید داخل تامین می شود.
بر اساس خبری که دادستان بندرعباس به خبرگزاری تسنیم داده
است 17 ،هزار تن گوشت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده
است؛ درحالی که این رقم معادل  17درصد واردات ساالنه گوشت
قرمز است که وارد کنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید
گمرکی که دولت برای ورادات گوشت قرمز در نظر گرفته در گمرک
ذخیره شده است.
گفتنی است ،بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت برای تنظیم بازار
گوشت ،واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد مجاز
شده است.
بیشتر بخوانید


دادستان هرمزگان :واردکنندگان عمداً 17هزار تن
گوشت را دپو کردند



اقدام جدید برای مدیریت بازار گوشت /حقوق ورودی
گوشت گوساله یکسوم شد

وی ادامه داد :در حال حاضر بخشی از این محمولهها که تحت عنوان
کاالی متروکه و بخشی دیگر که مربوط به سازمان پشتیبانی امور دام
است ،میتواند ترخیص شود.
دادستان بندرعباس درباره علت دپوی این حجم از گوشت در بندر
شهید رجایی گفت :بهدلیل اینکه این کار بهنفع واردکنندگان بوده تا از
معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند ،عامدانه اقدام به دپوی گوشت در
این منطقه کردهاند.
ابوالهادی تأکید کرد :اگر خود واردکنندگان بهسرعت اقدام به ترخیص
محمولههای گوشت کنند که خیلی خوب است در غیر این صورت،
مجبور هستیم خودمان برای این کار اقدام کنیم.
حجم گوشت باقی مانده در گمرک شوکه کننده است
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام نیز در این ارتباط در
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اینکه چرا
این حجم از گوشت در گمرک ذخیره شده است ،اظهار کرد 17 :هزار
تن رقم بسیار باالیی است و افرادی که این کار را کرده اند باید
پاسخگوی رفتار خود باشند.
وی افزود :ورود این حجم گوشت به بازار تاثیر زیادی در تامین گوشت
مورد نیاز و کاهش قیمتها خواهد داشت.
رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت :ذخیره فعلی کشور برای
گوشت قرمز  25هزار تن است که این رقم بی سابقه است و حاال 17
هزار تن گوشت قرمز در گمرک باقی مانده و باعث شوکه شدن ما
نیز شده است .
پوریان گفت :در ماه هایی که با کاهش عرضه گوشت قرمز در بازار و
افزایش قیمت مواجه بودیم این گوشت ها در گمرک ذخیره شده بودند
در حالی که توزیع آن در بازار مصرف ،تاثیرات مشخصی بر بازار و
قیمت ها خواهد داشت.
وی اظهار داشت :از نیمه اسفند میزان عرضه دام داخلی نیز در بازار
افزایش خواهد داشت و قیمتها به تدریج قیمت ها کاهش می یابد.
پوریان افرود :در صورتی که گوشت تولید داخلی و وارداتی به درستی و
به موقع توزیع شود در سال آینده نیز هیچ مشکلی برای تامین بازار
کشور وجود نخواهد داشت( .بازگشت به فهرست)

ابوالفتح ابوالهادی دادستان بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم اظهار کرد:در این منطقه مستقر شدیم و با همه مسئوالن از
جمله سازمان بنادر ،گمرک ،جهاد کشاورزی و دامپزشکی دیدار و
مستندات را دریافت و بررسی کردیم.
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خدمات
تورم تولیدکننده بخش خدمات در فصل پاییز  ۲۵.۵درصد

۹پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار/دولت برنامه ای
برای بهبودکسب و کار ندارد
(خبرگزاری تسنیم  5بهمن )97

شد
(خبرگزاری تسنیم  3یهمن )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز آمار ،شاخص کل قیمت
تولید کننده بخشهای خدمات (بر مبنای  )1390=100در فصل پاییز
 1397برابر است با  310.1که نسبت به فصل قبل  8.8درصد و نسبت
به فصل مشابه سال قبل  25.5درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت تولید کننده بخشهای خدمات مشتمل بر هشت بخش
است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری ،موتور سیکلت و
کاالهای شخصی و خانگی»« ،هتل و رستوران»« ،حمل و نقل،
انبارداری و ارتباطات»« ،واسطه گریهای مالی (بیمه)»« ،مستغالت،
اجاره و فعالیتهای کسب و کار»« ،آموزش»« ،بهداشت و مددکاری
اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی».
گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخشهای خدمات بصورت فصلی و
ساالنه منتشر میشود .

بیشتر بخوانید


سال بعد  36درصد تورم داریم /خط فقر در تهران 4
میلیون و  592هزار تومان  +فیلم

(بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،محیط مساعد کسب
وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید
کاال و خدمات به شمار میرود .محیط کسب وکار در قالب محورهای
مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری ،افزایش رقابت
پذیری ،تضمین حقوق مالکیت ،تضمین امنیت سرمایه گذاری ،دولت
الکترونیک و ایجاد پنجره واحد ،مبارزه با فساد اداری و افزایش
شفافیت ،فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص
های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می شود.
بیشتر بخوانید


برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع
مالی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش به الزامات بهبود فضای کسب و
کار با بررسی الیحه بودجه سال 98پرداخته است .در این گزارش آمده
است.
از آنجا که مطالعات و بررسی های داخلی و بین المللی محیط کسب
وکار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب وکار
ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در
ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است ،انتظار میرود الیحه
بودجه سال  1398به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون
برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده ،بتواند بستر الزم را برای
تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی ،عدم تغییر
قوانین و مقررات ،حمایت مؤثر از بنگاهها به ویژه بنگاه های کوچک و
متوسط ،دسترسی آسان ،شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی،
افزایش شفافیت در عملکرد دولتی ،کاهش بار مقررات مربوط به کسب
وکارها فراهم کند.
در این گزارش آمده است .هرچند مأموریت ذاتی اکثر دستگاه ها به
ویژه وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی کشور ،حمایت از تولید
داخلی و فعاالن اقتصادی است ،اما «محیط کسب وکار» به دلیل
گسترگی و چندبعدی بودن ،متولی واحد و تبعاً ردیف بودجه مشخصی
در الیحه بودجه ندارد.
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به همین دلیل ،مالحظات ،توصیه ها و پیشنهادها برای تصویب الیحه
بودجه سال  ،1398توصیه هایی است که به اکثر احکام بودجه مربوط
می شود و مختص ردیف خاصی نیست .بدین ترتیب ،الزم است تا یک
اراد ه جمعی در همه ارکان اداری و سیاسی کشور چه در بخش دولتی
و چه در بخش خصوصی حاکم شود و رونق تولید و حمایت از کسب
وکارهای مولد به عنوان یک ارزش شناخته شود تا بتوان با حمایت و
مدیریت آن ،سطح اشتغال را افزایش داد.
در این گزارش آمده است که مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط
کسب وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در
کشور این است که در اولویت بندی بودجه محدود کشور ،تسهیل
فرایندهای کسب وکار را باید مد نظر قرار داد؛ بدین صورت که تسهیل
تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت
قرار گیرد و سپس در محیط نهادی ،تأمین بودجه برای گسترش
زیرساخت های نرم نسبت به زیرساخت های سخت ارجح باشد؛ برای
مثال میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین
کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کالنتری ها داده شود و ایجاد
زیرساخت های جدید در زمینه هایی مانند آب و برق و حمل ونقل در
اولویت های بعد قرار گیرد.
آموزه های مطالعات محیط کسب وکار میگوید اگر دولت ،نرم
افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند ،بخش
خصوصی وارد میدان کسب وکار می شود و نه تنها سخت افزارهای
توسعه جاده ،نیروگاه و  ...را با هزینه خود خواهد ساخت و عده
بیشتری را استخدام خواهد کرد ،بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت
خواهد پرداخت.
در واقع ،یکی از مهمترین دستاوردهای 6سال تدوین گزارش های
پایش محیط کسب وکار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت
هایی نظیر جاده ،برق و بندر ،بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و
سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کالن ،شفافیت و
پیش بینی پذیری اقتصاد ،فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق
مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه
گذاری» یاد می شود.
در این گزارش منظور از «امنیت سرمایه گذاری» ،شرایطی است که
در آن ،متغیرهای اقتصاد کالن با ثبات یا قابل پیش بینی باشد،
حاکمیت قانون برقرار باشد و اِِعمال شود ،قوانین و مقررات ،تصمیم
های مسئوالن و رویه های اجرایی کشور ،باثبات باشند و به طور سهل
و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از
آنها ،تغییرات قبالً به اطالع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطالعات مؤثر
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بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه
شهروندان باشد و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری
دادسراها ،دادگاه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی چنان مجهز و سالم
و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان ،یا استفاده
بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران ،برای هیچکس اعم
شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئوالن کشور ،مقرون به صرفه
نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصالح،
در کمترین زمان ،مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه
دریافت کنند.
مرکز پژوهش های مجلس در راستای الزامات بهبود فضای کسب و کار
در بودجه  98پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار ،ایجاد
.1
ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده
قوانین ،مقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و
 ...و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از
طرف وزارتخانه ها ،بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سالهای
 1396و  1397متأسفانه مکرراً انجام شد و تولیدکننده و حتی
صادرکنندگان ایرانی را با مشکالت مضاعف مواجه کرده است .الزم
است دولت حین اجرای قانون بودجه سال  ،1398به این مهم توجه
کند.
دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران ،الگو و
.2
برنامه جامعی طراحی نکرده ،بلکه به رعایت قوانین مصوب در این
زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ،موادی از قانون
رفع موانع تولید ،برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل چهل
وچهارم قانون اساسی) نیز در الیحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی
نداشته است.
آنچه برای محیط کسب وکار در خصوص افزایش درآمدهای
.3
مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد ،علل افزایش
درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد
ایران است .آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط
از فعاالن و شاغالن فعلی که شناسایی شده اند و در سال 1397
مالیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی
قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق
قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟ این ابهام نیاز به رفع
و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد .لذا ایجاد سازوکاری برای اخذ
مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت
سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطالعاتی به یکدیگر ضروری
به نظر میرسد.
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باید دقت داشت که در سال های گذشته بسیاری از فعاالن و
.4
افراد جامعه یا اصالً مالیاتی نداده اند و یا متناسب با استفاده از فضای
کالن اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود ،مالیات به اندازهای پرداخت
نکرده اند؛ همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و
خصوصی و فعاالن سالم کسب وکار دارای مجوز ،همیشه در دسترس
ترین افراد در زمینه اخذ مالیاتها هستند .این امر که هر گروه و یا
فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات الزم را به دالیل مختلف
عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان ،عدم مشخص بودن آدرس
دقیق محل فعالیت ،فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و ...
پرداخت نمیکند ،خود عامل مخلی بر محیط کسب وکار است.
این پدیده ،زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم کند .از جمله
راهکارها جهت اصالح نظام مالیاتی کشور ،کاهش فرار مالیاتی و به تبع
افزایش درآمدهای مالیاتی ،وضع مالیات بر مجموع درآمد است .در
واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق
و دستمزد ،سود ،بهره ،اجاره ،عایدی سرمایه ،پرداخت های انتقالی
دولت ،درآمد مشاغل و  ...را شامل میشود .برای این نوع مالیات میتوان
نرخ های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی ،تناسبی و تنازلی را در نظر
گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد ،نسبت
مالیات به درآمد نرخ متوسط مالیات افزایش ،ثابت و کاهش می یابد.
محیط مالی ،مهمترین مؤلفه محیط کسب وکار است و
.5
ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن
محیط مالی دارد .کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی ،سبب
افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون
تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت
گیرد ،سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن
محیط مالی کسب وکار شده که می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی
سال های آتی اثر منفی بگذارد.
بر اساس گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب وکار در
.6
رابطه با وضعیت ایران ،نظیر گزارش های «پایش محیط کسب وکار»
اتاق ایران و «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد ،مؤلفه های
دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله
مه مترین اولویت ها در محیط کسب وکار ایران هستند .با توجه به
آنچه در گزارش توضیح داده شد ،متأسفانه دولت در تنظیم بودجه
سال  ،1398اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در
ایران انجام نداده است.
تنها  10درصد از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار
.7
اس ت .لذا بخش غیر اوراقی بدهی های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری
دارد .بخشی از بدهی های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای
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تعهدات دولت ایجاد شده است .این بدهی ها از آن جهت که بدون
سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمیگیرد روش بسیار
جذابتری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام
بدهی ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت های
دولتی مخل محیط کسب وکار است .
بخش بدهی های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضاً خارج از
قوانین و مقررات ایجاد می شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل
مجاری ا یجادی آن هستند .به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی
های غیراوراقی دولت الزم است تا تبصره های بدهی ساز قانون بودجه
اصالح شوند .همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر
اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای می تواند تا حد زیادی از بدهی
سازی دولت جلوگیری کند.
قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمان
.8
مند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای
الزم برای انجام عملیات های دولت در یک سال پیش رو را دربرخواهد
داشت .لکن در سنوات اخیر ،این قانون محملی برای اصالح بندها و
احکامی ا ز قوانین مدت دار و دائمی شده است که به نوعی باعث
اختالل در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیدهای با عنوان
«قانونگذاری پراکنده» شده است .این امر از آن جهت که ثبات قوانین
و پیش بینی پذیری محیط های کاری را برای فعاالن کسب وکار
مختل می سازد ،در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعاالن
به تصمیم گیران و عدم امکان پیاده سازی اقدامات توسعه ای آنها
بشود.
ضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای
.9
کسب وکار را مد نظر قرار داد .به عنوان مثال ،میتوان برای یک سال
بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند
دادسراها و کالنتری ها داد و زیرساخت های جدید در اولویت های بعد
قرار گیرد .به این لحاظ پیشنهاد می شود در تصویب الیحه بودجه
سال  1398و سال های بعد ،از افزایش بودجه نهادهای تضمین کننده
امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت مانند دادگاه ها و پاسگاه های
انتظامی و نیز تقویت سخت افزار و نرم افزار این نهادها ،قویاً حمایت
شود( .بازگشت به فهرست)
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کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام «اینستکس»
راهاندازی شد
(خبرگزاری تسنیم  11بهمن )97

ایجاد کانال ویژه مالی موسوم به اس پی وی وارد مرحله نهایی شده
است.
علی رغم اقدام یکجانبه آمریکا ،سایر طرف های توافق هستهای شامل
چین ،روسیه ،فرانسه ،آلمان ،ایران ،بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان
پایبندی خود را به مفاد این توافق اعالم کرده اند( .بازگشت به
فهرست)

 ۲۰دستاورد کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در  ۴۰سال
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ،شبکه خبری اندیآر
آلمان روز پنجشنبه از تشکیل رسمی کانال تبادل مالی با ایران خبر
داد.
بر اساس گزارش این شبکه خبری آلمانی نام این کانال تبادل مالی با
ایران  INSTEXنام دارد.
 INSTEXدرواقع مخفف Instrument in Support of Trade
 Exchangesاست که به معنای "ابزار پشتیبان مبادالت تجاری"
است.
طبق گزارش شبکه اندیآر ،پاریس میزبان این کانال مالی خواهد بود
و یک بانکدار برجسته آلمانی نیز مسئولیت این کانال مالی را بر عهده
میگیرد .انگلیس نیز در این بین رئیس هیئت نظارت خواهد بود و از
این سه کشور یک دیپلمات از وزارت امور خارجه در این کانال مالی
حضور خواهد داشت .همچنین این گروه در آلمان نیز شعبه خواهد
داشت .مدیر این سازوکار یکی از کارشناسان بانکی از فرانکفورت آلمان
است.
بر اساس گزارشها ،این کانال مالی میان اتحادیه اروپا و ایران ،در
مرحله نخست اقالم غذایی و دارویی و ابزار پزشکی را در بر میگیرد و
میتواند دامنه فعالیت آن گسترش یابد.
قرار است وزیران خارجه سه کشور آلمان ،فرانسه و بریتانیا روز
پنجشنبه در حاشیه نشست بوداپست یک بیانیه مشترک در این باره
صادر کنند.
بیشتر بخوانید


وزرای خارجه اتحادیه اروپا پنجشنبه در مورد SPV
گفتگو میکنند



آلمان از اجرایی شدن قریب الوقوع  SPVخبر داد



والاستریتژورنال :اختالفات اتحادیه اروپا در بیانیه
«جمعبندی» درباره ایران /ابهام در اعالمSPV

این در شرایطی است که سخنگوی امور خارجه و سیاست امنیتی
اتحادیه اروپا نیز پیش از این تاکید کرده بود که تالش ها با هدف
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اخیر
(خبرگزاری تسنیم  13بهمن )97

ب به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران طی  40سال سپری شده از پیروزی انقالب با وجود
محدودیتها و تحریمها به بزرگترین ناوگان کشتیرانی خاورمیانه و
سیزدهمین شرکت برتر کانتینری دنیا تبدیل شده است .تعدادی از
دستاوردهای ناوگان ملی کشتیرانی در ادامه میآید؛
خط دوم دفاعی کشور در هشت سال دفاع مقدس
خط اول دفاعی کشور در مقابله با تحریمها و پیشگام در جهاد
اقتصادی
خودکفایی در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص دریانورد (نسبت
معکوس آمار پرسنل ناوگان که قبل از انقالب  90درصد خارجی و 10
درصد ایرانی بود ولی اکنون  10درصد خارجی و  90درصد ایرانی
است)
ارتقای رتبه جهانی و صعود  10پلهای (از رتبه  23به  )13در
حملونقل کانتینری جهان طی دو سال اخیر
افزایش  10برابری ظرفیت ناوگان نسبت به ابتدای پیروزی انقالب
اسالمی (از  525هزار تن در ابتدای انقالب به  5.3میلیون تن در حال
حاضر)
افزایش تعداد کشتیها از  42فروند در ابتدای انقالب به  151فروند
کشتی در حال حاضر
دارای  6500نفر سرمایه انسانی متخصص و کارآمد در بخش دریا و
خشکی
افزایش  60درصدی ظرفیت در زمینه حمل کانتینری با نوسازی و
توسعه ناوگان طی دو سال اخیر
افزایش  300هزار تنی تناژ حمل فله و مشتقات نفتی با نوسازی و
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توسعه ناوگان طی دو سال اخیر
زنجیره تأمین گسترده ملی و بینالمللی
قطب حملونقل دریایی کشور
بازوی توانا و مطمئن اقتصاد و تجارت کشور
حامی صادرات غیرنفتی و خدمتگزار صادرکنندگان
پیشگام در حمایت از صنایع کشتیسازی داخلی
پیشگام در صنعت تعمیرات کشتی
پیشرو در زمینه حملونقل ترکیبی و ترانزیت
پیشرو در زمینه صنعت بانکرینگ و سوخترسانی
پیشگام در عرصه حمل مسافری
پیشگام در ارائه خدمات فراساحلی
بیشتر بخوانید


 80درصد کاالی کانتینری توسط ناوگان ملی
کشتیرانی ایران حمل میشود



ارتقای  10پلهای جایگاه کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران در دنیا

(بازگشت به فهرست)

متفرقه
تحریمها فرصتی برای رشد و توسعه شرکت های کوچک
داخلی فراهم کرده است
(خبرگزاری تسنیم  1بهمن )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،ناصر پاشاپور با بیان
اینکه ،در دوره تحریم هرچند بازارها کوچتر میشوند ،اما رقبای بزرگ
نیز از بازار خارج میشوند ،گفت :فضای جدید امکان شروع فعالیت را
برای شرکتهای دانش بنیان و چاالک اماده میکند .در این شرایط
امکان دسترسی بیشتری به فرصتها ایجاد میشود هرچند میزان کلی
سرمایه گذاری با کاهش رو به رو خواهد بود.
وی افزود ،شرکتهای بزرگ و تولید کننده های مطرح به این مووضع
فکر میکنند که آیا باید سرمایه گذاری خود را در کشور کاهش داده یا
با همین روال فعلی به فعالیت ادامه دهند ،اما شرکتهای ایرانی راه حل
و (گزی نه)چاره ای جز سرمایه گذاری رشد و استفاده از فرصت جدید
ایجاد شده ندارند.
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پاشاپور گفت :در شرایط تحریم ،رفته رفته صاحبان برندهای بزرگ
خارجی از بازارهای ما خارج میشوند ،اما این خروج به معنای متوقف
شدن چرخهای اقتصادی نیست بلکه برعکس شرکتهای کوچک ایرانی
انگیزه و فرصت حضور بیشتری پیدا میکنند .اتفاقا از این مسیر میتوان
زمینه رشد کسب و کارهای نوپا و شرکتهای دانش بنیان را فراهم کرد
از طرف دیگر باید به ایجاد شغلهای جدید و تغییر فضای اشتغال
سنتی در کشور نیز امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تغییر رفتار برندها در شرایط
تحریم و توجه ویژه به حوزه بازاریابی برای فروش محصوالت گفت:
مراکز نواوری با هدف انتقال خدمات مارکتینگ به نسل جدیدی از
خدمات راه اندازی میشوند ،گفت :عملکرد نسل جدید خدمات بازاریابی
باید بسیار متفاوت از انچه که تا کنون بوده باشد.
وی افزود ،اگر پیش از این و در  10سال قبل ارائه خدمات مارکتینگ
4تا  6ماه زمان میبرد ،امروز طی  24ساعت این خدمات به برندهای
مختلف صنعتی و مالی ارائه میشود .نسل بعدی خدمات مارکتینگ
باید به این نیاز پاسخ دهد که چگونه طی این زمان کوتاه میتوان ارائه
خدمات مارکتینگ را ارتقا داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راه اندازی مرکز نواوری آو گفت:
مراکز نوآوری در شرایط جدید میتوانند ،به کمک تولید کنندگان و
صاحبان کسب و کار ایرانی آمده و فضا را برای رفع مهمترین چالش
تولید در ایران یعنی عرضه و فروش محصول نهایی مهیا کنند.
پاشاپور ادامه داد ،طی این مدت شغلهای زیادی ایجاد خواهد شد ،اما
باید توجه داشت که با به کارگیری فن اوریهای جدید شغلهای موجود
دستخوش تغییرات فراوان نیز خواهد بود.باید توجه داشت که مسیر
مارکتینگ برای حمایت از تولید باید به سمتی باشد زنجیره ارزش
افزوده برای محصوالت غنی تر و وسیع تر شود.
وی افزود ،صاحبان برندها ،کسب و کارها با بکارگیری تکنولوژی،
کسب و کارشان را به نسل جدید ارتقا خواهند داد .از طرف دیگر
شرایط جدید اقتصاد کشور زمینه را برای انجام این فرایند تسهیل
خواهد کرد.
بیشتر بخوانید


تکلیف جدید مجلس به دولت برای حمایت از تولید
ملی

(بازگشت به فهرست)
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الیحه بودجه  ۹۸تولیدکنندگان را نگران کرده است
(خبرگزاری تسنیم  2بهمن )97

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با بیان اینکه ثبات نرخ ارز باعث شده تا
بخشی از فعالیتهای تولیدکنندگان رونق پیدا کند ،اظهارداشت :اما
باید این نکته را مدنظر قرار دهید که تصمیم گیری دولت در تدوین
بودجه سال آینده تولیدکنندگان را در نگرانی قرار داده است.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اشاره به افزایش بودجه
شرکتهای دولتی و کاهش اخذ مالیات از آنها در سال  ،98افزود:
دولت به جای کوچک کردن خود مدام در صدد اعمال تصمیم گیریها
برای افزایش تصدیگری خود است.
وی اضافه کرد :در حال حاضر تولیدکنندگان با تمام توان مشغول
حفظ واحدهای تولیدی هستند اما باید از دولت پرسید آیا در شرایط
تشدید تحریم ها حمایت ویژه ای از تولیدکنندگان داشته است .آنها
هر روز با نگرانی فعالیت کرده و نمیدانند در روزهای آینده با چه
مشکالت جدیدتری روبهرو خواهند شد.
سهل آبادی تصریح کرد :به نظر میرسد دولت باید برنامه روشن خود
را برای مقابله با تحریمهای بین المللی اعالم کند تا تکلیف واحدهای
تولیدی هم مشخص باشد.
بیشتر بخوانید


بانک جهانی در بخشی از این گزارش 36 ،کشور جهان از نظر فقر
مطلق را بررسی کرده و ایران را بین کشورهایی قرار داده که فقر مطلق
در آنها در مرز صفر قرار دارد.
فقر مطلق بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال  2015تهیه شده
است شامل کسانی میشود که درآمد کمتر از  1.9دالر در روز دارند.
بر اساس برآورد بانک جهانی فقط  300هزار نفر در ایران با درآمد
کمتر از  1.9دالر در روز زندگی میکنند.
بر این اساس میان  36کشوری که مورد بررسی قرار گرفتهاند 31
کشور فقر مطلق بیشتری نسبت به ایران دارند ،حتی کشور
توسعهیافتهای مثل انگلیس نیز فقر مطلق بیشتری نسبت به ایران
دارد؛ در حالی که میزان فقر مطلق در ایران در حد صفر قرار دارد در
انگلیس حدود  0.1درصد مردم با فقر مطلق روبهرو هستند.
ب رخی کشورهای دیگر که فقر مطلق بیشتری نسبت به ایران دارند
عبارتند از :بلژیک ،کرواسی ،اسپانیا ،یونان ،رومانی ،برزیل ،لیتوانی،
مجارستان ،اسلواکی ،صربستان ،بولیوی و بنگالدش.
این گزارش فقر مطلق در ترکیه ،فرانسه ،اوروگوئه و اوکراین را کمتر
نسبت به ایران ارزیابی کرده است.

«تقصیرِ تحریم است؟» | اختیارات مطلق بانکها در
خلق پول و مرگ تولید ملی (بازگشت به فهرست)

بانک جهانی :فقر مطلق در ایران کمتر از انگلیس است +
جدول
(خبرگزاری تسنیم  20بهمن )97

بیشتر بخوانید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بانک جهانی در
جدیدترین گزارش خود موسوم به «چینش پازل فقر» به بررسی
وضعیت فقر در کشورهای جهان از جمله ایران پرداخته است.
شماره  108بهمن 96



قالیباف :چرا ناکارآمدی را پای استقالل میگذاریم؟/
فقر و فساد از سوی مدیرانی است که خط امام(ره) را
قبول ندارند (بازگشت به فهرست)
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