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مقاله
راز توسعه کره جنوبی در چیست؟
( خبرگزاری تسنیم  11اسفند )97

باشگاه خبرنگاران پویا؛ مقایسه روند توسعه اقتصادی ایران و کره
جنوبی از جهات بسیاری آموزنده و سزاوار تأمل است ،در واقع هر دو
کشور ایران و کره جنوبی بهطور همزمان ،یعنی از ابتدای دهه 60
میالدی ،برنامه بلندپروازانهای را در زمینه توسعه اقتصادی آغاز کردند
و مشابهتهای فراوانی با یکدیگر دارند ،از جمله این شباهتها میتوان
به پیگیری روند مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی ،دارا بودن رژیمهای
اقتدارگر ،اقتصاد مبتنی بر کشاورزی ،طرفداری از غرب و اتحاد با
آمریکا ،ضدکمونیست بودن هر دو کشور و رهبری توسعه توسط دولت،
در دوران مورد بحث اشاره کرد ،عالوه بر این شباهتها ،ایران دارای
نقاط قوتی بود که کره جنوبی فاقد آنها بود و خود این نقاط قوت می-
بایست نیل به توسعهیافتگی را برای ایران بیش از کره جنوبی سهل
الوصول میگرداند ،از جمله این برتریها میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
 )1برخورداری از منابع نفتی و درآمدهای بادآورده آن ،ایران را در
وضعیت ممتازی نسبت به کره جنوبی قرار میداد و بهنظر میرسید که
ایران در بدترین حالت ممکن بتواند پابهپای همتای کرهای خود که از
فقدان منابع زیرزمینی رنج میبُرد ،پیش برود.
 )2ایران هیچگاه بهطور رسمی مستعمره نبوده است؛ اما کره ضمن
تجربه نیمه استعماری در قرن نوزدهم ،از سال  1910تا  ،1945رسماً
مستعمره ژاپن بوده و بهگونهای بیرحمانه استثمار میشد.
 )3جنگ جهانی دوم اگرچه خسارتهای مالی و اجتماعی فراوانی به
ایران رساند ،آن را ویران نکرد .اما در اواخر جنگ جهانی دوم ،کره
بهعلت نزدیکی با ژاپن صدمات فراوانی دید بهنحوی که سطح تولید
این کشور در سال  1945به کمتر از یکپنجم سال  1940کاهش
یافت .پس از آن نیز که کره در سال  1945از سلطه ژاپن خارج شد،
شمال کره بهوسیله شوروی و جنوب آن بهوسیله آمریکا اشغال شد .در
سال  1948میالدی و بعد از آنکه کره تقسیم گشته و کره جنوبی
استقالل یافت؛ در جنگ دو کره نیز خرابی و صدمات زیادی به کره
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جنوبی وارد شد و در خالل این جنگ یکچهارم منابع و ثروت آن و
یک میلیون از جمعیت آن از بین رفت.
علیرغم شباهتهایی که دو کشور ایران و کره جنوبی داشتند و با
وجود نقاط قوت ایران نسبت به کره جنوبی ،پیامدهای برنامهریزی
اقتصادی در دو کشور یکسان نبود بهنحوی که کره جنوبی با تمام
ضعفهایش توانسته بود گوی سبقت را از همتای خود برباید و
بهخالف ایران در جایگاه کشوری صنعتی قرار گیرد.
بنابراین ،مسئله این است که؛ چرا یکی از این دو کشور با وجود
محدودیتها و ضعفهای فراوانی که با آن روبهرو بوده ،توانست برنامه-
های توسعه را با موفقیت به پایان برساند؛ اما کشور دیگر در این زمینه
با شکست مواجه شد؟
عوامل متعددی را میتوان در این زمینه دخیل دانست که به
توسعهیافتگی کره جنوبی انجامید اما در ایران ،در یکی از عرصههای
سیاست گذاری و اجرا و یا هر دو مغفول ماند ،از جمله این موارد
میتوان به افزایش بازدهی نیروی کار ،توجه به صنایع کاربر در ابتدای
مسیر توسعه ،توجه به زیرساختهای توسعه ،اهمیت دادن به آموزش و
پرورش و تعلیم نیروی کار ،توجه به رابطه صحیح بین دولت و بخش
خصوصی ،اصالح سیستم پولی و مالی و اجرای سیاستهای پولی و
مالی متناسب با توسعه اشاره کرد.
اما اهتمام ویژه به استراتژی تشویق و توسعه صادرات را میتوان
مهمترین اقدام کره جنوبی در زمینه توسعه آن کشور دانست .یکی از
ملزومات این استراتژی آماده کردن صنایع برای رقابت در بازارهای
خارجی و جهانی است .مطابق این استراتژی ،در ابتدا دولتها اقدام به
حمایت از صنایع نوزاد و نوپا با توجه به مزیتهای نسبی تولید کرده و
در ادامه این حمایتها را بهصورت تدریجی کاهش میدهند ،در نتیجه،
کاالهای تولیدشده ت وان و کیفیت الزم را برای حضور در بازارهای
جهانی کسب میکنند .اما متأسفانه این سیاست در ایران پیاده سازی
نمی شود یعنی قبل از اینکه صنایع نوپا از رشد کافی بهره مند شوند
دغدغه پیوستن به بازار آزاد و تجارت جهانی را داریم در حالی که این
نسخه را هیچ کشور توسعه یافته ای انجام نداده است.
مهمترین نکته در این استراتژی ،حمایت موقت از صنایع بهمنظور
کسب آمادگی الزم در بازارهای جهانی است .حمایتی که در ایران در
مورد بعضی از صنایع همچون صنعت خودرو به حمایت دائمی مبدّل
شده است و این حمایت دائمی نهتنها این صنایع را برای حضور در
بازارهای جهانی آماده نساخته ،بلکه منجر به ناکارآمدی آن نیز گشته
است( .بازگشت به فهرست)

بولتن داخلی تولید ملی |1

ادیب :سال  ۹۸سال لغو تحریم ایران و خروج آمریکا از
خاورمیانه است
(خبرگزاری تسنیم  26اسفند )97

فعالیتهای هستهای و موشکی این کشور داشته باشد با هدف باز
کردن فضا برای توسعه صنعت نفت آمریکا اعمال شده است ،تقریباً
بهازای کاهش صادرات نفت ایران و نزوئال ،تولید نفت آمریکا افزایش
یافته است.
* افزایش 4برابری صادرات نفت و گاز آمریکا به کره در 2018


ریشه افزایش واردات نفت و گاز به کره ،تالش ترامپ
برای کاهش کمبودهای تجاری آمریکا با شرکای

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمدحسین ادیب
معتقد است که هدف از تحریمهای آمریکا علیه ایران ،باز کردن فضا
برای توسعه صنعت نفت آمریکا و تالش برای فروش بیشتر نفت آن
است.
وی با این تأکید که در سند استراتژی امنیتی آمریکا در ده سال آینده
آمده است که مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق
آسیا منتقل شود ،بر این باور است که آمریکا در جهت تحقق استراتژی
امنیتی خود در سال  98از خاورمیانه خارج میشود ( قبل از دور
جدید انتخابات آمریکا ،این کشور پروسه خروج از خاورمیانه را تکمیل
میکند ).
او معتقد است ،قبل از خروج آمریکا از خاورمیانه ،طی کمتر از یک
سال آینده ،آمریکا با ایران توافق و تحریمها را لغو میکند.
دیگر نظرات ادیب این پژوهشگر حوزه ریسک را در ادامه و در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی تسنیم میخوانید.


تالش برای افزایش فروش نفت آمریکا به قیمت تحریم
نفتی ایران و ونزوئال

آمریکا با تحریم ایران چه هدفی را دنبال میکند؟
ادیب :کاهش تولید نفت ایران با هدف ایجاد ظرفیت برای افزایش
تولید نفت آمریکا میتواند قابل تأمل باشد .تولید نفت آمریکا از 8.2
میلیون بشکه به  12.2میلیون بشکه افزایش یافته است و در سال
آینده به 13.4میلیون بشکه افزایش مییابد یعنی  2.5میلیون
بشکه افزایش تولید نفت طی چهار سال .افزایش نفت آمریکا وقتی در
بازار ظرفیت فروش خواهد داشت که صادرات برخی کشورها کاهش
ی ابد از جمله صادرات نفت ایران و ونزوئال ،تحریم نفتی ایران و ونزوئال
را اینگونه نیز میتوان دید.
هدف از تحریمهای ایران ،باز کردن فضا برای توسعه صنعت
نفت آمریکا
بیشتر توضیح دهید.
ادیب :برخی تحلیلگران معتقدند تحریمهای آمریکا علیه ایران بیشتر
از آنکه اهدافی سیاسی مثل کشیدن ایران پای میز مذاکره و مهار
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تجاری اصلیاش
تحریم صادرات نفت ایران به کره آیا برای ایجاد ظرفیت برای
صادرات نفت آمریکا به کره است؟
ادیب :تحریم صادرات نفت ایران به کره که مشخصاً و با دالئل آشکار
برای ایجاد ظرفیت برای صادرات نفت آمریکا بود .صادرات نفت و گاز
آمریکا به کره در  2018بیش از چهار برابر شد و از  1.5میلیارد دالر
 2017به  6.75میلیارد دالر رسید .انتظار میرود کره در ژانویه و فوریه
حداقل  18میلیون بشکه نفت خام و  900هزار تن گاز طبیعی مایع از
آمریکا وارد کند .این مقدار  4برابر نفت وارداتی سال گذشته است .این
افزایش واردات نفت و گاز آمریکا به کره از آنجا ناشی میشود که
دونالد ترامپ قصد دارد کمبودهای تجاری آمریکا را با شرکای تجاری
اصلیاش کاهش دهد و برای این منظور بیشتر از آنچه از آنها خرید
میکند ،به این کشورها میفروشد .صادرات نفت و گاز آمریکا بخش
اصلی این استراتژی هستند .مازاد تجاری  13.86میلیارد دالری کره
جنوبی با آمریکا در  2018پایینترین حد از  2011است که 22.4
درصد نسبت به  17.86میلیارد دالر سال قبل کاهش داشته است .این
کاهش در تراز تجاری آمریکا و کره بهسبب قطع صادرات ایران به کره
و جایگزین شدن آمریکا بهجای کره است بهصورت بسیار صریح ،اگر
در هدف آمریکا از تحریم نفت ایران به جهان جای شبهه باشد در مورد
صادرات نفت ایران به کره هیچ شبههای نیست.
استراتژی آمریکا در دوران بوش چگونه بود؟
ادیب :رایس گفت آمریکا روسها را میبخشد ،اروپاییان را ندیده
میگیرد و ایران را تنبیه میکند.
استراتژی آمریکا در دوران ترامپ؟
آمریکا کره شمالی را میبخشد ،عربستان با وجود خاشقچی را ندیده
میگیرد و ایران و روسیه را تنبیه میکند.
بیشتر توضیح دهید.
الف ــ آمریکا یک اروپای بیثبات میخواهد( ،اظهار رئیس جمهور
آلمان که آمریکا ،چین و روسیه در یک چیز به تفاهم رسیدهاند و آن
بیثبات کردن اروپاست).
ب ــ آمریکا یک خاورمیانه ضعیف میخواهد.
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ج ــ آمریکا بهدنبال کرهای کردن اقتصاد شرق آسیاست .در سال 98
میالدی اقتصاد کره دچار فروپاشی شد .ارزش سهام به یکپنجم
کاهش یافت و پول ملی کره نصف شد یعنی همه چیز در کره شده ده
درصد سابق ،بعد سه شرکت یهودی کنسرسیومی تشکیل دادند و
شرکتهای ورشکسته کرهای را به ده درصد قیمت قبل خریدند بعد این
کنسرسیوم به کره و شرکتهای ورشکسته وام داد و همه چیز به سطح
سابق بازگشت و بعد این کنسرسیوم همه شرکتهای کرهای را به ده
برابر قیمتِ خرید؛ فروخت و رفت ،آمریکا در صدد است با چین چنین
معاملهای را انجام دهد.


انتقال مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه
به شرق آسیا در ده سال آینده

استراتژی آمریکا در خاورمیانه را چگونه میبینید؟
ادیب :در سند استراتژی امنیتی آمریکا در ده سال آینده آمده است که
مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل
شود.


افغانستان در سال .98
.9

آتشبس در الحدیده یمن و پیشبینی آتشبس کامل در یمن در
سال .98

 .10سرد شدن روابط عربستان با آمریکا با قتل خاشقچی.
 .11مجلس سنای آمریکا قطعنامه ممنوعیت حمایت ارتش آمریکا از
عملیات نظامی در یمن را تصویب کرد.
 .12سنای آمریکا در قطعنامهای ،ولیعهد عربستان را مسئول قتل
خاشقجی دانست.
 .13تشکیل دولت لبنان پس از سالها نداشتن دولت.
 .14قبل از خروج آمریکا از خاورمیانه ،طی کمتر از یک سال آینده،
آمریکا با ایران توافق میکند و تحریمها را لغو میکند.


خأل ناشی از خروج آمریکا از خاورمیانه بهوسیله دو
قدرت منطقهای یعنی ایران و عربستان پر میشود

آمریکا در جهت تحقق استراتژی امنیتی خود در سال

خأل ناشی از خروج آمریکا از خاورمیانه چگونه پر میشود؟

 98از خاورمیانه خارج میشود

ادیب :سیاست موازنهمحور است؛ هم سیاست خارجی و هم سیاست
داخلی .خأل بهوسیله دو قدرت منطقهای ایران و عربستان پر میشود.
غرب برای موازنه با اعراب تندرو به ایران احتیاج دارد.

آمریکا برای تحقق این استراتژی کاری هم انجام داده است؟
ادیب :آمریکا در جهت تحقق استراتژی امنیتی خود در سال  98از
خاورمیانه خارج میشود (قبل از دور جدید انتخابات آمریکا ،این کشور
پروسه خروج از خاورمیانه را تکمیل میکند).


.8

مذاکرات بین آمریکا و طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از



با خروج آمریکا از خلیج فارس مأموریت ایران کنترل
خلیج فارس خواهد شد

قبل از خروج آمریکا از خاورمیانه ،طی کمتر از یک

امنیت خلیج فارس چگونه تأمین میشود؟

سال آینده ،آمریکا با ایران توافق میکند و تحریمها

ادیب ــ با خروج آمریکا از خلیج فارس ،مأموریت ایران کنترل خلیج
فارس و مأموریت عربستان ،بهعهده گرفتن مسئولیت هر چیزی است
که در شبهجزیره عربستان رخ میدهد .هیچ کس موافق کنترل خلیج
فارس بهوسیله عربستان نیست ،بین آنچه در خلیج فارس روی میدهد
و آنچه در شبهجزیره عربستان رخ میدهد باید تفاوت قائل شد.

را لغو میکند
برای خروج چه باید انجام میداد؟
برای خروج  13تغییر در سیاست خاورمیانهای آمریکا باید رخ میداد:
.1

خروج ناوگان نظامی آمریکا از خلیج فارس.

.2

آمریکا ناوگان دائمی در خلیج فارس داشت که با آمدن ترامپ
ناوگان دائمیاش خلیج فارس را ترک کرد و اکنون ناوگان دریایی



دیپلماسی مثلثی روسیه و مانور داخل مثلث تهران،
ریاض و تلآویو

آمریکا فقط بازدیدهای سالیانه از خلیج فارس دارد.

جایگاه روسیه را چگونه میبینید؟

.3

واگذار کردن پایگاه دریایی آمریکا در بحرین به انگلیس.

.4

آمریکا در چند مرحله کمکهای سخاوتمندانه خود به

ادیب :روسیه سعی میکند به تهران ،ریاض و تلآویو نزدیکتر باشد تا
این سه پایتخت به یکدیگر ،لذا روسیه دیپلماسی مثلثی را دنبال
میکند ،روسیه به مانور داخل مثلث ،ادامه میدهد.

.5

پایان یافتن حضور سرزمینی داعش در عراق و سوریه.

جایگاه انگلیس را چگونه ارزیابی میکنید؟

.6

پایان دادن به حضور تروریستها در استان ادلب در سال .98

.7

خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه.

ادیب :انگلیس نیز دیپلماسی مثلثی را دنبال میکند ،انگلیس تالش
میکند به تهران ،ریاض و تلآویو نزدیکتر باشد تا این سه به هم،

فلسطینیها را قطع کرد.
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البته انگلیس شاخه سیاسی حزباهلل را تحریم کرد که فاصله گرفتن از
دیپلماسی مثلثی است و قابل تأمل است.



آمریکا قبل از آغاز فصل انتخابات در آمریکا با ایران
توافق خواهد کرد

جایگاه ترکیه؟

جدول زمانبندی تحوالت آینده در خاورمیانه را چگونه

ادیب :ترکیه مثل محمود عباس رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین
است هیچ کس به حرفش گوش نمیکند ،این خأل بهوسیله ترکیه پر
نمیشود.

میبینید؟

و در سوریه؟
ادیب :در سوریه با خروج آمریکا از آن ،قدرت برونمنطقهای که حرف
اول را میزند ،روسیه است.


ادیب :آمریکا انگیزه دارد تا پس از خروج از افغانستان و سوریه و
آتشبس در یمن و ایجاد تعدیلهای الزم در سیاست خارجیاش
نسبت به عربستان (فاصله گرفتن از عربستان) و قبل از آغاز فصل
انتخابات در آمریکا با ایران توافق کند.


تالش برای کاهش 20درصد دیگر از صادرات نفت ایران

ایران در جایگاه رهبری تحوالت آینده خلیج فارس،

در نقطه فعلی استراتژی آمریکا چیست؟

عربستان در جایگاه رهبری تحوالت آینده شبهجزیره

در نقطه فعلی راهبرد آمریکا کاهش  20درصد دیگر از صادرات نفت
ایران است یعنی کاهش صادرات از  1.25میلیون بشکه در روز به یک
میلیون بشکه و در مرحله بعد توافق و لغو تحریمها و خداحافظی باآبرو
از خاورمیانه ،آمریکا میخواهد با آبرو و اقتدار خاورمیانه را ترک کند.
گفتوگو از :مریم سلیمی

عربستان و روسیه در جایگاه رهبری تحوالت آینده
سوریه ،خواهند نشست
جایگاه رهبری تحوالت آینده در خاورمیانه را چگونه میبینید؟
ادیب :در شبهجزیره عربستان و خلیج فارس ،قدرت برونمنطقهای که
حرف اول را خواهد زد پس از خروج آمریکا از خاورمیانه ،انگلیس است
و نه روسیه .ایران در جایگاه رهبری تحوالت آینده خلیج فارس،
عربستان در جایگاه رهبری تحوالت آینده شبهجزیره عربستان و
روسیه در جایگاه رهبری تحوالت آینده سوریه ،خواهند نشست.

بیشتر بخوانید


روسیه :تحریمهای اتحادیه اروپا را بدون پاسخ
نخواهیم گذاشت

(بازگشت به فهرست)

استراتژی آمریکا در بنبست نگهداشتن نظام بانکی ایران است

سرمایه گذاری

استراتژی آمریکا در مقابل ایران را چگونه تئوریزه میکنید؟
ادیب :استراتژی آمریکا به بنبست رساندن نظام بانکی ایران است تا از
طریق آن ،اقتصاد ایران را فلج کند و از آن بهعنوان اهرمی برای فشار
به ایران بر سر منازعات منطقهای استفاده کند ،و هر بار که ایران برای
از بنبست خارج کردن نظام بانکی اقدامی میکند با تشدید تحریم،
مانع تحقق اقدامات اصالحی میشود ،استراتژی آمریکا ،در بنبست
نگهداشتن نظام بانکی ایران است.

صدور  ۷کد سهامداری خارجی در بازار سرمایه
(خبرگزاری تسنیم  5اسفند )97

عراق را چگونه میبینید؟
دو چیز قابل تأمل است:
الف ــ در عراق لحن آمریکا با عملش مغایرت دارد و عمل آمریکا باید
مبنا باشد و نه لحن آمریکا.
ب ــ سفیر ایران در بغداد اعالم کرد مستشاران نظامی ایران از عراق
خارج شدهاند.
سیاست ایران در برابر اروپا را چطور ارزیابی میکنید؟
ادیب :شمخانی اعالم کرد ایران موشک بیش از  2هزار کیلومتر تولید
نمیکند یعنی قدرت موشکی ایران تهدیدی علیه اروپا نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،معاونت عملیات
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد در
هفته پایانی بهمن ماه بیش از  15هزار کد سهامدار جدید در بازار
سرمایه صادر شد تا تعداد کدهای سهامداری به بیش از  10میلیون و
 800هزار کد برسد.
همچنین در این مدت  7کد سهامدار خارجی جدید صادر شده که بر
این اساس تعداد کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران به رقم
 1274رسیده است.
بیشتر بخوانید
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انتشار اوراق سلف موازی نفت کوره در بورس انرژی ،از
امروز



پرش  4هزار واحدی شاخص بورس به ارتفاع  164هزار
واحد



دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه اردیبهشت
 98برگزار میشود

(بازگشت به فهرست)

جذب  ۱میلیارد دالر سرمایه در استان تهران/لزوم نوسازی
 ۶هزار هکتار بافت فرسوده
(خبرگزاری تسنیم  7اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،نعمت اهلل ترکی در
نشست خبری که ظهر امروز در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
تهران برگزار شد با اشاره به سرمایهگذاری خارجی یک میلیارد دالری
در استان تهران گفت :بررسیها نشان میدهد استان تهران سهم 25
درصدی از تولید ناخالص کل کشور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به نوسازی بافتهای فرسوده در استان تهران گفت :در
حال حاضر دو میلیون نفر در بافتهای فرسوده استان تهران ساکن
هستند.
به گفته این مقام مسئول ،بیش از  6هزار و  100هکتار بافت فرسوده
در استان تهران وجود دارد که فقط  3هزار و  500هکتار آن متعلق به
شهر تهران است(.بازگشت به فهرست)

ارائه مشوق های تعرفهای برای جذب سرمایههای خارجی
در بندر چابهار
(خبرگزاری تسنیم  7اسفند )97

به گزارش خبرگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمد راستاد در
همایش بین المللی روز چابهار با حضور نمایندگان  35کشور دنیا با
یادآوری این که سال گذشهت با حضور رئیس جمهوری و مهمانان
عالی رتبه خارجی فاز اول توسعه بندر چابهار افتتاح شد که ظرفیت
این بندر را از  2میلیون تن به  8.5میلیون تن افزایش داد ،اظهار کرد:
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پس از این اقدام شاهد تحوالت مهم و مثبتی در بندر چابهار بودیم که
در این راستا  6دستگاه مکنده غالت به ارزش  17.5میلیون یورو
خریداری شد.
وی با یادآوری این که طی یک سال اخیر  240میلیون دالر قرارداد
سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر چابهار امضا شده است ،افزود:
عالوه بر این که در مدت یاد شده میزان تخلیه و بارکیر در این بندر
 50درصد نسبت به مدت مشابه پیش از آن افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که بندر چابهار بهترین
عملکرد را در بین بنادر کشور داشته است ،اظهار کرد :حدود  2ماه
پیش شرکت هندی بهره برداری موقت از ترمینال شماره یک بندر
چابهار را آغاز کرده است.
راستاد همچنین با اشاره به این که چند روز پیش با حضور رئیس
جمهوری افغانستان نیز شاهد ارسال محموله های این کشور به بندر
چابهار بودیم ،گفت :ظرفیت های این بندر برای ذی نفعان قابل چش
پوشی نیست .از ابتدا این بندر ظرفیتی برای تمام کشورهای منطقه
تعریف کرده و آنرا دروازه ملل معرفی کرده ایم.
وی با تاکید بر این که بندر چابهار گذرگاه خارجی کشورهای همسایه
است ،گفت :باالترین و بهترین مشوق های تعرفه ای را برای بندر
چابهار تعریف کرده ایم که شامل خطوط کشتیرانی و صاحبان کاال
خواهد بود .یعنی هم خدمات مرتبط با کشتی ها و هم عملیات مربوط
به کاال و نگهداری آنها را در بر می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :با توجه به روند رو به رشد
تخلیه و بارگیری کاال در بندر چابهار سازمان بنادرو دریانوردی در نظر
دارد تا به زودی عملیات اجرایی جاده دسترسی جاده ای بندر از
دروازه بندر تا کمربندی چابهار را به صورت بزرگراه آغاز می کند.
راستاد با اعالم این که از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی داخلی و
خارجی دعوت می کنیم سرمایه گذاری های روبنایی بندر چابهار در
قالب ق راردادهای بلندمدت مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را
ارائه دهند ،اظهار کرد :پسکرانه های بندر چابهار نقش کلیدی در رونق
هر چه بیشتر این بندر خواهد داشت  .در یک بندر ارتقا یافته و نسل
سومی فعالیت های تولید و ارزش افزوده ای درون و پیرامون بندر
موجب افزایش ترافیک باالو مریت رقابتی باالتر می شود.
وی با اشاره به این که بومی گزینه یکی از برنامه های اصلی ما در
حوزه ارتقای شاخص های اقتصادی چابهار خواهد بود ،گفت :از
مسئولیت های اجتماعی خود در قبال شهر چابهار غافل نخواهیم شد و
به دنبال تعامل گسترده بند با شهر خواهیم بود.
بیشتر بخوانید
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آغاز به کار همایش بین المللی توسعه چابهار با حضور
 35کشور

(بازگشت به فهرست)

افزایش تقاضای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
(خبرگزاری تسنیم  11اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سعید فالحپور در
نشست خبری "دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه"
که صبح امروز در سازمان بورس برگزار شد ،این نمایشگاه را مهمترین
رویداد مالی کشور توصیف کرد و گفت :از آنجا که بازار سرمایه بهلحاظ
حجم و اندازه رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده ،سال جدید برای
این رویداد بینالمللی ویژهتر است.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ارزش
بورسهای اوراق بهادار به 900هزار میلیارد تومان رسیده ،افزود :حجم
معامالت در بورسهای چهارگانه نیز مسیر رشد را طی کرده و رشدی
70درصدی را نشان میدهد.
فالحپور با اشاره به اینکه حجم تقاضای تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه افزایش پیدا کرده است ،اظهار داشت :هماکنون شاهد استقبال
فعاالن اق تصادی از بازار سرمایه چه در بخش دولتی و چه در بخش
خصوصی هستیم.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس هموارترین راه تأمین مالی را بازار
سرمایه دانست و تصریح کرد :امروز پذیرش نقش مهم بورس در اقتصاد
و مراجعه بنگاه های مختلف به بازار سرمایه با هدف تأمین مالی تبدیل
به یک "باید" شده است .همچنین بانکها برای واگذاری شرکتها و
فروش امالک مازاد و بیمهها نیز برای انتشار اوراق با سازمان بورس در
تعاملند و تأمین مالیهای خود را از طریق بازار سرمایه انجام میدهند.
فالحپور تأکید کرد :استفاده از ظرفیتهای عظیم بازار سرمایه در
راستای توسعه اقتصادی کشور امری اجتنابناپذیر است؛ از طرفی
آشنایی دقیقتر با مزایای این بازار و شناسایی ابزارهای آن نیاز به
فرهنگسازی دارد که این فرهنگسازی میتواند بهخوبی از بستر
فاینکس انجام شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار سپس به
ارائه آمار درخصوص تقاضاها برای حضور در فاینکس  2019و ابعاد
مختلف آن پرداخت و گفت :برای برگزاری نمایشگاه بورس ،بانک و
بیمه بیش از  13هزار و  500مترمربع فضا تعبیه شده است.
شماره  108بهمن 96

همچنین تا امروز  115شرکت از حوزههای مختلف اقتصادی،
تقاضاهای خود را برای حضور در این رویداد بزرگ مالی به سازمان
بورس و اوراق بهادار ارسال کردهاند که این رقم با احتساب
استارتآپها و روزنامهها و رسانههای خبری به بیش از  220تقاضا
میرسد.
فالحپور در ادامه به سؤاالت خبرنگاران و نمایندگان رسانههای خبری
حاضر در این نشست پاسخ داد و در پاسخ به سؤالی درخصوص میزان
مشارکت صنعت بانک و بیمه در نمایشگاه آتی گفت :مشارکتها بسیار
خوب و فراتر از انتظار است؛ بهطوری که تا این لحظه  16شرکت
بیمهای و  8بانک برای حضور در این رویداد اعالم آمادگی کردهاند و
این استقبال همچنان ادامه دارد.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس همچنین درباره اوراق بیمه اتکایی
گفت :دستورالعمل مربوط به این اوراق مورد موافقت قرار گرفته و در
انتظار تصویب در شورایعالی بورس است؛ از آنجا که بیمه مرکزی نیز
بهطور جدی این موضوع را دنبال میکند ،در صورت تصویب نهایی
بهسرعت عملیاتی خواهد شد.
فالحپور در پاسخ به سؤالی درخصوص اثرات رویدادهای سیاسی اخیر
بر بازار سرمایه گفت :مسایل مختلف اقتصادی و سیاسی در همه
بورسهای دنیا تا حدودی بر بازارها تأثیرگذار است؛ لذا اینکه بیش از
اندازه به این فاکتورها وزن دهیم و تمام نوسانات احتمالی بازار را به
پدیدههای سیاسی منتسب کنیم ،صحیح نیست.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین
درپاسخ به سؤالی درخصوص میزان تأثیر تحریمها بر برگزاری فاینکس
 2019گفت :تحریمها به هر صورت باعث عدم حضور شرکتهای
خارجی و بینالمللی در این رویداد مهم نخواهد شد؛ کما اینکه
عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در آیسکو با وجود تمام
محدودیت ها انجام شد و این در نوع خود یک موفقیت بزرگ
بینالمللی محسوب میشود .همچنین در داخل ،شرکتهای تولیدی با
استفاده از پتانسیلهای بازار سرمایه بهویژه در بخش ابزارهای نوین،
تعامل خوبی با نها دهای مالی برقرار کرده و به این نتیجه رسیدهاند که
مهمترین و کارآمدترین بازار در شرایط فعلی برای تأمین مالی ،بازار
سرمایه است.
این گزارش میافزاید :دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه با شعار
"مشارکت بیشتر ،اقتصاد بهتر" از دوم تا پنجم اردیبهشت آینده در
محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
بیشتر بخوانید


شاخص بورس  924واحد کاهش یافت
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ابزارهای معامالتی زعفران در بورس کاال متنوعتر
میشود

(بازگشت به فهرست)

سهم ۴۱درصدی بورس کاال از ارزش معامالت بازار
سرمایه
(خبرگزاری تسنیم  12اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،حامد سلطانی نژاد طی
نشست خبری که صبح امروز در سالن همایش هتل پارسیان انقالب
برگزار شد ،در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت :بورس کاالی
ایران با ارزش معامالت 1524هزار میلیارد ریالی طی  10ماهه سال
جاری ،سهم  41درصدی را از کل ارزش معامالت بازار سرمایه به خود
اختصاص داده و جایگاه نخست را در میان سایر بورس های فعال در
کشور کسب کرده است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به ارزش کل معامالت بورس
کاال از سال  1386تا پایان بهمن ماه  1397اشاره کرد و گفت :طی
دوره  11ماهه سال جاری ارزش معامالت بورس کاالی ایران از 1657
هزار میلیارد ریال عبور کرد تا رکورد جدیدی در ارزش معامالت بورس
کاال از زمان راه اندازی تاکنون به ثبت برسد که از این رقم ،ارزش
معامالت بازار فیزیکی به  773هزار میلیارد ریال رسیده و ارزش
معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال نیز به بیش از  884هزار میلیارد
ریال افزایش یافته است.
 11ماه از نگاه آمار
سلطانی نژاد آمار  11ماهه سال جاری را با دوره مشابه سال گذشته
مورد مقایسه قرار داد و گفت :بررسی آمار معامالت بورس کاال در
بازارهای مختلف طی دوره  11ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال
 1396نشان می دهد که ارزش کل معامالت از حدود  1035هزار
میلیارد ریال در سال  96به  1657هزار میلیارد ریال در دوره  11ماه
امسال رسیده و  60درصد افزایش داشته است.
وس افزود :بازار فیزیکی بورس کاال نیز با رشد  73درصدی در ارزش
معامالت خود رو به رو شده و به رقم  773هزار و  130میلیارد ریال
افزایش یافته است .در بازار قراردادهای مشتقه بورس کاالی ایران نیز
در حالی  14میلیون و  607هزار قرارداد آتی و آپشن منعقد شده که
این تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر حجم و ارزش
شماره  108بهمن 96

معامالت به ترتیب با  283درصد و  41درصد رشد رو به رو شده که
قراردادهای آتی بیشترین تاثیر را در افزایش حجم و ارزش معامالت
داشته است.
سلطانی نژاد به آمار معامالت بازار فیزیکی بورس کاال نیز اشاره کرد و
گفت :طی این دوره معامالتی ارزش معامالت بازار مالی شامل معامالت
سلف موازی استاندارد ،گواهی سپرده کاالیی و صندوق سرمایه گذاری
به بیش از  70هزار و  339میلیارد ریال رسیده که با رشد 626
درصدی همراه بوده است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در بیان سهم گروه های کاالیی از ارزش
کل معامالت بازار فیزیکی در  11ماهه ابتدایی امسال عنوان کرد:
محصوالت صنعتی و معدنی با ارزش معامالت  283هزار میلیارد ریال
سهم  36.6درصدی را از معامالت بازار فیزیکی به خود اختصاص داده
و در جایگاه نخست از نظر ارزش معامالت قرار گرفته است .محصوالت
پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز به ترتیب سهم  34.5و 25.1
درصدی را کسب کرده اند و تاالر محصوالت کشاورزی و بازار فرعی نیز
در رتبه های بعدی هستند.
به گفته وی ،سهم قراردادهای نقدی از ارزش کل معامالت بازار
فیزیکی در  11ماهه ابتدایی سال  1397با ارزش معامالتی  477هزار
میلیارد ریال  62درصد بوده و معامالت سلف با سهم  296هزار میلیارد
ریالی سهم  38درصدی را از این متغیر کسب کرده است.
تامین مالی  296هزار میلیاردی صنایع از تاالر نقره ای
سلطانی نژاد از تامین مالی  295هزار و  850میلیارد ریالی گروه های
کاالیی مختلف از طریق معامالت سلف بازار فیزیکی از ابتدای فروردین
ماه تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت :گروه محصوالت
صنعتی و معدنی با تامین مالی بیش از  182هزار و  719میلیارد ریالی
بیشترین تامین مالی را از این معامالت داشته است.
وی در خصوص آمار معامالت گواهی سپرده کاالیی در سال جاری نیز
اظهار کرد :در بازار گواهی سپرده کاالیی بیش از  361هزار قطعه سکه
طال ،بیش از  64هزار تن ذرت و نزدیک به  26تن زعفران در قالب
اوراق گواهی سپرده کاالیی مورد معامله قرار گرفته و ارزش معامالت
 11ماهه این بازار به بیش از  17هزار و  261میلیارد ریال رسیده
است.
رکورد معامالت پتروشیمی شکست
مدیرعامل بورس کاالی ایران از ثبت رکورد در حجم و ارزش معامالت
ساالنه در بازار پتروشیمی طی  11ماهه امسال خبر داد و گفت :در این
دوره در بازار پتروشیمی بورس کاال بیش از  4میلیون و  232هزار تن
انواع محصول به ارزشی بیش از  266هزار و  582میلیارد ریال معامله
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شده که رکورد جدیدی در حجم و ارزش معامالت ساالنه محسوب می
شود.
به گفته این مقام مسئول ،ارزش معامالت بازار محصوالت فرآورده های
نفتی نیز در حالی به رقمی بیش از  193هزار و  882میلیارد ریال
رسیده تا رکورد جدیدی در ارزش معامالت این بازار به ثبت برسد.
بورس کاال شاگرد اول بازار سرمایه
وی در ادامه اقدامات و نتایج راهبردی بورس کاالی ایران در سال
 1397را تشریح کرد و در جمع خبرنگاران گفت :از مهم ترین نتایج
راهبردی سال  97می توان به کسب سهم  41درصدی شرکت بورس
کاالی ایران از ارزش کل معامالت بازار سرمایه در  10ماهه ابتدایی
سال  1397و رشد  60درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران
در  11ماهه ابتدایی سال  1397نسبت به مدت مشابه سال گذشته
اشاره کرد.
مهم ترین اقدامات در تاالر کشاورزی
سلطانی نژاد با اشاره به توسعه گستره جغرافیایی فعالیت بورس کاالی
ایران در کشور در خصوص اقدامات و نتایج راهبردی تاالرهای مختلف
این بورس در سال جاری اظهار کرد :از مهمترین اقدامات و نتایج
راهبردی در تاالر محصوالت کشاورزی می توان به مواردی از جمله
ایجاد بستر اجرای سیاست خرید توافقی زعفران در بورس کاالی ایران،
انجام اقدامات الزم در خصوص پذیرش انبارهای جدید و ایجاد نماد
معامالتی برای آنها ،معامله  25تن زعفران در قالب معامالت گواهی
سپرده کاالیی و  66تن زعفران در قالب معامالت بازار فیزیکی اشاره
کرد.
نتایج راهبردی مهم تاالر محصوالت نفتی و پتروشیمی
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به افزایش  15درصدی مقدار و
 92درصدی ارزش معامالت محصوالت پتروشیمی در  11ماهه ابتدای
سال  1397نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،در خصوص سایر
اقدامات و نتایج راهبردی در تاالر محصوالت نفتی و پتروشیمی گفت:
طی دوره  11ماهه امسال افزایش  116درصدی ارزش معامالت
فرآوردههای نفتی در  11ماهه ابتدای سال  1397نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،پیادهسازی و استقرار سامانه مدیریت اعضای
تعاونی ها ،مدیریت و تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی و آزادسازی
قیمت محصوالت پتروشیمی ،صنعتی و نفتی ،از مهم ترین اقدامات و
نتایج به دست آمده در سال جاری بوده است.
به گفته وی ،کنترل کف عرضه و عرضه اولیه محصوالت پتروشیمی به
صورت روزانه ،کنترل اسناد منشاء عرضههای قیر و عایق رطوبتی از
طریق سامانه ثامن نیز موارد دیگری است که می توان در این رابطه به
آنها اشاره کرد.
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دستاوردهای تاالر صنعتی و معدنی در سال 97
سلطانی نژاد افزایش  55درصدی ارزش معامالت محصوالت صنعتی و
معدنی در  11ماهه ابتدای سال  1397نسبت به مدت مشابه سال
گذشته را از مهم ترین نتایج راهبردی تاالر صنعتی و معدنی دانست و
در بیان سایر موارد گفت :سهم  36درصدی معامالت محصوالت
صنعتی و معدنی از کل ارزش معامالت فیزیکی شرکت بورس کاالی
ایران در  11ماهه ابتدایی سال  1397و سهم  65درصدی معامالت
سلف در حوزه محصوالت صنعتی و معدنی طی دوره مذکور نیز از
دیگر نتایج محقق شده در این تاالر بوده است.
کارنامه  11ماهه بازار مالی و مشتقه
مدیرعامل بورس کاالی ایران در خصوص بازار مالی و مشتقه نیز اظهار
کرد :در بازار مذکور طی دوره  11ماهه سال جاری شاهد رشد 41
درصدی ارزش معامالت قراردادهای آتی نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،پذیرش و راهاندازی قرارداد آتی زعفران نگین ،افزایش 38
برابری مقدار معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران نسبت به زمان
مشابه سال گذشته و افزایش  41برابری ارزش معامالت صندوق های
کاالیی نسبت به زمان مشابه سال گذشته بودیم.
وی افزود :افزایش  16برابری مقدار معامالت گواهی سپرده کاالیی
سکه طال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ،افزایش بیش از  3برابری
ارزش معامالت سلف موازی استاندارد نسبت به زمان مشابه سال
گذشته ،پیگیری ایجاد زیرساخت توثیق گواهی سپرده کاالیی نیز
موارد دیگری است که می توان از آنها نام برد.
به گفته سلطانی نژاد ،در بازار مالی و مشتقه طی سال جاری پذیرش
مشخصات قرارداد آتی طالی آب شده و ذرت و همچنین انتشار اوراق
سلف موازی استاندارد سیمان شرکت های سیمان خوزستان ،شرق و
سپاهان ،تیرآهن  14شرکت ذوب آهن اصفهان و شمش فوالد کاوه
جنوب کیش ،پلی استایرن پتروشیمی انتخاب و مرغ منجمد شرکت و
توسعه صنایع بهپرور جمعاً به ارزش  8500میلیارد ریال از دیگر
اقدامات مهم عملیاتی شده در سال جاری بوده است.
سلطانی نژاد در ادامه به راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق
بهادار مبتنی بر سکه طال ،برگزاری آزمونهای احراز صالحیت
متقاضیان کد مشتقه و برگزاری دورههای آموزشی برای ذینفعان
بورس کاال و آموزشهای الزم برای اعطای مجوزهای جدید به
کارگزاریها و تدوین و ویرایش نهایی کتاب طراحی قانون قبض انبار
در بازار مالی و مشتقه بورس کاال اشاره کرد.
به گفته وی ،اجرای سیاست قیمت تضمینی محصول ذرت در استان
های تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ،تدوین و انتشار کتاب
بورسهای کاال و مشتقات در آفریقا و در نهایت تصویب معامالت
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اختیار معامله زعفران از اقدامات مهم بورس کاال در حوزه بازار مالی و
مشتقه بوده است که در این رابطه امروز قراردادهای آپشن زعفران
نگین در این بازار راه اندازی شده تا به این ترتیب ،زنجیره ابزارهای
مالی بورس کاال روی محصول زعفران تکمیل شود.
سلطانی نژاد از همکاری با سایر دستگاهها به منظور برقراری اتصال
الکترونیک از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ،سازمان بورس و اوراق
بهادار ،قاچاق کاال و ارز ،گمرک ،ثبت احوال ،امور مالیاتی ،شرکت
سپردهگذاری ،شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،سازمان حمایت از
مصرفکنندگان ،وزارت صنعت معدن تجارت ،شورای عالی مناطق آزاد،
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سخن گفت و ارتقای سامانه معامالت آتی به منظور راهاندازی معامالت
آتی زعفران و پیاده سازی سامانه جدید مدیریت انبار گواهی سپرده
کاالیی را از مهم ترین اقدامات مهم در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات بورس کاال در سال جاری برشمرد.
رئوس برنامه های بورس کاال در سال 98
سلطانی نژاد رئوس برنامه های سال  1398شرکت بورس کاالی ایران
را چنین تشریح کرد :در سال آینده توسعه داراییهای پایه بر روی
اوراق بهادار مبتنی بر کاالی موجود را از طریق راه اندازی صندوق های
کاالیی محصوالت کشاورزی از جمله صندوق زعفران و راه اندازی
قراردادهای آتی و اختیار معامله بر روی صندوق های کاالیی در برنامه
داریم .توسعه اوراق بهادار مبتنی بر کاالی جدید از طریق راه اندازی
معامالت اوراق خرید دین به عنوان یک ابزار تأمین مالی جدید در
بورس کاالی ایران و راه اندازی معامالت حق امتیاز از دیگر برنامه های
سال  98است.
به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران ،توسعه در روش های معامالتی و
تسویه در بازار فیزیکی با فراهم نمودن امکان انجام معامالت تقاضا
محور (مبتنی بر مناقصه) و فراهم نمودن امکان انجام تسویه چند
مرحله ای در معامالت از جمله برنامه های سال آینده بورس کاال است.
وی در بیان دیگر برنامه های بورس کاال برای سال آینده گفت :توسعه
مشارکت با نهادهای پولی و مالی از طریق استفاده بیشتر از ظرفیت
بانک های تجاری در حوزه گواهی سپرده کاالیی و استفاده از خدمات
بازارگردانی نهادهای مالی از جمله شرکت های تأمین سرمایه در جهت
تعمیق بازار اوراق بهادار مبتنی بر کاال ،پشتیبانی و بهبود کیفیت
خدمات ارایه شده به ذینفعان و احصاء و بهبود فرآیندهای شرکت نیز
رئوس دیگری است که به عنوان برنامه های سال  98بورس کاال در
نظر گرفته شده است.
سلطانی نژاد در خاتمه سخنان خود از برنامه برای بهبود ،ارتقاء و
یکپارچهسازی سیستمها و سامانهها ،توسعه سیستمهای اطالعات
شماره  108بهمن 96

مدیریت ،تقویت و مدیریت برند شرکت و توسعه تعامالت بین الملل در
سال آینده سخن گفت.
بیشتر بخوانید


ابزارهای معامالتی زعفران در بورس کاال متنوعتر
میشود



زعفرانکاران از آپشن جدید بورس کاال استقبال می
کنند



ارائه تضامین ،پیششرط عرضه محصوالت آلومینیوم
المهدی در بورس کاال

(بازگشت به فهرست)

تحرک سرمایهگذاریهای اقتصادی ایران و عراق در پی
توافقات اخیر
(خبرگزاری تسنیم  22اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی آقامحمدی در استودیو گفتگوی
ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود :از  12میلیارد دالر صادرات غیر
نفتی به عراق حدود  8.6میلیارد دالر بصورت کاالیی و بقیه آن را
انرژی هایی همچون برق و گاز است.
او ادامه داد :در وحله اول صادرات ایران به عراق را صنایع غذایی و بعد
از آن صنایع ساختمانی و دارو تشکیل می دهد این یعنی ایران ظرفیت
هایی بیشتر از نفت دارد که می توان روی آن مانور داد.
مهدی نجات نیا کارشناس مسائل اقتصادی عراق در سوی دیگر گفتگو
عراق را بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری اقتصادی برای دیگر
کشورها عنوان کرد و افزود :هم مرز بودن ایران و عراق از مزیت های
اقتصادی منطقه ماست اما این همسایگی دارای ضعف هایی هم هست
و از آن قبیل می توان به نا آشنایی مردم ایران نسبت به شرایط
اقتصادی و اجتماعی عراق اشاره کرد .نبود زبان مشترک میان ایران و
عراق از دیگر ضعف های این رابطه محسوب می شود.
او ادامه داد :در ایران مرجع معامالتی مشخص برای تجار ایرانی وجود
ندارد و عراقی ها نمی توانند از رتبه بندی تولید کنندگان ،مطلع
شوند.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ارتباط تلفنی با
این برنامه گفت :حذف ویزای تجاری بین ایران و عراق و الیروبی اروند
رود از جمله نکات مثبت مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور
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روحانی به عراق است ،ایجاد سه منطقه مشترک در مرزهای ایران و
عراق جهت سرمایه گذاری مشترک تجار ایرانی و عراقی و بهره مند
شدن تجار از تعرفه گمرکی و انرژی تعرفه ای از دیگر نکات مثبت
مطرح شده جلسات رئیس جمهور بوده است  .این نکات می تواند
تحرکات خوبی در حوزه سرمایه گذاری های اقتصادی میان دو کشور
ایجاد کند.
او صدور ضمانت نامه دیناری برای سرمایه گذاران ایرانی در بانک های
عراق را نکته حائز اهمیت مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور
عنوان کرد.
آقامحمدی هم در استودیو گفت :شناسایی نقاط قوت عراقی ها و
کاهش هزینه های لجستیکی می تواند صادرات و واردات ایران و عراق
را سهل تر کند  ،ایرانی ها و عراقی ها می توانند درکشور های یکدیگر
اقدام به برگزاری کالس آموزش زبان ایرانی و عراقی کنند  ،ما از این
به بعد به دانستن این زبان ها نیازمندیم و باید به زبان بازار روز
همدیگر صحبت کنیم.
او ادامه داد :درحوزه تولید خودرو این امکان وجود دارد که بخشی از
خودرو در عراق تولید شود و سپس به دیگر کشورها صادر گردد آن
وقت بعنوان یک کاالی عراق صادر می شود .در حوزه علوم دانش بنیان
هم دانشگاه های عراق می توانند فعالیت های دانش بنیان انجام دهند
ما باید با عراق تجارت آزاد داشته باشیم.
نجات نیا در خصوص زمینه های همکاری های تجاری میان ایران و
عراق گفت :بازارهای عراق کشش جذب نیروی کار ساده و متخصص
در حوزه های گوناگون را دارد  .در خصوص مشاغل تخصصی می توان
به پاالیشگاه و نفتی ،آی تی  ،برق و نیروگاهی اشاره کرد که البته در
مورد مشاغل تخصصی نیازمند زبان انگلیسی هستیم در خصوص
مشاغل ساده هم نیروی کار ایرانی نیازمند ویزای چند بار ورود است.
(بازگشت به فهرست)

قراردادهای سرمایهگذاری استرالیا و سوئد در چابهار به
زودی منعقد میشود
(خبرگزاری تسنیم  25اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بهروز آقایی مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران
اعزامی به چابهار اظهار کرد :در سالجاری  17مورد قرارداد
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سرمایهگذاری توسط شرکتهای ایرانی منعقد شده و به زودی قرارداد
با  2شرکت استرالیایی و سوئدی نیز برای سرمایهگذاری منعقد
میشود.
وی افزود :چابهار بهترین مسیر برای ترانزیت کاال از هندوستان به
افغانستان است و تاکنون طی تفاهمنامههای سهجانبهای که میان
ایران ،هندوستان و افغانستان منعقد شده است ترانزیت کاال از هند به
افغانستان از مسیر چابهار در جریان است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد :در
سالجاری  9فروند کشتی بزرگ کاالی تجاری از هندوستان به
افغانستان از طریق بندر چابهار تخلیه و بارگیری شده است ،که در
اولین مورد محموله این کشتی مورد استقبال رئیس جمهور افغانستان
و در ایران مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه قرار گرفت.
آقایی گفت :در سال گذشته با استفاده از شرایط پس از برجام
تجهیزات تخلیه ،بارگیری و بندری چابهار به روز و جدیدترین
تجهیزات از آلمان وارد شد.
وی خاطر نشان کرد :در سالجاری  150هیئت خارجی از چابهار بازدید
کردند و  65درخواست سرمایهگذاری ارائه شد که  19قرارداد آن در
حال انعقاد است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد:
ایجاد خط کشتی رانی میان بندر چابهار و بنادر کاندالموندرا و بمبئی
در هند به وسیله سه خط کشتیرانی انجام میشود و هر دو هفته یک
سفر منظم دریایی دایر خواهد شد.
آقایی تصریح کرد :با توجه به این که  16.5میلیون تن کاالی هندی
که به مقصد افغانستان و دیگر کشورهای مشترک المنافع بارگیری
می شود ،ما آمادگی داریم که از طریق بندر چابهار آن را جذب کنیم
که در این راستا تا به امروز  9فروند کشتی بزرگ کاالهای ترانزیتی به
مقصد افغانستان در چابهار تخلیه و بارگیری شده است.
وی با اشاره به درآمد مناسب ترانزیت کاال از مسیر هند به افغانستان،
عنوان کرد :برای جا به جایی این کاالها در سالجاری تنها  5میلیارد
تومان گردش مالی برای رستورانهای استان سیستان و بلوچستان
ایجاد شده است و به ازای هر کانتینر  550دالر آیدی دریایی و 800
دالر عوارض مرزی دریافت میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد:
سال آینده نیز خط دریایی بندر چابهار و مسقط عمان که فاصله 3.5
ساعته مسافران دریایی و حدود  290کیلومتر فاصله برقرار میشود.
آقایی در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم که چرا بندر چابهار از
تحریمهای آمریکا معاف شده است ،گفت :با توجه به این که
هندوستان از کشورهای متحد آمریکا است ،آمریکا به صورت تلویحی
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اجازه معافیت این بندر از تحریمهای خود را داده است که روزنه
مناسبی برای ترانزیت کاال به حساب میآید.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان این که بندرچابهار
آماده پذیرش کشتیهای بزرگ در هر اندازهای است ،افزود :تجهیزات
جدید مکنده غالت در بندر چابهار فراهم شده است که با این
تجهیزات میتوانیم در هر ساعت  600تن غالت را از کشتی تخلیه
کنیم و کشتیهایی که قبال  20روزه تخلیه میشد امروزه ظرف  3روز
تخلیه میشوند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد :در
چابهار زیرساختهای مناسبی برای انبار و سیلوی غالت وجود دارد و
ظرفیتهای جدید ظرف یکسال و نیم آینده به بهرهبرداری خواهد
رسید( .بازگشت به فهرست)

بازرگانی
پرداخت بسته  ۵۰۰میلیارد تومانی توسعه صادرات تا پایان
سال
(خبرگزاری تسنیم  4اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا مودودی در دومین نمایشگاه و
همایش بین المللی صنعت نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی تهران
گفت :بر اساس اعالم گمرک ،این بسته حمایتی قرار بود ابتدای امسال
پرداخت شود که به آخر سال موکول شد.
وی افزود :از مجلس تقاضا دارم با توجه به اینکه اعطای بسته حمایت
از صادرات به آخر سال موکول شده ،امکان استفاده و بهره برداری از
بسته مشوق صادراتی  97را برای سال  98هم تعمیم دهد تا دست ما
برای حمایتهای جدیتر باز باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین گفت :جمهوری اسالمی
ایران با وجود دارا بودن  1.2درصد جمعیت ،تولید ناخالص داخلی و
جغرافیای جهان سهمی کمتر از سه دهم درصد در صادرات نفتی و
غیرنفتی جهان دارد.
مودودی افزود :این موضوع نشان میدهد تاکنون نتوانسته ایم به خوبی
از ظرفیت نشانهای تجاری خود در سطح جهان استفاده کنیم.
وی گفت :امروز در شرایطی به سر میبریم که دشمنان تصویری
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نامناسب از کشورمان در عرصههای بین المللی به ارائه میکند و باید
با بازتعریف نشان تجاری ملی ،صنعتی و تجاری خود تصویر دیگری به
جهانیان نشان دهیم.
مودودی ادامه داد :شرکت در اکسپوی  2020یکی از آن فرصتها و
ابزاری است که میتواند نشان ایران را به خوبی معرفی کند؛ راهبرد
سازمان توسعه تجارت در این راستا توسعه مدرسه صادرات برای
تخصصی کردن دانش فنی تجارت ،همچنین تعریف مگاپروژههای
صادراتی ،توسعه پایانهها و فروشگاههای زنجیرهای است تا ظرفیت خود
را در بازارهای بینالمللی ارتقا دهیم.
مودودی تاکید کرد :امروز و در شرایط تحریم بیش از موضوع نقل و
انتقاالت ارزی و ارتقای تولید ،به امید و اعتماد نیازمندیم ،زیرا دشمنان
با تحریمها به دنبال ناامید کردن مردم هستند و در این راستا صنعت
نمایشگاهی نقش خطیری دارد.
وی گفت :برخالف آنچه اظهار میشود تحریمها مردم را هدف قرار
داده است ،زیرا شاهدیم حتی برای حرکت کشتیهای حامل غذا و دارو
به سمت ایران اختالل ایجاد میکنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود :برای خروج از شرایط کنونی
هیچ گاه نمیتوان به نیروهای خارجی دل بست ،بلکه باید تغییر را از
درون خودمان آغاز کنیم.
مودودی افزود :صنعت نمایشگاهی ویترین صنایع و خدمات
نمایشگاهی کشور است که باید بهای بیشتری به آن داده شود؛ در این
راستا سازمان توسعه تجارت نگاه رویدادی و نه نمایشگاهی را مبنای
کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد :برگزارکنندگان نمایشگاهها باید در طول سال رویدادهای
مختلفی را تعریف کنند تا صنایع کشور بهتر شناخته شده و به بلوغ
برسند و بتوانند مرزهای جغرافیایی را در نوردند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت :رفت و آمد هیئتهای
تجاری ،برگزاری جلسات رو در رو با خارجی ها ،برپایی همایشها و
کارگاهها تخصصی از سوی برگزارکنندگان باید مدیریت شود.
در این همایش همچنین از برترینهای جشنواره پوسترهای
نمایشگاهی ،برترینهای جشنواره وب و اپلیکیشنهای نمایشگاهی با
اهدای تندیس و لوح ،قدردانی شد.
بیشتر بخوانید


یادداشت| ماده  10اقتصاد مقاومتی و فرصتهای
صادراتی اوراسیا

(بازگشت به فهرست)
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صادرات ایران در  ۴دهه گذشته  ۱۰هزار درصد رشد

رسوب  ۶ماهه  ۳۰۰۰کانتینر قطعات خودرو در منطقه آزاد

داشته است

چابهار

(خبرگزاری تسنیم  7اسفند )97

(خبرگزاری تسنیم  7اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمد رضا مودودی
سرپرست سازمان توسعه تجارت امروز در همایش جایزه ملی نشان
(برند) تجاری برتر ایران اظهار کرد :امروزه  100برند برتر جهان 1782
میلیارد دالر معادل  11درصد از کل صادرات دنیا را در اختیار دارند
که  10برند اول تجاری دنیا  5درصد از تجارت کل دنیا را انجام
میدهند.
وی افزود :سهم ایران  1.2درصد از جمعیت جهان و  1.2درصد
جغرافیا و تولید ناخالص داخلی جیدیپی را دارد اما میزان صادراتش
کمتر از  3دهم درصد است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت :در  50سال اقتصاد ایران 6.6
درصد رشد داشته است که این رقم در کشوری مانند هند  13برابر،
مالزی  20برابر و چین  60برابر است.
مودودی افزود :در دهههای اخیر وضعیت واردات ما تغییر کرده و
بیشتر به سمت واردات کاال و مواد اولیه تولید رفته است که این امر با
همت تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی صورت پذیرفته است.
وی گفت :در چهار دهه گذشته صادرات ما  10هزار درصد رشد داشته
است.
بنابراین گزارش در این مراسم همچنین سلطانی یکی از تولیدکنندگان
نمونه که در این همایش از او تقدیر به عمل آمد از سختگیریهای
داخلی که به تولیدکنندگان در داخل کشور روامیشود گفت :مشکالت
تولید تحریم نیست ،بلکه  80درصد وقت ما را تحریمهای داخلی گرفته
است.
سلطانی افزود :سیستم بانکی وقتی میخواهد اهلیت یک مجموعه
تولیدی را تأیید کند سختگیریهای بسیاری دارد.
وی افزود :مسئولین وقتی به سراغ تولیدکنندگان میآیند آنها را تایید
کرده اما فاصله گرفتن از آنها همه صحبتها را فراموش میکنند و
حمایت الزم از تولیدکننده انجام نمیشود(.بازگشت به فهرست)

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در روزهای منتهی به
پایان سال در دو حوزه گوشت قرمز و خودروی داخلی بازار به یکباره با
کاهش عرضه و افزایش قابل توجه قیمتها رو به رو شده است .در
خصوص گوشت قرمز تحقیقات صورت گرفته توسط خبرنگار تسنیم
مشخص کرد از دی ماه تعداد قابل توجهی کانتینر گوشت قرمز
وارداتی در گمرک شهید رجایی دپو شد و مدتی بعد یعنی در اوایل
بهمن ماه شاهد تشکیل صفهای عریض و طویل در خیابانها و مقابل
فروشگاههای زنجیرهای برای تهیه گوشت قرمز بودیم.
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بیشتر بخوانید


لزوم شفاف سازی درباره بهانه ارزی واردکنندگان
گوشت/امکان ترخیص 80درصد گوشتهای دپوشده
وجود داشت

بررسیها نشان میدهد ظاهرا به دلیل دپو کاالی مربوط به خودروسازان
در بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عرضه در بازار این محصوالت
نیز با چالش رو به رو شده است .گفتنی است ،این موضوع ارتباطی به
دپو خودروی کامل در کارخانجات خودروسازی نداشته و
تولیدکنندگان بایستی در این خصوص پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید


دپوی  120هزار خودرو در کارخانهها

اما در تازه ترین نمونه از دپو کاال ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور
گفته است ،حدود  10هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و
مناطق آزاد وجود دارد .متأسفانه حدود  10هزار کانتینر لوازم یدکی
خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که آنها را بررسی کردیم
و با مدیرعامالن سایپا و ایران خودرو صحبت کردیم آنها مطالبی در
رابطه با کمبود نقدینگی داشتند و قرار شد که اقداماتی در رابطه با
ترخیص این  10هزار کانتینر لوازم یدکی انجام شود.
سراج افزود :امیدواریم هرچه سریعتر این کانتینرها ترخیص شوند و به
سیستم خودروسازی بیایند که قبل از عید مشکالت تا حدودی مرتفع
شود.

بولتن داخلی تولید ملی |12

بررسی خبرنگار تسنیم ،نشان میدهد ،تنها در منطقه آزاد چابهار
 2000کانتینر متعلق به شرکت سایپا و  1000کانتینر قطعات خودرو
مربوط به شرکت ایران خودرو و مجموعا  3هزار کانتینر قطعه دپو شده
است .ظاهرا مشکالت ارزی و اسنادی دو دلیل عمده عدم ترخیص این
محولهها عنوان شده است.
تایید دپو 3هزار کانتینر در منطقه آزاد چابهار
در همین رابطه عزیز شمس مدیر کل گمرک چابهار در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی تسنیم ،ضمن تایید دپو  3000کانتینر مربوط به 2
خودروسا ز عمده کشور گفت :اخیرا این شرکتها برای جلوگیری از
متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا واردکنندگانی که کاالی آنها به
صورت کالن در گمرک مانده از تسهیالت ((ترخیص  80درصدِ بار و
تهیه اسناد بعد از ترخیص)) استفاده نمیکنند ،گفت :متاسفانه به نظر
میرسد تمایلی از سوی برخی واردکنندگان برای استفاده از تسهیالت
گمرکی وجود ندارد .البته آنها یک استدالل را نیز مطرح کرده اند ،به
اعتقاد آنها ممکن است اگر کاال از گمرک ترخیص شود ،بانکها در
نهایت ارز خریداری شده( 4200تومانی) را در اختیار شرکتهای
واردکننده قرار ندهند.
رسوب 5ماهه کانتینرهای خودروسازان در بندر چابهار/واردکنندگان به
دنبال تمدید مهلت هستند
شمس در پاسخ به این سوال که این شرکتها ارز نیمایی و نه دولتی
دریافت کردهاند و ظاهرا استدالل آنها پذیرفتنی نیست ،گفت :بارها از
سازمان بنادر خواستیم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند ،در
نهایت اعالم کردند این محمولهها حدود  6یا 5ماه است در بندر باقی
مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشدهاند .در ادامه نیز این شرکتها
بدنبال تمدید مهلت هستد تا در ادامه کاالی خود را به گمرک اظهار
کنند .آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکالتی
برای آنها وجود دارد.
وی افزود ،متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار
گمرک است اما ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به
گمرک منتقل کنند.
به گفته مدیر کل گمرک چابهار بر اساس قانون هر واردکننده 3ماه
فرصت دارد تا کاالی خود را به گمرک اظهار کنند ،البته امکان تمدید
این مهلت هم وجود دارد( .بازگشت به فهرست)

تجارت  ۱۸میلیارد یورویی ایران و اروپا در سال /۲۰۱۸
مبادالت  ۱۲درصد افت کرد
(خبرگزاری تسنیم  10اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،پایگاه خبری
کمیسیون اروپا (یورواستات) کل مبادالت تجاری ایران و  28عضو
اتحادیه اروپا را در سال  2018بالغ بر  18.392میلیارد یورو اعالم کرد.
مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در این سال با پیروی کشورهای
اروپایی از سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران با افت  12درصدی
نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است .در سال  2017تجارت دو
کشور  53درصد افزایش یافته و به  20.952میلیارد یورو رسیده بود.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران و واردات از ایران
طی سال  2018افت داشته است .
واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال  2018با افت  6درصدی نسبت
به سال قبل از آن به  9.472میلیارد یورو رسیده است .کشورهای
اروپایی در سال پیش از آن  10.124میلیارد یورو کاال از ایران وارد
کرده بودند.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال  2018نیز  17درصد افت داشته
و به  8.92میلیارد یورو رسیده است .کشورهای اروپایی در سال 2017
بالغ بر  10.828میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بودند.
تراز تجاری دو طرف در سال  2018به میزان  552میلیون یورو به نفع
ایران بوده است.
بیشتر بخوانید


افت  27درصدی ورود رسمی کاالهای ترکیه به ایران
در ژانویه 2019

(بازگشت به فهرست)

تجارت ایران و چین نصف شد
(خبرگزاری تسنیم  10اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ،گمرک چین اعالم
کرد مبادالت تجاری ایران و چین در نخستین ماه سال جاری میالدی
با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
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تجارت ایران و چین در ژانویه سال  2018بالغ بر  3.837میلیارد دالر
گزارش شده بود که این رقم در ژانویه امسال با افت  54.8درصدی به
 1.734میلیارد دالر رسیده است.
کل تجارت خارجی چین در این ماه  395میلیارد دالر بوده که سهم
ایران از این تجارت فقط  0.43درصد محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش صادرات چین به ایران در ژانویه  2019نسبت به
مدت مشابه سال قبل افت  58.3درصدی داشته و به  722میلیون
دالر رسیده است .چین در ژانویه سال قبل  1.733میلیارد دالر کاال به
ایران صادر کرده بود.
واردات چین از ایران در ژانویه امسال نیز  51.9درصد افت کرده و از
 2.104میلیارد دالر در مدت مشابه سال قبل به  1.012میلیارد دالر
کاهش یافته است.

تجارت  ۷۸میلیارد دالری ایران با دنیا در  ۱۱ماه

بیشتر بخوانید

(خبرگزاری تسنیم  15اسفند )97



کاال از ایران وارد کرده است که این رقم معادل  31درصد کل واردات
اروپا از ایران در سال  2018بوده است.
واردات ایتالیا از ایران در سال  2018با افت  13درصدی نسبت به
سال قبل از آن مواجه شده است .ایتالیا در سال  2017بالغ بر 3.367
میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بود.
اسپانیا با  2.025میلیارد یورو و فرانسه با  1.53میلیارد یورو به ترتیب
در رتبه های دوم و سوم از نظر میزان واردات از ایران در میان
کشورهای اروپایی در سال  2018قرار گرفته اند.
بیشتر بخوانید


تجارت ایران و چین نصف شد

(بازگشت به فهرست)

صادرات چین به ایران  18درصد رشد کرد

(بازگشت به فهرست)

سهم  ۳۰درصدی آلمان از کل صادرات اروپا به ایران/
ایتالیا بزرگترین واردکننده از ایران شد
(خبرگزاری تسنیم  11اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمارهای یورواستات
نشان می دهد آلمان بزرگترین صادرکننده کاال به ایران در میان
کشورهای اروپایی در سال  2018بوده است.
آلمان در این سال  2.709میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده است
که معادل  30درصد کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این سال
بوده است.
صادرات آلمان به ایران در سال  2018با افت  8درصدی نسبت به
سال قبل از آن مواجه شده است .آلمان در سال پیش از آن 2.957
میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود.
ایتالیا با  1.687میلیارد یورو و فرانسه با  895میلیارد یورو به ترتیب
در رتبه های دوم و سوم از نظر میزان صادرات کشورهای اروپایی به
ایران در سال  2018قرار گرفته اند.
در بخش واردات کاال از ایران نیز ،ایتالیا در صدر کشورهای اروپایی
قرار گرفته است .این کشور در سال  2018بالغ بر  2.925میلیارد یورو
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مهدی میراشرفی با بیان اینکه مجموع
تجارت غیرنفتی ایران با جهان در  11ماهه سال جاری به 78.5
میلیارد دالر رسیده است ،گفت :طی  11ماهه امسال صادرات غیر
نفتی کشورمان به  40میلیارد دالر رسید و در این مدت به میزان
 38.5میلیارد دالر کاال به کشور وارد شد.
میراشرفی گفت :مدیریت هماهنگ مرزی و یکپارچه نیاز به حق
بازرگانان و تجار است و گمرک از این مطالبه حمایت می کند .در دنیا
مبحث مدیریت هماهنگ مرزی و مدیریت یکپارچه مرزی مطرح شده
و همه واردکنندگان و صادرکنندگان حق دارند که شاهد هماهنگی
بین تمامی سازمان های متولی باشند.
وی افزود :مسئله دیگر پنجره واحد تجاری نیز مطالبه به حق مردم
است و می توانند خواستار استقرار نمایندگان سازمان های متولی در
اسکله ها و گمرکات باشند .یکی از مشکالت کشورهای در حال توسعه
این است که هر جا تمرکز ایجاد شود ،کمی مترادف با فساد و تا حدی
مثل ایستایی می ماند.
میراشرفی با تاکید بر اینکه باید کشور را به سمت آرامش پیش ببریم،
عنوان کرد :یک زمانی با  10میلیارد دالر درآمد ارزی مقابل دنیا
ایستاده بودیم ولی اکنون  70میلیارد دالر صادرات نفتی و غیرنفتی
داریم.
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه تالشمان این است که با سایر
سازمان ها که عمدتا سه سازمان تاثیرگذار هستند ،هماهنگی بیشتری
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داشته باشیم ،اضافه کرد :در استان خوزستان این مطالبه گری ها حق
فعاالن عرصه تجارت و اقتصاد است ولی باید قانون را درنظر داشته
باشند.
به گفته میراشرفی ،در سطح کشور یک دسترسی برای همه فعاالن
اقتصادی درنظر گرفته شده تا مستقیما به معاون فنی و امور گمرکی
گمرک ایران دسترسی داشته باشند که انتقادات و پیشنهادات خود را
بیان کنند.
وی با اشاره به اینکه طی سه ماه اخیر یک روز در هفته جلسات
منظمی با بانک مرکزی کشور داریم ،یادآور شد :نگاه اصلی تامین
منافع عمومی و توجه به مردم است .در شرایط فعلی باید به دور از
موارد احساسی یک سری تصمیمات را بگیریم که با کمترین تبعات،
بیشترین خدمات را به مردم ارائه کنیم.
میراشرفی ادامه داد :در حال حاضر نیاز به یک همدلی داریم و هرکس
برعکس این همدلی حرکت کند ،خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب
دشمن می ریزد و بدخواهان دنبال همین موارد هستند .مردم شریف
خوزستان دین خارق العاده ای بر گردن کشور دارند و در جنگ
بیشترین آسیب را دیدند .خورستان بعد از جنگ نیز بیشترین کمک را
به توسعه کشور می کند ،ولی به خاطر برخی ناهماهنگی ها از مواهب
الهی کمتر برخوردار شده است.

بر این اساس در حالی که مبادالت دو کشور در سال  2017بالغ بر
 199.1میلیون دالر بود این رقم در سال  2018با رشد  155درصدی
به  508.4میلیون دالر رسیده است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در سال  2018با رشد
 223درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 440.5
میلیون دالر رسیده است .آمریکا در سال قبل از آن  136میلیون دالر
کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات آمریکا از ایران در سال  2018نیز رشد  7درصدی نسبت به
سال قبل از آن داشته و به  67.9میلیون دالر رسیده است .واردات
آمریکا از ایران در سال  63.1 ،2017میلیون دالر گزارش شده بود.
بیشتر بخوانید


مصباحی مقدم : FATFمانع از دور زدن تحریمها و
فروش نفت ایران میشود

(بازگشت به فهرست)

امضای  ۱۸توافق بین ایران و سوریه برای گسترش روابط
تجاری
(خبرگزاری تسنیم  20اسفند )97

بیشتر بخوانید


زیرساختهای گمرک خوزستان برای افزایش سهم
تجارت با کشور عراق ارتقا مییابد

(بازگشت به فهرست)

افزایش  ۲برابری تجارت ایران و آمریکا در دوره ترامپ
(خبرگزاری تسنیم  17اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمود ناصر الفتوح ،سرپرست هیئت
تجاری سوریه که به ایران سفر کرده است در نشست مشترک با اتاق
تعاون ایران گفت :برای آزادی سوریه خونهای مشترک ریخته شده
است و باید روابط اقتصادی و تجاری و سرمایهگذاریها در حد
فداکاری شهدا و سطح روابط سیاسی ممتاز ما برسد.
بیشتر بخوانید


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جدیدترین آمار
منتشرشده از سوی اداره آمار آمریکا نشان میدهد مبادالت تجاری این
کشور با ایران در سال  2018رشد قابل توجه  155درصدی داشته
است.
تجارت دو کشور پیش از روی کار آمدن ترامپ یعنی در سال 2016
بالغ بر  258میلیون دالر بود که این رقم در نخستین سال ریاست
جمهوری ترامپ به  199میلیون دالر کاهش یافت اما در سال 2018
به حدود دو برابر سال  2016افزایش یافته است.
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اعالم آمادگی بخش تعاون ایران برای بازسازی سوریه

وی با اشاره به سلسله نشستهایی که بین مسئوالن عالیرتبه دو
کشور برای تسهیل روابط و مواجهه با چالشهای ناشی از تحریمها
برگزار شده است گفت :تاکنون  18توافق در دانشگاه تهران بین ایران
و سوریه در این زمینه به امضا رسیده است.
وی تأکید کرد :برای ما در زمینه بازسازی کشور ایران اولویت دارد
چراکه ایران در روزهای سخت کنار ما ایستاد و خون جوانهای خود را
برای آزادی سوریه داد لذا باید سهم بسزائی در بازسازی سوریه داشته
باشد.
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وی گسترش روابط تجاری دو کشور را مستمر فعالیت استراتژیک
بلندمدت برشمرد و گفت :برای کشور سوریه اولویت در بازسازی
کشورهای همپیمان در جنگ هستند تا پروژههای توسعه کشور را در
دوران بازسازی به شرکتهای خصوصی و دولتی این کشورها
بهخصوص ایران بسپاریم.
وی از فعاالن اقتصادی ایران دعوت کرد تا برای همکاری در بازسازی
سوریه به این کشور بیایند.
(بازگشت به فهرست)

کریستو پولنداکوف سفیر بلغارستان در ایران نیز در این نشست اظهار
کرد :بر اساس مذاکرات انجام شده قرار شد که دو طرف امکانات
موجود را بررسی کرده و موضوع تهاتر را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد :امیدواریم بتوانیم از پتانسیل های ایران به صورت 100
درصدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی دو کشور استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید


اعالم آمادگی اروپاییها برای همکاری تهاتری در
صنعت ساختمان ایران

بلغارستان هاب تامین مواد اولیه ایران میشود

(بازگشت به فهرست)

(خبرگزاری تسنیم  21اسفند )97

برنامه صادرات ۲۰میلیارد دالری به عراق طی دو سال
(خبرگزاری تسنیم  23اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،عالءالدین ختایی در
نشست خبری با بیان این که هم اکنون از ظرفیت انبوه سازان مسکن
در کشور به خوبی استفاده نمی شود ،اظهار کرد  :در حال حاضر حدود
 12000دستگاه انواع ماشین آالت عمرانی در کشور داریم که از آنها
نیز به خوبی بهره برداری نمی شود.
وی با بیان این که یکی از راهکارهای استفاده از این ظرفیت ها تامین
مالی از طریق تهاتر است ،افزود :با بتوانیم از مکانیسم تهاتر ظرفیت
بالاستفاده را فعال کنیم.
وی تاکید کرد :در بخش های عمرانی ،صنعتی و انرژی ظرفت های
بسیاری داریم که از آنها مغفول بوده ایم ،در این شرایط با با توجه به
تحریم ها با تهاتر به راحتی می توانیم بخش های اقتصادی کشور را
فعال کنیم.
ختایی با اشاره به حضور در نمایشگاه بین المللی بلغارستان ،گفت :با
توجه به مذاکرات انجام شده و عالقه بلغارها ،برنامه داریم که این
کشور را به هاب ورود ایران به اروپا تبدیل کرده و مواد اولیه شرکت
های داخلی را از طریق این کشور تامین کنیم ،ضمن اینکه صادرات
به اتحادیه اروپا نیز با مرکزیت همین کشور اجرایی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان
همچنین یادآور شد :با وزیر اقتصاد و معاونان وی جلساتی داشته ایم
که قول مساعد حتی برای تغییر برخی آیین نامه های گمرکی را داده
اند تا تولیدکنندگان بتوانند مسائل خود را از این مسیر حل کرده و
مشکل تامین مواد اولیه حل شود.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رضا رحمانی در برنامه تیتر امشب به
بیان دستاوردهای اقتصادی و صنعتی سفر رئیس جمهور به عراق
پرداخت و گفت :روابط صنعتی حسنه جمهوری اسالمی ایران با کشور
همجوار ما عراق 2کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است
و باید از تمام ظرفیتهای ممکن صنعتی و تجاری استفاده کرد.
رحمانی با اشاره به توافقات و جلسات مختلف مقامات دو کشور گفت:
افزایش مبادالت اقتصادی تا مرز  20میلیارد دالر از اهداف آینده
نهچندان دور است.
او افزود :در دیدار مشترک با وزرای صنعت و اقتصاد عراق قرار
گذاشتیم که تا سال  1400شمسی از نهایت فرصتهای اقتصادی
استفاده کنیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه عراق پس از خالص شدن از
دست تروریستهای داعش یک بازار بکر است ،ابراز کرد :عراقیها
بسیار عالقمندند برای بازسازی کشورشان از ما کمک بگیرند.
او اضافه کرد :ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در عراق بهکمک
صنعتگران و سرمایه گذاران ایرانی از خواستههای بغداد است.
رضا رحمانی از افزایش دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با
کشورهای منطقه از جمله عراق گفت و اظهار کرد :با افزایش ظرفیت
تولید محصوالت صنعتی مانند فوالد ،مصالح مختلف ساختمانی و...
میتوانیم نیاز کشورهای منطقه را بهدرستی پوشش دهیم و رونق
تولید داخلی و صادرات را روزافزون کنیم.
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رحمانی با یادآوری اینکه "با  15کشور همسایه هستیم" ،گفت :در
مجموع  2درصد ظرفیت نیاز محصوالت صنعتی کشورهای همجوار را
جمهوری اسالمی ایران بهعهده دارد.
وی به نقش رابط ترانزیتی عراق در انتقال محصوالت ایرانی به
کشورهای دیگر منطقه اشاره کرد و گفت :صادرات محصوالت صنعتی
ایرانی عالوه بر افزایش اشتغال در کشور به رونق صنایع داخلی ما و
ترویج فرهنگ و تمدن ایران نیز کمک میکند.
رحمانی راجع به احداث نمایشگاههای دائمی ایران در عراق گفت:
ایران تنها کشوری است که در حال حاضر در عراق نمایشگاه تخصصی
ــ صنعتی دایر کرده است.
او به نتایج راهبردی و اقتصادی سفر رئیس جمهور ایران به بغداد
پرداخت و گفت :ایران حدود  30درصد از نیاز بازار لبنیات کشور عراق
را ایران تأمین میکند.
رحمانی درباره نقش تسهیلگری دولت در ایجاد بسترهای مناسب
برای تجار و تولید کنندگان ایرانی گفت :ایجاد کمیسیون مشترک و
کمیتههای اقتصادی جانبی دو کشور ،مشکالت موجود را در کمترین
زمان ممکن حلوفصل میکند.
وزیر صمت کیفیت ،قیمت و خدمات پس از فروش محصوالت ایرانی
در سطح باال را عاملی برای توسعه روابط اقتصادی دانست و گفت:
آنچه مانع از توسعه روابط اقتصادی میشود صادرات محصوالت
کمکیفیت و غیراستاندارد است که میتواند برای ما در بازار عراق رقیب
ایجاد کند.
وی ثبات در توافقنامهها و دائمی بودن قراردادها را خواسته دولت عراق
اعالم کرد و افزود :تسهیل در صدور روادید تجار  2طرف میتواند به
استفاده هرچه بیشتر ظرفیتهای اقتصادی هر دو طرف کمک کند.
او از تشکیل ستاد مشترک و اختصاصی وزارت صمت برای تسهیل
روابط اقتصادی گفت و کمک و همیاری سایر دستگاههای اجرایی
کشور را خواستار شد.
بیشتر بخوانید


اولین قسط مطالبات ایران از عراق به حساب بانک
مرکزی واریز شد



همکاریهای صنعتی و تجاری ایران و عراق گسترش
مییابد



حل مشکالت بانکی بین ایران و عراق /بازدید
2میلیون گردشگر عراقی از ایران در  7ماه

(بازگشت به فهرست)
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کشاورزی
اطمینان خاطر کشاورزان با راه اندازی آپشن زعفران
(خبرگزاری تسنیم  6اسفند )97

عباس پاپیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با
اشاره به اینکه بخش کشاورزی از حوزه های پرریسک و با نوسانات
باالی قیمتی محسوب می شود ،گفت :در حال حاضر بخش کشاورزی
عالوه بر نوسانات اقتصادی کشور با توجه به اینکه تحت تاثیر بالیای
طبیعی نیز قرار می گیرد به لحاظ تولید ،ریسک باالیی دارد و ریسک
دیگری که این حوزه با آن رو به رو است ریسک قیمتی است چرا
که برخالف سایر محصوالت و کاالها از لحاظ قیمت هیچ اطمینانی از
بازار آینده محصوالت کشاورزی وجود ندارد و این خود باعث بروز
مشکالت بسیاری برای کشاورز شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :قیمت
محصوالت کشاورزی در مقایسه با سایر محصوالت و کاالهای صنعتی
نامشخص است به طوری که تولیدکنندگان کاالهای صنعتی حداقل
این اطمینان را دارند محصولی که با هزینه باال تولید کرده اند را می
توانند با قیمت مناسب و سود باال به فروش برسانند اما در حوزه
کشاورزی اینگونه نیست و شاهد این هستیم که در بیشتر مواقع سود
حاصل از تولید محصوالت کشاورزی به دست کشاورز نمی رسد.
وی با بیان اینکه یکی از مکانیسمهای بازارهای نوین ،عرضه محصوالت
کشاورزی در بورس کاال است ،افزود :با وجود آنکه نبود شفافیت یکی
از بزرگترین معضالت پیش روی بازار محصوالت کشاورزی به شمار
می رود ،با عرضه محصوالت در بورس کاال به سبب شفاف سازی
قیمتها دیگر با بحران بزرگ عدم شفافیت روبهرو نیستیم.
نقش موثر بورس کاال در حمایت از کشاورزان
پاپی زاده ادامه داد :بورس کاال توانسته ظلم و جفایی که از سوی
واسطه ها و دالالن به کشاورزان می شد را کمتر کند .در سال های
گذشته متوجه شدیم که خریداران عمده زعفران افراد محدود و خاصی
هستند که این افراد از ماهها قبل از آنکه کشاورزان محصول خود را
برداشت کنند با آنها به توافق میرسند که با نرخی مشخص محصول را
از کشاورز خرید کنند؛ اما این عدد توافق شده کفاف هزینههای
کشاورزان را نمیدهد.
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عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس
تصریح کرد :با وجود اینکه به دلیل ساختار سنتی بخش کشاورزی در
عرضه برخی محصوالت در بورس کاال مقاومت هایی وجود دارد اما
بررسی ها نشان می دهد که هر محصولی که در بورس کاال عرضه
شده ،عمده مشکالت تولیدکنندگان آن محصول برطرف شده و دالل
ها نیز به بازار دیگری کوچ کرده اند؛ نمونه بارز این امر را امسال در
بازار زعفران می توان مشاهده کرد.
پاپی زاده با تاکید براینکه عادالنه ترین شکل معامالت درکشور در
بورس کاال انجام می گیرد ،افزود :با استفاده از ابزارهای مالی جدید،
کشاورز می تواند با کمترین ریسک زعفران یا هر محصول تولیدی خود
را به فروش برساند و مهمتر اینکه کشاورز این اطمینان را دارد با ورد
محصول خود در بورس نه تنها هزینه های تولید آن باز خواهد گشت
بلکه سود حاصل از این تولید نصیب دالالن نخواهد شد.
امنیت خاطر با راه اندازی آپشن زعفران
نماینده مردم دزفول در مجلس به راه اندازی معامالت آپشن زعفران
در بورس کاال اشاره کرد و گفت :بورس کاال با استفاده از ابزارهای مالی
متنوع و نوین به صورت شفاف و در یک بازار رقابتی ،قیمت عادالنه را
کش ف و محصوالت کشاورزی از جمله زعفران را در معرض خرید و
فروش قرار می دهد .از این رو راه اندازی قرارداد آپشن که نیاز به
آموزش در میان کشاورزان دارد ،قیمت محصول در آینده را بیمه می
کند که توسعه اینگونه ابزارها به ساماندهی بخش کشاورزی کمک
شایانی خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت :معامالت آپشن زعفران
که از اسفند ماه در بورس کاال انجام خواهد گرفت برای بازار این
محصول بسیار مفید بوده و ریسک را در بازار محصوالت کشاورزی
کاهش میدهد ضمن اینکه تعیین قیمت محصول قبل از زمان کشت
باعث میشود تا کشاورز با خیال آسوده تری برنامه ریزی کند تا بتواند
برای توسعه کشت سرمایه گذاری کند.
نماینده مردم دزفول در مجلس تاکید کرد :راه اندازی معامالت آپشن
زعفران باعث میشود تا قیمت این محصول به صورت شفاف از طریق
بورس کشف شده و کشاورز اطمینان حاصل کند که میتواند محصول
خود را با قیمت مشخص و واقعی به فروش برساند؛ در این شرایط
خرید ارزان زعفران از سوی واسطهها کمرنگ میشود.
بیشتر بخوانید




رشد سهم ایران در تجارت جهانی زعفران با کمک
بورس کاال



راه اندازی معامالت قراردادهای اختیار معامله زعفران
تا پایان سال

(بازگشت به فهرست)

رشد  ۵۳درصدی صادرات خرما در  ۱۰ماهه امسال
(خبرگزاری تسنیم  15اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،روابط عمومی سازمان توسعه تجارت
ایر ان به نقل از محمود بازاری با اعالم این خبر اظهار داشت :صادرات
هفت ردیف تعرفه خرما در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه
سال گذشته53 ،درصد افزایش در ارزش و  27درصد افزایش در وزن
را نشان میدهد.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی
افزود :مجموع صادرات انواع خرما در ده ماهه امسال  258میلیون دالر
و  249هزار تن برآورد شده که این رقم در دوره مشابه سال گذشته
 186میلیون دالر و به وزن  196هزار تن بوده است.
وی گفت :طی مدت مذکور ،در مجموع بیش از  284میلیون دالر
محصول خرما به پنج بازار اصلی هدف شامل هند ،پاکستان ،عراق،
قزاقستان و ترکیه صادر شد که در مقایسه با  186میلیون دالر
صادرات سال  96نشاندهندۀ افزایش  53درصدی است.
بیشتر بخوانید


صندوق خرما راهاندازی میشود

گفتنی است ،اخیراٌ جلسهای با حضور نمایندگان دفتر تخصصی وزارت
جهاد کشاورزی ،معاونت بازرگانی داخلی و انجمن خرمای ایران در
محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد که مقرر شد انجمن
خرمای ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضمن بررسی و ارائۀ
آمار واقعی موجودی خرمای مضافتی در استانها و با عنایت به اولویت
مصارف داخلی ،هماهنگی الزم برای تأمین مصارف پایان سال و ایام
ماه مبارک رمضان را به عمل آورند( .بازگشت به فهرست)

پیاز زعفران را برخی قاچاقی در اختیار افغانستان قرار
دادهاند



راهاندازی زعفران نگین تحویل فروردین  98در بورس
کاال
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گزارش|نرخ خرید تضمینی گندم  ۲۰۰۰تومانی در شورای



پیشنهاد تعیین قیمت  1930تومانی گندم برای تقویت
امنیت غذایی کشور

اقتصاد
(خبرگزاری تسنیم  17اسفند )97



کمبود اعتبار 1600میلیاردی دولت برای تأمین بودجه
خرید تضمینی گندم و یارانه نان



قیمت  1700تومانی گندم در پیچ وخم تایید و تکذیب؛
سازمان برنامه و بودجه موافقت می کند؟



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درحالی که قیمت
خرید نتصمینی گندم برای سال زراعی جاری در محدوده  1600تومان
تا  1700تومان تعیین شده است اما با توجه به قیمت باالتر این
محصول در کشورهای همسایه این نگرانی را ایجاد کرده است که این
محصول به این کشورها قاچاق و به صورت غیر قانونی از کشور خارج
شود.
اخیرا اخبار تکان دهنده ای از نشت آرد(قاچاق) از کشور مطرح شده
است که این اخبار نگرانیهای زیادی برای وضعیت تامین این محصول
استراتژیک در سال آینده ایجاد کرده است و احتمال واردات در صورت
تداوم این پدیده ،پیش بینی شده است .حجت السالم تقوی نماینده
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در نشست خبری در این
ارتباط گفت :چندی پیش محموله قاچاق  3هزار تنی آرد کشف شد
که به د لیل ما به التفاوت قیمتی آن متخلفان قصد خروج آن را از
کشور داشتند.
وی افزود :ما این موارد را پیگیری میکنیم و از دولت میخواهیم که
نرخ خرید تضمینی گندم را به شکلی تعیین کند که منجر به نشت و
قاچاق این محصول به کشورهای دیگر نشود.
بنابراین گزارش اسفندیاری پور مجری طرح گندم نیز در این ارتباط
خبر از رسوخ گندم و آرد تولیدی به کشورهای همسایه به دلیل قیمت
پایین تر آن در ایران داده است.
بنابراین گزارش ،بر پایه این پیش بینیها که خبرگزاری تسنیم بارها
درباره آن هشدار داده است ،شورای اقتصاد در صدد است که بر
خواسته جامعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واقعی
شدن قیمت گندم بر اساس هزینه های تولید و نزدیک به نرخ
کشورهای همسایه اقدام کند تا به این صورت از خروج گندم و
مشتقات آن از کشور جلوگیری کند .
بیشتر بخوانید


کشف محموله بزرگ  3هزار تنی آرد قاچاق /نماینده
ولی فقیه :نرخ خرید تضمینی گندم کم است
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توافق جدید مجلس با حجتی /قیمت خرید تضمینی
گندم افزایش مییابد



دولت برای حفظ حجتی به سرعت درباره قیمت گندم
تجدید نظر کند



جزئیات بودجه  /98یارانه نان و خرید تضمینی گندم
هزار میلیارد تومان افزایش یافت



قیمت خرید تضمینی گندم به  1600تومان افزایش
یافت



زنگ خطر قاچاق گندم به صدا درآمد /نرخ عادالنه
خرید تضمینی  1930تومان است

بنابراین گزارش ،نرخی که وزارت جهاد کشاورزی به صورت غیر رسمی
برای خرید تضمینی گندم اعالم کرده  2000تومان تا  2400تومان
است و پیش بینی شده که قبل از آغاز فصل خرید تضمینی
گندم یعنی تا  22تا 23بهمن اجرایی شود؛ هر ساله اولین گندمی که
برای خرید تضمینی برای فروش به مراکز خرید تضمینی آورده می
شود ،در سیستان و بلوچستان است.
گندم کاران اصراری برای فروش گندم به دولت ندارند
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو
با خبرگزاری تسنیم ،اظهار کرد :این موضوع به ما اعالم نشده است و
آخرین قیمتی که به صورت غیر رسمی و طی یک مصاحبه توسط
مجری طرح گندم مطرح شده  1700تومان است و شورای اقتصاد
حتی برای همین قیمت نیز اطالعیه ای صادر نکرده است.
وی افزود :به دلیل اعالم دیر هنگام و قیمت کم خرید تضمینی گندم
شاهد آن بودیم که برخی گندمکاران برای سال زراعی جاری اقدام به
کشت گندم نکردند و به جای این محصول محصوالت دیگری مانند
سبزی و صیفی کاشتند که این امر منجر به کاهش تولید خواهد شد و
برخی از کشاورزان حتی محصول خود را شخم زدندو محصوالت
دیگری را جایگزین کردند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد :در صورتی که قیمت
خرید تضمینی گندم تغییری نداشته باشد و با قیمتهای هر کیلوگرم
 1600تومان تا  1700تومان انجام شود به نظر می رسد که دولت
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نتواند در سطح مورد نیاز کشور ،خرید تضمینی داشته باشد و این
محصول به صورت غیر قانونی از کشور خارج شود ،زیرا تولید کنندگان
به دنبال آن هستند که محصول خود را با قیمت باالتری به فروش
برسانند و اصراری ندارند که این محصول را در قالب خرید تضمینمی
در اختیار دولت قرار دهند.
بالی سال  92دوباره در حال رخ دادن برای گندم است
وی تصریح کرد :این اتفاق در سال های  91و  92نیز رخ داد و در
حالی که  9میلیون تن گندم تولید کردیم دولت توانست تنها 2
میلیون و  300هزار تن آن را به صورت خرید تضمینی خرید کند.
این مقام صنفی در بخش کشاورزی با بیان اینکه حدود  70درصد
کشاور زان کشور خرده مالک هستند و سطح زمینهای آنها کمتر از 2
هکتار گفت :میزان برداشت گندم کشاورزان خرده مالک در هر هکتار
 3.5تا  4تن است اما در صورتی که میزان برداشت آنها در هکتار 5
تن و سطح زمینهای آنها را  5هکتار در نظر بگیرم و با فروش گندم
 1700تومانی ،در وضعیت خوش بینانه برای تولید هر کیلوگرم گندم
 200تومان و برای هر تن  200هزار تومان سود میبرند و در مجموع
برای یک سال تنها  5میلیون تومان عایدی خواهند داشت.
وی افزود :در آمدحدود  500هزار تومان در ماه پاسخگوی هزینه های
زندگی گندم کاران نیست و با آمار هایی که دولت برای خط فقر
مطرح کرده هماهنگی ندارد.
آقایان در سازمان برنامه و بودجه نشسته اند و نمی دانند
کشاورزان چه بالیی سرشان میآید
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد :آقایان در سازمان برنامه
و بودجه نشسته اند و نمیدانند که کشاورزان چه بالیی سرشان می آید
و تنها میگویند اعتبار نداریم.
وی اظهار داشت :چطور خودروسازان قیمت پراید را از  7میلیون تومان
به  50میلیون تومان می رسانند اما دولت از کشاورزان میخواهد که
محصول تولیدی خود را زیر قیمت بفروشند؟ (بازگشت به فهرست)

خوشه ،اظهار کرد :برای سالجاری مشکلی برای تامین نیاز گندم کشور
از منابع داخلی نخواهیم داشت و پیشبینی میشود که بیش از 14
میلیون تن گندم در سالجاری تولید کنیم که یک میلیون تن در
مقایسه با سال گذشته افزایش دارد.
وی افزود :با توجه به وضعیت مناسب بارندگیها حتی امکان دارد که
میزان تولید گندم بیش از رقمهای پیشبینی شده باشد.
مجری طرح گندم در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر این
که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری افزایش خواهد
یافت و بیش از  1700تومان خواهد بود ،گفت :بنده نمیتوانم در
ارتباط با قیمت نهایی این محصول صحبت کنم ،اما میتوانم بگویم
وضعیت تولید مناسب خواهد بود.
اسفندیاریپور تصریح کرد :ما به دنبال جذب رضایت کشاورزان هستیم
اما میدانیم که قیمت تعیین شده گندم در ایران کمتر از کشورهای
اطراف است.
وی گفت :نگرانی از قاچاق این محصول به کشورهای اطراف داریم ،زیرا
قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی کمتر از کشورهای همسایه
است.
مجری طرح گندم گفت :خط زیرکشت گندم در سالجاری صدهزار
هکتار افزایش یافته که این امر در نهایت منجر به افزایش تولید خواهد
بود.
اسفندیاریپور یادآور شد :ما در مقطعی  2.7میلیون تن گندم وارد
میکردیم که از واردات این محصول بینیاز شدهایم و با کمک
کشاورزان بذر این محصول را نیز در داخل تولید میکنیم( .بازگشت
به فهرست)

ایران بزرگترین تولیدکننده آجیل و خشکبار در جهان است
(خبرگزاری تسنیم  19اسفند )97

میزان تولید گندم در سالِ جاری یک میلیون تن افزایش
مییابد /پیشبینی برداشت  ۱۴میلیون تن
(خبرگزاری تسنیم  18اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،اسماعیل
اسفندیاریپور مجری طرح گندم در حاشیه نشست جشنواره عکس
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیرضا ارزانی ممقانی با اعالم این مطلب
که کاهش تولید آجیل و خشکبار در کشور طی  25سال گذشته بی
سابقه بوده است ،افزود :میزان صادرات آجیل و خشکبار نیز نسبت به
سال گذشته با افت روبرو بوده است.
وی با بیان اینکه برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی که جهت
نفوذ به آنها سالها تالش صورت گرفته است ،اظهارداشت :ایران
نخستین تولیدکننده آجیل و خشکبار در جهان است.
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رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با تاکید بر اینکه مدیریت نامناسب
سبب گرانی این محصوالت در بازار داخلی شده است ،ادامه داد :با
توجه به فرارسیدن نوروز میزان مصرف آجیل و خشکبار به اوج خود
می رسد.
وی ضمن اشاره به اینکه بارسی و تنظیم بازار باید همراه با عرضه
محصول در بازار باشد ،گفت :برای مقابله با گرانی آجیل و خشکبار باید
تالش های بیشتری صورت گیرد.
ارزانی ممقانی افزود :ارائه مجوز واردات به مرزنشینان دیرهنگام است و
نمی تواند نیاز بازار شب عید به آجیل و خشکبار را تامین کند این
مهم باید یک ماه زودتر انجام می شد.
وی با اعالم این خبر که عوارض واردات بادام زمینی و تخمه
آفتابگردان از چهار درصد به  55درصد افزایش یافته است،
اظهارداشت :این مسئله سبب شده قیمت هرکیلو گرم بادام زمینی از
 14هزار تومان به  40هزار تومان و هر کیلوگرم تخمه آفتابگردان هم
از هشت هزار تومان به  30هزار تومان افزایش یابد.
بیشتر بخوانید


قیمت آجیل شب عید اعالم شد  +جزئیات

(بازگشت به فهرست)

سه میلیون تن سبزی و صیفی کشور در سال جاری صادر
شد
(خبرگزاری تسنیم  20اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت
جهاد کشاورزی ،مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت
امور زراعت اظهار کرد :سه میلیون و  270هزار تن سبزی و صیفی به
ارزش  935میلیون دالر در  10ماهه امسال صادر شده است .عمده
صادرات سبزی و صیفی به کشورهای همسایه و روسیه بوده که نسبت
به سال گذشته افزایش نشان می دهد.
حسین اصغری میزان صادرات سبزی و صیفی در سال  96را دو
میلیون و  900هزار تن عنوان کرد.
وی با بیان این که  65تا  70درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در
داخل کشور تولید می شود ،تصریح کرد :کل نیاز ساالنه بذر سبزی و
صیفی به غیر از سیب زمینی حدود  4هزار تا  4500تن است.
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اصغری افزود :برای تولید سیب زمینی ساالنه به  500هزار تن بذر نیاز
داریم.
وی در عین حال میزان تولید مینی تیوبر برای هسته اولیه بذر سیب
زمینی را نزدیک به  10میلیون عدد در سال عنوان کرد.
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی
درباره تخصیص ارز  4200تومانی به حوزه سبزی و صیفی گفت :با
حمایت این وزارتخانه ،ارز دولتی به واردات بذر هیبرید و اصالح شده
سبزی و صیفی تعلق می گیرد.
وی ادامه داد :بر اساس آمار گمرک تا کنون بیش از  1170تن بذور
اصالح شده و هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز وارد کشور و ترخیص
شده و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.
اصغری با اذعان به این که برای سال زراعی  97-98برنامه کشت 766
هزار تن سبزی و صیفی با پیش بینی  25میلیون تن تولید را داریم،
اذعان داشت :سیاست ما کاهش سطح زیر کشت این محصوالت در
فضای باز است.
وی افزود :در راستای این سیاست ،امسال کاهش  7هزار هکتار سطح
زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی را در نظر گرفتیم و این کاهش
سطح با افزایش عملکرد تولید جبران خواهد شد.
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت به
توسعه کشت نشایی محصوالت سبزی و صیفی در فضای باز به منظور
کاهش مصرف آب اشاره و تصریح کرد :سال زراعی  96-97بیش از
 200هزار هکتار از عرصه های سبزی و صیفی با کشت نشایی انجام
شد،هر چند که برخی محصوالت مانند سیب زمینی و سبزی جات
برگی به علت ماهیت رشد شان قابلیت کشت نشایی ندارند.
وی افزود :هندوانه ،خربزه ،پیاز و گوجه فرنگی بخش عمده ای از کشت
نشایی را تشکیل می دهند.
اصغری ،افزایش بهره وری آب را مهمترین رویکرد در حوزه تولید
سبزی و صیفی در فضای باز دانست و گفت :افزایش بهره وری با روش
هایی مانند کشت نشایی ،مالچ پاشی ،بهبود شرایط تغذیه و تغییر
سیستم آبیاری صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید


قیمت عمده فروشی  54قلم میوه و صیفی /پرتقال 6
هزار تومان شد  +جدول

وی در مورد کود مصرفی در حوزه سبزی و صیفی نیز اظهار داشت:
مشکلی در زمینه استفاده از نهاده ها در این محصوالت وجود ندارد،
ضمن آن که کودهای اصلی و سموم در حوزه سبزی و صیفی مشمول
دریافت ارز  4200تومانی هستند.
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مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت از راه
اندازی سامانه رصد سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی خبر
داد و تصریح کرد :این سامانه در درون سامانه پهنه بندی ایجاد شده و
محصوالت عمده سیب زمینی ،پیاز و گوجه فرنگی در کانون های
کشت از نظر سطح ،روش کشت ،آبیاری ،نوع محصول ،فصل کشت و
پیش بینی تولید مورد پایش قرار می گیرد.
وی گفت :کسب اطالعات دقیق و به روز به دلیل صادرات و تنظیم
بازار بسیار مهم است( .بازگشت به فهرست)

صنعت
توان باالی اشتغالزایی صنایع غذایی ایران
(خبرگزاری تسنیم  3اسفند )97

خبرگزاری تسنیم ،روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در
طول چهار دهه گذشته افزایش چمشگیری داشته است به طوری که
از حدود  909میلیون دالر سال  1978به بیش از  5میلیارد دالر در
سال  2017رسیده که نشان دهنده رشد حدود پنج برابری سرمایه
گذاری خارجی در این دوره زمانی است .ولی اگر به روند سرمایه
گذاری خارجی در کشور در این بازه زمانی نگاهی بیندازیم در میابیم
که روند سرمایه گذاری در کشور به خصوص از سال  1999با افت و
خیزهای بسیاری همراه بوده است؛ سرمایه گذاری خارجی بعد از سال
 1999به یکباره روند صعودی به خود گرفته است به طوری که در
عرض سه سال از حدود  35میلیون دالر به  3.5میلیارد دالر رسیده
است و لی بعد از این زمان شاهد افت باالی سرمایه گذاری در کشور
هستیم تا جایی که در سال  2008سرمایه گذاری مستقیم خارجی در
ایران به  2میلیارد دالر سقوط کرده است که این مساله نشان دهنده
آن است که اقتصاد ایران قادر به حفظ روند رو به رشد سرمایه گذاری
نبوده است.
بعد از سال  2008سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مجددا
روند صعودی به خود گرفته و به  4.6میلیارد دالر در سال 2012
رسیده است .این افزایش های ناگهانی در جذب سرمایه گذاری
خارجی به گونه ای نشان دهنده پتانسیل های بسیار باالی اقتصاد
کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی است و افت های ناگهانی
اما نشاندهنده آن هستند که ما قادر به حفظ شرایط ایجاد شده نبوده
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ایم چراکه در سال  2015مجدداً شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در کشور هستیم.
سرمایه گذاری خارجی با ثبات اقتصادی رابطه مستقیم دارد؛ هر زمان
که ثبات اقتصادی در کشور تحت عواملی چون جنگ ،تحریم های
اقتصادی یا سوء مدیریت شاخص های کالن اقتصادی تحت تاثیر قرار
گرفته است شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده
ایم .صنایع غذایی هم از این قاعده مستثنی نیست و سرمایه گذاری در
این صنعت هم در شرایط بی ثباتی اقتصادی با افت مواجه بوده و
بالعکس در شرایط امنیت و ثبات ،تقویت شده است .این صنعت هم در
کنار صنایع بزرگ نفت ،گاز و پتروشیمی از صنایعی است که از
جذابیت باالیی برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار است ،چراکه
عالوه بر بازار بسیار بزرگ که در نتیجه افزایش جمعیت ایران به بیش
از  80میلیون نفر در داخل کشور ایجاد شده است ،از فرصت های
صادراتی بسیار ارزشمندی به کشورهای همسایه که عمده آنها از
واردکنندگان محصوالت غذایی هستند ،بهره مند است .همچنین عمده
محصوالت کشاورزی مورد نیاز در صنایع غذایی در داخل کشور تولید
می شود که می تواند به عنوان یکی از مزیت های مهم صنایع غذایی
کشورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نظر قرار گیرد.
آمارها نشان دهنده آن هستند که صنایع غذایی ایران  16درصد از
ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و توانسته با بیش از
 10هزار بنگاه صنعتی اشتغالی  215هزار نفری برای کشور ایجاد کند،
بنابراین جذب سرمایه گذاری در این صنعت می تواند نویددهنده ایجاد
فرصت های شغلی قابل مالحظه و ارزش افزوده باال برای کشور باشد .با
این وجود آمار داده ها نشان می دهند که ما نتوانسته ایم با وجود
ظرفیت ها و مزیت هایمان از این موقعیت استفاده کنیم؛ اگر ایران و
کشور همسایه ترکیه را مقایسه کنیم ،کشور ما در سال  2010حدود
 650میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در صنعت غذا داشته است،
در حالی که سرمایه گذاری خارجی در ترکیه تنها  200هزار دالر بوده
است ،اما ناگهان در سال  2012سرمایه گذاری خارجی در صنایع
غذایی کشورما به صفر رسیده است در حالی که ترکیه توانسته در این
سال  2میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب کند .این مساله به
دنبال اعمال تحریم های خارجی بر علیه اقتصاد کشورمان رخ داده و
ترکیه از این موقعیت نهایت استفاده را برای جذب سرمایه گذاری
خارجی کرده است به طوریکه بیش از  40کشور خارجی که در نظر
داشتند در این منطقه سرمایه گذاری کنند سرمایه های خود را در این
کشور انجام داده اند چراکه تحریم های اقتصادی پیاپی با ایجاد فضای
نااطمینانی در اقتصاد فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی را از ما
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ربوده ،فرصت هایی که می توانند در آینده برای ما غیرقابل بازگشت
باشند.
جذب سرمایه گذاری خارجی عالوه بر مزیت های نسبی کشورها تا حد
زیادی به فضای امن اقتصادی وابسته است ،فضایی که نااطمینانی و
نوسانات در آن به کمترین میزان رسیده باشد ،در این فضاست که
سرمایه گذاران خارجی می توانند ریسک خود را به حداقل برسانند.
سرمایه گذاری خارجی در کشور ما از سال  2015و پس از امضای
توافقنامه هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از  2میلیارد دالر به
بیش از  5میلیارد دالر در سال  2017صعود کرد ،اما با خروج یکجانبه
ایاالت متحده از توافق هسته ای بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی
از بیم تحریم ها ایران را ترک کردند که این مساله افت و خیزهای
سرمایه گذاری در کشور را شدت بخشیده است ،افت و خیزهایی که
می توانند در روند توسعه صنایع کشور ما وقفه ایجاد کنند ،چراکه
یکی از مهم ترین نتایج بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی امکان
بهره مندی از دانش فنی جدید و ارتقای فناوری در صنایعی است که
می توانند توان تولیدی و صادراتی ما را ارتقا بخشند ،به خصوص در
رابطه با صادرات غیرنفتی که اهمیت آن هر روز بیش از پیش در
اقتصاد ما نمایان می شود.
* کاوه زرگران دبیرکل کانون صنایع غذایی (بازگشت به فهرست)

امروز همان روزی است که بانک ها باید به کمک تولید

به اعتقاد وزیر صنعت ،معدن و تجارت باید چندماه آینده را مدیریت
کرد ،چراکه مطمئنا دشمن با شکست روبرو می شود.
رحمانی با اشاره به حل برخی از مشکالت حوزه صنعت در ماه های
اخیر گفت :بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید و فروش در داخل
و خارج کشور را دارند ،اما به دلیل عدم نقدینگی و سرمایه در گردش
الزم ،با مشکل روبرو هستند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین تاکید کرد :برخی از صنایع به
دلیل فرسودگی ،انرژی بر هستند و به محیط زیست آسیب می زنند و
نیاز به نوسازی دارند که اگر در شرایط تحریم نبودیم مطمئنا یکی از
درخواستهای من از دولت ،تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی
برای نوسازی صنایع بود.
بیشتر بخوانید


تولیدکننده لَنگ مواد اولیه و تقاضاست /چرا پوشاک
وارد کشور میکنید؟



تولید را نکُشید

(بازگشت به فهرست)

تولیدکننده لَنگ مواد اولیه و تقاضاست /چرا پوشاک وارد
کشور میکنید؟
(خبرگزاری تسنیم  5اسفند )97

بیایند
(خبرگزاری تسنیم  5اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،رضا رحمانی در نشست با قائم مقام بانک
مرکزی ،مدیران عامل بانک ها و معاونین وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با تاکید بر اینکه سال آینده موتور پیشران اقتصاد کشور،
صادرات است ،گفت :اولویت دولت برای پرداخت تسهیالت ،واحدهایی
است که در زنجیره تولید محصولی قرار دارند ،مواد اولیه محصوالت
اساسی و پرمصرف را تولید می کنند ،محصوالتشان صادراتی است یا
اشتغال باالیی دارند.
وی افزود :اگر تولید آسیب ببیند ،نه خدمات می تواند فعالیت کند ،نه
مالیاتی اخذ می شود ،چنانکه بخش صنعت و معدن  62درصد از
مالیات و بخش زیادی از بیمه کارگری را پرداخت می کنند ،از این رو
باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.
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سعید قدیری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
انتقاد از اینکه براساس کدام استدالل قرار است واردات  140میلیون
دالر کاالهای گروه  4به مناطق آزاد انجام شود ،اظهارداشت :با نگاهی
به لیست کاالهای گروه  4مشاهده میشود برخی از این کاال مواد
غذایی و مابقی آنها پوشاک و تعدادی لوازم خانگی است.
وی با بیان اینکه ارزیابیها نشان میدهد یک سوم این کاالهای
گروه  4پوشاک و کفش است ،افزود :در حال حاضر بازار هیچ کمبود
در بخش پوشاک و کفش ندارد به نحوی که تولیدکنندگان محصوالت
خود را با تخفیفهای  50تا  70درصدی به فروش رسانده و حتی
تمایل زیادی به برگزاری نمایشگاه برای عرضه مستقیم کاالهای خود
دارند .آقایانی که مجوز واردات پوشاک از طریق گروه کاالیی  4را
مصوب کرده اند به صورت روشن بگویند ما در کدام بخش پوشاک
کمبود داریم ؟
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعالم اینکه ما
مطلقاً کمبود در بخش پوشاک برای تأمین نیاز بازار نداریم ،گفت :چرا
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به جای آنکه ارز متقاضی به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی
اختصاص پیدا کند باید کاالهای ساخته شده وارد کشور شود؟ چرا با
صدور مجوز اختصاص سهمیه برای گذرهای مرزی فضا را برای واردات
پوشاک به کشور مهیا میکنید؟
وی اضافه کرد :امروز تولیدکنندگان به سختی فعالیت کرده و برای
فروش محصوالت تالش بسیاری میکنند چرا باید به جای مبارزه به
کاالهای قاچاق باز پوشاک وارد کشور کنید؟ آقایان باید به صورت
روشن دلیل صدور مجوز واردات  140میلیون دالر کاالی گروه  4را
اعالم کنند ما در کدام بخش کمبود داریم که باید کاال وارد کنیم چرا
در این میان واردات پوشاک هم درج شده ؟ مگر ما در این بخش
کمبودی داریم؟
بیشتر بخوانید


دریافت هزینه میلیونی از غرفهها در نمایشگاههای
بهاره /زمینه سازی برای واردات پوشاک؟



افزایش نرخ ارز و بی رونق شدن قاچاق اتفاق مبارکی
برای صنعت پوشاک است

(بازگشت به فهرست)

معطلی  ۲ماهه تولیدکنندگان روغن برای تأمین مواد اولیه
(خبرگزاری تسنیم  6اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،حسین نیکخواه در
نشست خبری با اشاره به معطل ماندن محمولههای صادراتی روغن
نباتی در گمرک ،اظهار داشت :صادرات روغن نباتی از مرداد امسال به
یک باره ممنوع و بخشی از روغن صادراتی در گمرکات کشور دپو شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز این روغنها در فضای باز در
گمرکات معطل مانده و علی رغم نامهنگاریهای مختلف با وزارت
صنعت ،این مشکل هنوز برطرف نشده است ،افزود :پروانه بهداشت
صادر شده برای این محمولههای روغن نباتی مختص صادرات است و
امکان توزیع این محصوالت در داخل وجود ندارد .در این شرایط باقی
ماندن روغنها در گمرک عالوه بر اینکه باعث قدیمی شدن این
محصوالت میشود ،عاملی برای عدم حفظ بازارهای صادراتی نیز
خواهد بود.
*معطلی  2ماهه تولیدکنندگان روغن برای تأمین مواد اولیه
واحدها
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این عضو انجمن صنایع روغن نباتی تصریح کرد :قطع صادرات باعث
رونق گرفتن قاچاق روغن شده به نحویکه در حال حاضر حجم قاچاق
روغن چندین برابر رقمی است که میتوانستیم به صورت قانونی صادر
کنیم ،در حالی که دولت میتوانست با وضع عوارض بر صادرات ،این
بخش را مدیریت کند.
وی در ادامه با اشاره به زمان بر بودن واردات مواد اولیه صنایع روغن
نباتی به کشور ،گفت :در گذشته طی مراحل اداری این کار حدود یک
هفته تا  10روز زمان میبرد ولی حاال این مدت به  2ماه رسیده است.
وی با بیان اینکه انتقال ارز از بانک عامل به شرکت تامین کننده مواد
اولیه با مشکل روبرو است ،افزود :مذاکره با شرکتهای خارجی تامین
کننده روغن به سختی صورت میگیرد و مجبوریم از طریق
شرکتهای واسطه در این بخش اقدام کنیم.
این تولیدکننده روغن با اعالم اینکه سهم روغن خام در قیمت تمام
شده تولید روغن نباتی بیش از  90درصد است ،اظهار داشت :در حال
حاضر ذخیره روغن کشور کاهش یافته است و مسئوالن باید برای
تامین و تخصیص ارز جهت واردات روغن خام و مواد مصرفی صنعت
روغن نباتی فکر اساسی کنند .در غیر این صورت در تنظیم بازار به
ویژه برای ماه رمضان با مشکالت جدی روبرو خواهیم بود.
*روغن نیازمند افزایش قیمت  20درصدی است
نیکخواه همچنین از توقف تولید روغن نباتی در حلبهای  16کیلویی
مورد استفاده در صنف و صنعت توسط شرکتهای بزرگ تولید کننده
این محصول خبر داد و گفت :در تولید برخی احجام روغن نباتی خانوار
نیز زیانده هستیم که از مدار تولید خارج خواهند شد.
وی تاکید کرد :تثبیت قیمتی که دولت میخواهد در بازار انجام دهد
باعث به هم خوردن تنظیم بازار میشود و در حال حاضر دالالن قیمت
روغن را در بازار سیاه باال میبرند.
به اعتقاد وی صنعت روغن نباتی برای ادامه تولید نیازمند افزایش
قیمت  20درصدی محصوالتش است تا از این طریق ،شرکتها با سود
اندکی به تولید خود ادامه دهند.
این عضو انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به اینکه میانگین قیمت
هر کیلو روغن خام در کشور دی ماه امسال  3400تومان بود ،افزود:
در حال حاضر این رقم به  4700تومن رسیده است و صنعت روغن
نباتی در حال وارد شدن به حاشیه زیان است که اگر به زودی افزایش
قیمت محصوالت را نداشته باشد ،شاهد آشفتگی در بازار خواهیم بود.
بیشتر بخوانید


توزیع گسترده برنج ،روغن و تخممرغ با قیمت
مصوب7.5 /میلیون تن ذرت وارد ش
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هشدار تولیدکنندگان روغن موتور به افزایش دو

تحریمها به نفع صنعت پوشاک کشور تمام شد

برابری نرخ خوراک

(خبرگزاری تسنیم  10اسفند )97



3میلیون تن دانه روغنی و سویا به کشور وارد شد



اختصاص ارز رسمی برای واردات روغن زیتون متوقف
شد  +سند

(بازگشت به فهرست)

رشد تولید پروپان از فازهای  ۷ ،۶و  ۸پارس جنوبی
(خبرگزاری تسنیم  9اسفند )97

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بهزاد ساالری ،مدیر
پاالیشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبی با بیان اینکه فازهای  7 ،6و 8
به عنوان یک پاالیشگاه مادر به خوبی نقش خود را در پشتیبانی از
سایر پاالیشگاه ها در عسلویه و کنگان ایفا می کند ،گفت :تا پایان
بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان
تولید گاز ترش این پاالیشگاه بیش از  10درصد افزایش داشته است.
وی همچنین به افزایش سایر محصوالت تولیدی این پاالیشگاه اشاره
کرد و گفت :در این بازه شاهد رشد  33درصدی تولید پروپان از
فازهای  6،7و  8نیز بوده ایم.
وی با بیان اینکه این افزایش تولید با توجه به افزایش کیفیت فرآیند
در بخش های مختلف صورت گرفته است ،افزود :میزان تولید بوتان
پاالیشگاه نیز بیش از  20درصد تا پایان بهمن سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
ساالری در پایان از تثبیت میزان تولید کاندنسیت تولیدی در این بازه
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر پاالیشگاه چهارم شرایط پایداری دارد
و بدون هیچ محدودیتی تولیدات خود را به ذی نفعان عرضه می کند
به گزارش تسنیم ،پاالیشگاه چهارم گاز پارس جنوبی که یکی از
بزرگترین پاالیشگاهای گاز خاورمیانه است ،شامل شش ردیف نم
زدائی و تنظیم نقطه شبنم به ظرفیت اسمی هر کدام  18.4میلیون
متر مکعب گاز ترش در روز و سه واحد تثبیت میعانات گازی و سه
واحد تولید پروپان و بوتان به همراه تاسیسات جانبی است.
بیشتر بخوانید


سهم  74درصدی پاالیشگاههای پارس جنوبی در
تولید گاز کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،معاون اقتصادی اتاق اصناف با بیان این
که بازار پوشاک کشور  7تا  10میلیارد دالر ارزش دارد گفت :سال
گذشته  70درصد نیاز کشور در حوزه پوشاک توسط بازار خارجی
تامین میشد اما اکنون با توجه به تحریمها و افزایش نرخ ارز ،سهم
بازار خارجی در این حوزه به  30درصد کاهش یافته که این امر فضای
خوبی را در اختیار تولیدکنندگان پوشاک داخلی قرار داده است.
هوشیار فقیهی در استودیو برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما
افزود  :به دلیل افزایش نرخ ارز و پایین آمدن ارزش ریال بخش مهمی
از قاچاق کاال حوزه پوشاک کاهش یافته و مشکلی نداریم.
فقیهی تصریح کرد :اکنون باالی  90درصد پوشاک مورد نیاز کشور
توسط واحدهای صنفی که جواز فعالیت داشته و بر اساس
استانداردهای الزم فعالیت میکنند ،تولید میشود .به عبارت دیگر
می توان گفت که حوزه پوشاک به صورت متمرکز در سیطره اصناف
کشور قرار دارد.
معاون اقتصادی اتاق اصناف بیان کرد :بازار پوشاک کشور  7تا 10
میلیارد دالر ارزش دارد که  70درصد آن در اختیار بازار داخلی قرار
دارد.
د ر ادامه برنامه غالمعلی مهدوی ،معاون مرکز اصناف وزارت صمت
اظهار کرد :بازار پوشاک کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و میتوان
گفت که  30درصد پوشاک خارجی که هنوز در کشور وجود دارد در
دوران پیش از تحریمهای خرداد ماه به کشور وارد شده است.
او با اشاره به میزان قاچاق پوشاک در کشور گفت :نمیتوان گفت که
قاچاق کاال به صفر رسیده اما نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری
داشته و قطعاً ما در سال آینده و مخصوصاً بعد از عید بازار بیشتری را
در دست خواهیم گرفت.
مهدوی تصریح کرد :نمیتوان کسب و کارها و نمایندگیهای پوشاک را
از سطح کشور جمع کرد و ما امیدواریم که سهم کاالی ایرانی و
مخصوصاً پوشاک ایرانی به سطح قابل قبولی برسد.
در ادامه برنامه حمیدرضا دهقانینیا ،سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق
کاال در ارتباط زنده تلفنی اظهار کرد :ستاد مبارزه با قاچاق کاال

(بازگشت به فهرست)
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پیگیریهای جدی در حوزه پوشاک انجام داده و میتوان گفت تغییری
که در این حوزه اتفاق افتاده بیسابقه است.
او افزود :ستاد مبارزه با قاچاق کاال در راستای فرمان رهبر معظم
انقالب در راستای حمایت از تولید داخلی ،برنامه مدونی را در حوزه
پوشاک تهیه کرد و با همکاری اتحادیهها و سازمانهای مربوطه آن را
اجرایی ساخت.
دهقانی نیا تاکید کرد :ما  110واحد تجاری که پوشاک قاچاق عرضه
می کردند را شناسایی و احصا کردیم به نحوی که این مراکز کامال
تغییر رفتار و رویه دادند و نتیجه کلی اقدامات ما این بود که
مجتمعهای تجاری مراکز خود را در اختیار تولیدات داخلی قرار دادند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال گفت :در سال  8 ،96میلیون دالر
پوشاک در بازار وجود داشته که  2.5میلیارد آن قاچاق بوده است اما
اکنون این امر کنترل شده و عرضه محصوالت قاچاق در این حوزه
ریسک و خطرپذیری باالیی دارد.
او تصریح کرد :به دلیل موفقیت در حوزه مبارزه با واردات پوشاک
قاچاق ،این طرح در فروردین و اردیبهشت  98به استانهای هدف نیز
تعمیم پیدا خواهد کرد.
در ادامه برنامه ،شهباز حسن پور عضو فراکسیون اصناف مجلس
شورای اسالمی در ارتباط زنده تلفنی با اشاره به عوامل موثر در کاهش
سهم پوشاک خارجی در کشور گفت :تا حدودی میتوان این امر را
ناشی از تحریمها و افزایش قیمت ارز تلقی کرد اما نباید نقش فرهنگ
سازی و برنامهریزی صحیح توسط اصناف ،دولت و دیگر دست
اندرکاران را نادیده گرفت.
حسن پور بیان کرد :معتقدم که باید سیاستها هماهنگ باشد و از
دولت انتظار داریم که در شرایط فعلی جزیرهای عمل نکند.
رئیس فراکسیون اصناف افزود :به نظر میرسد که هرکدام از آقایان
سعی دارند تا به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند در حالی
که مردم از عملکرد مسئولین ناراضی هستند.
مهدوی ادامه داد :وقتی سال  97از سوی رهبر انقالب سال حمایت از
تولید داخلی نام گرفت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی عزم و اراده
جدیتری پیدا کرده و سطح تولید توام با کیفیت مطلوب را باالتر
بردند.
معاون مرکز اصناف وزارت صنعت،در ادامه از راه اندازی واحد های
صنفی فروش فوق العاده از نیمه اسفند امسال خبر داد.
مهدوی با اشاره به اینکه  28تا  30هزار واحد صنفی در طرح
فروشهای فوق العاده شرکت میکنند ،افزود 203 : :نمایشگاه عرضه
مستقیم کاال در سراسر کشور از اواسط اسفند تا پایان سال برگزار
خواهدشد.
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هوشیار فقیهی معاون اقتصادی اتاق اصناف با اشاره به اینکه در یک
سال گذشته برای تمامی کاالها در خصوص هزینههای خدمات ارائه
شده گرانی نداشتیم ادامه داد :در  402اتاق اصناف کل کشور 1918
نفر پرسنل اختصاصی برای بازرسی در سطح کشور فعالیت میکنند.
او با اشاره به اینکه بالغ بر  200هزار پرونده تعزیرات تشکیل شده
است ،خاطرنشان کرد :به منظور تشدید بازرسیها از ابزارهای مختلفی
مانند فروش فوقالعاده استفاده کردهایم ،شیوه نامه برای ساماندهی
نمایشگاه ها تنظیم شده است و اختیار برگزاری آن نیز به استانها
واگذار شد.
معاون اقتصادی اتاق اصناف با اشاره به مرکز پژوهشهای پوشاک
اضافه کرد :برخی از برندهای ایتالیایی فرانسوی و ترکی به ایران ورود
پیدا کرده اند و این موضوع سبب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی شده
است به طوری که تولیدات با کیفیت با قیمتی مناسب به بازار عرضه
شده است.
او تصریح کرد :ب ه محض اینکه مشکالت ارزی برای واردات به وجود
آمد ،کارگروه مشترکی میان مسئوالن امر تشکیل شد لذا نظارت کامل
بر توزیع مواد اولیه داریم ،باید به سمت خوشه سازی و بهسازی برویم
و از سوی دیگر مجتمعهای صنفی تولیدی پوشاک در کشور باید ایجاد
شود.
اردشیر زابلیزاده ،مدیر شبکه ایران کاالی رسانه ملی طی گفتوگوی
تلفنی با اشاره به اینکه رسانه ملی عزم راسخی برای حمایت از
محصوالت ایرانی دارد ،افزود :شبکه ایران کاال در چارچوب اقتصاد
مقاومتی حرکت میکند به طوری که این شبکه در سال  95به صورت
آزمایشی راهاندازی شد تمامی فعالیتها در چارچوب حمایت از کاالی
ایرانی است به طوری که تمام برنامهها با محوریت حمایت از تولید
ایرانی پخش میشود لذا عملکرد خوبی از سال  95تا کنون داریم.
او با اشاره به اینکه در سال  135 ،97هزار دقیقه بر نامه تولید کردهایم
تا در تمامی زمینهها پاسخگو باشیم ،گفت :تولیدات ما به صورت
رایگان پخش میشود لذا درخواست هزینهای بابت تولیدات مان
نداریم.
سید عبدالمجید ،مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز
طی گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه برنامه طرح نوروز از هفتم
اسفندماه شروع شده است ،اظهار کرد :همه دستگاههای متولی نظارت
بر بازار از این برنامه تبعیت میکنند لذا بحث گرانفروشی و تخلفات را
پوشش میدهیم.
شهباز حسن پور ،رئیس فراکسیون اصناف مجلس با اشاره به اینکه
مسائل اقتصادی را نمیتوان دستوری حل و فصل کرد ،ادامه داد :باید
اذعان داشت که چند درصد از مشوقهای صادراتی تاکنون پرداخت
بولتن داخلی تولید ملی |26

شده است ،مردم از عملکردها در شرایط فعلی راضی نیستند ،زنجیره
تولید در کشور تکمیل نشده است( .بازگشت به فهرست)

برنامه های وزارت صنعت در حمایت از تولید ملی
(خبرگزاری تسنیم  12اسفند )97

صدور بیش از  ۱۵۰بخشنامه ضد و نقیض ،تولید را
زمینگیر کرد
(خبرگزاری تسنیم  11اسفند )97

رضا شهرستانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
با اشاره به اینکه براساس آمار مصرف داخلی فوالد کشور در سال
جاری 12میلیون تن بوده است ،اظهارداشت :از مجموع  25میلیون تن
فوالد تولیدی در کشور فقط  8میلیون تن فوالد صادر و حدود یک
میلیون تن فوالد نیز به صورت غیر رسمی از کشور خارج شده است.
وی بر لزوم رفع مشکالت پیش روی صادرکنندگان کشور اشاره کرد و
گفت :قرار است با توافقات صورت گرفته  300هزار تن کاالی ایرانی از
کردستان عراق به سوریه صادر شود .عالوه بر این در بخش موصل و
بازسازی سوریه نیز قرار است گشایشهایی برای صادرات ایران انجام
شود که الزمه محقق شدن این موضوع همکاری دولت و مجلس برای
افزایش حجم صادرات است.
این عضو انجمن فوالد با اعالم اینکه باید مشکالت صادرات برای
صادرکنندگان و تولیدکنندگان به نحو مناسبی مدیریت و رفع شود،
افزود :در سال  97مشکالت تحریم و صدور بیش از  150بخشنامه ضد
و نقیض برای تولیدکنندگان به همراه تدبیر دولت برای کاهش قیمت
فوالد جهت کاهش نرخ تورم و الزام صادرکنندگان به فعالیت در بورس
کاال باعث شد تا ما نتوانیم به هدف  13میلیون تن صادرات فوالد در
کشور دست پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید


فوالد ارزان ایران در راه هند



برقراری تعادل در بازار شب عید فوالد



ایران با کنارزدن ایتالیا ،تایوان و اوکراین دهمین
فوالدساز جهان شد  +جدول

(بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،فرشاد مقیمی در خصوص اقدامات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در سال حمایت از کاالی ایرانی گفت :معرفی
کاالهای ساخت داخل به مردم از جمله برنامه های این وزارتخانه در
راستای تحقق شعار سال بوده است.
وی همچنین اظهارداشت :واقع مطلب اینکه در خیلی از زمینه ها مردم
باید شناخت کافی نسبت به منشا ساخت کاالها اعم از داخلی یا
خارجی داشته باشند و همینطور توجه کنند به اینکه استفاده از کاالی
ایرانی چه مزیت های برای اشتغال و اقتصاد کشور دارد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :این بحث از سال
گذشه با کمپین حمایت از کاالی ایرانی در سطح کشور آغاز و
دستاوردهای خیلی خوبی نیز به همراه داشت به نحوی که در برخی از
رشته ها تا  30درصد خرید ها افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه افزود :این روند همچنان به لحاظ مباحث فرهنگی در
کشور ادامه دارد.
مقیمی اظهارداشت :وزارت صمت همکاری های خیلی خوبی در جهت
حمایت از کاالهای ایرانی و معرفی محصوالت ساخت داخل با صدا و
سیما به خصوص شبکه ایران کاال ،رادیو اقتصاد و دیگر رسانه ها داشته
است.
وی به رادیو اقتصاد گفت :حال اگر مردم اعتماد و اطمینانی به کاالی
ایرانی می کنند باید برخی از اقدامات از سمت تولید نیز آغاز می شد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :این اقدامات نیز
بیشتر مربوط به ارتقای کیفیت کاالهای ساخت در صورت پائین بودن
کیفیت به نسبت محصوالت مشابه خارجی بود.
وی همچنین نوسازی و بازسازی صنایع در بخش های مختلف را از
دیگر برنامه های مهم این وزارتخانه در سال حمایت از کاالی ایرانی
عنوان کرد.
مقیمی در ادامه به موضوع ممنوعیت واردات  1339قلم کاال از سوی
دولت طی سال جاری اشاره کرد و اظهارداشت :خوشبختانه زمینه و
توان ساخت تمامی این اقالم در کشور به خوبی فراهم است.
وی تصریح کرد :جدا از این قانون استفاده حداکثری از توان داخلی به
نیت بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های داخل در راستای اجرای
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پروژه ها ،انجام خدمات و بسیاری موارد در کشور بصورت جدی مورد
توجه بوده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآورشد :این همان
چیزی بود که در ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری همواره تاکید و همچنین به کرار از سوی معظم له
مورد تذکر نیز واقع شده است.

صورت مسافری یا روشهای دیگر به سرزمین اصلی برسند به نوعی
نقض غرض صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید


اجرایی کنید


بیشتر بخوانید


تکلیف جدید مجلس به دولت برای حمایت از تولید
ملی

(بازگشت به فهرست)

مجوز واردات  ۱۴۰میلیون دالر کاالهای گروه  ،۴معضل
جدید تولید داخل
(خبرگزاری تسنیم  13اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،چندی قبل مصوبه ای
در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان بانک مرکزی،
گمرک ،وزارت صنعت ،سازمان مناطق آزاد و سامانه جامع تجارت
تصویب شد که مطابق آن امکان ورود  140میلیون دالر کاالی ممنوعه
گروه  4به این مناطق مجاز شد.
بسیاری از مسئوالن و کارشناسان اقتصادی نسبت به این بخشنامه
موضع گیری کرده اند و در شرایط ارزی امروز تصویب چنین مصوبه
هایی را با چارچوبهای اقتصادی کشور منطبق نمیداند.
در همین زمینه یک تولید کننده نخ در گفتگو با تسنیم ،معتقد است،
کاالهای گروه  4وارد شده به مناطق آزاد در گام اول حقوق و عوارضی
پرداخت نمیکنند اما اگر قرار باشد این کاالها بدون پرداخت حقوق و
عوارض به بازارهای داخل کشور هم وارد شوند واقعا این موضوع مشکل
ساز خواهد شد.
به گفته وی ،اگر کاالهای گروه  4ممنوعه بدون پرداخت حقوق و
عوارض از مناطق آزاد به بازارهای داخل برسند در قدم اول تولید نصفه
و نیمه کشور را تحت شعاع قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه ،ممکن است این کاالها به مناطق آزاد وارد شوند اما
در نهایت از بازارهای داخل سر درآورند گفت :گمرک باید به دقت
مراقب خروج این کاالها از مناطق آزاد باشد چرا که اگر این کاال ها به
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وزیر اقتصاد :مصوبه واردات  140میلیون دالری را
مصوبه واردات  140میلیون دالری کاالهای ممنوعه
گروه  4ابالغ شد

این تولیدکننده با بیان اینکه ،تولیدکنندگان توان تولید برای پوشش
نیازهای کشور را دارند ،گفت :این مصوبه در صورتی که منجر به ورود
کاالی ممنوعه به داخل مرزهای سرزمین اصلی شود توازن را در بازار
بهم میزند و این موضوع یک زنگ خطر به حساب میآید.
وی از مسئوالن خواست در شرایط خطیر اقتصاد امروز که با نوسانات
ارزی نیز مواجه شده ایم ،از تولید داخل حمایت کنند و ادامه داد،
وقتی با وجود ظرفیتهای مناسب تولید داخل زمینه را برای ورود کاالی
مصرفی خارجی اماده میکنیم این موضوع به نوعی نقض غرض
محسوب میشود و با سیاستهای کالن کشور سازگاری ندارد( .بازگشت
به فهرست)

تولید در کشور به سمت تعطیلی پیش میرود /دولت
حمایت نمیکند
(خبرگزاری تسنیم  15اسفند )97

علیرضا مرادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
تأکید بر اینکه بخش تولید کشور چندسالی است که به طور کامل به
سمت تعطیلی می رود گفت :دولت قوانین را کامل اجرا نمی کند .اگر
دولت دست از سر تولید کنندگان بردارد و قانون را اجرا کند در
بسیاری موارد برای تولیدکنندگان کارگشا است.
بیشتر بخوانید


جزئیات فعالیت و اشتغال تعاونی ها در مهرماه 97

رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران یکی از مشکالت
بخش تولید را واردات بیرویه و قاچاق عنوان کرد و گفت :تمام
کاالهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح لطمه سنگینی به
تولیدات ملی وارد کرد و این در حالی است که مزیتی در داخل برای
تولیدکنندگان نیست .هم اکنون تولیدکنندگان با 20درصد ظرفیت
تولید کار می کنند و هیچ کدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت
بیش از 30درصد را ندارد.
بولتن داخلی تولید ملی |28

مرادی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاه های مختلف نیست
گفت :متأسفانه اکثر مجموعه ها مواد اولیه را با ارز دولتی تأمین می
کنند اما کاالی خود را با ارز آزاد روانه بازار می کنند .دولت باید
نظارت را از زیر مجموعه خود آغاز کند.
وی بیان کرد :تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با گران کردن
محصوالت خود سرپا ایستاده اند .چرا که با گرانی محصوالت
خود ،تورم و رکود را جبران کردند .آنها مواد اولیه محصوالت خود را
قبالً خریداری کرده اند و در حال حاضر محصوالت جدید خود را با
قیمت جدید به بازار عرضه می کنند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی استان تهران با اشاره به فعالیت
واحدهای تولیدی با  20درصد ظرفیت اظهار داشت :نیمی از
تعاونیهای تولیدی در تهران هستند و در مجموع  50درصد از کل
تعاونیهای کل کشور را تعاونی های تولیدی تشکیل میدهند.
وی با تأکید بر اینکه نرخ باالی سود تسهیالت بانکی ،قوانین دست و
پاگیر یکی از بزرگترین مشکالت تولیدکنندگان است ،گفت :در
کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیالت ویژهای قرار میدهند و
نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تأمین میکنند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای تولیدی گفت :اگر دولت به دنبال تعطیلی
کارخانجات بود تا مشکالت معیشتی را افزایش دهد ،موفق شده است
.مشکالت فعلی صنایع نبود سرمایه در گردش  ،مشکالت و موانع
کسب و کار است .
رئیس اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی با بیان اینکه باید ظرفیت
باالی تولید در کشور را مورد توجه قرار داد و میزان تولید را  20درصد
ظرفیت اعالم کرد و گفت :تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیالت 28
درصدی و ارزش افزوده  9درصدی عالوه بر  3تا  4درصد هزینههای
اداری چطور امکان ادامه فعالیت دارند.
مرادی یکی از مهمترین راهکارها برای رونق تولید را اصالح
ساختارهای داخلی دانست و گفت :در سالهای گذشته بنگاه های
تولیدی هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش
معامالت نداشتند،دولت باید با تولید کنندگان همکاری الزم را داشته
باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزش
افزوده و قوانین دست و پا گیر را حذف کند تا تولید کنندگان بتوانند
به فعالیت خود ادامه دهند( .بازگشت به فهرست)

سال  ۹۸مواد اولیه به دست تولیدکننده برسانید تا تعطیل
نشود
(خبرگزاری تسنیم  18اسفند )97

ابراهیم جمیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با
اشاره به اینکه در حال حاضر تولید در شرایط بسیار سختی به سر
میبرد ،اظهارداشت :تأمین مواد اولیه برای تولید کننده بسیار سخت
شده حتی در بخش فروش و صادرات نیز با مشکل برخورد کرده و
نمی توانند ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کند.
وی با بیان اینکه تولید کننده با وجود این شرایط سخت همچنان با
تمام توان به تولید ادامه میدهد ،افزود :باید فکر اساسی برای وضعیت
تولیدکنندگان در سال  98شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر همچنان
موانع پیش روی تولیدکنندگان اضافه میشود ،تصریح کرد :به
بهانههای مختلف بخشنامههای متعددی صادر میشود که فعالیت را
برای تولیدکنندگان سخت کرده است.
جمیلی در ادامه صحبتهای خود با اعالم اینکه باید در سال  98در
بخش واردات مواد اولیه روانسازی های الزم صورت گیرد ،گفت :باید
در سال آینده فکر اساسی برای تأمین مواد اولیه کارخانجات شود .مواد
اولیه ضربان اصلی یک تولید کننده به حساب میآید که در صورت
نبود آن واحد تولیدی مجبور به تعطیلی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در سال  98اولویت بندی های الزم را
برای تخصیص ارز و تامین مواد اولیه به واحدهای تولیدی انجام دهند،
تصریح کرد :باید در قالب یک نقشه راه تکالیف دستگاههای مختلف
برای کمک به واحدهای تولیدی تعریف شود تا در ادامه این موضوع
تصمیمات ضد و نقیض برای تولید کننده گرفته نشود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد :متاسفانه در سال  97تصمیمات
غیر کارشناسی و غیر قابل پیش بینی برای تولیدکنندگان صادر شد به
نحوی که تولیدکننده نمیدانست که آیا میتواند فردا در مورد تولیدی
خود سرمایه گذاری کند یا نه  .حتی سرمایه گذار خارجی هم به دلیل
بی ثبات بودن شرایط اقتصادی کشور تمایل کمی را برای حضور در
بازار داشت.
بیشتر بخوانید


ترکها متقاضی انرژی ارزان ایران برای تولید مشترک
هستند
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تشکیل کمیته سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت بر
تولید کاالی ایرانی

(بازگشت به فهرست)

تولید  ۱۸کاالی صنعتی باز هم منفی شد  +جدول
(خبرگزاری تسنیم  19اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،مطابق جدیدترین آمار
از میزان تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی در  9ماهه نخست
امسال بخش تولید شاهد افت تولید 18محصول صنعتی بوده است.
براساس این آمار در  9ماهه نخست  97میزان تولید انواع تلویزیون
منفی 33.9درصد ،یخچال و فریزر منفی  13.1درصد ،ماشین
لباسشویی منفی  39.8درصد  ،انواع خودروی سواری منفی 31.9
درصد ،وانت منفی 29.6درصد و کمباین منفی 21.5درصد اعالم شده
است .
عالوه بر این از مجموع  32کاالی منتخب صنعتی فقط تولید فیبر با
افزایش بیش از  10درصد روبه رو بودو مابقی  12کاالها هم شاهد
رشد تولید کمتر از  10درصد بوده اند.
آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید


گالیه تولیدکنندگان پوشاک از اتاق اصناف/
نمایشگاههای پوشاک را پلمب نکنید



میزان تولید گندم در سالِ جاری یک میلیون تن
افزایش مییابد /پیشبینی برداشت  14میلیون تن



سال  98مواد اولیه به دست تولیدکننده برسانید تا
تعطیل نشود

(بازگشت به فهرست)

همکاریهای صنعتی و تجاری ایران و عراق گسترش
مییابد
(خبرگزاری تسنیم  20اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در سفر خود به
عراق که مقدمهای بر سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران بهدعوت
رئیس جمهور و نخست وزیر عراق بوده ،طی نشستهایی با همتایان
خود ،زمینههای توسعه همکاریهای صنعتی و تجاری دو کشور و نیز
محورهای مهم تفاهمنامه ای را که میان وزرای دو کشور به امضا خواهد
رسید ،بررسی کرد.
محمدرضا مودودی در دیدار با مکی ،معاون وزیر صنایع عراق ،در
خصوص موافقت کلی در زمینه بازسازی و احیای صنایع عراق ناشی از
جنگ با داعش ،زمینههای صنعتی و تجاری مناسب جهت
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سرمایهگذاری و احداث شهرکهای صنعتی مشترک با سرمایه گذاری
دو طرف در محدوده مرزهای دو کشور و مطابق با قوانین جاری دو
همسایه گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید


دام
تولید دو میلیون و  ۳۰۰هزار تن گوشت مرغ تا پایان سال
(خبرگزاری تسنیم  5اسفند )97

صندوق ضمانت صادرات تنها راه جایگزین السی
است

وی همچنین در نشست خود با عادل دستیار ویژه وزیر تجارت عراق
در خصوص بندهای توافقنامه بهویژه در بخش زیرساختها نظیر روابط
بانکی ،حملونقل ،استاندارد ،ثبت محصوالت بهویژه دارو ،روادید و
تسهیالت تجاری نظیر امکانات مورد نیاز گمرکات مرزی گفتگو و
تبادل نظر کرد.
الزم به ذکر است که این سفر مقدمهای بر سفر رئیس جمهوری
اسالمی ایران به عراق است که وزیر صنعت ،معدن و تجارت و وزرای
دیگر کابینه وی را همراهی کردهاند( .بازگشت به فهرست)

دستیابی ایران به دانش تولید یک کاتالیست پر کاربرد
تحریمی
(خبرگزاری تسنیم  22اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،کاتالیست مخصوصی
که در تولید پلی اتیلن گرید  100در ساخت لوله های پلی اتیلن مورد
استفاده قرار می گیرد ،از سوی شرکت های معدود اروپایی صاحب
دانش آن مورد تحریم قرار گرفته و به ایران فروخته نشد .
متخصصان کشورمان در تالشی  10ساله موفق شدند به دانش تولید
این کاتالیست هایتک و تحریمی دست یافته و آنرا تجاری سازی
کنند .
اکنون شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران جزو معدود شرکت
های جهان است که دانش تولید این نوع کاتالیست را با عنوان
کاتالیست  SAC500بومی سازی کرده و اکنون صاحب الیسنس این
دانش است .
بیشتر بخوانید


افتتاح فاز نخست پتروشیمی میاندوآب شاید وقتی
دیگر!

(بازگشت به فهرست)
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به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مصطفی سید مصطفوی با بیان اینکه
تولید جوجه یک روزه تا پایان امسال به یک میلیون و  250هزار قطعه
خواهد رسید گفت :این در حالی است که ظرفیت ما تا پایان سال
تولید سه میلیون و  400هزار تن گوشت مرغ و دو میلیارد قطعه
جوجه یک روزه است ،اما تولید با ظرفیت کامل صورت نمیگیرد.
وی اضافه کرد :ساالنه  8میلیون تن واردات مواد اولیه به ارزش  2تا 2
ونیم میلیارد دالر برای مرغ داریها داریم این در حالی است که قیمت
نهادهها همچنان رو به افزایش است یعنی قیمت ذرت از  840تومان
در سال گذشته به متوسط کیلویی هزار و  300تومان در سال  97و
کنجاله سویا از کیلویی هزار و  600تومان در سال گذشته ،امسال به
کیلویی  3هزار و  300تومان افزایش یافته است در حالیکه اگر کنجاله
سویا به قیمت مصوب کیلویی  2هزار و  400تومان به دست ما برسد
مرغ هم با کیلویی  11هزار تومان به دست مصرف کننده خواهد
رسید.
سید مصطفوی گفت :با برنامه ریزیهای دولت تاکنون بارها متضرر
شدیم که نمونه آخر آن ضرر بیش از  700میلیارد تومانی تولید
کنندگان جوجه یک روزه در شش ماهه اول امسال بود که جبران
نشد ،اما این در حالی است که زیان خودرو سازان را جبران میکند.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود  800هزار شغل مستقیم در صنعت
مرغ داری و صنایع وابسته به آن و چند برابر آن نیز شغل غیر مستقیم
در این صنعت وجود دارد گفت :اگر دغدغه تامین مواد اولیه و برخی
افزودنیها و تنظیم بازار در کنار سیاستهای متزلزل صادراتی رفع
شود این صنعت و اشتغال موجود در آن همچنان پابرجا خواهد بود.
دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه کشور گفت :پیشنهاد ما
برای حل چالشهای موجود در صنعت مرغ داری استفاده از
استارتاپها برای تنظیم تولید و قیمت است اگرچه ما از این استارتاپ
برای تنظیم تولید و قیمت جوجه یک روزه استفاده کرده ایم و جواب
مثبت داشت ،اما می توان برای گوشت مرغ و سایر محصوالت کشاورزی

بولتن داخلی تولید ملی |31

هم از قابلیتهای این استارتاپ که توسط معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تولید شده استفاده کرد.
سید مصطفوی همچنین در پاسخ به این پرسش که تحریمها چه قدر
در روند کاری شما تاثیر گذاشته گفت :تحریمها در صنعت مربوط به
مواد غذایی تاثیری نداشته ،زیرا ما همچنان برخی نهادهها مانند ذرت
را از آمریکا ،برزیل و آرژانتین به راحتی وارد میکنیم حتی بخشی از
واکسن مورد نیاز در صنعت مرغ داری نیز از آمریکا وارد میشود تنها
مشکل موجود مربوط به نقل و انتقال پول است ،اما مهمترین دغدغه
ما در صنعت مرغ داری بی تدبیریها و سوء مدیریتها در تامین مواد
اولیه ،تنظیم بازار و قوانین و بخش نامههای متعدد است.
بیشتر بخوانید


التهابات ایجاد صفهای طوالنی دریافت گوشت مرغ
در بوشهر فروکش کرد

(بازگشت به فهرست)

تکلیف دولت به وزارت اقتصاد برای ترخیص سریع
محمولههای گوشت  +سند
(خبرگزاری تسنیم  6اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،دبیر هیئت دولت،
مصوبه هیئت وزیران در خصوص اختصاص یافتن ارز 4200تومانی
برای عرضه مناسب گوشت قرمز در کشور را به وزیر صنعت ابالغ کرد.
در اد امه این ابالغیه خطاب به وزارت اقتصاد آمده است ،با هماهنگی
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ترخیص گوشتهای وارداتی تسریع
کند.
وزارت کشور نیز مکلف شده از خروج غیرقانونی دام از کشور با جدیت
مراقبت و کنترل الزم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید


لزوم شفافسازی بانک مرکزی درباره بهانه ارزی
واردکنندگان

گوشت/امکان

ترخیص

80درصد

گوشتهای دپوشده وجود داشت
(بازگشت به فهرست)

ادعای معاون سازمان حمایت؛ امسال فقط ۲۸۰هزار تن
گوشت بازار از داخل تأمین شد
(خبرگزاری تسنیم  8اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،شهرام میرآخور ،معاون سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره با تمهیدات ویژه و خوبی که
برای تنظیم بازار گوشت انجام گرفته است گفت 5 :تیم در بازرسی و
نظارت مراحل عرضه ،انبارها ،سردخانه ها ،برخی از وادکنندگان و
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عرضه کنندگان و واسطههایی را که در بازار گوشت اخالل میکردند
شناسایی و با آنها برخورد کردند.
این مسئول افزود :التهاب بازار گوشت ناشی از کاهش داخلی تولید
گوشت بود ،نیاز بازار داخل به گوشت حدود  960هزار تن است که
امسال فقط  280هزار تن تأمین شد و با میزانی که تا اآلن واردات
گوشت داشتهایم باز هم  330هزار تن فاصله وجود دارد تا نیاز داخل
به تمامی تأمین شود و همین فاصله است که موجب ایجاد فساد و رانت
میشود بهویژه وقتی که کاالیی با ارز دولتی وارد میشود و درست به
همین دلیل است که نیاز به نظارت ویژه وجود دارد.
میرآخور با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تأمین میوه شب عید وجود
ندارد گفت :به دلیل حساسیتی که روی سیب و پرتقال بود این دو قلم
میوه بهاندازه کافی خریداری و ذخیره شده که در روزهای پایانی سال
با قیمتی که ستاد تنظیم بازار اعالم خواهد کرد توزیع خواهد شد.
بیشتر بخوانید




 22پروژه شهرداری گرگان با حضور استاندار گلستان
افتتاح و کلنگزنی میشود



5پروژه فرهنگی هنری در استان بوشهر تکمیل و
افتتاح شد

شرکت مرغک نخستین پرورش دهنده اجداد تخمگذار در ایران و
تامینکننده  65درصد جوجه یک روزه مادر تخمگذار کشور است که
دارای  9مزرعه مرغ مادر تخمگذار در کشور است.
شرکت مرغک به عنوان بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور با
ظرفیت جوجهریزی  80هزار قطعه مرغ مادر و با سرمایهگذاری 250
میلیارد ریال در زمینی به مساحت  92هزار متر مربع احداث شده
است.
این مجموعه دارای هشت سالن با دیواره ها و سقف عایق به مساحت
هر کدام  900متر مربع بوده و هر سالن ظرفیت پذیرش حدود 10
هزار قطعه مرغ مادر را دارا است.

 3راهکار ستاد تنظیم بازار برای پایاندادن به وضعیت
قرمز بازار گوشت



دالیل دپوی 17هزار تن گوشت قرمز در گمرک /توزیع
روزانه  250تن مرغ تنظیمبازاری در تهران



روزانه  150تن گوشت قرمز توسط  120شرکت به کشور
وارد میشود

(بازگشت به فهرست)

افتتاح بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور در
زنجان+تصاویر
(خبرگزاری تسنیم  13اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ،امروز با حضور معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و مسئوالن استانی بزرگترین
مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور افتتاح شد.
این پروژه که در  42کیلومتری آزادراه زنجان ـ قزوین قرار دارد؛ از
سال  95کلنگزنی و با گذشت مدت  2ساله این پروژه امروز با حضور
مقامات کشوری و استانی افتتاح شد.
ارزش به روز این پروژه  500میلیارد ریال است و برای  40نفر به شکل
مستقیم و  2هزار نفر به شکل غیر مستقیم اشتغالزایی میکند.
بیشتر بخوانید
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(بازگشت به فهرست)

آغاز به کار مزرعه کوثر ماکیان برای تولید بوقلمون،
بلدرچین و کبک با مدیریت جهادی یک زن
(خبرگزاری تسنیم  21اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان اقتصادی
کوثر ،زینب مهربخش با گرامیداشت یاد و نام شهید واالمقام ایرج
مهربخش ،به نقل کالم محبت آمیزی از پدر بزرگوار خود ،بیان داشت:
با توجه به اینکه پدر در  2سالگی من به مقام واالی شهادت نائل شد و
متاسفانه فرصت درک آن عزیز را نداشتم ،تنها خاطره ای که از وی
نسبت به بنده از بستگان نقل می شود آن است که ایشان ابزار عالقه
شدیدی به من داشته و این شعر را همواره زمزمه می کردند که:
سرفرازی امیر عربی
زینبی و به لقب زین أبی
کی فلک مثل تو اختر دارد
فخر مادر به تو دختر دارد
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مدیر مزرعه کوثر ماکیان گفت :فارم  2شرکت مرغک به پیشنهاد
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر جهت اجرای پروژه
پرورش ماکیان اعم از بوقلمون ،بلدرچین و کبک 15 ،آذر سال جاری
در اختیار اینجانب قرار گرفت؛ فرآیند آماده سازی طبق برآوردها سه
ماه به طول می انجامید که با همکاری مطلوب مدیریت و پرسنل
شرکت مرغک به صورت شبانه روزی و جهادی ظرف مدت  19روز
انجام شد.
وی افزود :پس از آماده سازی در مدت دو هفته کلیه تجهیزات مورد
نیاز خریداری و نصب شد ،به جهت توانمند سازی نیروی انسانی دوره
های مدیریت پرورش بوقلمون و بلدرچین بصورت فشرده درمزرعه
برگزار شد.
مهربخش اظهار داشت :اولین جوجه ریزی  10بهمن ماه به صورت گله
 7500تایی بلدرچین و در مرحله بعد گله  13هزار تایی کبک و سپس
در دوره دوم بلدرچین پرواری با تعداد  16هزار قطعه تأمین شد،
همچنین اول اسفند ماه جوجه ریزی به تعداد  1300قطعه بوقلمون
انجام شد و به فضل الهی  22اسفند ماه جاری  25هزار قطعه بلدرچین
تخم گذار به مزرعه ملحق خواهد شد.
مدیر مزرعه کوثر ماکیان بیان کرد :در ابتدای فعالیت ،رویکرد آزمایشی
بود ،امّا حسب دستور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر،
مرحله تولید را آغاز کردیم که قطعاً نیازمند برنامه ریزی گسترده تر
درفرآیندهای جوجه ریزی و تأمین اقالم مورد نیاز مزرعه می باشد و به
یاری خداوند گام های بعدی محکم تر و استوارتر برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد :نکته قابل تأمل در جریان فعالیت مزرعه کوثر ماکیان
پتانسیل دو رویکرد می باشد -1 :فعالیت اقتصادی  -2جنگ اقتصادی
است و معتقدم چنان چه تنها رویکرد فعالیت اقتصادی داریم پرورش
بوقل مون به لحاظ توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه مناسب ،در پیش
روی ماست و چنان چه مقصود جنگ اقتصادی است و ما سربازان آن،
پرورش هر سه پرنده جهت تأمین امنیت غذایی قشر آسیب پذیر و کم
درآمد جهت دسترسی آسان به منابع پروتئینی (به دلیل افزایش بیش
ازحد هزینه های تأمین گوشت دام) می تواند در دستور کار قرار گیرد.
مهربخش یادآور شد :در حال حاضر در حوزه اشتغال زایی در مزرعه
کوثر ماکیان  12نفر به صورت مستقیم و  20نفر به صورت غیر
مستقیم مشغول به کار شده اند.
وی با اشاره به انگیزه خود برای پذیرش این مسئولیت به عنوان یک
بانو گفت :هدف از قبول مسئولیت و مدیریت مزرعه کوثر ،تحقق این
بیان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است که می فرمایند ":سالیق
مختلف و هر کسى که احساس می کند توانایى دارد ،بیاید وسط
میدان " (بیانات در دیدار مردم قم  )19/10/93و در پی آن اشاره می
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کنند که مدیران باید بی حوصلگی را کنار گذاشته و فعالیت شبانه
روزی کنند؛ من نیز احساس مسئولیت کردم و در این عرصه تمام
تالش خود را جهت هستی پذیری کالم رهبر عظیم الشأن در شرایط
جنگ اقتصادی به انجام رسانده و امیدوارم به عنوان سربازی
کوچک در این جنگ به درستی ایفای نقش کنم.
زینب مهربخش در خصوص مسأله اشتغال و امور خانواده بیان کرد:
من معتقدم که اولین وظیفه زن انجام درست وظایف در جایگاه مادری
و همسری است ،بعد از آن جایگاه اجتماعی او؛ بنده وقتی با تمام
مشغالت کاری وارد محیط خانواده می شوم ،تنها مسئولیتی که بر
دوش می کشم ،وظیفه فرزندداری و همسرداری است و تمام سعی
خودم را برای تحقق بی کم و کاست این امر انجام می دهم.
مدیر مزرعه کوثر ماکیان گفت :پرورش بلدرچین بستری مناسب،
مطلوب و توجیه پذیری از نظر اقتصادی برای ایجاد کارآفرینی به
عنوان مشاغل خانگی است؛ به واسطه ویژگی هایی چون فضای مورد
نیاز کم ،بازده زمانی کوتاه مدت و میزان کم سرمایه گذاری ریالی و
مقاومت باالی این پرنده نسبت به بیماری ها به دلیل طبیعت وحشی
آن ،کامالً برای مشاغل خانگی قابل استفاده می باشد.
مهربخش د ر ادامه افزود :مزرعه کوثر ماکیان می تواند برای عالقه
مندان به حوزه پرورش طیور تخمگذار و گوشتی و یا توسعه این کسب
و کار ،دوره های کوتاه مدت را برگزار کند و توانایی تأمین
وعرضه تخم نطفه دار و خوراکی ،جوجه یکروزه و حتی گله مولد برای
این دسته از متقاضیان را خواهد داشت.
وی اظهار داشت :با محاسبه  70درصدی از میزان  25هزار تایی
بلدرچین تخمگذار در مزرعه کوثر ماکیان ،می توان پس از  35روز به
صورت روزانه  17هزار تخم خوراکی یا نطفه دار بلدرچین را تولید
کرد.
زینب مهربخش در خصوص سرانه تولید جهانی  400میلیون قطعه
بوقلمون در سال گفت :از این میزان 50 ،میلیون آن در آلمان36 ،
میلیون در انگلستان و مابقی در آمریکا و رژیم صهیونیستی تولید می
شود و بزرگترین مصرف کننده گوشت بوقلمون در جهان آمریکاست،
در صورتی که سرانه ساالنه جوجه ریزی بوقلمون در ایران تنها  2الی
 3میلیون قطعه می باش د که این میزان از جوجه ریزی و تولید ،نتیجه
کم کاری در حوزه پرورش بوقلمون است؛ این در حالی است که بازده
زمانی بهره برداری از گوشت بوقلمون 100 ،الی  120روز می باشد که
در هر دوره سه ماهه می توان  90تن گوشت را عرضه کرد.
وی در پایان از حمایت ها و اعتماد مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر،
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و مدیرعامل شرکت

شماره  108بهمن 96

توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر در طول دوره خدمت و
فعالیت خود در خانواده بزرگ سازمان تشکر و قدردانی کرد .
زینب مهربخش متولد  1363در تهران و فرزند شهید ایرج مهربخش
که در عملیات کربالی  ،5شلمچه سال  65به مقام واالی شهادت نائل
شدند می باشد ،وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته
مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد در
رشته  MBAاز دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز و از سال ،95
طلبه سطح  3حوزه علمیه جامعه الزهرا قم است .مهربخش متربی
خانواده ای ایثارگر با دو شهید ،یک جانباز  70درصدی اعصاب و روان
و یک جاوید األثر بوده که با تکیه بر توانایی های تخصصی و مهارتی
خود از سال  1392تاکنون در حال خدمت به عنوان عضو هیأت مدیره
شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر می باشد .وی
مسئولیت های عدیده ای همچون معاون تولید و معاون تحقیق و
توسعه شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر را بر عهده
داشته و مدیریت پروژه های"بازسازی کارخانه آرد نشاسته یاسوج"،
"بومی سازی تِرولی سِتِری جهت اخذ الیسنس از شرکت پیترسایم
بلژیک تا تولید انبوه آن" را قبول وظیفه کرده و در حال حاضر
مدیریت مزرعه کوثر ماکیان را عهده دار می باشد( .بازگشت به
فهرست)

واردات  ۹۰هزار راس گوسفند زنده بزودی؛ آنقدر گوشت و
مرغ عرضه میکنیم که ارزان شود
(خبرگزاری تسنیم  21اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،حمید ورناصری افزود :عرضه گوشت مرغ
به صورت تازه و منجمد در شهر تهران ادامه دارد و گوشت مرغ
منجمد به هر میزان که الزم باشد در سطح میادین با برنامه ریزی
درست توزیع میشود و این روند را ادامه خواهیم داد.
وی گفت :عرضه گوشت مرغ گرم را افزایش دادیم تا در دسترس مردم
باشد ،مردم میتوانند هر کیلو گوشت مرغ تازه را از سازمان میادین به
قیمت  11هزار و  500تومان خریداری کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود :امروز در تهران باالی
 200تن گوشت مرغ در سطح میادین عرضه شد در حالی که روزهای
قبل  130تا  140تن عرضه داشته ایم.
وی گفت :این روند تا پایان تعطیالت ادامه خواهد داشت ،استمرار این
عرضه متناسب با شرایط قیمت در بازار است و تا هر زمانی که بازار
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کشش داشته باشد و شرایط قیمتی متعادل شود این توزیع گوشت با
نرخ  11هزار و  500تومانی ادامه دار خواهد بود.
ورناصری گفت :طبیعی است وقتی قیمت مرغ کاهش پیدا کند دیگر
نیازی به توزیع مرغ منجمد نخواهد بود.
وی افزود :حتما توزیعها در این سطح اثرگذار بوده و ما در دو ماه
گذشته چیزی حدود  30هزار تن گوشت گرم عرضه کرده ایم که در
مقطع قبل قیمت به  9800تومان رسیده بود و در یک ماه اخیر هم تا
امروز به  11500تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :یک سری نوساناتی
در پایان سال اتفاق میافتد که به خاطر افزایش تقاضا است.
ورناصری افزود :عرضه حدود  200تن مرغ گرم در میادین و افزایش
عرضه مرغ منجمد حتما اثر خود را بر روی قیمتها در روزهای آینده
خواهد گذاشت و مردم میتوانند مرغ منجمد را به ازای هر کیلو
 10500تومان و مرغ گرم را  11هزار و  500تومان خریداری کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود :عددی که سازمان
حمایت برای قیمت گوشت مرغ گرم اعالم کرده است  11هزار و 500
تومان است و ما به دنبال این هستیم که قیمت را به این عدد نزدیک
کنیم.
وی در خصوص گوشت قرمزهم گفت :واردات گوشت قرمز از
کشور های مختلف در حال انجام است عالوه بر آن دام زنده هم در
حال واردات است که تا پایان همین هفته واردات گوسفند زنده را با
کشتی خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود :اولین محموله
گوسفند زنده که  50هزار راس است تا پایان این هفته وارد میشود و
در مراحل بعدی حدود  90000راس وارد خواهد شد.
ورناصری ادامه داد :با واردات این دامهای زنده و عرضه آن ،کاهش
قیمت گوشت قرمز را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه در یکی دو روز
گذشته هم ثبات نسبی قیمت گوشت قرمز را در بازار شاهد بودیم.
وی افزود :تعیین قیمت این گوشتها بر مبنای اعداد و ارقامی است که
سازمان حمایت اعالم میکند و با یک سود حداقلی برای واردکنندگان
است که در حال حاضر چیزی حدود  42هزار تومان است و ممکن
است افرادی قیمتهایی را طرح کنند که اطالعی از عملیات واردات
گوشت را نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص اینکه آیا همه
افراد میتوانند به واردات گوشت اقدام کنند ،افزود :برمبنای ضوابط و
مقرراتی که اعالم شده برای ثبت سفارش و دریافت مجوزهای
بهداشتی افراد متقاضی میتوانند به معاونت توسعه بازرگانی وزارت
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صنعت ،معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی
مراجعه کنند.
ورناصری گفت :واردکنندگان گوشت گوسفند حدود  170شرکت است
و تعدادی هم گوشت گوساله وارد میکنند که در مجموع حدود 260
شرکت تا االن واردکننده گوشت قرمز هستند ،طبیعی است که برخی
از این شرکتها ممکن است از توان و ظرفیت باالتر و سابقه بیشتری
برخوردار باشند و برخی دیگر از شرکتها تازه وارد و توان آنچنانی
نداشته باشند ،ولی در مجموع همه این  260شرکت صالحیت واردات
این کاال را دارند.
وی در ادامه گفت :امسال تقریبا دو برابر سال قبل گوشت گوسفند
تامین کرده ایم ،واردات گوشت گوساله هم تقریبا معادل سال گذشته
بود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص تولید و عرضه
گوشت مرغ هم گفت :آمار جوجه ریزی ما نشان میدهد که در دی و
بهمن امسال چیزی حدود  120میلیون قطعه جوجه ریزی داشته ایم
که در قیاس با سال قبل که  104میلیون قطعه بود ،افزایش تولید را
شاهد بوده ایم.
ورناصری افزود :وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تامین این اقالم را بر
عهده دارد و باید سیستم نظارتی کار خود را به خوبی انجام دهد.
(بازگشت به فهرست)

خدمات
تقویت ترانزیت کاال با کشورهای آسیای میانه از طریق
راهآهن قزوین-رشت
(خبرگزاری تسنیم  4اسفند )97

عباس قربانعلی بیک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم درباره راهآهن قزوین-رشت ،اظهار کرد :بحث ساخت این
راهآهن سالهای متمادی مطرح بوده که خوشبختانه به اتمام رسیده و
قرار است به زودی به بهرهبرداری رسمی برسد.
وی بیان کرد:این خطآهن ما را به یک استان شمالی پر تردد متصل
میکند و یکی از مزیتهای بارز آن بحث تقویت فرصت ترانزیتی با
کشورهای آسیای میانه به ویژه روسیه است.
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وی افزود :بخش زیای از بار ترانزیتی از مسیر شمال-جنوب جابجا
می شود و این کریدور مزیت ممتازتری نسبت به کریدور شرق به غرب
دارد.
کارشناس اقتصاد حملونقل یادآور شد :با اقدامات روسیه و چین و
کشورهای آسیای میانه بیش از  90درصد بار چین به اروپا از مسیر
شمال دریای خزر عبور میکند و ما در این مسیر خیلی از زیرساختها
استفاده نکردهایم.
قربانعلیبیک تصریح کرد :مزیت عمده از جهت کریدور ترانزیتی
شمال-جنوب برای هند و امثال آن مهم است .راه آهن قزوین-رشت
در کریدور شمال-جنوب چه به صورت ریلی -دریایی -ریلی و چه
به صورت ریلی جادهای -ریلیدر بحث جابجایی بار ترانزیتی تاثیر
بسیار خوبی در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد :با اتصال ریلی قزوین-رشت جابجایی کاال به صورت
ریلی-دریایی -ریلی با ظرفیت بسیار باالیی در حملونقل و ترانزیت
نقشآفرینی خواهد کرد .در ادامه نیز با افتتاح خط ریلی رشت-آستارا
مسیر ریلی از بندرعباس تا روسیه و از آنجا به کشورهای شمالغربی
اروپا برقرار میشود.
وی همچنین با بیان اینکه حملونقل ریلی در  5سال اخیر یکی از
درخشانترین دورههای خود را پشت سر گذاشته و مسئوالن مربوطه
بحث سرمایهگذاری در حوزه ریلی را با اعتقاد به آن دنبال
کردهاند.در واقع در مدت یاد شده راهآهن توسعه خوبی داشته و حرف
و عمل دستاندرکاران نسبتا در حوزه ریلی خوب بوده است.
بیشتر بخوانید


تکمیل قطار شهری هشتگرد برای اتصال به تهران در
اولویت است

(بازگشت به فهرست)

بندر چابهار محدودیتی برای پذیرش کشتی های غول پیکر
ندارد
(خبرگزاری تسنیم  6اسفند )97

توسعه ترافیک دریایی مسافری دریایی تبدیل چابهار به دروازه ملل و
توسعه تعامالت زیستمحیطی و منطقهای تجسس و نجات دریایی در
دریای عمان توسعه دادیم وی تصریح کرد برای توسعه چابهار در حوزه
زیرساخت های عمرانی و تجهیزاتی  203هکتار از سه سال در پس
کرانه ها انجام شده ضمن اینکه پنج اسکله در فاز  1به تعداد اسکلهها
اضافه شد همچنین در حال حاضر برای درافت اسکلههای بندر چابهار
 16.5متر طراحی شده است.
وی بیان کرد :در حال حاضر با توجه به زیرساختهای موجود در بندر
چا بهار هیچ محدودیتی برای پذیرش کشور غول پیکر سوپرپاناماکس
وجود ندارد ضمن اینکه محدودیت فصلی نیز برای پهلوگیری کشتی ها
در بندر چابهار نداریم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان از خرید 30
دستگاه تجهیزات استراتژیک از جمله هشت دستگاه مکنده غالت برای
توسعه زیرساختهای بندر چابهار خبر داد و گفت :ظرفیت مکنده های
غمناک برای تخلیه  600تن در ساعت است.
آقایی با یادآوری اینکه از سال گذشته تاکنون  9کشتی حامل محموله
های ترانزیتی افغانستان در زمان کوتاهی در بندر چابهار تخلیه و
منتقل شده است افزود :در  12سال اخیر بیشترین تخلیه و بارگیری
کاال با حدود  2میلیون تن طی  11ماه امسال صورت گرفته است.
وی با بیان این که امیدواریم بندر چابهار پیوند دهنده خوبی برای
کشورهای منطقه باشد اظهار کرد :فرصت های سرمایه گذاری بسیار
خوبی در بندر چابهار برای کشورهای مختلف از جمله هندی ها وجود
دارد که می توان به تکمیل فاز  2توسعه بندر چابهار بحث های نفتی و
پتروشیمی کارخانه بسته بندی و پردازش و توسعه فازهای  4و 5
اشاره کرد آقایی تأکید کرد یکی از اهداف ما کمک به جابجایی کاال به
افغانستان است بندر چابهار به لحاظ رقابتپذیری یکی از بهترین مسیر
ها برای صادرات مواد معدنی این کشور است.
به گزارش تسنیم قرار است تا ساعاتی دیگر تجهیزات استراتژیک بندر
چابهار با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری
برسد.
بیشتر بخوانید


بهره برداری از تجهیزات استراتژیک بندر چابهار با
حضور وزیر راه/تخلیه و بارگیری اولین محموله
صادراتی افعانستان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بهروز آقایی در حاشیه
بازدید  50رسانه داخلی و خارجی از بندر چابهار در آستانه بهره
برداری از تجهیزات استراتژیک این بندر و همچنین روز چابهار اظهار
کر :بندر چابهار را بر اساس چهار فاکتور ارتباط مزیت و ترافیک بار
شماره  108بهمن 96

(بازگشت به فهرست)
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بخش خدمات و اهمیت آن در رونق اقتصاد /اشتغال در
بخش خدمات کم کیفیت بوده است
(خبرگزاری تسنیم  8اسفند )97

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بخش خدمات اقتصاد
که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته ،بعد
از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)،
جایگاه مناسبی در دهه های اخیر به خود اختصاص داده که در عصر
حاضر برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته نیز یاد می کنند.
بیشتر بخوانید


معاون وزیر کار :اشتغالزایی فرمانده ندارد /شغلهای
ایجادشده ملموس نیست



وزارت کار :آمار قابل استناد درباره اشتغال غیررسمی
نداریم

در این منظر برای شناخت اقتصاد خدمات باید به تعریف مشخصی از
این بخش بپردازیم .این تعریف می تواند عامل مهمی در آشنایی و
شناخت از فاز سوم توسعه باشد که هدف تعیین مرزبندی های
مناسب و بیان برخی ویژگی های اساسی این بخش است ،البته در
میان نظریات و دیدگاه های مختلف در مرزبندی های این بخش
اختالفاتی وجود دارد ولی اکثر دیدگاه ها دارای ویژگی های مشترک
اساسی هستند.
به مجموعه فعالیت های نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در
زمان واحد بوده و در معامله ،مالکیت چیزی را به دنبال ندارد ،خدمات
گویند» .از ویژگی های دیگر این بخش می توان به ناهمگونی ،گستره
وسیع آن ،اینکه کیفیت خدمات را نمی توان براساس تنها خروجی آن
بررسی کرد و تمامی جزئیات فرآیند ارائه خدمت به مشتری می تواند
در تعیین کیفیت این بخش موثر باشد.
بر اساس آمارهای جهانی در سال های اخیر حدود  80درصد از ارزش
افزوده کل در برخی از کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات بوده
است و رشد ارزش افزوده این بخش نسبت به بخش کاالیی دارای
سرعت بیشتری می باشد و حدود 70درصد از  GDPبرخی از
کشورهای توسعه یافته حاصل این بخش بوده است .در بخش تجارت
نیز می توان به سهم  25درصدی از تجارت این بخش در سال،2011
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از کل تجارت جهانی که به عقیده برخی با توجه به سرعت رشدی که
در تجارت این بخش وجود دارد ،می توان گفت تا سال 2020سطح
تجارت خدمات می تواند هم سطح تجارت کاال باشد.
در مورد بخش خدمات ایران نیز می توان گفت که در سال های اخیر
نیمی از تولید ناخالص داخلی در این بخش بوده و ارزش افزوده آن
حدود  8.54درصد از کل  GDPدر سال 1391می باشد.
صنایع خدماتى در کشورها به ویژه در کشورهاى کمتر توسعه یافته در
حال افزایش است و حدود  45درصد تولید ناخالص داخلى را به خود
اختصاص داده اند .بخش خدمات به دلیل پتانسیل اشتغال زایى که
دارد نسبت به بخش های دیگر مانند کشاورزى یا تولید صنعتى رشد
بیشتری مى یابد .برای کشوری مانند نیجریه این میزان در حدود 39
درصد و کشور هنگ کنگ تا  89درصد تولید ناخالص داخلى را شامل
مى شود.
در کشور ایران نیز بخش خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است .هم
در بخش خدمات و هم در بخش گردشگری و چه در بخش حمل و
نقل به دلیل داشتن یک موقعیت مناسب جغرافیایی و دسترسی به آب
های آزاد بین المللی ،گستردگی جغرافیایی ایران و قرارگیری کشور در
مسیر دو قطب عظیم اقتصادی جهان یعنی اتحادیه اروپا و شرق و
جنوب شرق آسیا و با توجه به حجم مبادالت تجاری بین آن ها در
کنار وسعت جغرافیایی کشور که دور زدن کشور را تا حدودی
غیراقتصادی می نماید ،مزیت اساسی کشور محسوب می گردد.
*بخشی از اشتغال ایجاد شده خدمات کم کیفیت هستند
عیسی منصوری ،معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزیر کار بااشاره به
اینکه بخش عمده ای از اشتغال حوزه خدمات بیکیفیت وناپایدار
است ،گفت:فناوری اطالعات بیکارترین فارغ التحصیالن دانشگاهی را
به خود اختصاص می دهد.
وی با اشاره به سهم باالی ظرفیت های اشتغال بخش کشاورزی گفت:
بخش های صنعت و خدمات نیز عمده فعالیت های اقتصادی دارای
ظرفیت اشتغال را به خود اختصاص می دهند .
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سهم بیش از 70
درصدی بخش خدمات در اشتغالزایی گفت :البته بخش عمده ای از
اشتغال ایجاد شده در فعالیت های اقتصادی بخش خدمات کم کیفیت
هستند و در بنگاه های غیررسمی و خرد رخ داده است ،بنابراین 700
هزار شغلی که به استناد آمار مرکز آمار در حوزه خدمات ایجاد شده
است کامال درست است ،اما این میزان اشتغال ایجاد شده صرفا پایدار
و با کیفیت نیست؛ ضمن اینکه نمی تواند متناسب با نیاز بازار کار فارغ
التحصیالن باشد .
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منصوری ادامه داد :وقتی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور متمرکز
بر بخش خدمات است بنابراین اگر سیاست های بازار کار را معطوف به
این بخش از اقتصاد نکنیم فعالیت های اقتصادی بخش خدمات از
جنس توزیعی میشود لذا باید اشتغال بخش خدمات مولد باشد چرا
که خدمات غیرمولد نمی تواند ارزش افزوده ایجاد کند.
در حال حاضر ،دو سوم فعالیت هاى اقتصادى را بخش خدمات به خود
اختصاص داده است .رشد روز افزون تجارت در بخش خدمات نسبت
به تجارت کاال سریع تر انجام می شود و عالوه بر این ،بیشترین نیروى
کار در این بخش شاغل هستند که می توان به اشتغال  48درصدی از
اشتغال کل ایران در این بخش اشاره کرد .خدمات بخش مهمى از
اقتصاد جهان خصوصاً ،کشورهاى در حال توسعه را تشکیل مى دهد.
اما اگر به اعتقاد بخشی از کارشناسان اشتغال در خدمات احساس نمی
شود به دلیل این است که اشتغال در بخش خدمات مولد نبوده
است،باید به سمتی پیش رویم که اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات
مولد و ارزش آفرین باشد( .بازگشت به فهرست)

166امین برند بانکی برتر جهان بین  500برند برتر بانکی دنیا قرار
گرفت.
بانکپاسارگاد طبق ارزیابیهای مؤسسه بنکر ،در سالهای ،2010
 2015 ،2014 ،2013 ،2012و  2016میالدی موفق به کسب عنوان
بانک سال ) (Bank of the Yearجمهوری اسالمی ایران شد.
همچنین بانک پاسارگاد توسط این مؤسسه در سالهای 2014 ،2013
 2016، 2015 ،و  2017میالدی ،به عنوان بانک برتر اسالمی
)(Islamic Bank of the Yearجمهوری اسالمی ایران انتخاب
شد( .بازگشت به فهرست)

متفرقه
یادداشت| اینستکس ،راه دور زدن تحریم است یا ابزار
تحریم؟
(خبرگزاری تسنیم  5اسفند )97

بانکپاسارگاد در بین  ۵۰۰برند برتر بانکی دنیا در سال
 ۲۰۱۹قرار گرفت
(خبرگزاری تسنیم  14اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابطعمومی بانک پاسارگاد ،در
این رتبهبندی که ساالنه توسط نشریه بنکر ) (The Bankerو
مؤسسه معتبر برند فایننس ) (Brand Financeصورت میگیرد،
برای ارزشگذاری برند بانکها از روش تنزیل جریان ورودی آتی
داراییهای فکری و برند ) (Royaltiesجهت محاسبه ارزش خالص
فعلی آن ) (Net Present Valueاستفاده میشود .بر این اساس
بانکپاسارگاد موفق شد به جهت عملکرد درخشان خویش در سالهای
گذشته ،در زمره  500برند برتر بانکی جهان قرار گیرد.
پیش از این نیز بانکپاسارگاد در سال  2015و در اولین سال حضور
خود در این رتبهبندی طبق ارزیابیهای صورت گرفته از طرف این
نشریه موفق شد در رتبه  328بین  500برند برتر بانکی دنیا قرار
گیرد .در سال  2017این بانک عالوه بر اخذ رتبه  175بین  500برند
برتر بانکی دنیا ،به عنوان تنها بانک ایرانی در میان  10برند برتر بانکی
خاورمیانه نیز انتخاب شد .در سال  2018بانکپاسارگاد به عنوان
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خبرگزاری تسنیم ،پس از خروج آمریکا از برجام ،کشورهای اروپایی که
نشان میدادند عالقهمند به حفظ برجام هستند ،وعده دادند تمهیداتی
را به کار گیرند تا منافع ایران از برجام حفظ شود .از این رو کمیسیون
اروپا در  28اردیبهشتماه  ،97طی بیانیهای متعهد شد تأثیر
تحریمهای آمریکا بر تجارت کشورهای اروپایی با ایران را کاهش داده و
اقداماتی را جهت حفظ روابط تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و
ایران انجام دهد .در راستای همین وعده بود که گروه  1+4در اوایل
مهرماه از ایجاد سازوکار جدیدی موسوم به  SPVخبر دادند .مهمترین
هدفِ کانال ویژه مالی ،تسهیل دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از
فروش نفت و تسهیل واردات کاالهایی بود که آمریکا به طور یکجانبه
تحریم کرده بود .کشورهای اروپایی پس از چند ماه تعلل ،باالخره در
 11بهمن ،این کانال ویژه مالی را به طور رسمی ثبت کردند.
بیانیه وزرای خارجه سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان پس از ثبت این
کانال مالی نشان میدهد اینستکس (ابزار پشتیبان مبادالت تجاری) ،از
هدفِ اولیه خود بسیار فاصله گرفته است و نه تنها ابزاری جهت دور
زدن تحریمهای آمریکا نیست ،بلکه به دنبال مؤثرتر کردنِ تحریمهای
آمریکاست .توجه به نکات زیر این موضوع را روشنتر میکند:
تبعیت اینستکس ،از تحریمهای آمریکا!
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 .1اگرچه در بخشی از بیانیه اروپا ،تصریح شده است که اینستکس از
تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل ـ و نه تحریمهای یکجانبه
آمریکا ـ تبعیت میکند ،اما محدود کردنِ دامنه فعالیت این سازوکار به
اقالم دارویی ،کاالهای پزشکی و کاالهای کشاورزی و غذایی نشان
میدهد ،آنچه در عمل اتفاق میافتد ،تبعیت از تحریمهای یکجانبه
آمریکاست .به عبارت دیگر ،کانال ویژه مالی که قرار بود تحریمهای
آمریکا را دور بزند ،حاال فقط در دایره تحریمهای آمریکا فعالیت خواهد
کرد و آورده ویژهای برای ایران نخواهد داشت .تنها در صورتی میتوان
پذیرفت که اروپا صادقانه به دنبال حفظ برجام است که با بخش
تحریمی اقتصادِ ایران تعامل کند.
شرط همکاری با  FATFبرای مؤثرتر کردنِ تحریمهای آمریکا
 .2در بخشی از بیانیه مذکور تأکید شده است که اجرای این سازوکار
تحت باالترین استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و
مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت میگیرد .در نگاه نخست ممکن
است چنین به نظر برسد که انتظارِ اروپا از ایران برای اجرای همه
عناصر برنامه اقدام  FATFـ که در بیانیه مزبور به آن تصریح شده
است ـ در راستای اجرای همین استانداردهاست اما چنین تصوری به
هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا:
الف) بر اساس بیانیه سه کشور اروپایی ،سازوکار اینستکس بر اقالم
بشردوستانه (دارو ،تجهیزات پزشکی و مواد کشاورزی و غذایی) تمرکز
دارد و هیچ یک از اقالمِ دارای کاربرد دوگانه (هستهای  -غیر هستهای
و نظامی – غیر نظامی) را شامل نمیشود .بنابراین نیازی به شناسایی
دقیقِ ذینفع نهایی وجود ندارد.
ب) رعایت استانداردهای پولشویی نیز در جایی موضوعیت پیدا میکند
که احتمال برود منشأ پول ،یک فعالیت مجرمانه مانند قاچاق باشد ،در
حالی که در سازوکار مزبور ،منشأ پول ،درآمدهای حاصل از فروش
نفت ایران است که هیچ ابهامی در غیرمجرمانه بودنِ آن نیست.
ج) از سوی دیگر با توجه به این که سازوکار اینستکس ،فقط نقش یک
اتاق پایاپای برای تسویه مبادالت تجاری ایران را فراهم میکند و پولی
به ایران پرداخت نمیشود ،موضوعِ اتهام تأمین مالی تروریسم نیز
اساساً منتفی خواهد بود.
بر این اساس روشن میشود که انتظار اروپا از ایران مبنی بر اجرای
کامل همه عناصر برنامه اقدام  ،FATFبه ویژه پیوستن به دو
کنوانسیون پالرمو و  ،CFTهیچ مبنای فنی نداشته و یک خواستهی
کامالً سیاسی است.
هدف اروپا از اینستکس ،گرفتنِ امتیازات بیشتر است

اجرای برنامه اقدام  FATFسبب خواهد شد تراکنشهای مالی افراد و
شرکتهای ایرانی در داخل کشور برای طرفهای خارجی شفاف شده
و امکان شناسایی دقیقِ افراد و نهادهای در ارتباط با بخشهای
تحریمی برای امریکا فراهم شود .از این رو تحریمها دقیقتر شده و
امکان دور زدنِ تحریم از بین میرود و نظام مالی ایران بیش از پیش
در مقابل تحریمهای آمریکا آسیبپذیر خواهد شد.
از سوی دیگر با ایجاد شفافیت در تراکنشهای مالی داخل کشور،
بخشِ غیر تحریمی از همکاری با بخش تحریمی سر باز میزند و عمالً
خودتحریمی در کشور شکل خواهد گرفت .بنابراین همکاریِ ایران با
 ،FATFسبب مؤثرتر شدنِ تحریمهای امریکا علیه ایران شده و
فشارهای تحریم را مضاعف میکند .تنها در این صورت است که اروپا و
آمریکا میتوانند ف شارهای اقتصادی را علیه ایران باال برده و امتیازهای
دیگری از ایران بگیرند .بر اساس اظهارات مقامات اروپایی در ماههای
اخیر ،امتیازهایی که آمریکا و اروپا به دنبال آن هستند ،محدود کردنِ
فعالیتهای موشکی و منطقهای ایران است .بر این اساس روشن
میشود اروپا نه تنها ارادهای برای حل مشکل تحریم ایران ندارد ،بلکه
با تحمیل شرط همکاری با  FATFعمالً به دنبال مؤثرتر کردنِ
تحریمهای آمریکا علیه ایران و گرفتنِ امتیازات بیشتر است.
بیشتر بخوانید


بانک مرکزی :شرکت متناظر با اینستکس را بهزودی
معرفی میکنیم

(بازگشت به فهرست)

نقش آفرینی بسیج در توسعه اقتصادی
(خبرگزاری تسنیم  5اسفند )97

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیاصغر شهبازی رئیس سازمان بسیج
مهندسین صنعتی دربرنامه تیتر امشب از دومین جشنواره سرآمدان
فناوری و صنعت گفت و افزود 5 :وزارتخانه و یک سازمان دولتی در
اجرا و برپایی این جشنواره سهیم بودند.
او ترویج فرهنگ تفکر ناب بسجی را از اهداف این جشنواره نام برد و
گفت :حدود  2هزار طرح از سراسر کشور از  53هزار مهندس دریافت
شده است که  280طرح در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

اما چرا اروپا این قدر اصرار دارد ایران برنامه اقدام  FATFرا به طور
کامل اجرا کند؟
شماره  108بهمن 96

بولتن داخلی تولید ملی |40

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی اظهار امیدواری کرد نمایش
توانمندی ها بتواند راهگشای مشکالت اقتصادی و بکارگیری مناسب
ظرفیت ها باشد.
شهبازی افزود :بسیج در امتداد دستگاه های حاکمیتی است و قرار
نیست نقش و جایگاه هیچ دستگاهی را بازی کند .قرار است سرمایه
های اجتماعی را به کمک دستگاههی حاکمیتی بیاورد.
علی اصغر شهبازی افزود :در این جشنواره از سه طرح جهاد و روشنایی،
صنعت یاب و شبکه اجتماعی رونمایی شد.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی با بیان اینکه کشور در یک
جنگ تمام عیار اقتصادی است ،افزود :بسیج در قدم اول باید اشراف
اطالعاتی و آسیب شناسی در حوزه اقتصاد داشته باشد.
از توسعه مدیریت دانایی و اشراف اطالعاتی روی  4موئلفه دانش،
مهارت ،تکنیک وابزار و تجهیزاتی است.
او به نگاه به درون و واقف بودن به داشته های خود اشاره کرد و افزود:
باید توانمندی ها و ظرفیت ها مشخص شود وقتی مشکالت حل می
شود یعنی جوانان به کارگرفته شده اند.
علی اصغر شهبازی افزود :اگر بتوانیم از ظرفیت های جوانان استفاده
کنیم فرمایشات رهبری محقق خواهد شد.
وی از غیر فعال بودن  31هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت :با تالش
مهندسین بسیجی  70واحد کوچک و بزرگ احیا شده است.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی گفت :برخی از واحد های
صنعتی ما به دلیل یکپارچه نبودن صنعت در کشور ،علمی نیستند.
علی اصغر شهبازی از رایزنی با نمایندگان مجلس برای حضور و استفاده
از مهندسین صنعتی گفت و افزود :باید از ظرفیت های خدادادی و
انسانی کشور به شکل مطلوبتری استفاده شود.
وی به ظرفیت تولید برق خورشیدی و برداشت معادن پرداخت و افزود:
سازمان بسیج مهندسین صنعتی می تواند در این موارد صنعتی عالوه
بر مشاوره های صنعتی به طراحی و آموزش آکادمیک بپردازد.
در برخی از استان ها بیش یک کلنیک صنعتی وجود دارد که پایش
 15هزار واحد صنعتی در دستور کار  50کلنینک تخصصی صنعتی
قرار گرفته است.
او افزود :هر بسیجی در طول ماه می تواند ساعاتی را در اختیار سازمان
بسیج مهندسی باشد.
وی به عملکرد و مقایسه مدیران سال های جنگ تحمیلی و دفاع
مقدس با مدیران سال های اخیر پرداخت و گفت :مدیران جهادی
جلوتر از بقیه هستند و در کارهای جهادی از خودشان شروع می
کنند.

او با بیان اینکه هنوز به توانایی ها و ظرفیت های داخلی باور نداریم
گفت :صنایع هوا و فضا ،سلول های بنیادین و هسته ای سه صنعتی
است که درآن پیشرفت قابل توجهی کرده ایم و تحریم ها نیز به آن
سرعت داده است اما در اجرای طرح های اقتصادی فعالیت چندانی
نداشته ایم.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری هم با اشاره به 58
هزار عضور این سازمان در کشور گفت :برای استفاده از ظرفیت
مهندسین اعضاء به  7گروه تخصصی تقسیم شده اند.
محمود ایلخان گفت :گروه های تخصصی متناسب شرایط محلی و
منطقه ای در بررسی و حل مسائل و مشکالت استان ها و مناطق
مختلف حوزه خود فعالیت می کنند.
ایلخان به حل مسائل آب و حاشیه نشینی اشاره کرد و گفت :طرح ها
و پیگیری های گروه های مهنسی مستمر و دائمی است.
او با بیان اینکه بسیح با حضور آحاد مردم معنی پیدا می کند ،گفت:
بسیج در حوزه های مختلف حضور و شرکت دارد.
ایلخان با بیان اینکه حضور مردم برای حل مشکالت مردم است افزود:
بسیح یک نیروی مردمی است که مانع از خدمات دولتی و سازمان
های دیگر نمی شود.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری از حوزه مسکن و
تسریع در ساخت و ساز مناطق کمتر برخوردار گفت و افزود :ما در
کنار مردم و ارگان ها هستیم که موظف به انجام رسالت خود هستند.
محمود ایلخان گفت :انتظار داریم مجلس از مهندسین بسیجی استفاده
و فراخوانی کند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری از دو محور نیروی
انسانی مستعد و کارآمد و دیگری فرصت های مالی خوب نام برد و
افزود :بر اساس توافقنامه با مراکز فنی حرفه ای مهندسین ما با
آموزش های کاربردی در کنار تحصیالت دانشگاهی و آکادمی از بهره
وری بیشتری در چرخه صنعت و عمرانی کشور استفاده شود.
او گفت :بسیج بستری برای حضور مردم است.
محمود ایلخان با بیان اینکه ایجاد روحیه جهادی در بین مدیران کشور
تزریقی نیست ،گفت :فضا و روحیه مطالبه گری مدیران را پای کار می
آورد.
او با بیان اینکه عرصه های اقتصاد مقاومتی کمتر از جنگ نیست افزود:
برای انجام کار جهادی و بسیجی باید روحیه اشرافی گری را کنار
گذاشت و در بین و همراه مردم بود.
او ریسک پذیری و خطر پذیری را یکی از راه های ورود به عرصه های
صنعتی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید
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یادداشت| ماده  10اقتصاد مقاومتی و فرصتهای
صادراتی اوراسیا

(بازگشت به فهرست)

دالیل تنزل رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار
(خبرگزاری تسنیم  11اسفند )97

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد :عمده دلیل تنزل رتبه
ایران در گزارش  2019به افت شدید رتبه کشور در شروع کسب و
کار داخل باز می گردد.
میرشجاعیان از برنامه های این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و
کار به ویژه برای شروع فعالیت ها خبر داد و گفت :برقراری ارتباط
الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و امالک و سازمان مالیاتی برای
اطالع رسانی به سازمان مالیاتی و اخذ تاییدیه کد رهگیری پیش ثبت
نام مالیاتی بدون مراجعه ارباب رجوع به سازمان از طریق درگاه
الکترونیکی اداره کل ثبت شرکت ها فراهم شده است.
(بازگشت به فهرست)

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،سید حسین میرشجاعیان در مراسم
رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار در وزارت اقتصاد درخصوص
کاهش رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار گفت :بر اساس
آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ،امتیاز ایران در
شاخص کل دولت در زمینه کسب و کار با افزایش از  54.64به 56.56
به میزان  2.34واحد بهبود یافته است.
وی افزود :با وجود این ،رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار با
چهار پله تنزل روبرو شده و از یکصدو بیست و چهارم در سال 2018
میالدی به یکصد و بیست و هشتم در سال  2019رسیده است.
وی گفت:
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به راهکارهای
وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار گفت :برقراری ارتباط
الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان تأمین
اجتماعی برای مرحله ثبتنام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و
اخذ کد کارگاهی شرکتهای جدیدالتأسیس بدون مراجعه به سازمان
تأمین اجتماعی و از طریق پنجره امکانپذیر شده است؛ این موضوع
منجر به کاهش زمان از  72.5روز به  60روز میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت :سازمان ثبت شرکت ها برای مرحله اخذ
دفاتر پلمب شده حسابداری پس از تاریخ ثبت نام شرکت و همچنین
رزرو ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت و سازمان تامین اجتماعی برای
مرحله ثبت نام کارگران در سازمان تامین اجتماعی از طریق تشکیل
پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه در طوالنی
شدن شروع کسب و کارموثرند.
ب ه گفته معاون وزیر اقتصاد ،دستگاه هایی از قبیل اداره کل ثبت
شرکت ها و موسسه های غیرتجاری سازمان امور مالیاتی ،نیروی
انتظامی ،قوه قضاییه ،سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی مهمترین
دستگاه های مسئول در حوزه نماگر کسب و کارند.
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