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 مقاله
 ملزومات رونق تولید؛ از برنامه صحیح تا مردِ عمل

 (98فروردین  5تسنیم خبرگزاری )  

 
، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت خبرگزاری تسنیم به گزارش

از سوی مقام  98یادداشتی به تحلیل نامگذاری سال جهانی ایران طی 

پرداخت و با قلم خود  "رونق تولید"معظم رهبری تحت عنوان سال 

نوشت: بطور قطع نامگذاری هر سال، مسئولین و دولتمردان را متوجه 

یکی از اساسی ترین  "تولید داخلی"نیازهای روز کشور میکند. 

استعمار دشمنان و تحریم های فاکتورها و روشهای مقابله با نفوذ و 

اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکالت اقتصادی ایران است که موجب 

 .نیز میگردد "اقتصاد ملی"تقویت 

نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری، سُنت پسندیده و رسم 

جهت  "امام خامنه ای"نیکویی است که به شکل هدفمند از جانب 

رونق اقتصادی کشور و نهایتاً بهبود غلبه بر مشکالت اساسی ایران، 

معیشت مردم و آسایش و آرامش ملت شریف ایران، پایه گذاری شده 

است. قطعاً کمتر مقام سیاسی را میتوان در جهان به عینه دید که 

چنین صریح و شفاف در مورد نیازهای کشور با مردمش سخن بگوید و 

رای تصمیم گیری اینچنین واضح و روشن، خط و خطوط و ابزار الزم ب

در برابر مشکالت پیش رو را در اختیار دولت و مسئولین امر قرار دهد. 

با این اوصاف نامگذاری هر سال به صورت یک سنت حسنه، عموم 

مردم و مسئولین را متوجه نیازهای روز کشور برای دستیابی به افق 

 .های رشد و تعالی میکند

امع بشری، تولید از اهمیت الزم به تأکید است که امروزه در همه جو

خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن بخوبی 

واقفند. تولید برای مردم از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است 

بنوعی مساوی و در اصل به معنی زندگی، رشد، کار،  "تولید"زیرا 

ه تالش، اشتغال، بهره گیری از طبیعت، رفع نیازهای زندگی و رفا

شخصی و عمومی، استفاده بهتر از منابع موجود و در کل مترادف با 

شکوفایی است و از همین رو، رفع مشکالتی همچون رکود، بیکاری، 

تورم، مسکن و درکل به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد یک 

 .است "تولید"جامعه در گرو به حرکت درآمدن 

به سامان کردن اقتصاد و تولید عامل اصلی ایجاد استحکام در اقتصاد و 

محورِ پیشرفت و توسعه کشور میباشد. ضرورت تولید داخلی و شکل 

و  "اقتصاد ملی"گیری و سامان یافتن آن قطعاً تحوالت بنیادینی در 

و بخصوص در حل مسایل و مشکالت  "معیشت مردم"در نتیجه در 

 .اقتصادی زندگی ایجاد میکند

 "صادرات غیرنفتی"به افزایش بمرور زمان  "تولید داخلی"افزایش 

کشور می انجامد و همین امر نیز بنوبه خود ضمن افزایش درآمدهای 

 .ارزی کشور، مجدداً به افزایش تولید منجر میشود

سرمایه گذاری و مشکل جذب سرمایه های  "تولید"گردش چرخ 

همچنین سرمایه های  "تولید"داخلی و خارجی را برطرف میکند. 

بسیار مضر و در جهت نابودی اقتصاد عمل میکند  سرگردان که گاهی

را هم مدیریت می نماید. از امکانات و زیرساختهای موجود به نحو 

مطلوبتری استفاده میگردد. رشد علمی و صنعتی را نیز بدنبال خواهد 

داشت و هزینه های سنگین اقتصادی کشور را همچون هزینه های 

 .را کاهش میدهد واردات، حمل و نقل و سایر وابستگی ها

دانش و تکنیک و فن آوریهای وابسته به تولید  "تولید"گردش چرخ 

در عرصه های مختلف را رشد داده و بویژه مهارتهای مدیریت در امر 

تولید را باال میبرد و با سایر کشورهای پیشرفته جهان، قابل رقابت 

 .میکند

ک کشور ، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در ی "تولید"از همین رو 

میباشد و برای ما نیز بعنوان شاخص پیشرفت، مالکی برای اندازه 

 .گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت محسوب میگردد

موضوع تولید داخلی و تأکید بر آن عالوه بر همه اهمیتهای پیش 

گفته، ضرورتهای ویژه ای دارد که بخصوص در شرایط خاص و بحرانی 

 .ین کننده و سرنوشت ساز میباشدکنونی برای کشورمان بسیار تعی

در این ایام و در این مقطع از زمان که سوء مدیریتها و مشکالت 

اقتصادی از یکسو و جنگ اقتصادی آمریکا و تحریمهای بین المللی از 

سوی دیگر، کشور را تحت فشار قرار داده و روح مردم عزیزمان را آزار 

 "داخلی تولید"رخۀ میدهد، رونق تولید و تأکید بر شتاب گرفتن چ

 رونق" تحقق که میباشد ای ویژه و خاص مفهوم و معنا دارای

 و متعدد آوردهای دست و فواید "سال شعار" معروف بقول و  "تولید

 از تعدادی به که داشت خواهد پی در ایرانی و ایران برای را چشمگیری

 :، ذیالً فهرست وار اشاره میکنمفواید این

 :نییع "رونق تولید"تحقق 

 افزایش درآمد ملی *

 افزایش سرمایه گذاری *

 افزایش صادرات غیرنفتی *

 ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری *

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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 کاهش واردات *

 کاهش قاچاق *

 رشد اقتصادی *

 تراز تجاری مثبت *

 اقتدار اقتصادی *

 رونق بخشیدن به حرکت کشور *

ئی از حرکت به سوی استقالل و خودکفائی و خوداتکائی و رها *

 وابستگی ها

 تحکیم پیشرفت همه جانبه *

 تحقق اهداف عدالت و پیشرفت *

 مستحکم کردن اقتصاد داخلی و شکوفا نمودن آن *

 ساختن کشور و آباد کردن خانه خودمان *

رشد همه جانبه بدلیل نقش تولید در عرصه های فرهنگی،  *

 اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

 د مردمباال بردن درآمد و قدرت خری *

 افزایش دارائیها و مالکیت مردم *

 حذف داللی ها و واسطه گری ها *

جذب سرمایه های بی هدف و سرگردان و سوق دادن آنها به سمت  *

 کار و تولید

 سامان دادن سرمایه ها در کشور *

 ارتقاء بهره وری *

نفوذ وسیع و گسترده در دنیا و شناخته تر شدن در بین ملل جهان  *

 فروش و صادرات محصوالت تولیدیاز طریق 

 رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی *

حرکت بسوی نوآوری، خالقیت و پیدا کردن راهها و تکنیکهای  *

 جدید

 :برای کشورمان مساوی است با "رونق تولید"از همه مهمتر اینکه 

 ادامه جهاد اقتصادی *

 همت مضاعف، کار مضاعف *

 مبارزه با دشمنان *

 مبارزه برای ایجاد استقالل *

 دفاع از حریّت و کرامت ملت ایران *

 پاسخ کوبنده به تهدیدات و تحریمهای دشمن *

 خنثی سازی تحریمها و مقابله عملی و اجرایی با آن *

 سیلی محکم به آمریکا و ترامپ *

 عزت و سربلندی *

 راه شهیدان و تثبیت نظام اسالمی در عرصه سیاسی و اقتصادی *

 اجابت فرآمین رهبر خیرخواه و دوراندیش نظام *

بسیار روشن است که پیشرفت کشور در گرو دو عنصر علم و تولید 

است. یک کشور برای دستیابی به اهداف خود نیازمند اوالً عنصر علم و 

دانش و ثانیاً عنصر تولید یعنی عمل و کار براساس دانش خود میباشد. 

در این مرحله از عمر مبارک  "نق تولیدرو"از این رو اهمیت و ضرورت 

نظام اسالمی و در دهه عدالت و پیشرفت به روشنی آشکار و نمایان 

 .است

و حمایت از تولید ملی راهکار و خط و خطوط مناسب و  "رونق تولید"

حیاتی است که دولت و مسئولین امر باید بدنبال تحقق آن باشند و 

موجب 1398راستای شعار سال این بدان معناست که گام برداشتن در 

میشود تا آمار بیکاری، فقر و... بسرعت کاهش یافته و امور اشتغالزایی 

 .ها و بزرگتر شدن سفره مردم محقق شود خانواده 

تحت  98الزم به ذکر است که رهبر معظم انقالب با نامگذاری سال 

در اصل خط و خطوط را برای دولت، مسئولین  "رونق تولید"عنوان 

و فعاالن اقتصادی مشخص و تبیین نموده اند اما نکته مهم و بحث  امر

چرخ "و گردش صحیح  "رونق تولید"اساسی اینجاست که تحقق 

در این کشور آنهم در این اوضاع حساس و تحریمی، اصلی و  "تولید

ابدا با حرف و سخنرانی محقق نخواهد شد بلکه رونق تولید نیازمند 

بسترسازی و فراهم آوردن امکانات و  برنامه، سیاستگذاری صحیح،

فاکتورهای الزم برای بازوان اجرایی کشور یعنی فعاالن اقتصادی بخش 

خصوصی میباشد زیرا تولید فقط و فقط به دست توانمند صاحبان 

صنایع و صاحبان سرمایه در بخش خصوصی قابل تحقق میباشد و 

و فقط بجای اینکه دولت مزاحم و رقیب بخش خصوصی باشد ففقط 

 .باید سیاستگذار، بسترساز و حامی بخش خصوصی باشد و بس

در حال حاضر هزاران کارخانه و واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ 

نیمه فعال و یا ورشکسته در سراسر ایران وجود دارند که در صورت 

% وارد 100ساماندهی و رسیگی به مشکالت آنها، قطعاً میتوانند بطور 

و در همین زمان صدها کارخانه و واحد تولیدی و  مدار تولید شوند

صنعتی در حال ساخت و یا نیمه کاره در اقصی نقاط این هستند که با 

کمی حمایت، میتوانند آنها را نیز به بهره برداری رساند و وارد خط 

تولید کرد و با این حرکت میتوان صدها هزار شغل ایجاد نمود و بازار را 

 !!.رک واداشتتا حدود زیادی به تح

برنامه  "رونق تولید"و ایجاد  "چرخ تولید"در عین حال راه اندازی 

صحیح میخواهد و مردِ عمل و باید همه دولتمردان و همه امکانات 

دولتی و بخش خصوصی در این راه بسیج شوند و بطور شبانه روزی 

کار کنند تا این مهم تحقق یابد، کشور پیشرفت کند، مشکالت 

تفع گردد و فرآمین مقام معظم رهبری هم روی زمین اقتصادی مر

نماند واال با حرف و سخنرانی و ادا و اطوار درآوردن و نمایش بازی 

کردن، چرخ تولید هرگز به گردش درنخواهد آمد!! اگر قرار باشد که 
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مسئولین کشور بجای کار شبانه روزی، فقط تظاهر به کار بکنند و 

دور هم نشینی و بازدید از کارخانه ها و روزها و ماهها را با جلسه و 

صدور دستورات و بخشنامه ها و.... سپری کنند، قطعاً آب از آب تکان 

نه تنها تولید کشور رونقی نخواهد  98نخواهد خورد و در انتهای سال 

گرفت بلکه تعداد دیگری از همین کارخانجات و واحدهای تولیدی 

واهند پیوست!! پس رونق فعال امروزی هم به جرگه ورشکسته ها خ

 !!تولید همت بلند میخواهد مرد عمل

سنت حسنۀ  86الزم به ذکر است که رهبر معظم انقالب از سال 

سال است که  13نامگذاری سالها را پایه ریزی نمودند و تا امسال، 

سالها نامگذاری شده و برای هر سال شعاری مهم انتخاب شده است اما 

مورد  11نامگذاری، تقریباً  13ن است که از نکته مهم و قابل تأمل ای

سال  12آن کامالً اقتصادی بوده و اگر خط و خطوط مشخص شدۀ 

گذشته از جانب مقام معظم رهبری توسط دولتهای نهم، دهم، یازدهم 

و دوازدهم با جدّیت و با دلسوزی پیگیری و از قوه به فعل تبدیل 

ی بطور کامل محقق شده بود میشدند قطعاً امروز نه تنها اقتصاد مقاومت

بلکه کشور ایران یکی از برجسته ترین و پیشرفته ترین اقتصادهای 

سال گذشته بقدری بی توجهی،  12جهان را میداشت اما متأسفانه در 

تعلل و کم کاری از طرف دولتها صورت گرفته که همیشه در انتهای 

ر امسال هر سال خبر ناخوشایندی شنیده ایم و آن این بوده که شعا

بطور کامل و یا اصالً محقق نشد که این مایه خجالت و سرافکندگی 

است که آخر هر سال بجای شنیدن خبر خوشحال کننده و مسرت 

 !!.بخش، چنین گزارش مأیوس کننده ای تحویل مردم داده شود

توسط مقام معظم رهبری از  1398الى  1378نامگذاری سالهای 

 "رونق تولید"تا  "اتحاد ملی"

 سره سال امام خمینی قدس :1378

 السالم سال امام علی علیه :1379

 آفرینی سال اقتدارملی و اشتغال :1380

 سال عزت و افتخار حسینی :1381

 گزاری سال خدمت :1382

 گویی سال پاسخ :1383

 بستگی ملی و مشارکت عمومی سال هم :1384

 سال پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله :1385

 حاد ملی، انسجام اسالمیات  :1386

 نوآوری و شکوفایی  :1387

 حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف  :1388

 همت مضاعف، کار مضاعف  :1389

 جهاد اقتصادی  :1390

 تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی  :1391

 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی  :1392

 جهادی اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت  :1393

 دولت و ملت، همدلی و همزبانی  :1394

 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل  :1395

 اشتغال -اقتصاد مقاومتی، تولید   :1396

 حمایت از کاالی ایرانی  :1397

 رونق تولید : 1398

تولید ملی؛ "را سال  1391بطور مثال، مقام معظم رهبری سال 

کردند. ایشان در پیام نامگذاری  "حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نوروزی آن سال خود تصریح نمودند: اگر به توفیق الهی و با اراده و 

عزمِ راسخِ ملت و با تالش مسئوالن، ما بتوانیم مسئلۀ تولید داخلی را، 

آنچنان که شایستۀ آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید 

. اما متأسفانه به بخش عمده ای از تالشهای دشمن ناکام خواهد ماند

تولید "هدفی که در آن سال به دنبالش بودیم نرسیدیم که اگر شعار 

رونق "بطور کامل محقق شده بود، دیگر نیازی به شعار  91سال  "ملی

 .نمی بود 98سال  "تولید

را  "رونق تولید"در نهایت امیدوارم دولت محترم جناب آقای روحانی 

و غم دولت خویش را جهت تحقق  در سالجاری جدی بگیرد و تمام همّ

این شعار و اجرای فرمایش مقام معظم رهبری معطوف نماید تا از این 

گذر نه تنها بر مشکالت اقتصادی فائق آید بلکه دیگر شاهد این 

داستان غم انگیز و دردناک سالهای گذشته نباشیم که در پایان سال 

 .ردم داده شودبه م "رونق تولید"هم گزارشی از عدم تحقق شعار  98

 بیشتر بخوانید

 ها در حمایت از بخش خصوصی   بانک|15-رونق تولید

 پیشگام شوند

  )بازگشت به فهرست( 

ترین مانع رونق تولید  امروز اصلی |یادداشت احمد توکلی

 چیست؟
 (98ردین فرو 7خبرگزاری تسنیم ) 

 
، در یادداشت احمد خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

نظر راقم این  توکلی آمده است: فراز اصلی پیام نوروزی رهبری به

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی »سطور، این جمله بود: 

« اولویت کشور، فعالً مسئله اقتصاد است»ن دیگر، بیا ، و به«است

https://tasnimnews.com/1973816
https://tasnimnews.com/1973816
https://www.tasnimnews.com/
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( 2( ارزش پول ملی؛ 1رهبری در توضیح بر سه محور تأکید کردند: 

قرار  1398( رونق تولید. سومی را نام سال 3قدرت خرید مردم و 

دادند تا شاید توجه مسئوالن را به این امر مهم جلب کنند. این سه 

 پیرامون جامع نظری بحث  ر اینجا ،اند. قصد ما د مقوله مهم و مرتبط

 باشد، داشته بر در را مؤثر عوامل همه که دیگر مقوله دو و تولید رونق

لکه تالش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین ب نیست؛

اند و در  تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته

. چنان که مالحظه خواهید جویی، تقدم دارند شناسی و چاره آسیب

یافته و  ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان14فرمود، بحران ارزی 

طوری که ادامه  ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است، به شبکه

آمیز با فساد،  های فعلی درباره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض سیاست

خواهد شد علت تواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن  می

اصلی مشکالت، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های 

 غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

 ارزش پول ملی  .1

 که است بزرگ دروغ یک بازار به نرخ ارز در ایران امروز، سپردن تعیین

 کننده عرضه نفتی، دولت وقتی تا. شود می تکرار آزرمی هیچ دونب

بخش عمومی  از آن تبع من و متورم دیوانساالری و است ارز عمده

تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت 

شود. دولت باید  دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار می

خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل بدون تصلب به یک مدل 

. کند هدایت یا تعیین را نرخ ارز متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و

 ربط ذی مسئوالن به بحران آغاز به نسبت جانب این 96 سال آبان از

 کارشناسان داد می نشان که رسید دستم به اسنادی بعداً. دادم هشدار

 را 96 سال پایان در ارز بازار شدن بحرانی 96 مهر در نیز مرکزی بانک

 داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد. هشدار

 ناپذیری جبران بعضاً و پرآسیب هایی خیانت یا و خطاها زمینه، این در 

 مشابه ستیسیا از پیروی بر اصرار ها، آن نخستین. است داده رخ

 باز و نرخ ارز داشتن بود که دو رکن آن، شناور نگه IMFهای توصیه

 به ارز تزریق با داشت تالش دولت. است سرمایه بازار گذاشتن

 نتیجه. دارد نگه دالر هر برای تومان 3800 حدود را نرخ ارز بازار،

دالر از ذخایر نقدی بر باد  میلیارد 35 مبلغ 96 تا 93 از که شد این

رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که 

 .های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود عمالً ارزهای موجود ما در بانک

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان 

کردند. به دخالت  بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می

نرخ  ، وقتی97داد تا فروردین  دارش ادامه می غیرعقالنی و مسئله

 نرخ به نسبت یعنی گذشت، تومان 6000 از دیگر جهشی با ارز

 را سیاست تغییر شد، کاسته ملی پول ارزش از% 60 دولت موردنظر

. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، کرد اعالم

دانست از دو سه  که می شد. درحالی منفعت زراندوزان طماع تأمین می

 18شود،  اً اِعمال میهایی که عمالً برقرار است، رسم ماه بعد، تحریم

 4200تن طال را. بر مبنای نرخ من درآوردی  62میلیارد دالر ارز و 

که هر یک دالر یا یک اونس طال، عامل  تومانی به تاراج داد. درحالی

جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طالی کشور  بی

 19و دالر به  ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت نتیجه

چهارم قدرت خریدش را در  هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه

قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به 

تومانی  4200، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز نرخ ارز سه

بدون آن که کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و 

چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش 

 گوید: ارزش پول ملی، می

تر برای واژگون کردن  بخش تر و اطمینان ای مکارانه هیچ وسیله»
کردن پول رایج آن  اعتبار های موجود جامعه بهتر از خراب و بی پایه

نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت 
کند که یک  گیرد و آن را به صورتی عملی می انهدام و ویرانی بکار می

)هایلبرونر، «میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست نفر از یک

، ، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگیبزرگان اقتصاد رابرت،

 (329ص  1370

 تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت

ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. عالوه بر رکودی و  تلخ

، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر قیمت ارز تورمی بودن جهش

گذاری دارند. دارایی  وی ضد تولید و ضد سرمایهشود، اثر ثان می

باره  انداز ارزی یک داران و دارندگان پس داران، زمین ثروتمندان، کارخانه

چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معموالً از همین ثروتمندان 

انداز طبقات متوسط و  هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس

ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی  مستضعف که ریالی است، کم

ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این  است. این

کند؛  طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می

کنند. تورم  یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می

اهش داده و برای شدت ک بگیران را به فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق

مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت 

آالت وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و  مواد اولیه و ماشین

های تولیدی یا تجاری  گذاری است. بسیاری از بنگاه تنزل سرمایه

جه نرخ ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتی اند. ده تعطیل شده

رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل  و شدت فقر باال می

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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گذاران داخلی و خارجی تأثیر  گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه می

ها از کشور  گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی منفی می

تورم وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه  شود. دولت، عیال تشدید می

برد. پرداخت بهره  شود و تدریجاً قیمت خدمات خود را باال می زده می

گذاری خارجی برای طرف  های دریافتی از خارج و سود سرمایه وام

ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک 

ها کشور را  آسانی دارایی دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به

برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی  3ند. با کن تصاحب می

خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود  هر چیزی را در مرزها می

شدت باال رفته است، حاال به اسم  دارد، و تورم که از چند طریق به

ها است از  های تولیدی که سال گردد. بنگاه صادرات باز هم تشدید می

نالند، حاال به دو سه برابر سرمایه در  کمبود سرمایه در گردش می

اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین  گردش محتاج

 آورند. می

خورد. درمان  شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می مالحظه می

جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم  نیز از همان

ز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی نخست حل مشکل ار

توانست  گردد. اگر دالرهای نفتی می با تقویت تولید ملی ارزشمند می

گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای 

میلیارد دالری نباید به بحران  637سابقه نژاد با درآمد ارزی بی احمدی

شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف  یدچار م 1391-1390ارزی 

 کشاند.

 1شکل 

 
 قدرت خرید مردم .2

وری بیشتر  تر و با بهره در هر سطحی از نقدینگی، هرچه تولید باکیفیت

صورت گیرد، قدرت خرید پول ملی بیشتر است. البته با رکود و ناتوانی 

مان ز طور هم وری، اگر به در دستیابی به نرخ رشد متناسب و بهره

شود.  نقدینگی نیز افزایش یابد، قدرت خرید مردم بازهم کمتر می

 گردد. دیگر نرخ تورم افزون می عبارت به

، 1392در آغاز کار دولت آقای روحانی، حجم نقدینگی در پایان خرداد 

ها و  تریلیون )هزار میلیارد( تومان بود؛ اما به دلیل ضعف 473مبلغ 

سال به  6بانکی کشور، ظرف کمتر از  ویژه در سیستم سوء عملکرد، به

برابر!  4تریلیون تومان افزایش یافت؛ یعنی بیش از  2000

زمان شد. در چنین  دیگر، رکود با افزایش شدید نقدینگی هم عبارت به

آید؛ و ضمن  پدید می 96وضعیتی مستعد تورم، شوک ارزی سال 

 شود. تشدید رکود، دوره تورم باال آغاز می

 2شکل 

 
( افزایش 1، از سه طریق به تورم دامن میزند: قیمت ارز م صعودیتالط

آالت و مواد اولیه  شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین قیمت تمام

( کاهش عرضه ناشی از افزایش 2یا واسطه وارداتی و داخلی )با وقفه(، 

( تورم ناشی از 3تورم ناشی از فشار هزینه است( و  2و  1ینه تولید )هز

ثباتی، بسیار  انتظارات منفی. در بحران فعلی، برخالف معمول، دوره بی

نرخ  طوالنی شده است. معموالً دوره بحران ارزی کوتاه است. وقتی

االترین ب با را خود انتظارات کند، می حرکت صعودی و تالطم با رزا

کند و  تومان( تنظیم می 19000قیمت بازار ارز )در اینجا هر دالر 

سرعت مهار گردد و نقطه  کشند. اگر بازار ارز به ها را باال می قیمت

شوند. ولی  ها نیز تعدیل می تحمل اعمال شود، قیمت تعادل جدیدِ قابل

 چسبندگی بیاید، پائین نرخ ارز وره طوالنی گردد، ولو بعداًاگر د

 فقط ها قیمت کنند می حس کنندگان مصرف و آید می پیش ها قیمت

 پیوسته وقوع به بحران این در که چنان! دارند  حرکت حق باال به رو

 .است

دهد که چگونه  نشان می 3ل زیر دقت بفرمایید. نمودار شکل به دو شک

 19000با سرعت به  97تومان در اوایل اردیبهشت  5000دالر از زیر 

تومان  10250ازآن، در سیر نزول، به  رسد. پس مهر، می 4تومان در 

در نوسان  14000تا  10000کند و در ادامه در داالن  نیز تنزل می

دهد که در تمام این مدت، نرخ تورم در  مینشان  4است. ولی شکل 

 .حال افزایش است

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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 3شکل 

 
 4شکل 

 
آذر  10ماهه منتهی به  مالحظه کردید که نرخ تورم دوازده 2در شکل 

درصد بوده است. این نرخ را سایت معتبر  9/39

TradingEconomics  با استفاده از اطالعات بانک مرکزی ارائه

نرخ میانگین دقت کنیم تورم در غذا و  کند. وقتی به اجزاء این می

درصد بوده است. چون مستضعفان سهم بیشتری از  9/59ها  نوشیدنی

 40کنند، با نرخ باالتر از متوسط تقریباً  درآمد خود را صرف غذا می

 50توان آنان را در برابر تورم  درصدی روبرو هستند و تا آخر سال می

حداقل دستمزد که اول سال  درصدی ببینیم. این بدان معنی است که

تومان بود، قدرت خرید کارگران در پایان سال  1،114،000مبلغ  97

ای به سران قوا، از  هزار تومان سقوط کرده است. بنده در نامه 557به 

کثیری از نیروی کار شاغل و بازنشستگان و »ها پرسیدم: آن

بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را  مستمری

کنند؟ حاال با این  ها چگونه زندگی می گیرند، شما میدانید آن می

مدیریت، قرار است قدرت خرید این دریافتی نصف بشود، شما 

شود با این قدرت خرید،  توانید تصور بکنید که چگونه می بزرگواران می

نفره مدیریت کرد؟ و اگر  5وخرج را برای یک خانواده مثالً  دخل

 «شود؟ ه مینتوانست تحمل کند چ

برای تقویت قدرت خرید مردم، چاره کار، تولید بیشتر، با هزینه نسبی 

گذاری، یا  وری و افزایش سرمایه کمتر و کیفیت بهتر، یعنی بهبود بهره

سو و مهار نقدینگی از سوی دیگر  طور خالصه رونق تولید، از یک به

 است.

 چه بکنیم؟ راهبردهای اصلی چه باشد؟  .3

ماند که تولید  شود و قوی می پول ملی وقتی قوی می تقویت تولید:

فوریت باید  ملی قوی باشد و با قوت تداوم یابد. دیدیم که آنچه به

و روی کردن به کنترل  IMFدرمان گردد، کنار گذاشتن صادقانه راه 

تقاضای ارز و تخصیص اداری ارز است. جزئیات این راه و پاسخ ایرادات 

 رونق با دالت آمده استبان شفافیت و ع در بیانیه دیده تر پیش

 کاهش اشتغال، ایجاد که شوند می حل مهم مسائل از کثیری تولید

 از دولت ستانی مالیات افزایش و مردم خرید قدرت افزایش یا ها قیمت

 .اند جمله آن

ها،  نقدینگی به دالیل ساختاری و سوءتدابیر دولت مهار نقدینگی:

ولی ممکن است. برای  طور مخربی زیاد شده است مهار آن دشوار به

و  01/07/97ج مورخ -1114تسلط بر رفتار آن طرحی در نامه شماره 

گانه  تقدیم روسای قوای سه 29/10/97ج مورخ -1220نامه شماره 

 واسطه ماهیت امر محرمانه تقدیم شده است. شده است که به

های مردم و بین  بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه احیای اعتماد:

بست  م و مسئوالن و بین مردم و نهادهای مالی و اقتصادی، راه بنمرد

است. شفافیت در تمام هرم قدرت، از کارمند ساده دفتر پست یک 

 روستا تا رهبری نظام، شرط الزم برای احیای اعتماد است.

رحمانه با  طرفانه، قاطعانه و بی مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و بی

که کشور دچار  تماد است و دشمن تولید. تا وقتیمفسدان:فساد ضد اع

ای باشد، بر سر راه هر سیاست درستی  یافته و شبکه فساد سازمان

آمیز رفتار شود. در  کنند. البته نباید در مبارزه تبعیض تراشی می مانع

ویژه در ماجرای ارز و سکه،  ماجرای مؤسسات مالی اعتباری و به

حکم صریح  اند و حتی به ی نیز مجرمربط بانک مرکز مسئوالن وقت ذی

ها، از گیرندگان ارز و سکه  رهبری، دهندگان ارز و سکه به قاچاقچی

مقصرترند. ولی گیرندگان را بر سر دار بردند و دهندگان مقصرتر را بر 

 سر کار باقی گذاردند.

چتر حمایتی بر سر مستضعفان: بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و 

از بحران، در شرایط خوب دو سال )مکزیک و کره  تورم وضعیت پیش

برد. بانک مرکزی نیز اذعان  جنوبی( تا دو سال و نیم )تایلند( زمان می

مدت نیست؛ به همین دلیل سیستم ارزی را  دارد که این وضعیت کوتاه

ساله، به چه حجتی حق داریم  تغییر داده است. در این مدت دوسه

که دولت تصمیم گرفته است به  ینمستضعفان را از یاد ببریم؟ ا

http://daad.ir/2018/04/22/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7/
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کند.  واردکنندگان کاالهای اساسی یارانه بدهد، دردی را درمان نمی

ها میلیارد دالر ارز  های اخیر ده شاهدش این است که طی سال

ای برای واردات کاالهای اساسی داده شد، چه اثری در بهبود  مبادله

تر سبد مصرفی تهیدستان داشته است؟ حکومت موظف است چ

حمایت خویش را چنان بگستراند که مستضعفان را از تبعات 

شده در ایران و جهان،  های خود حفظ کند. راهکار تجربه سیاست

تضمین مصرف سبدی از غذا و کاالهای بهداشتی برای طبقات پایین 

جامعه، با کارت هوشمند همراه با تقویت بیمه همگانی است. از سر 

بندی یک  کوپنیسم و کمونیسم. سهمیهدردی یا غفلت گفته نشود  بی

داری جهان، آمریکا، از سال  تجربه جهانی است. در مهد نظام سرمایه

شود. مشموالن این  تاکنون برای مستحقان کوپن غذا داده می 1939

 Supplementalبرنامه )برنامه حمایت از تغذیه تکمیلی 

Nutrition Assistance Program( معروف به کوپن غذا )Food 

Stampsهای پس از  شوند. در رکود سال وزیاد می ( با رونق و رکود کم

تدریج تعداد گیرندگان کوپن غذا افزایش یافت و در سال  ، به2007

درصد  15هزار نفر آمریکایی، یعنی  636میلیون و  47به اوج  2013

جمعیت آن کشور، رسید. بی تردید دولت باید چنین حمایتی را از 

  )بازگشت به فهرست(  ن انجام دهد.ملت شریف ایرا

 سرمایه گذاری
 های مردم در سال رونق تولید باید جذب تولید شود سرمایه

 (98فروردین  7تسنیم )خبرگزاری  

 
در یک دهه » ، سلمان خدادادی گفت:خبرگزاری تسنیم به گزارش

گذشته محور اصلی نامگذاری های سال جدید از سوی مقام معظم 

 «.رهبری بر اساس کارهای کارشناسی، مباحث اقتصادی بوده است

در نامگذاری سال های اخیر در ارتباط با اقتصاد توجه »وی ادامه داد: 

ویژه به تولید محصوالت داخلی بوده است و تا این مسئله در جامعه جا 

تد، طبیعتا حربه ای که مخالفان درپی آن هستند، بدان می نیف

 «.رسند

خدادادی با اشاره به بدیهیات، توجه به اقتصاد را عمده ترین نیاز 

اگر تولید را رونق دهیم، کارخانجات و نگاه »جامعه عنوان کرد و افزود: 

 «.به داخل را مورد توجه قرار خواهیم داد

به این امر آسیب های اجتماعی که در صورت عدم توجه »وی گفت: 

مورد تاکید رهبری است، کاهش می یابد که از جمله ی آن بیکاری، 

 «.تورم و طالق و خشونت های اجتماعی است

اگر مراکز تولیدی رونق یابد و سرمایه های »خدادادی ادامه داد: 

مردمی بیشتر جذب شود، خواهیم دید معضالت مختلف اجتماعی را 

 «.داد کاهش خواهیم

 بیشتر بخوانید

  نماینده مردم سیرجان: سود بانکی زیاد مانع رونق

 تولید است

  )بازگشت به فهرست(

نقش مهم بیمه و بانک در رونق تولید/ اولویت جذب 

 ۹۸سرمایه خارجی در سال 
 (98فروردین  7 تسنیم)خبرگزاری  

 
، فرهاد دژپسند با اشاره به شعار سال های خبرگزاری تسنیم به گزارش

با تقویت  98انتظار می رود در سال »گذشته در راستای تولید گفت: 

 بنیان ها و بهبود فضای کسب و کار تولید در داخل رونق بیشتری پیدا

کند که افزایش عرضه را نیز بدنبال داشته باشد و زمینه ای برای 

 «.افزایش اشتغال فراهم شود

گمرکات نیز در تسهیل روند کسب و کار تاثیر گذار »وی ادامه داد: 

هستند؛ به عنوان مثال با تسهیالتی که در روند ورود قطعات یدکی و 

تی ایجاد می کنند، مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای و صادرات غیر نف

 «.کمک شایان توجهی به تولید خواهند داشت

متذکر شد و  "رونق تولید"دژپسند همچنین نقش بیمه و بانک را در 

این دو نهاد باید به شدت فضا را مناسب نمایند تا یک فعال »افزود: 

اقتصادی با سهولت بیشتری وارد عمل شود و از طریق اخذ تسهیالت 

ایجاد اطمینان نسبت به بیمه شدن در روند بهبود از نظام بانکی و 

 «.تولید گام بردارد

وزیر اقتصاد اقدام سریع شرکت های بیمه در پرداخت خسارات را از 

مباحث نظام مالیاتی باید با »دیگر واجبات سال جدید دانست و گفت: 

 «.اصالح روندها، به تسهیل فرایند کمک کند

اگر فعال اقتصادی احساس می کند  طبیعی است»دژپسند ادامه داد: 

که مودیان مالیاتی و خوش حساب از مزایایی برخوردار هستند، قطعا 

 «.باید کمک نماید تا این فعالیت ها افزایش یابد

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://tasnimnews.com/1976970
https://tasnimnews.com/1976970
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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در شورایعالی هماهنگی اقتصادی برای »وی خاطرنشان ساخت: 

معافیت مالیاتی شرکت های بورسی درخواست تمدید کرده ایم و 

 «.به تایید شورا برسد تا به رونق تولید کمک نماید امیدواریم

دژپسند همچنین سرمایه گذاری خارجی را از اولویت های مسئولیتی 

ان شااهلل امسال »در وزارتخانه متبوع اش برشمرد و تصریح کرد: 

بتوانیم با برنامه های طراحی شده میزان سرمایه خارجی بیشتری 

نایی و محتوایی بهبود فضای کسب جذب کنیم و به عنوان امری زیر ب

 «.و کار را در پیش داشته باشیم

 بیشتر بخوانید

 مجلس برای تحقق شعار رونق تولید برای  |رونق تولید

 اصالح قوانین کسب و کار آماده است

 )بازگشت به فهرست(

 سمت تولید دید همتی برای هدایت نقدینگی بهپیشنهاد ج
 (98فروردین  9تسنیم  )خبرگزاری 

 

، عبدالناصر همتی خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی یادداشت اینستاگرامی جدیدی در خصوص 

شرح زیر منتشر  سمت تولید در سال رونق تولید به هدایت نقدینگی به

 کرد؛

در بحث هدایت نقدینگی دو نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول مفهوم 

  :نقدینگی است

 اکنون تبدیل به تسهیالت،  ای از حجم نقدینگی هم بخش عمده

ها، تبدیل به  اعم از تولیدی یا غیر آن شده و یا توسط خود بانک

راستا با  رایی شده است که بخش عمده آنها، همانواع دیگری از دا

 .تأمین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصالح آنها ضرورت دارد

 شود که  هایی متمرکز می نکته دوم اینکه: نقدینگی در بخش

بیشترین بازدهی )خالص از ریسک( را داشته باشد، لذا، برای 

د، از طریق سمت تولید، باید بازدهی بخش تولی هدایت نقدینگی به

های تولید، باال رفتن قدرت  وکار، کاهش هزینه بهبود فضای کسب

خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه الزم 

 .برای سرمایه گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد بشود

  با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی درکنار سیاست

، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر نرخ ارز مرتبط با

سمت  های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به ترکیب کمیت

 .داند، تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود رونق تولید می

 
 زگشت به فهرست()با 

گذاری میان ایران و  امضا پروتکل حمایت از سرمایه

 کرواسی
 (98فروردین  13تسنیم )خبرگزاری  

 

 و اقتصاد وزیر "دژپسند فرهاد" تسنیم؛ به گزارش خبرگزاری

 با گذاری سرمایه از متقابل حمایت خصوص در مذاکرات برای دارایی

 .است کرده سفر کشور این به کرواسی

 محلی وقت به شنبه سه امروز صبح  های وزیر اقتصاد کشورماندیدار

پایان مذاکرات  از پس است قرار و شده آغاز کرواسی اقتصاد وزارت در

 پروتکل  امروز، فرهاد دژپسند و دارکو هوروات وزیر اقتصاد کرواسی

 را کشور دو میان گذاری سرمایه از متقابل وحمایت تشویق اصالحی

  .کنند امضا

https://tasnimnews.com/1973707
https://tasnimnews.com/1973707
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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دیدارهای جداگانه با وزیر دارایی ،  "دژپسند"ن قرار است همچنی

رییس بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی واقتصاد کرواسی داشته 

 .باشد

نخست وزیر  "آندره پلنگویچ"وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان با 

 .کند کرواسی نیز دیدار می

 بیشتر بخوانید

 های نفتی ایران و روسیه  وزیر انرژی روسیه:همکاری

 شود تقویت می

  فهرست( )بازگشت به   

 در سال رونق تولید بر سرمایه های داخلی تکیه کنیم
 (98فروردین  16تسنیم  )خبرگزاری 

 

ید به گزارش خبرگزای تسنیم، پروانه مافی در رابطه با مسئله رونق تول

تولید بحثی ساده و تازه نیست و طی سالیان بسیار »اظهار کرد: 

 «.همواره از سوی رهبری مطرح شده است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس با تاکید بر اینکه 

نامگذاری سال جاری با نام رونق تولید از سوی معظم له باید مسیر 

در خصوص »دامه داد: خیر و برکت برای رونق واقعی در کشور باشد، ا

تحریم های امریکا، شرایط برای تولید و حضور تولید کنندگان به 

صورت موثر و فعال قابل فهم تر است؛ درست است که در بحث مواد 

اولیه و بخشی از تجهیزات وارداتی قطعا دچار مشکل خواهیم بود، ولی 

 «.در عرصه فروش و تولید ملی شرایط بهتری خواهیم داشت

باید دست به دست هم دهیم تا مشکالت ناشی از »گفت: مافی 

کمبودهای وارداتی تولیدکنندگان به اشکال مختلف رفع شود تا به 

داشته های خود تکیه کنیم و بر اساس سرمایه عمومی کشور اقدام و 

 «.ان شااهلل تولید را رونق ببخشیم

تولید  امسال در سایه شرایط ایجاد شده، اگر دغدغه»وی ادامه داد: 

کنندگان و مردم بر این باشد تا بر داشته های داخلی توجه داشته 

باشند و آن را تقویت کرده و رشد دهیم، قطعا بر مشکل تحریم ها 

 «.غلبه خواهیم کرد

در حوزه قانون گذاری قوانین دست و پا گیر شناسایی »مافی افزود: 

از چرخه شده و هم و غم مجلس بر اینست که مسائلی که تولید را 

حقیقی دور می کند، مورد برخورد قرار داده و برخی از این قوانین را 

 «.تغییر دهد

 بیشتر بخوانید

 رونق تولید موتور محرک توسعه اقتصاد 

    )بازگشت به فهرست( 

 رمایه بی نظیر استفاینکس در فرهنگ سازی بازار س
 (98فروردین  22تسنیم )خبرگزاری  

 

، شاپور محمدی اظهار داشت: ما هرسال خبرگزاری تسنیم به گزارش

فاینکس را به عنوان رویداد مهمی که در فرهنگ سازی بازار سرمایه 

رگزار می کنیم و امسال هم این نقش اساسی و بسیار مهمی دارد ب

موضوع به عنوان شیوه ای برای آموزش غیرمستقیم و انتقال مطالبی 

 .که برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، دنبال خواهد شد

سخنگوی سازمان بورس در ادامه با اشاره به دیگر ویژگی های 

 نمایشگاه گفت: افزایش ارتباطات را می توان از ویژگی های موثر

 که است تحولی بیمه و بانک بورس، نمایشگاه  نمایشگاه اعالم کرد؛

 بیشتر چه هر قوت با هم سال هر و است کرده پیدا را خود مخاطبان

 .شود می دنبال

وی افزود: از سوی دیگر نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که بزرگترین 

رویداد مالی کشور هم به حساب می آید، می تواند سواد سرمایه 

اری در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این حالت مردم به این گذ

سطح از دانش می رسند که خرید و فروش سهام را با ریسک پایین 

 .تری انجام دهند

محمدی در عین حال نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را فرصت بازاریابی 

برای نهادهای مختلف دانست و گفت: نمایشگاه فرصتی برای نمایش و 

ها و نهادهای مالی است تا مخاطب  رفی آخرین دستاوردهای شرکتمع

 .و مشتری خود را از این طریق جذب کنند

تواند حلقه  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: فاینکس می

اتصال سه بازار مهم مالی کشور باشد که منجر به تولید ابزارهای جدید 

نین ابزارهای مشترک و برای اقتصاد و رونق تولید شود. همچ

محصوالت مالی که این سه بازار ارائه می کنند، قطعا برای فرهنگ 

 .سازی کمک کننده خواهند بود

برگزار می شود.  98از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه  2019فاینکس 

شرکت های عالقه مند به مشارکت در دوازدهمین دوره نمایشگاه 

اطالع از جزئیات این رویداد مهم المللی بورس، بانک و بیمه برای  بین

https://tasnimnews.com/1980050
https://tasnimnews.com/1980050
https://tasnimnews.com/1980731
https://tasnimnews.com/1980731
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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  می توانند به پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی

http://iranfinex.ir/   بازگشت به  فهرست(  .مراجعه کنند( 

 نقش بازار سرمایه در تحقق رونق تولید
 (98ردین فرو 24تسنیم )خبرگزاری  

 

گفت:  خبرگزاری تسنیم عباس آرگون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی

های باالی  برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه، بدلیل ریسک 98سال 

های آمریکا و  سیستماتیک که بخشی از آن به جهت تداوم دشمنی

ای ظالمانه و غیرمنصفانه منشا خارج از کشور دارد، ه تشدید تحریم

 .بود خواهد تهدیداتی هاو فرصت با همراه و متفاوت  سالی

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: عالوه بر این بخش 

ها و تهدیدها ناشی از شرایط داخلی است که بر  دیگری از این فرصت

کشور را در حوزه سرمایه شود، و اقتصاد  اقتصاد کشور تحمیل می

گذاری، صادرات نفت و کاالهای غیرنفتی، درآمدهای ارزی و واردات و 

 کند. های مواجه می تامین مواد اولیه برای تولید با محدودیت

وی اضافه کرد: از این رو ارزیابی عملکرد و بازدهی بازار سرمایه با 

ه به عنوان بخشی هایی روبرو است اما با این حال، بازار سرمای پیچیدگی

شفاف در اقتصاد کشور و به جهت دارا بودن سهم باالی از تولید 

 ناخالص داخلی، نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد.

توان از مسیر بازار  عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس می

سرمایه به جهت برخورداری این بازار از ظرفیت باال و حضور چهل 

 تولید حیث از اقتصادی اول طراز و بزرگ بنگاه600  بیش ازصنعت با 

 در ها شرکت این برای مالی تامین مختلف ابزارهای و اشتغال ایجاد و

های صنعتی و  های بورس کاال در حوزه اوراق بهادار و ظرفیت بورس

های  کشاورزی و همچنین بورس انرژی در صادرات نفت خام گام

ساس کنونی ضمن پشتیبانی و تقویت بزرگی برداشت و در شرایط ح

 اقتصاد کشور، در رونق تولید نقش بسزایی ایفا کرد.

وی تصریح کرد: البته تحقق این امر مستلزم توجه و حمایت بیشتر از 

های حمایتی و تشویقی از قبیل  بازار سرمایه از طریق اعمال سیاست

پذیری،  بینی کاهش مالیات، تثبیت قوانین ومقررات برای افزایش پیش

تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه و صادرات محصوالت، هدایت نقدینگی 

های  به سمت بازار سرمایه، تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت

های جدید در بازارسرمایه  بورسی و پذیرش و عرضه سهام شرکت

 باشد. می

 بیشتر بخوانید

 رونق » کارها و راهبردهای خود را در مسیر تمامی

 ریزی کنیم تنظیم و برنامه« تولید

  رونق تولید»جزئیات طرح جدید مجلس برای» 

 گذاری قم؛  های سرمایه المللی فرصت همایش بین

 برای رونق تولید یا طبل توخالی دیگر ای روزنه

 )بازگشت به  فهرست( 

 

 بازرگانی
 رسد؟ آیا دست ایران به بازار کشورهای همسایه می

 (98فروردین  5تسنیم )خبرگزاری  

 

های  ، اعمال تحریماری تسنیمخبرگز به گزارش خبرنگار اقتصادی

علیه اقتصاد ایران و تالش این کشور برای محدود  97آمریکا در سال 

های  کردن درآمدهای ارزی ایران در سال گذشته با اعمال محدودیت

المللی، باعث شد تا سبد  ونقل در ابعاد بین نقل و انتقاالت مالی و حمل

غییر کند و با وجود های تحریم، ت شرکای اقتصادی کشور در تکانه

ریزش برخی کشورها از سبد شراکت اقتصادی با ایران، برخی 

کشورهای دیگر که تا پیش از این شاید روابط چندان زیادی در 

های اقتصادی با ایران نداشتند، در لیست شرکای اقتصادی و  حوزه

 .تجاری کشورمان قرار گیرند

عدن و تجارت در اتاق شاید برای اولین بار رضا رحمانی وزیر صنعت، م

ای برای ارتقاء سطح مراودات اقتصادی  بازرگانی ایران از تدوین برنامه

ای که  عالوه چین و هند خبر داد؛ برنامه کشور همسایه به 15ایران با 

قول خودش گرچه پیش از آن در بازدید از اتاق بازرگانی  البته به

جزئیاتی از این مشترک ایران و چین از آن رونمایی کرده بود ولی 

 .برنامه ارائه نداد

از سوی دیگر نگاهی به تغییرات تجارت خارجی ایران در پایان سال 

نشان داد که روند افزایش مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای  97

همسایه رو به افزایش است؛ موضوعی که محمدرضا مودودی سرپرست 

ریزی خاصی  برنامه گوید: ما سازمان توسعه تجارت با اشاره به آن می

عالوه دو کشور چین و  کشور همسایه به 15برای ارتقاء سطح تجارت با 

هند داریم و در سال گذشته نیز سعی کردیم با توجه به مشکالت 

http://iranfinex.ir/
http://iranfinex.ir/
https://www.tasnimnews.com/
https://tasnimnews.com/1987213
https://tasnimnews.com/1987213
https://tasnimnews.com/1987158
https://tasnimnews.com/1987140
https://tasnimnews.com/1987140
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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ونقل، از ظرفیت هزاران کیلومتر مرز مشترک  های بانکی و حمل تحریم

 .با کشورهای همسایه استفاده کنیم

ت با بیان اینکه سطح تجارت ایران با سرپرست سازمان توسعه تجار

کشورهای همسایه و خصوصاً عراق افزایش یافته است افزود: در سال 

شدت افزایش یافت و صادرات ما به  گذشته روابط تجاری ما با عراق به

 .میلیارد دالر را ثبت کرد 8.7این کشور رکورد تاریخی 

 بیشتر بخوانید

  میلیارددالری ایران در 72جزئیات تجارت خارجی

 میلیون دالر رسید678ماه/ مازاد تراز تجاری به 10

درصد رشد صادرات به  50وی ادامه داد: در سال گذشته توانستیم با 

درصد سهم بازار کشور عراق را از آنِ خود کنیم و بازیگر  29عراق، 

 .اصلی در این کشور باشیم

ته مودودی، کشور عراق بعد از چین بزرگترین واردکننده گف به

محصوالت و کاالهای ایرانی است و از نظر تنوع کاالهای وارداتی، در 

جایگاه نخست بین کشورهای واردکننده کاالهای ایرانی قرار گرفته 

 .است

توان  های تجاری هدفمند می مودودی با ابراز اینکه در صورت سیاست

میلیارد دالری در تجارت با کشورهای همسایه  25انداز  به چشم

امیدوار بود افزود: سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق سرآغاز این 

پروژه بزرگ تجاری و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه بود و در 

 .نیز این سیاست دنبال خواهد شد 98سال 

 های نمایشگاه دائمی ساخت وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته زیر

محصوالت ایران در عراق ایجاد شد و عالوه بر آن این سیاست برای 

 .کشورهای عمان و افغانستان نیز دنبال خواهد شد

سرپرست سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: ما در تالشیم تا با 

مندی از ظرفیت تعرفه ترجیحی در تجارت با کشورهای همسایه و  بهره

دمان را از بازارهای ترکیه، پاکستان استفاده از ظرفیت تهاتر، سهم خو

 )بازگشت به فهرست(  .اس افزایش دهیم آی و کشورهای سی

از سبد تجارت خارجی ایران  ۹۷کدام کشورها در سال 

 حذف شدند؟
 (98فروردین  6تسنیم )خبرگزاری  

 

، بعد از اعالم خروج خبرگزاری تسنیم یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

، بالفاصله 97اردیبهشت ماه  18آمریکا از برجام توسط ترامپ در 

ای دستور العمل خروج از برجام را  وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه

جمهور  اجرای تصمیم رئیسمنتشر و اعالم کرد اقدامات فوری را برای 

ها علیه ایران  دهد. در این بیانیه اعالم شد که تحریم آمریکا انجام می

ای  روزه باز خواهند گشت، به گونه 180روزه و  90طی دو دوره زمانی 

های قابل اجرا به اثرگذاری کامل  دوره، تحریم 2که در پایان این 

ران که در قالب برسند. یعنی محدودسازی و حذف تجارت خارجی ای

صفر شدن صادرات نفت ایران، بارها و بارها از سوی مقامات امریکایی 

 .به آن اشاره شد

داری امریکا، اقداماتی مورد توجه قرار  های وزارت خزانه ریزی در برنامه

شد؛ یعنی  های اولیه و ثانویه را شامل می گرفت که هر دو دسته تحریم

هایی  علیه ایران. تحریم« ای اقتصادیه باالترین سطح از تحریم»اعمال 

که از سوی عربستان و رژیم صهیونیستی به شدت مورد استقبال قرار 

هایی را هم که مدعی مخالفت با تصمیم  گرفت و در عین حال، اروپایی

 .های ایاالت متحده امریکا همراه کرد ترامپ بودند، با این تحریم

از سوی « های اقتصادی یمباالترین سطح از تحر»اما با وجود اعمال 

در تجارت خارجی ایران، آنطور که  97ایاالت متحده آمریکا، سال 

رغم آنکه برخی کشورهایی  ترامپ به دنبال آن بود پیش نرفت و علی

که تا پیش از خروج امریکا از برجام، در سبد تجاری ایران قرار داشتند، 

کشورهای جدیدی  از ادامه روابط تجاری با ایران صرفنظر کردند، ولی

ها شدند؛ تغییراتی که باعث شد تا شرکای تجاری ایران در  جایگزین آن

های  داری با شرکای تجاری ما در سال ، تفاوت معنی97پایان سال 

 .گذشته داشته باشند

، خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا مودودی در گفت

افتاد اظهار  97با اشاره به اتفاقاتی که در تجارت خارجی ایران در سال 

های ایاالت متحده امریکا علیه ایران در اردیبهشت  کرد: با اعمال تحریم

ها در آبان ماه، همه  ماه سال گذشته و همچنین تکمیل تحریم

جارت خارجی های امریکا و متحدانش دال بر این بود که ت بینی پیش

ها با پروپاگاندا  با چالش جدی مواجه خواهد شد و آن 97ایران در سال 

تالش داشتند به هدف خود در صفر کردن تجارت خارجی ایران دامن 

آبان ماه که امریکا ضربه سختی از ایران خورده بود، آن  13بزنند و در 

 .شکست خود را تالفی کنند

ها،  بینی اما بر خالف همه پیش سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود:

نه تنها تضعیف نشد بلکه در  97ظرفیت تجارت خارجی ایران در سال 

های  رغم مشکالتی که در بسیاری از شاخص ، علی97ماه سال  11

اقتصادی به وجود آمد، تجارت خارجی ایران توانست کارنامه قابل 

 .قبولی ارائه کند

 97ه تجارت خارجی ایران در سال هایی که علی او با اشاره به محدودیت

های آمریکا،  و بعد از اعمال تحریم 97به اجرا درآمد گفت: در سال 

https://tasnimnews.com/1935367
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سوئیفت و تبادالت مالی به صورت جدی دچار محدودیت شد و بر این 

اساس کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و 

واسطه بُعد  برخی کشورهای آسیای دور از ما فاصله گرفتند چراکه به

مسافت، تجارت این کشورها با ایران نیازمند ساپورت سیستم 

 .رانی و مالی سوئیفت بود کشتی

رغم کاهش میزان تجارت کشورهای مذکور با  مودودی تاکید کرد: علی

ایران، سطح تجارت کشورهای ایران با کشورهای همسایه افزایش یافت 

یه اقتصادی واردات کاال از چراکه افزایش نرخ دالر در برابر ریال، توج

 .ایران را برای کشورهای همسایه به شدت باال برد

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در صورت فراهم بودن 

توانستیم  می 97ظرفیت و زیرساخت صادرات کشورمان، در سال 

صادرات بیشتری به کشورهای همسایه داشته باشیم گفت: بعد از 

صادرات میعانات گازی کشورمان به شدت افت   شده، های اعمال تحریم

 40، توانست رقم 97کرد ولی با این وجود صادرات کشور در سال 

میلیارد دالر را رقم بزند و در مقایسه با سال قبل از آن تنها یک درصد 

ترین دلیل آن افت صادرات میعانات  کاهش را تجربه کردیم که اصلی

دتاً کشورهایی بودند که در فاصله دوری گازی بود که خریداران آن عم

 .قرار داشتند

 14به میزان  97به گفته وی میزان صادرات پتروشیمی ایران در سال 

 .درصد افزایش یافت 2درصد و صادرات سایر اقالم 

ها اظهار  مودودی با تاکید بر ظرفیت کشورهای همسایه و تجارت با آن

میلیارد  9رات نزدیک به کرد: در سال گذشته ما رکورد تاریخی صاد

دالری را با کشور عراق ثبت کردیم و صادرات ما با این کشور به میزان 

 .افزایش یافت 97درصد در سال  50

وی با بیان اینکه ایران سهم قابل توجهی از واردات کشور عراق را در 

درصد از سهم بازار  29توانستیم  97اختیار دارد گفت: ما در سال 

تیار بگیریم و بازیگر اصلی در تجارت خارجی این کشور عراق را در اخ

 .باشیم

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: کشور عراق بعد از چین 

بزرگترین واردکننده کاالهای ایرانی بود و از لحاظ تنوع کاالهای 

صادراتی به این کشور، عراق بیشترین تنوع کاالیی را در تجارت 

 .خارجی ایران دارا است

مودودی خاطرنشان کرد: همچنین در سال گذشته، آمار صادرات ایران 

به کشورهای افغانستان، عمان، ارمنستان، پاکستان و ترکیه رشد خوبی 

 .داشته و روندی رو به رشد را دنبال کرد

وی گفت: در مجموع سال گذشته، گرایش تجارت خارجی ایران به 

ان کیلومتر مرز آبی و های کشورمان متمایل شد که هزار سمت همسایه

کشور همسایه به عالوه چین و  15خاکی با ما دارند و ما بر تجارت با 

      )بازگشت به فهرست(  .هند متمرکز شدیم

نویس قرارداد تجارت آزاد ایران و پاکستان  پیش

 شود اردیبهشت نهایی می
 (98فروردین  15 تسنیمخبرگزاری ) 

 
به نقل از اینترنشنال نیوز، پاکستان و  خبرگزاری تسنیم به گزارش

نویس قرارداد تجارت آزاد را طی مذاکراتی دو روزه  ایران احتماالً پیش

 .آباد نهایی می کنند آوریل در اسالم 23و  22در 

کنند و به  مذاکراتی حساس برگزار می تیم های فنی از هر دو کشور

 .نویس این قرارداد تأیید می شود احتمال زیاد پیش

 روی بر به گفته یک مقام ارشد وزارت بازرگانی پاکستان، هر دو طرف

تجارت آزاد سخت کار کرده اند و حاال تمایل دارند  قرارداد نویس پیش

 .چراغ سبزی به معامالت آزاد تجاری نشان دهند

ل حاضر تجارت بین این دو کشور همسایه تحت قرارداد تجارت در حا

اجرایی  2007امضا و در  2006ترجیحی بر قرار است. این قرارداد در 

میلیارد  1.32تجارت بین دو کشور به  2008 - 9شد. در سال مالی 

دالر افزایش یافت، ولی پس از تحریم های آمریکا و سازمان ملل، 

 318 به  تقریباً کستان کاهش یافت و حاالمعامالت بین ایران و پا

 به مربوط دالر میلیون 280 مقدار این از. است رسیده دالر میلیون

 اختصاص صادرات به دالر میلیون 35 فقط و شود می ایران از واردات

  .دارد

میلیون دالر  35میلیون دالر به  350از  2018صادرات پاکستان در 

های سخت دولت ترامپ دلیل اصلی کاهش یافت. وضع دوباره تحریم 

تجارت پایین بین این دو کشور است. قرارداد تجارت ترجیحی دیگر 

میلیون دالر  280کاربردی نیست ولی واردات از این ایران روی حدود 

 .مانده است

در حالی که ایران همسایه هم مرز با پاکستان است، با وجود 

با هند دارد. جای تأسف میلیارد دالر تجارت  18های آمریکا  تحریم

است که پاکستان نتوانسته تجارت با ایران را در سطحی منطقی حفظ 

کند. بیشتر تجارت بین هند و ایران بر اساس سیستم پایاپای صورت 

 .«گیرد که این مدل در مورد پاکستان صدق نمی کند می

 با تهران است، مدنظر ایران و پاکستان بین جانبه دو تجارت که از آنجا

 تجارت قرارداد پاکستان، محصوالت بر یکجانبه عوارض بردن باال

https://www.tasnimnews.com/
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 پایین به پاکستان صادرات کاهش باعث و گذاشت پا زیر را ترجیحی

میلیارد  1.32به  نسبت 2015 - 16 در دالر میلیون 318 حد ترین

 .شد 2008 - 9دالر 

د. های ایران معامله کنن بانکهای پاکستان هنوز نتوانسته اند با بانک

ترین مانع گسترش تجارت بین دو کشور  نبود کانال های بانکی بزرگ

 .است

 بیشتر بخوانید

  معاون وزیر صنعت و تجارت: مردم نگران کمبود

 کاالهای اساسی در بازار نباشند

         )بازگشت به فهرست(

به ازای هر تُن کاالی صادراتی به عراق چقدر پول نصیب 

 ایران شد؟
 (98فروردین  16تسنیم )خبرگزاری  

 
، خبرگزاری تسنیم وگو با خبرنگار اقتصادی محمدرضا مودودی در گفت

مان به عراق در سال با مقایسه ارزش متوسط کاالهای صادراتی کشور

، ارزش متوسط کاالهای صادراتی کشور 97گذشته اظهار کرد: در سال 

دالر بود و این در حالی است که ارزش متوسط  360به ازای هر تن، 

 .دالر بود 500هر تن کاالی صادراتی ایران به عراق 

دهد که  سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: این موضوع نشان می

درکنندگان کشورمان توانستند کاالهای با ارزش افزوده ، صا97در سال 

 .باالتر به کشور عراق صادر کنند

درصد افزایش  50به گفته وی سهم عراق در تجارت با ایران بیش از 

از آن  97درصد سهم بازار عراق را در سال  29داشته و ایران توانست 

 .خود کند

 بیشتر بخوانید

 رسد؟ آیا دست ایران به بازار کشورهای همسایه می 

به گزارش تسنیم، در سال گذشته، کشور عراق بعد از چین بزرگترین 

واردکننده محصوالت و کاالهای ایرانی بود و از نظر تنوع کاالهای 

وارداتی، در جایگاه نخست بین کشورهای واردکننده کاالهای ایرانی 

 .میلیارد دالر صادرات ایران به عراق ثبت شد 9و رکورد قرار گرفت 

         )بازگشت به فهرست(

 

 ۳/  ۲۰۱۸رکوردزنی آمریکا در کسری تراز تجاری 

 برابرشدن واردات ایران از آمریکا
 (98فروردین  17تسنیم  )خبرگزاری 

 
، اقتصاد آمریکا با خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و  24.4  تریلیون دالر، 19.39

نوعی بزرگترین اقتصاد دنیا است، اما با این همه، اقتصاد آمریکا در  به

در حالی  میلیارد دالری را ثبت کرد، این 879، تراز منفی 2018سال 

آمریکا توانست هم در بخش صادرات، هم در  2018است که در سال 

واردات و هم در کسر تراز تجاری خود، رکوردزنی کند. این اتفاق در 

شرایطی رخ داد که آمریکا حتی با وجود باالبردن تعرفه واردات، 

خصوص در مواجهه با چین، نتوانست تراز تجاری خود را از تراز  به

 .راز مثبت تغییر وضعیت دهدمنفی به ت

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، تجارت کاالیی آمریکا در سال 

درصد از آن مربوط به  60.4تریلیون دالر بوده که  4.2بالغ بر  2018

درصد از آن مربوط به صادرات این کشور است )نمودار  39.6واردات و 

رصدی همراه بوده که د8.2با افزایش  2018(. تجارت آمریکا در سال 1

میلیارد دالر از افزایش  201میلیارد دالر است.  319معادل تقریبی 

میلیارد دالر از آن ناشی  118تجارت ناشی از افزایش واردات آمریکا و 

 .از افزایش صادرات است

تریلیون دالر  1.66بالغ بر  2018ارزش صادرات کاالیی آمریکا در سال 

درصد رشد داشته است.  7.6معادل  2018 بوده که در مقایسه با سال

درصدی به  8.6در مقابل واردات کاالیی امریکا هم در این سال با رشد 

واردات  2018تریلیون دالر رسید. در بخش خدمات، در سال  2.54

میلیارد دالر بوده که در  828میلیارد دالر و صادرات آن  559امریکا، 

تراز تجاری مثبت برای این میلیارد دالر  269مجموع باعث ایجاد 

 خدمات  شده است. تراز تجاری امریکا در بخش 2018کشور در سال 

 .است بوده همراه 2017 سال با مقایسه در درصدی 5.5 رشد با

 
 50در بخش صادرات کاالیی، پنج مقصد مهم امریکا که نزدیک به 

درصد از کل صادرات امریکا را تشکیل می دهند به ترتیب ارزش 
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درصد، مکزیک  18میلیارد دالر و سهم  299رتند از؛ کانادا با ارزش عبا

 120درصد، چین با ارزش  15.9میلیارد دالر و سهم  265با ارزش 

میلیارد دالر و سهم  75درصد، ژاپن با ارزش  7.2میلیارد دالر و سهم 

 .درصد 4میلیارد دالر و سهم  66درصد و انگلیس با ارزش  4.5

 

 
 58ت پنج مبدا مهم واردات کاالیی امریکا که نزدیک به در بخش واردا

درصد از کل واردات این کشور از آنها صورت می گیرد به ترتیب ارزش 

درصد،  21.6میلیارد دالر و سهم  540عبارتند از؛ چین با ارزش 

درصد، کانادا با ارزش  13.4میلیارد دالر و سهم  347مکزیک با ارزش 

میلیارد دالر  143درصد، ژاپن با ارزش  12.8 میلیارد دالر و سهم 319

درصد.  5میلیارد دالر و سهم  126درصد و آلمان با ارزش  5.8و سهم 

را نشان  2018، بیست مبدا مهم وارداتی امریکا در سال 4نمودار 

 .دهد می

 
درصد از واردات امریکا از مجموع سه  47قابل توجه است که بیش از 

 .دا صورت می گیردکشور چین، مکزیک و کانا

 

با کل کشورهای جهان تضعیف شده  2018تراز تجاری امریکا در سال 

میلیارد دالر  878.7میلیارد دالر به  795.6و کسری تجاری آن از 

درصدی برخوردار است. مهم ترین عوامل موثر  10.4رسیده که از افت 

 منفی ازتر دالری میلیارد 43.6 افزایش  در تضعیف تراز تجاری امریکا،

 کسری تضعیف در کشور این مشارکت که است چین با امریکا تجاری

 کسری چین، کشور از بعد. است درصد واحد 5.5 امریکا، تجاری

 میلیارد 8.6 میزان به 2018 سال در هم مکزیک با امریکا تجاری

درصدی تراز تجاری  10.4مکزیک در تضعیف  سهم که شده بیشتر

 .احد درصد استو 1.3امریکا در این سال، 

سومین کشور با باالترین تاثیرگذاری بر افزایش کسری تجاری امریکا، 

کشور ایرلند است که تراز تجاری آن با امریکا در این سال به منفی 

میلیارد دالر رسیده و سهم آن در تضعیف تراز تجاری امریکا  46.8

 هم آلمان با امریکا تجاری تراز کسری  واحد درصد است. 1.1حدود 

 که رسیده دالر میلیارد 68.2 به و یافته افزایش ،2018 سال در

 .است درصد واحد 0.6 امریکا تجاری کسری رشد در آن مشارکت

درصدی ترازمنفی تجاری  10.4واحد درصد از افزایش  8.5در مجموع 

کشور چین،  4ناشی از تضعیف تراز تجاری آن با  2018امریکا در سال 

ن است. با وجود تالش های امریکا برای اعمال مکزیک، ایرلند و آلما

محدودیت های تجاری و افزایش تعرفه ها با هدف کاهش کسری 

تجاری خود با برخی شرکای عمده به ویژه چین و مکزیک، بنظر می 

رسد اقدامات مزبور، نتیجه قابل توجهی در برنداشته و همچنان کسری 

،  2018است. در سال تجاری امریکا با این کشورها در حال افزایش 

 کشور، 133    کشور جهان مبادالت تجاری داشته که با 234امریکا با 

 میلیارد 186 ارزش با کشور این برای مثبت تجاری تراز کسب به منجر

نفی به م تجاری تراز کسب به منجر هم کشور 101 با و شده دالر

 .میلیارد دالر شده است 1065ارزش 

 
کشور به  3نشان می دهد که فقط  2017ال مقایسه این ترکیب با س

اضافه شده و در مقابل سه  2018تعداد شرکای با تراز مثبت در سال 

کشور از شرکایی که امریکا با آنها دچار کسری تجاری است، کاسته 

با تراز تجاری منفی از  کشورهای تعدادی  شده است. با وجود کاهش

الر بر میزان تراز تجاری میلیارد د 88کشور، نزدیک به  101به  104

منفی امریکا با این گروه از کشورها، افزوده شده است. باالترین تراز 

، مربوط به تبادالت تجاری این 2018تجاری مثبت امریکا در سال 
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میلیارد دالر است. بعد از آن کشور  31کشور با هنگ کنگ و به میزان 

 25ث ایجاد نزدیک به هلند قرار دارد که تجارت امریکا با این کشور باع

میلیارد دالر تراز تجاری مثبت شده است. بیست کشوری که امریکا 

بیشترین تراز تجاری مثبت را داراست در نمودار زیر نشان داده شده 

 .است

 
عالوه بر این موارد، تغییر تراز تجاری آمریکا با برخی کشورهای دیگر 

ن. به عبارت دیگر تراز هم قابل توجه است از جمله عراق، روسیه و ایرا

به  2017میلیارد دالر در سال  9.5تجاری منفی امریکا با عراق از 

افزایش یافته است. یعنی میزان  2018میلیارد دالر در سال  10.6

مجموع واردات امریکا از عراق نسبت به صادرات این کشور به عراق در 

 .میلیارد دالر بیشتر شده است 1.1، حدود 2018سال 

 10از تبادالت تجاری با امریکا توانست  2017ه هم در سال روسی

 2018میلیارد دالر تراز تجاری مثبت، کسب کند که این رقم در سال 

 .میلیارد دالر رسید 14.1با وجود تحریم ها به 

 بیشتر بخوانید

  ز ابتدای درصدی صادرات آمریکا به ایران ا 60رشد

2018 

  برابری صادرات آمریکا به ایران در ماه نخست  4رشد

 ها بازگشت تحریم

میلیون  372کشور ایران جزو اقتصادهایی است که تراز تجاری منفی 

، داشته است. علی رغم تحریم های یک 2018دالری با امریکا در سال 

 136یکا علیه ایران، واردات کاالیی ایران از این کشور از جانبه امر

 سال در دالر میلیون 440 به  2017میلیون دالر امریکا در سال 

 مقابل در. است شدن برابر 3.2 معادل که داشته افزایش 2018

میلیون  63درصدی از  7.6ت کاالیی ایران هم به امریکا با رشد صادرا

رسیده است. برآیند تجارت کاالیی ایران میلیون دالر  67.9دالر به 

برابر شدن تراز تجاری مثبت برای امریکا از محل تجارت  5.1موجب 

 .شده است 2018کاالیی با ایران در سال 

ام  136ام در فهرست مقاصد صادراتی امریکا و رتبه  105ایران رتبه 

 .را داراست 2018در فهرست مبادی وارداتی امریکا در سال 

 
   )بازگشت به فهرست( 

رغم  تأکید عراق بر رفع موانع توسعه تجارت با ایران به

 اندازی آمریکا سنگ
 (98فروردین  18تسنیم )خبرگزاری  

 
ر نشست به نقل از شاتا، رضا رحمانی د خبرگزاری تسنیم به گزارش

مشترک با وزیر تجارت عراق گفت: در این مدت کوتاه سه مالقات بین 

بنده و وزیر تجارت عراق برگزار شده که این دیدارها برای توسعه روابط 

دوجانبه مؤثر خواهد بود و در سفر چندی پیش به بغداد نیز توانستیم 

و نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران  چندین تفاهم

وزارت تجارت عراق امضا کنیم که این تنها یکی از توافقات امضاشده 

 .میان دو کشور در این سفر بود

او با بیان اینکه این سفر آثار سیاسی و اقتصادی فراوانی داشت، افزود: 

در مدت کمی بعد از سفر، بخشی از اجرای توافقات که یکی از آنها 

 .، اجرایی شدعدم اخذ هزینه روادید بین دو کشور بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تفاهمات در راستای تسهیل 

ای، موضوعات  ونقل جاده در حوزه تأمین زیرساخت، تجارت، حمل

طور مثال در حوزه  ای، استاندارد، ترانزیت و... است که به کنسولی، بیمه

 .آهن شلمچه به بصره تفاهم شد ریل، احداث راه

کی از مواردی که بین دو کشور تفاهم شد، افزایش گفته رحمانی، ی به

 .بود 1400میلیارد دالر تا سال  20مبادالت تجاری به 

او همچنین گفت: محور تحقق این هدف، این دو وزارتخانه است و 

های تخصصی مشترک تشکیل  مواردی را که نیاز است برای آن کمیته

 .بخشیم شود نیز تسریع می

نفع کشورها است، در  دولت و ملت و به 2است او افزود: این موضوع خو

این جهت، یکی بحث تعرفه تجارت ترجیحی بود که باید به تجارت 

ها  آزاد بین دو کشور برسیم که در این زمینه ضرورت دارد به کارگروه

 .دستور آغاز مذاکرات را بدهیم

https://tasnimnews.com/1771607
https://tasnimnews.com/1771607
https://tasnimnews.com/1850977
https://tasnimnews.com/1850977
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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رحمانی با یادآوری تأکید رؤسای جمهور دو کشور بر احداث شهرک 

نقطه را برای این کار معرفی کردیم که  8رزی، گفت: پیشتر مشترک م

ها در حوزه اقلیم و جنوب عراق تفاهم شد و باید  احداث این شهرک

یابی و فراهم کردن شرایط شروع  ها فعالیت خود را برای مکان کمیته

 .کنند

گفت:  "باید کمیته مشترک بازرگانی تشکیل دهیم"او با ابراز اینکه 

های ایران از طرف  ازرسی استاندارد یکی از خواستهتأیید شرکت ب

عراقی است که این اقدام روابط تجاری بین دو کشور را تسهیل 

 .کند می

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در خصوص صادرات فنی و 

توانند  طرف می 2های  مهندسی نیز ظرفیت خوبی وجود دارد و شرکت

 .یی وجود دارد که قابل رفع استتر باشند و صرفاً موانع جز فعال

عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق در دیدار با وزیر صنعت، معدن و 

رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر  تجارت سفر هیئت عالی

اهمیت و عالقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران 

هزاران سال دارد و خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در 

ترین مرز را نیز میان همسایگانمان با جمهوری اسالمی ایران  طوالنی

 .داریم

ای که نخست وزیر عراق مطرح کردند مبتنی بر  او افزود: برنامه

 .ویژه ایران است گشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان به

به تفاهم رسیده  او با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق

بودند، اظهار کرد: مهمترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه 

های دو کشور است که ما سریعاً نتایج این  بابت روادید میان ملت

ویژه تجار  مصوبات خیلی مهم را با افزایش تردد مردم دو کشور به

 .خواهیم دید

رمایه گذاران ایرانی به اکنون برای ورود تجار و س او تأکید کرد: فضا هم

 .عراق آماده است

اندازی خط ریلی شلمچه به بصره را مهمترین  عبدالمجید جاسم راه

تر توافقنامه احداث این  توافق دیگر دو طرف خواند و گفت: پیش

ایم و  آهن امضا شده بود که حال به مرحله اجرای توافق ورود کرده راه

 .مشترک استاین موضوع نیز مستلزم تشکیل کارگروه 

وزیر تجارت عراق ادامه داد: عراق برای توسعه روابط با ایران با وجود 

اندازی  های تحمیلی آمریکا که بعضاً در این راه سنگ موانع تحریم

 .کند، آماده است می

او افزود: دلیل اصلی برای اثبات این ادعا، دعوت نخست وزیر عراق از 

شور ما و دیدار با رییس کل رییس بانک مرکزی ایران برای سفر به ک

 .بانک مرکزی عراق برای عبور از موانع موجود است

های صنعتی مشترک بین دو کشور  جاسم درباره طرح ایجاد شهرک

گفت: عراق با دیگر همسایگان هم در این باره اقداماتی داشته که 

 .اجرایی شدن آن در ارتباط با ایران نیازمند تشکیل کارگروه است

کرد: در این خصوص ما منتظر پیشنهادات ایران هستیم تا آن او تأکید 

 .را بررسی کنیم

وزیر تجارت عراق در خصوص موضوع معافیت تعرفه گمرکی کاالهای 

ایرانی یادآور شد: عراق با دیگر کشورها از جمله اردن چنین توافقاتی 

داشته است، هرچند در مورد ایران نیاز به گفتگو و بررسی کارشناسی 

 .تری داردبیش

های  وزیر تجارت عراق درباره درخواست ایران مبنی بر تأیید شرکت

استاندارد گفت: این موضوع را پیگیری کردیم که با توجه اینکه 

کند اگر  های جهانی فعالیت می سازمان استاندارد عراق مطابق برنامه

شده مطابق فعالیت این سازمان باشد این کار صورت  های معرفی شرکت

یرد و من این موضوع را به رییس سازمان استاندارد عراق منتقل گ می

  )بازگشت به فهرست(  .کنم می

پرده جدید صادرات صوری در سال جهش ارزی/رونمایی 

 از صدها اظهارنامه صادراتی اعالم خروج نشده + سند
 (98فروردین  19تسنیم )خبرگزاری  

 
، اخیرا دفتر صادرات خبرگزاری تسنیم ار اقتصادیبه گزارش خبرنگ

های صادراتی در گمرکات مختلف  گمرک ایران با بررسی اظهارنامه

اجرایی، بحث عدم اعالم خروج تعداد قابل توجهی از اظهارنامه های 

 .صادراتی را مطرح کرده است

دفتر صادرات گمرک ایران با گمرکات اجرایی آمده است، در مکاتبه 

های صادراتی  اند در خصوص اظهارنامه گمرکات مبدا صادراتی موظف

های اعالم خروج  بررسی و نسبت به تعیین تکلیف نهایی اظهارنامه

نشده ابطال یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه )بخشنامه 

 .قدام نمایندمرکز جرائم سازمان یافته( ا

به گزارش تسنیم، صادرات صوری آن هم در سالی که کشور درگیر 

آید. بررسیها نشان  جهش ارزی است نکته قابل توجهی به حساب می

دهد در سیاست جدید ارزی دولت و در سامانه نیما، یکی از راههای  می

 رد  باشد. های صادراتی می ( پروانه واردات کاال استفاده از )اظهارنامه

ارزی در اختیار ندارد بنابرین در  صادرکننده صوری عمال موارد این

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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صورت سازمان یافته بودن این تخلف، ممکن است صادرات صوری به 

 .راهی برای پنهان کردن منشا ارز واردکننده تبدیل شده باشد

برخی کارشناسان معتقدند معیار نام به نام شدن کوتاژ صادراتی خروج 

باشد اما به هر حال نمیتوان از این صرف  صادراتی می کاال و نه پروانه

نظر کرد که صادرات صوری مسیری برای پوشش توزیع کاالی تحت 

نظارت در داخل کشور است. گفتنی است، پرونده صادرات الکل نمونه 

 .آید جدی این موضوع به حساب می

 
با بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی در الیحه اصالح قانون مبارزه  

قاچاق کاال و ارز، چنانچه شخصی کاالی اظهار شده برای صادرات را 

برای انجام عملیاتی طبق اسناد ،صادر شده جلوه دهد ولی در واقع 

کاالی مذکور از قلمروی گمرکی خارج نشود عالوه بر مجازات جرایم و 

تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، به ضبط کاال و جریمه 

 .رزش کاالی مذکور محکوم خواهد شدنقدی معادل ا

 بیشتر بخوانید

 های صادرات صوری الکل در کدام دولت صادر  پروانه

 شده بود؟

 تعیین جریمه برای صادرات صوری کاال 

  این بار در  "صادرات صوری سیب"انهدام شبکه

 هرمزگان

های صادراتی اعالم خروج  ی این اظهارنامهالزم به ذکر است، بررس

 به  هاست نشده در وهله اول حاکی از تعداد قابل توجه این اظهارنامه

رکات اجرایی بالغ بر هزار اظهارنامه اعالم خروج گم برخی در که نحوی

 1600بیش از  97نشده است. بر این اساس در گمرک مشهد در سال 

اظهارنامه، در گمرک غرب  1000اظهارنامه، در گمرک یزد بیش از 

اظهارنامه  900اظهارنامه در گمرک کرمانشاه حدود 1000تهران حدود 

 .اعالم وصول نشده است

 
 بر مبنی گمرک صادرات دفتر تاکید و  با توجه به اهمیت موضوع

 جدی صورت به موضوع این آینده روزهای طی آن، قضایی پیگیری

 )بازگشت به فهرست(  .شد خواهد بررسی

https://tasnimnews.com/1177141
https://tasnimnews.com/1177141
http://www.icana.ir/Fa/News/358178/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://www.icana.ir/Fa/News/358178/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://tasnimnews.com/1288447
https://tasnimnews.com/1288447
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برابری صادرات به کشورهای  ۲ریزی افزایش  برنامه

 ۱۴۰۰همسایه تا 
 (98فروردین  23 تسنیم)خبرگزاری  

 
به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی وزیر  خبرگزاری تسنیم به گزارش

ارت با اشاره به برنامه های وزارتخانه متبوعش برای صنعت، معدن و تج

 سال صمت وزارت: گفت ،"تولید رونق"به نام  98تحقق شعار سال 

ژه های ویژه را تعریف کرده است که پرو برخی  رویکرد چند با جاری

نخستین و اصلی ترین رویکرد وزارتخانه نیز تاکید بر ساخت داخل، 

 در وارداتی قطعات تمام ساخت کردن ایجاد پروژه های داخلی و بومی

 .است صنعتی های رشته تمامی

 99و  98یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال 

افزایش صادرات است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه 

 .ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود

 برای معدن بخش ر ظرفیت ویژهاین عضو کابینه دولت دهم، با تاکید ب

 حوزه در اساسی انقالب و تحول یک جاری سال در :افزود تولید، رونق

 98در سال  بخش این توجه قابل ظرفیت که شود می انجام معدن

فعال می شود و در سال جاری بر روی موضوع فناوری نیز توجه ویژه 

 .ای می شود

یعنی دو سال آینده  1400میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال 

 برابر شود 2باید 

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در سال جاری بحث صادرات به ویژه تمرکز روی کشورهای 

همسایه است، ادامه داد: برنامه ریزی های الزم صورت گرفته تا میزان 

برابر  2سال آینده یعنی دو  1400صادرات به کشورهای اطراف تا سال 

میلیارد دالر بوده و باید تا دو سال  25شود که صادرات موجود حدود 

میلیارد دالر شود که این ظرفیت بسیار خوبی بوده و نباید از  50آینده 

 .آن غافل شد

رحمانی اظهار داشت: یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن 

که بر این اساس تقاضا در  افزایش صادرات است 99و  98در سال 

 .کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود

اگر در کشورهای همسایه نفوذ نکنیم چگونه می توانیم در دیگر 

 کشورهای دنیا نفوذ کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر 

 بسیار که مسایه از ایران بودهدرصد واردات کشورهای ه 2میانگین، 

 چگونه نکنیم نفوذ همسایه کشورهای در اگر: کرد تصریح است، ناچیز

ابراین وزارت صمت بن کنیم، نفوذ دنیا کشورهای دیگر در توانیم می

 صنعت خانگی، لوازم حوزه در مهمی اقدامات تا برنامه ریزی کرده

 فلزات ارزش هزنجیر دریایی، صنایع پتروشیمی، دست پایین پوشاک،

 هفته است قرار که شود انجام  مس و آلومنیوم فوالد، همانند اساسی

 .شود تشریح مجلس معادن و صنایع کمیسیون در اقدامات این آینده

 بیشتر بخوانید

  فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان از

 98اردیبهشت 

 )بازگشت به فهرست(

درصدی واردات  ۶۵تجارت ایران و چین نصف شد/ افت 

 کاالهای چینی
 (98فروردین  25)خبرگزاری تسنیم  

 
، جدیدترین آمار منتشر خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

سوی گمرک چین نشان می دهد مبادالت تجاری این کشور با  شده از

درصدی داشته و  49ماهه نخست سال جاری میالدی افت  2ایران در 

میلیارد دالر رسیده است. در ماه های ژانویه و فوریه سال  3.471به 

میلیارد دالر اعالم شده  6.8میالدی گذشته ارزش تجارت ایران و چین 

 .بود

یران در این دوره و واردات از ایران کاهش داشته صادرات چین به ا

 .است

میلیارد دالر کاال از ایران  2.32چین در ماه های ژانویه و فوریه امسال 

وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه 

درصدی داشته است. واردات چین از ایران در مدت مشابه سال  34

 .الر اعالم شده بودمیلیارد د 3.515قبل 

درصد افت  65صادرات چین به ایران در دو ماهه نخست امسال نیز 

میلیارد دالر رسیده است. در مدت مشابه سال قبل  1.151داشته و به 

 .میلیارد دالر کاالی چینی به کشور واردات شده بود 3.285

 بیشتر بخوانید

 ذخایر طالی خود را افزایش داد چین 

  )بازگشت به فهرست(
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 از بازار روسیه است« یک دهم درصد»سهم ایران تنها 
 (98فروردین  28)خبرگزاری تسنیم  

 
خبرگزاری  وگو با خبرنگار اقتصادی هادی تیزهوش تابان در گفت

، با اشاره به حجم تجارت دو کشور ایران و روسیه در سال تسنیم

در سال گذشته حجم تجارت دو کشور ایران و   گذشته اظهار کرد:

میلیارد  1.6میلیارد دالر بود که نزدیک به  2روسیه رقمی در حدود 

، میلیون دالر آن 300دالر آن واردات ایران از روسیه و کمی بیش از 

 .صادرات ایران به کشور روسیه بود

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، با ارائه آماری از واردات کشور 

روسیه و سهم کم ایران در این بخش گفت: روسیه سال گذشته 

 300میلیارد دالر واردات داشته و ایران با صادرات  282نزدیک به 

ازار را در اختیار درصد این ب 0.1اش به این کشور تنها  میلیون دالری

 .گرفت

رغم مناسبات سیاسی  وی گفت: حجم کم صادرات ایران به روسیه علی

ها  کشور بدالیل متعددی است که یکی از آن 2و روابط دوستانه 

مسیرهای ارتباطی ایران و روسیه است؛ البته گرچه دو کشور با خط 

ازمند اند ولی زیرساخت ارتباطی دو کشور نی آهن به تازگی متصل شده

طراحی مسیرهای بیشتر در حوزه کشتیرانی و همچنین افزایش 

خطوط هوایی بین دو کشور است تا حجم و سرعت ارتباطات تجاری 

 .افزایش یابد

های روسیه در واردات موادغذایی  گیری تیزهوش تابان همچنین سخت

را یکی دیگر از مشکالت موجود دانست و با اشاره به پیمان گمرکی 

مندی ایران از این پیمان گمرکی برای تجارت با  امکان بهره اوراسیا و

کشور روسیه، بالروس،  5کشور رسیه گفت: پیمان گمرکی اوراسیا بین 

قرقیزستان، ارمنستان و قزاقستان است که با توجه به اینکه پیوستن 

ایران به این پیمان، کلیاتش تصویب شده ولی پیوستن کشورمان به 

اند برای تجارت ایران و این کشورها بسیار سودمند تو این پیمان که می

باشد، در انتظار موافقت نمایندگان مجلس در صحن علنی است و در 

تواند جزو نقاط قوت در تجارت با روسیه  صورت تصویب، این پیمان می

 .کشور دیگر منطقه اوراسیا محسوب شود 4و 

هایی را  تاق برنامهرئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه این ا

به منظور تطبیق کاالهای ایرانی صادراتی به مقصد روسیه با 

کند افزود: عالوه بر تطبیق کاالهای  استانداردهای این کشور دنبال می

صنعتی صادراتی کشورمان با استاندارد موجود در بازار روسیه، 

بازرگانان و تولیدکنندگان ما با تمرکز بیشتری بر بسته بندی 

والت و همچنین پایداری برخی اقالم خوراکی از جمله مرکبات محص

 .داشته باشند

های جنوبی  وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح پایلوتی در استان

روسیه از سوی اتاق مشترک ایران و روسیه تحت عنوان طرح 

گفت: در این طرح که با محوریت مرکزی ایرانی در « مویرگی»

استان جنوبی روسیه که در  11ود قرار است ش آستاراخان اجرایی می

مجاورت آستاراخان قرار دارند شناسایی شده و انواع کاالهای ایرانی به 

استان منتقل شوند و به صورت  11صورت مستمر به انبارهای این 

ها توزیع شوند و این  های شهرهای مختلف این استان خُرد در فروشگاه

شد و بتواند به صورت مویرگی شبکه به صورت مستمر، در جریان با

 .ها را در کاالهای صادراتی ایران تغذیه کند بازارهای این استان

 بیشتر بخوانید

 ها در اوج  ها و آلمان ها، فرانسوی تجارتی که انگلیسی

 ها با ایران داشتند تحریم

همه بازرگانان فعال که عالقمند به تیزهوش تابان با تاکید بر اینکه 

تجارت با کشور روسیه هستند، می توانند در این طرح پایلوت 

مشارکت کنند، افزود: متاسفانه ناپایداری قوانین صادراتی کشورمان 

ایم  شود و بارها تجربه کرده بعضاً مانعی در برابر صادرات کشورمان می

نوسانان در بازار داخل، که مسئوالن امر به دالیلی از جمله کمترین 

کنند و این در حالی است که بازرگانان  صادرات را ممنوع می

کشورمان، عمدتاً در قراردادهایی که با طرف خارجی دارند، عرضه 

ها و  اند و این ممنوعیت مستمر کاال و محصوالت ایران را متعهد شده

ه ناپیداری قوانین باعث شده تا برخی از تجار کشورمان مجبور ب

 .پرداخت خسارت به طرف خارجی شوند

جات، صنایع سبک و خشکبار را  وی در پایان، مرکبات، صیفی

آالت را جزو  ترین کاالهای صادراتی کشورمان و ذرت، جو و آهن عمده

مهمترین واردات ایران از روسیه عنوان کرد و گفت: بر اساس آمارهای 

درات ایران به غیررسمی، برآورد ما آن است که در سال گذشه، صا

درصد افزایش داشته و در عین حال واردات ما  36روسیه نزدیک به 

ها و اقدام  ریزی درصد کاهش یافته و امیدواریم با توجه به برنامه 8.5

در دست انجام، شاهد افزایش صادرات ایران به روسیه در سال جاری 

          )بازگشت به فهرست( .باشیم
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ها  پنجم شد/ خلف وعده اروپایی تجارت ایران و اروپا یک

 در حفظ منافع برجامی ایران
 (98فروردین  31)خبرگزاری تسنیم  

 
، آمار منتشرشده از خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

دهد  تحادیه اروپا )یورو استات( نشان میسوی اداره اطالعات اقتصادی ا

عضو این اتحادیه در دوماهه نخست سال  28مبادالت تجاری ایران و 

جاری میالدی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

 .مواجه شده است

میلیارد یورو  3.72بالغ بر  2018مبادالت دو طرف در دوماهه نخست 

 756پنجم شده و به  ماهه نخست امسال یکبوده که این رقم در دو

 .میلیون یورو رسیده است

به  2019های ژانویه تا فوریه  صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه

کمتر از نصف صادرات این اتحادیه به ایران در مدت مشابه سال قبل 

رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در دوماهه نخست سال 

میلیارد یورو اعالم شده بود اما این رقم در مدت  1.563بر بالغ  2018

 .میلیون یورو کاهش یافته است 620مشابه امسال به 

نیز نسبت به  2019واردات اتحادیه اروپا از ایران در دوماهه نخست 

میلیون یورو رسیده  136شانزدهم شده و به  مدت مشابه سال قبل یک

میلیارد یورو  2.157ت سال قبل است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخس

 .کاال از ایران وارد کرده بود

که  2019افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در دوماهه سال 

دهد این  ای آمریکا علیه ایران بازگشته است نشان می های هسته تحریم

های خود نتوانسته است از منافع ایران در  رغم وعده اتحادیه به

ای دفاع کند. کشورهای اروپایی با پیروی از  فق هستهچارچوب توا

تحریم نفتی آمریکا علیه ایران واردات نفت از ایران را در دوماهه 

اند و صادرات کاال به ایران را به کمتر  متوقف کرده 2019نخست سال 

 .اند از نصف رسانده

میلیون یورویی، بزرگترین  37بر اساس این گزارش، آلمان با واردات 

اردکننده کاال از ایران بین کشورهای اروپایی طی دوماهه نخست و

میلیون یورو  222بوده است. این کشور همچنین با صادرات  2019

کاال به ایران بزرگترین صادرکننده کاال به ایران در این دوره بوده 

       )بازگشت به فهرست( .است

  

 کشاورزی
میلیارد تومان به کشاورزی گلستان و مازندران  ۱۶۴۰سیل 

 خسارت زد
 (98فروردین  4تسنیم )خبرگزاری  

 
، سید محمد موسوی با اعالم این خبر، خبرگزاری تسنیم به گزارش

میلیارد  1090اظهار داشت: سیل به بخش کشاورزی استان گلستان 

میلیارد تومان به زیربخش  760تومان خسارت زده که از این میزان 

میلیارد تومان به زیربخش آب و خاک و زیرساخت ها،  150زراعت، 

میلیارد تومان به  60میلیارد تومان به زیربخش باغبانی و  120

 .زیربخش های دام، طیور و آبزیان خسارت وارد شده است

هزار  250ه از سیل گلستان را وی سطح اراضی کشاورزی خسارت دید

هزار هکتار از اراضی زراعی و  100هکتار اعالم کرد و افزود: حدود 

هزار هکتار  150درصد خسارت دیده اند و خسارت  90باغی باالی 

 .درصد بوده است 60تا  30دیگر بین 

موسوی، عمده محصوالت کشاورزی خسارت دیده استان گلستان را 

کرد و گفت: سیل اخیر به بخش کشاورزی  گندم، کلزا و جو عنوان

شهرستان های بندر ترکمن، گمیشان، آق قال، گنبد کاووس، 

درصدی زده  100مینودشت، گالیکش و مراوه تپه در گلستان خسارت 

درصد خسارت دیده  50تا  20است و باقی شهرستان های استان بین 

 .اند

ورزی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشا

میلیارد  555خسارت سیل به بخش کشاورزی استان مازندران را 

 266تومان اعالم و تصریح کرد: میزان خسارت سیل به باغات مازندران 

میلیارد  115میلیارد تومان، زیربخش آب و خاک و زیرساخت ها 

میلیارد تومان و زیربخش های دام، طیور  107تومان، زیربخش زراعت 

 .یارد تومان بوده استمیل 67و آبزیان 

هزار و  17هکتار از اراضی زراعی و  355هزار و  72موسوی گفت: 

 .هکتار از اراضی باغی استان مازندران از سیل خسارت دیده اند 491

 2330وی ادامه داد: تلفات دام های سبک و سنگین استان مازندران 

این واحد آبزی پروری  10واحد مرغداری و  12راس بوده و سیل به 

 .استان خسارت وارد کرده است
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شهر  15موسوی، تعداد شهرهای خسارت دیده استان مازندران را 

عنوان کرد و افزود: بیشترین خسارت سیل به بخش کشاورزی 

 .شهرستان های سیمرغ، نکا، ساری و میاندورود وارد شده است

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی 

درصد از اراضی کشاورزی خسارت دیدره در استان  20گفت: حدود 

 .های گلستان و مازندران بیمه بوده اند

 بیشتر بخوانید

  درصد شهر گنبدکاووس را در  30سیالب حدود

 برگرفت

    )بازگشت به فهرست(

 "تراریخت"اندازه درشت یا ریز دارند، هایی که  آیا میوه

 هستند؟
 (98فروردین  9تسنیم  )خبرگزاری 

 
، محصوالت خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

شود  شده ژنتیک )تراریخت( اصطالحاً به محصوالتی گفته می دستکاری

هداف تجاری ــ مانند پرمحصولی و غیره ــ ژنهای آنها که عموماً با ا

شود. دو دهه است که این محصوالت  دستکاری شده و تغییر داده می

ویژه  در سطح دنیا تجاری شده و در ایران نیز طی حدود یک دهه ــ به

 .مصرف مردم رسیده است در حوزه روغنهای گیاهی ــ به

ه عمر کوتاه تولید و مصرف، نکته قابل توجه این است که با توجه ب

ای از ابهام قرار دارد و تحقیق جامعی  سالمت این محصوالت در هاله

درباره اثر مصرف تراریخت بر سالمت انسان و دام صورت نگرفته است؛ 

ضمن اینکه گزارشهای مهمی وجود دارد که دانشمندان اثراتی مانند 

های تراریخت بر  نهسرطانزایی و ناباروری را بر اثر مصرف برخی از گو

اند. این شرایط موجب شده مصرف این  حیوانات مشاهده کرده

که  طوری محصوالت در دنیا و در ایران، سال به سال محدودتر شود؛ به

 "خوراک دام"جای مصرف انسانی ــ به  مصرف آنها در دنیا ــ به  عمده

 .محدود شده است "تهیه سوختهای زیستی"و 

 بیشتر ببینید

خورد مردم ندهید +  به« خوراک دام»و « بنزین، گازوئیل» +

 اسناد

 "مخالف تراریخت"درصد مردم ایران 97 |رفراندوم عمومی  +

 هستند

ی در ایران نیز جدای از صیانت دستگاههای ناظر، کمپینهای مردم

فعالی در این زمینه وجود دارد؛ یکی از این کمپینها، گروه افزون بر 

هزارنفره در تلگرام با محوریت استاد برجسته بیوتکنولوژی پزشکی 40

کشور، علی کرمی، است. وی در این کمپین به پرسشها در خصوص 

دهد. این استادتمام بیوتکنولوژی در  محصوالت تراریخت پاسخ می

ها و سبزیجات موجود در بازار، مثل  میوه» ش کهپاسخ به این پرس

ای، آناناس و نظیر  پرتقال تامسون، گوجه، بادنجان، فلفل دلمه

اینها که ظاهر عادی ندارند، تراریخته هستند یا 

جات و  ها، صیفی یک از میوه خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ «خیر؟

 .شوند تراریخت نیست حبوباتی که داخل کشور تولید می

وی افزود: اصوالً کشت تراریخته تا این زمان در ایران ممنوع بوده و 

 .اقالم تراریخت همگی وارداتی هستند

کرمی با اشاره به اقالمی نظیر ذرت، سویا و پنبه وارداتی ادامه داد: 

مواد اولیه روغنهای نباتی که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است 

 .شود نیز از ارقام تراریخت تهیه می

ممکن است درصد کوچکی از برنج ایرانی »وی در نهایت با بیان اینکه 

اضافه کرد: مطمئن باشید درباره « صورت غیرقانونی تراریخت باشد به

 .جات و حبوبات، ارقام تراریخت در ایران وجود ندارد ها، صیفی میوه

     )بازگشت به فهرست(

 از اراضی کشاورزی کشور زیر سیل رفتیک میلیون هکتار 
 (98فروردین  19تسنیم )خبرگزاری  

 
 مخاطرات کاهش و بحران مدیریت دفتر مدیرکل موسوی، محمد سید

خبرگزاری  اقتصادی خبرنگار با گفتگو در کشاورزی جهاد وزارت

 به سیل خسارت میزان شده انجام برآورد اساس بر  اظهار کرد: تسنیم

 میلیارد 77639 فروردین 19 امروز 15 ساعت تا کشاورزی بخش

 درصد 11 زراعت، بخش به مربوط آن درصد 49 که است ریال

درصد مربوط به آب  22ن و مابقی آبزیا و دام،طیور درصد 17 باغبانی،

 .و خاک، زیرساختها و تاسیسات بخش کشاورزی است

افزود: میزان خسارت سیل اخیر از لحاظ متراژ در اراضی  وی

 هکتار هزار 132  باغات در و   هکتار هزار 20 و ملیون یک کشاورزی

 .است  هکتار هزار 152 و میلیون یک مجموع در و

 بیشتر بخوانید
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 آینده  های هواشناسی کشاورزی برای روزهای توصیه

 اعالم شد

 جهاد وزارت مخاطرات کاهش و بحران مدیریت دفتر مدیرکل 

 های استان به مربوط خسارت میزان بیشترین: داد ادامه کشاورزی

  .است مازندارن و لرستان گلستان، خوزستان،

استان کشور درگیر سیل است و این  20بنابراین گزارش، بیش از 

 و شهری امکانات و ساختها زیر و رزیکشاو زمینهای ها، رویداد به خانه

 )بازگشت به فهرست( .است رسانده آسیب روستایی

سهم بزرگ اسپانیا از صادرات زعفرانی که خود تولیدکننده 

 آن نیست
 (98فروردین  24تسنیم )خبرگزاری  

 
 در زعفران: کرد اظهار ، فرزاد سحرخیزخبرگزاری تسنیم به گزارش

 خواص به توجه با اینکه حال دارد تزئینی جنبه بیشتر ایرانی سفره

 در بودن سرطان ضد و افسردگی ضد جمله از گیاه این دارویی گسترده

 .گیرد می قرار استفاده مورد دارو عنوان به بیشتر خارجی کشورهای

انه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با عضو هیئت مدیره خ

ترین محصوالت صادراتی ایران  اشاره به اینکه زعفران جزو کلیدی

رود، خاطرنشان کرد: در خارج از مرزهای کشور استقبال  شمار می به

شود که شاکله این استقبال از اعتماد  نظیری از زعفران ایرانی می بی

 .آید وجود می به

 یدبیشتر بخوان

 ؛ پایلوت ثبت جهانی زراعت «سنو» |خراسان رضوی

 زعفران مبتنی بر قنات

ترین چالش اصلی که زعفران ایرانی در دنیا با آن مواجه  سحرخیز مهم

است نوع بازاریابی دانست و تأکید کرد: باید این را گفت که مسائلی که 

های این کشور برای کسب بازار بیشتر  اسپانیا و تالشدر مورد کشور 

مطرح شده موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه مهم است اقدامات 

ای است که اسپانیا در طول سالیان متمادی بر پایه اصول  یافته سازمان

علمی بازار و بازاریابی علمی انجام داده و توانسته با توسل به آنها سهم 

 .مللی زعفران را در اختیار خود در آوردال بزرگی از بازار بین

محور بودن کاالی زعفران، خاطرنشان کرد: برای  وی با اشاره به سالمت

عنوان  توسعه تولید ارگانیک زعفران در استان خراسان رضوی به

ترین قطب تولید این محصول اقداماتی انجام شده که خود این  مهم

زعفران ایرانی در بازار هدف  اقدامات سبب تقویت و ارتقای جایگاه برند

 .شود می جهان قاره 5  در

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با 

 که گفت باید واقع در: افزود فله، صورت نقد صادرات زعفران به

 هایی شرکت طریق از راهبردی صادراتی کاالی این به آسیب بیشترین

فران را به دنیا زع فله، صورت به که که شده وارد زعفران محصول به

 .کنند صادر می

 و سفیر نوعی به وی همچنین گفت: صادرات با طراحی اصیل ایرانی

 .است المللی بین بازار به کشورمان اصیل فرهنگ کننده معرفی

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران 

ته باشد داش تواند می برند ای توسعه روند در مهمی نقش آموزش گفت:

اساس مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی  در همین راستا براین

سحرخیز با محوریت آموزش کشاورزان برای ارتقاء کیفیت تولید و 

های نوین صادر شده که از مهرماه امسال  ارتقاء کیفی کشت و روش

 .کند اقدام به جذب دانشجو می

اصل  4حفظ جایگاه راهبردی بر پایه سحرخیز ادامه داد: همچنین 

  ساز و منشأ بودن یعنی ایجاد جریان شامل تمامیت، اصالت، سبب

پایدار در کشاورزی و صنعت و آموزش در حوزه زعفران کشور پیوسته 

مدنظر ما قرار داشته که در این راستا نیز اقداماتی در دستور کار قرار 

  بازگشت به فهرست() .گرفته است

 هزار میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی ۱۳خسارت 
 (98فروردین  30تسنیم )خبرگزاری  

 
، ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق خبرگزاری تسنیم به گزارش

بکه دو سیما با بیان بیمه کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ش

های زراعی کشور بیمه هستند افزود:  درصد از زمین 20این که حدود 

هزار هکتار زمین های زراعی آسیب  120از مجموع یک میلیون و 

 .هزار هکتار تحت پوشش بیمه هستند 180دیده از سیل فقط 

میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش  3/5وی گفت : در کشور 

 .دبیمه هستن

 6هزار هکتار از باغات و  35قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود:

هزار کلونی زنبور عسل در مناطق سیل زده تحت پوشش بیمه قرار 

 .دارند
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حسن نژاد گفت: همه واحدهای پرورش طیور در مناطق سیل زده 

 .تحت پوشش بیمه اجباری هستند و خسارات آنها جبران می شود

جموع خسارت های سیل در بخش کشاورزی حدود وی با بیان اینکه م

درصد آن مربوط به تاسیسات است  30هزار میلیارد تومان که  13

 .میلیارد تومان بیمه شده است 750افزود: از این رقم فقط 

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: با توجه به اینکه در سال های 

خشکسالی شدند و  گذشته تعداد بسیاری از کشاورزان دچار خسارت از

امسال نیز سیل خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرد حوادث طبیعی 

یستمی و شدید است و دولت باید از س در کشور بسیار گسترده،

 .کشاورزان حمایت بیمه ای کند

هزار  10حسن نژاد افزود: با توجه به اینکه به طور میانگین بیش از 

ی کشور خسارت وارد می شود میلیارد تومان ساالنه به بخش کشاورز

 .نمی توان با حق بیمه پایین تعهدات باال انجام داد

وی گفت: میزان یارانه های دولت برای حق بیمه بخش کشاورزی به 

افزایش تعهد صندوق بیمه کشاورزان و کاهش حق بیمه ها کمک می 

 .کند

فه هزار تعر 105قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 

برای انواع بیمه به کشاورزان اعالم می کنیم افزود: کشاورزان تعهدهای 

 .پایین را خریداری می کنند

حسن نژاد گفت: تعهدات صندوق بیمه کشاورزی برای هر هکتار مزرعه 

هزار  14هزار تومان در بیمه پایه و با حق بیمه  600آبی دو میلیون و 

 .را دولت پرداخت می کند تومان است و بخش زیادی از این حق بیمه

وی افزود: به دلیل خسارت های بسیار در بخش کشاورزی از محل 

 .بیمه کشاورزی درآمدی به دست نمی آید

درصد حق بیمه ها در  75قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: 

بخش کشاورزی را دولت پرداخت می کند اما پرداخت های دولت با 

 .تتاخیر سه چهار ماهه روبرو اس

حسن نژاد افزود: نباید از صندوق های کشاورزی که دولت از آنها 

 .حمایت می کند انتظار داشته باشیم همه خسارت ها را جبران کنند

پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این برنامه گفت: 

هزار پرونده مناطق سیل زده برای دریافت خسارت به بیمه  60تاکنون 

میلیارد  130هزار پرونده به مبلغ  26از این تعداد  مرکزی اعالم و

 .تومان ارزیابی شده است

میلیارد تومان برآورد خسارت ما از بقیه پرونده  200وی افزود: حدود 

 .هاست

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: البته این رقم برای واحدهای مسکونی 

 .تاست و خسارات پروژه های بزرگ تاکنون به ما اعالم نشده اس

خسروشاهی با بیان اینکه در سراسر کشور فقط پنج تا هفت درصد 

واحدهای مسکونی تحت پوشش بیمه هستند افزود: به دلیل اصطکاک 

اطالعاتی در حوادث طبیعی از بیمه ها در این زمینه استقبال نمی 

شود و بر این اساس در دنیا به صورت قانونی بیمه اجباری انجام می 

 .شود

شرکت های بیمه نمی توانند در شرایط اقتصادی وی گفت: چون 

نامناسب نمی توانند سرمایه جذب کنند بیمه گر ها به دلیل نداشتن 

 .سرمایه برای تعهدات خود در حوادث طبیعی سقف قرار می دهند

قائم مقام بیمه مرکزی افزود: بر اساس خسارت باید منابع وجود داشته 

شته باشند خسارات را پرداخت باشد و اگر شرکت های بیمه منابع دا

 .می کنند

خسروشاهی گفت: ممکن است صندوق های بیمه منابعی را که جمع 

آوری کرده اند خوب سرمایه گذاری نکرده باشند و این موجب کمبود 

 .سرمایه آنها شده باشد

وی افزود: میانگین پرداخت خسارات حوادث طبیعی به وسیله صندوق 

درصد باقی مانده را دولت ها  70است و  درصد 30های بیمه در دنیا 

 .پرداخت می کنند

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه به صورت بازرگانی برای 

حوداث طبیعی مانند سیل و زلزله امکان پذیر نیست زیرا حق بیمه 

 .آنقدر گران است که کسی توان خرید ندارد

ث طبیعی خسروشاهی افزود: همه کمک کنند که صندوق بیمه حواد

 .راه اندازی شود

هزار تومان حق بیمه دریافت و به  120وی گفت: اگر از واحد مسکونی 

میلیون واحد مسکونی در  30این صندوق واریز شود با توجه به وجود 

میلیارد تومان پول جمع آوری می شود که این  600کشور سه هزار و 

 .ر کشور نداردمبلغ فاصله قابل توجهی از میزان خسارت های ساالنه د

قائم مقام بیمه مرکزی افزود: بیمه ها بنگاه اقتصادی و تحت تاثیر 

فضای اقتصادی جامعه هستند اما تاکنون در مقایسه با بقیه بخش ها 

 .تا حدودی خوب عمل کرده اند

عنوان درسی  86خسروشاهی گفت: برای فرهنگ سازی در زمینه بیمه 

 15اختصاص داده ایم و در در کتاب های مدارس را به صنعت بیمه 

میلیون نشریه راه رشد که در مدارس توزیع می شود بحث بیمه آمده 

 .است

سید جعفر حسینی عضو نظام صنفی کشاورزی نیز در این برنامه گفت: 

عملکرد ضعیف صندوق بیمه کشاورزان در سال های گذشته، نداشتن 

 خدمات و نشده عمل های وعده قوانین شفاف بیمه ای این صندوق،

 از کشاورزان است شده موجب کشاورزان بیمه صندوق ای بیمه ضعیف

 .نکنند استقبال صندوق این
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وی افزود: تعهدی که صندوق بیمه کشاورزان دارد با خسارت ها 

 .درصد خسارت ها پرداخت می شود 10تناسب ندارد و فقط 

 .حسینی گفت: پرداخت خسارت ها نیز با تاخیر روبرو است

صنفی کشاورزی افزود: صندوق بیمه کشاورزان انحصاری  عضو نظام

است و رقابتی با آن وجود ندارد و یارانه بیمه کشاورزان فقط به این 

 .صندوق تعلق می گیرد

وی گفت: این صندوق بر اساس سیاست های خودش پیش می رود و 

برای هر کدام از عوامل خطر حق بیمه ای دریافت می کند اما 

 .نکرده است تعهدهایش تغییر

غدیر مهدوی کارشناس صنعت بیمه نیز در این برنامه گفت: دولت ها 

 .باید از بیمه ریسک های فاجعه آمیز حمایت کنند

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی ها درجه ریسک گریزی مردم ایران 

کشور رتبه آخر است افزود: برآورد نرخ حوادث  100در مقایسه با 

لزله امکان پذیر نیست و بیمه بازرگانی نمی طبیعی مانند سیل و ز

 .تواند آن را تعهد کند

مهدوی گفت: بیمه آتش سوزی ریسک پذیر است و فاجعه آمیز نیست 

و به ازای هر هزار خانه در کشور یک خانه دچار آتش سوزی می شود 

)بازگشت به  .و خسارت آن برای بیمه ها قابل پیش بینی است

    فهرست(

 صنعت
 چه بر سر تولید آمد؟ ۹۷سال 

 (98فروردین  2تسنیم  )خبرگزاری 

 
، امروز تولیدکنندگان در خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 97ال های مختلف صنعتی دل پری از اوضاع اقتصادی س تمام بخش

ها برای حمایت از تولیدکننده  معتقدند اکثر برنامه ریزی  دارند و

داخلی اجرایی نشد و این موضوع در کنار افزایش افسار گسیخته 

قیمت ارز امکان فعالیت را برای تولیدکننده سخت تر از سال گذشته 

بخشنامه ضد و نقیض برای  150کرد. رکورد صدور بیش از 

نها در سال گذشته بود که هر کدام سد تولیدکنندگان عایدی آ

 .جدیدی را پیش روی فعاالن اقتصادی کشور به وجود آورد

با وجود آنکه مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی بر  97البته سال 

حمایت از تولید ملی داشتند اما متأسفانه دغدغه اجرایی شدن این 

همین موضوع در میان تصمیم گیری مسئولین کشور کم رنگ بود و 

روزهای بسیار سختی را برای تولیدکننده  97امر عاملی شد تا سال 

 .ایرانی به ثبت برساند

های تولیدی را با کمبود مواد اولیه مواجه  ها بنگاه در حال حاضر تحریم

های خروج از  حل مدیران اجرایی، راه تر از همه اینکه تمامی کرده و مهم

افتد. مشکالت ساختاری، مدیران  میدانند، اما اتفاقی ن این بحران را می

که   رو کرده اجرایی را با انبوهی از قوانین و مقررات کهنه، منسوخ روبه

 .هنوز راهکاری برای حل این موضوعات پیش بینی نشده است

آرمان خالقی به عنوان یک کارشناس در بخش تولید در رابطه با 

 "گوید: یبه خبرنگار تسنیم م 97وضعیت تولیدکنندگان در سال 

توقع داشتند را نتوانستند به  97تولیدکنندگان تمام آنچه از سال 

دست آورند این در حالی است که قرار بود برای توسعه و بهبود 

وضعیت تولیدکنندگان منابع مالی در اختیار آنها قرار گرفته و با اجرای 

د قوانین کمک کنده فضا برای ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان به وجو

 ."آید

 های خود برای کمک به تولید عمل نکرد دولت به قول*

البته برنامه ریزی مدیران صنعتی و معدنی کشور هم   وی با بیان اینکه

دچار از هم گسیختگی و بر مدار تولید حرکت نکرد، افزود: عدم برنامه 

بخش تولید شاهد افزایش قابل  نرخ ارز ها باعث شد تا با نوسانات ریزی

توجه قیمت ها و نارضایتی مردم باشد. این در حالی است که قرار بود 

های تولید فضای فعالیت برای تولیدکنندگان در بازار  با کاهش هزینه

 .داخلی و خارجی فراهم شود

توقع بر این بود که این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بعد از برجام 

حالت عادی صادرات با گشایش های بین المللی بیشتر و حضور پررنگ 

متأسفانه وضع به گونه ای   تجار در بازارهای خارجی فراهم شود اما

دیگر شد. البته با رشد قابل توجه ارز روند صادرات به دلیل مابه 

پول به کشور  ها و موانع انتقال التفاوت ها رونق گرفت اما تشدید تحریم

 .مانع رونق صادارت شد

وی با اعالم اینکه معوقات بانکی یکی از مشکالت جدی تولیدکنندگان 

به شمار می آید، افزود: در حال حاضر مواد اولیه و ماشین آالت گران 

 .شده و تولید کننده منابع مالی مناسبی را هم در اختیار ندارد

د در سال آینده باید همین رس خالقی با اشاره به اینکه به نظر می 

در حال حاضر بازار و تولید در   شرایط تثبیت ادامه پیدا کند، گفت:

فقط باید قدرت خرید مردم در سال   حال پیدا کردن خود هستند و

آینده افزایش پیدا کند تا رونق در بازارهای داخلی ایجاد شود. در کنار 

به نحوی که   ی شوداین موضوع باید به بخش صادارت هم توجه ویژه ا

با پیدا کردن بازارهای جدید توسعه صادارت کاالها فراهم شود در غیر 

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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این صورت در سال آینده با افزایش ورود کاالهای واحدهای تولیدی 

 .بزرگ به بازار واحدهای کوچک و متوسط زمین گیر خواهند شد

 به نفع تولید نیست نرخ ارز چندگانگی*

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز 

با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم 

این موضوع موجب شد تا نیاز به نقدینگی  "رسیده معتقد است:

ند و فشار زیاد هم به افزایش یابد و تولیدکننده ها دچار مشکل شو

 .شبکه بانکی وارد شد

وی با اعالم اینکه دولت بارها اعالم کرد که در خصوص رفع مشکالت 

بانکی اقدام می کند اما با توجه به سرکوب نرخ ها و مشکالتی دیگر، 

گوید: فضا را باید به نوعی مدیریت  این موضوع محقق نشده است، می

سیب را ببینند. در بخش ارزی هم کنیم که تولیدکنندگان، کمترین آ

به نفع تولید  نرخ ارز باید راهکارهایی را در نظر بگیریم. چندگانگی

 .نخواهد بود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: نظام توزیع 

درصد باید به قیمت تمام شده کاال  30ما باید اصالح شود. حدود 

اضافه کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم اما در دنیا این رقم 

درصد است. این هزینه ها به مصرف کننده نهایی تحمیل می  8حدود 

 .شود

 مواد اولیه الزم برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید نداریم* 

اره به اینکه امسال سالی حسین فتاحی به عنوان یک تولیدکننده با اش

پرچالش برای بنگاه های اقتصادی به ویژه تولیدکننده ها بود،گفت: 

تعدد بخشنامه ها موجب نوسانات در تولید شد و مشکالتی را ایجاد 

 .کرد

وی با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان در تامین ارز مورد نیاز مواد 

جب مشکالتی برای گوید: صف انتظار برای دریافت ارز مو اولیه می

تولید شده است. تقاضا برای خرید لوازم خانگی داخلی از عرضه بیشتر 

است اما مواد اولیه الزم را برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید 

 .نداریم

وی اضافه کرد: برای حل مشکالت فعلی باید کمیته ای را تشکیل 

گی مورد نیاز دهیم تا تولیدکننده ها به آن جا مراجعه کنند و نقدین

 .تولیدکنندگان هم باید تامین شود

 بیشتر بخوانید

 رود/ دولت  تولید در کشور به سمت تعطیلی پیش می

 کند حمایت نمی

 ر تشکیل کمیته سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت ب

 تولید کاالی ایرانی

 کنید 98فکر اساسی برای وضعیت تولیدکنندگان در سال *

ابراهیم جمیلی هم به عنوان یک اقتصاد دان با اشاره به اینکه در حال 

برد به خبرنگار تسنیم  حاضر تولید در شرایط بسیار سختی به سر می

ر گفت: تأمین مواد اولیه برای تولید کننده بسیار سخت شده حتی د

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 

دهد، افزود: باید فکر اساسی برای وضعیت  تمام توان به تولید ادامه می

 .شود 98تولیدکنندگان در سال 

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر همچنان  این

شود، تصریح کرد: به  موانع پیش روی تولیدکنندگان اضافه می

شود که فعالیت را  های متعددی صادر می های مختلف بخشنامه بهانه

 .برای تولیدکنندگان سخت کرده است

در  98سال  های خود با اعالم اینکه باید در جمیلی در ادامه صحبت

سازی های الزم صورت گیرد، گفت: باید  بخش واردات مواد اولیه روان

در سال آینده فکر اساسی برای تأمین مواد اولیه کارخانجات شود. مواد 

آید که در صورت  اولیه ضربان اصلی یک تولید کننده به حساب می

 .نبود آن واحد تولیدی مجبور به تعطیلی است

تصمیمات  97اضافه کرد: متاسفانه در سال  این کارشناس اقتصادی

غیر کارشناسی و غیر قابل پیش بینی برای تولیدکنندگان صادر شد به 

تواند فردا در مورد تولیدی  دانست که آیا می نحوی که تولیدکننده نمی

خود سرمایه گذاری کند یا نه . حتی سرمایه گذار خارجی هم به دلیل 

شور تمایل کمی را برای حضور در بی ثبات بودن شرایط اقتصادی ک

 .بازار داشت

 بیشتر بخوانید

  بخشنامه ضد و نقیض، تولید را  150صدور بیش از

 گیر کرد زمین

  تولیدکننده لَنگ مواد اولیه و تقاضاست/ چرا پوشاک

 کنید؟ رد کشور میوا

  ماهه امسال + جدول 8کاالی صنعتی در  21افت تولید 

  )بازگشت به فهرست( آمنه هادی پور*

شناسایی تولیدات مدرن نخستین اقدام برای رونق تولید 

 است
 (98فروردین  3تسنیم )خبرگزاری  
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، بهنام ملکی افزود: اکنون رتبه بهبود خبرگزاری تسنیم به گزارش

 .است 128کشور جهان  190فضای کسب و کار ایران در بین 

وی اظهارداشت: طبق قاعده نخستین اقدام برای رونق تولید در کشور 

 .ش بنیان، صنایع خالق و غیره استشناسایی تولیدات مدرن، دان

این اقتصاددان گفت: تولید باید حداقل یک تا پنج رتبه بندی تا معلوم 

شود که کدام تولید در صورت فعال شدن می تواند سایر بخش های 

 .اقتصادی را با خود مانند لوکوموتیو به جلو حرکت دهد

ان می تواند وی در ادامه افزود: تقویت تولیدات مبتنی بر دانش بنی

 .کشور را از همه وابستگی ها نجات دهد

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تصریح این جمله که در 

حوزه گردشگری باید توریسم سالمت را تشویق کرد، اظهارداشت: این 

بهترین نوع تولید در حوزه گردشگری است چرا که یک گردشگر عادی 

ور ندارد بلکه از کاالهای یارانه ای نه تنها عایدی ارزی زیادی برای کش

مملکت نیز استفاده می کند در حالیکه توریسم سالمت با ورود به بازار 

 .ایران بیش از چهار دالر هزینه می کند

وی با بیان اینکه گردشگری سالمت در شکوفایی اقتصاد کشور بسیار 

نقش آفرین است، گفت: ایران از مزیت مناسبی در حوزه مزبور 

وردار است ازاینرو ضرورت دارد از ظرفیت موجود در جهت رشد برخ

اقتصادی، اشتغال، ارزآوری و بسیاری موارد دیگر به بهترین وجه 

 .ممکن استفاده کرد

این استاد دانشگاه افزود: خوشبختانه خیلی از زیر ساخت های تولید 

 .امروز در کشور به خوبی فراهم است

 بیشتر بخوانید

  کمیسیون تخصصی مجلس برای  4جلسه مشترک

 «رونق تولید»تحقق 

   )بازگشت به فهرست( 

جای حمایت از تولید، برندهای خارجی را وارد بازار  دولت به

 کرد
 (98فروردین  5تسنیم  خبرگزاری) 

 
، رسول شجری در مصاحبه با رادیو ابراز خبرگزاری تسنیم به گزارش

حرف رهبری را « رونق تولید»امیدواری کرد مسئوالن دولتی در سال 

به جان و دل خریدار باشند و بدان عمل و از تولید حمایت واقعی 

 .کنند

ین اتفاق نیفتاد و در سال گذشته ا»وی با بیان این مطلب یادآور شد: 

 «.تولید کنندگان به شدت آسیب دیدند

شجری با تاکید بر اینکه فضای کشور باید بگونه ای مهیا شود که 

برای تولید کننده  97در سال »زمینه تولید فراهم باشد، ادامه داد: 

امکانی وجود نداشت که با رقبای خارجی رقابت کند؛ لذا گر شرایط 

همگین رخ نمی داد، بازار داخلی را نیز از ارزی کشور و نوسانات س

 «.دست داده بودیم

با توجه به مشکالت تولید کنندگان »وی در توضیح این مطلب افزود: 

]و در صورت قیمت پایین ارز[ بازار به راحتی از دست تولید کنندگان 

 «.صنعت کفش خارج می شد

شاره و شجری در عین حال به مشکالت عدیده از جمله گرانی ارز ا

می توان این مسئله را از دو دیدگاه نگریست؛ اول اینکه »تصریح کرد: 

با گرانی ارز صرفه وارداتی از بین رفت که برای ما فرصت بود ولی از 

طرف دیگر مواد اولیه ی مورد نیازِ کارخانه ها تهیه نمی شد که به 

 «.تولید ضربه زد

 استفاده کرد دولت از شرایط رفع تحریم، علیه تولید داخل**

سال گذشته با همه »رئیس اتحادیه کفاشان تهران اظهار داشت: 

مشکالت و فراز و نشیب ها، این مسائل پشت سر گذاشته شد و 

تولیدکننده ها تالش کردند امسال در سراسر کشور کمبودی احساس 

 «.نشود

 

ما از اسفند ماه گذشته طی نامه ای راهکارها را به »شجری یادآور شد: 

ولت ارائه داده ایم. در حال حاضر چرم در اختیار و صادرات نیز برقرار د

است ولی اگر قرار باشد چرم سازی تحرک داشته باشد، مواد اولیه برای 

 «.رقابتی شدن محصول ایرانی باید از خارج تامین شود

در شرایط رفع تحریم، طی دو سال شرایط خوبی برای »وی ادامه داد: 

ا کارخانه ها را بازسازی و مواد اولیه را وارد کشور دولت فراهم شد ت

کند؛ اما متاسفانه برندهای خارجی را وارد کشور کرد که موجب آسیب 

 «.به صنعت کفش ایرانی شد

برند خارجی کفش در تهران فعالیت می  25بیش از »شجری افزود: 

کردند که برای صنعت کفش ما معضل بود ولی امیدواریم این 

تکرار نشود و برای سال جاری مواد اولیه را وارد کارخانه ها اشتباهات 

 «.کنیم

وی واردات مواد اولیه برای کارخانه های کفش سازی داخلی را از 

زیر ساخت صادرات محصول نهایی با توجه »اولویت ها دانست و گفت: 

میلیون جفت  450به شرایط ارزی باید فراهم باشد. ما توان تولید 

 «.هستیم که مورد نیاز کشورهای منطقه استکفش را دارا 

 بیشتر بخوانید
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 رونق تولید بدون همکاری بخش  |19-رونق تولید

 شود گانه محقق نمی خصوصی و قوای سه

        )بازگشت به فهرست(

تدالل صادر شده مجوز واردات پوشک براساس کدام اس

 است؟
 (98فروردین  6تسنیم )خبرگزاری  

 
، اواخر شهریورماه سال خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 برای "گذشته ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود تصویب کرد

 «تیشو» اولیه ماده روانی، فضای زا ناشی تقاضای افزایش مشکل رفع

 از فوریت قید با آماده پوشک و آید می دست به کاغذ خمیر از که

 ."شود تامین معتبر برندهای واردات محل

در آن مقطع تولیدکنندگان برای عدم واردات پوشک به کشور از تمام 

توان خود استفاده کرده و به دنبال آن التهاب بازار خرید و فروش این 

ال کاهش پیدا کرد به نحوی که اجرایی شدن این مصوبه ستاد کا

  .تنظیم بازار مسکوت ماند

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دوم دی  97اما در دی ماه 

ماه در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت که براساس 

مصوبه شانزدهم مردادماه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و 

ازار ارز و اینکه ارز تنها به کاالهای اساسی اختصاص می یابد، مدیریت ب

بیست ردیف کد تعرفه در صورت تایید وزارت بهداشت برای دریافت 

پس مدیرکل دفتر مقررات س ارز با نرخ رسمی معرفی می شود.

صادرات و واردات وزارت صنعت به سرپرست مرکز واردات و امور 

تا تغییر گروه کاالیی پوشک بچه و مناطق آزاد ویژه اقتصادی خواست 

بزرگسال از گروه چهارم به دوم در سامانه ها اعمال شود. بر همین 

 اجرایی گمرکات به اسفندماه چهارم و بیست اساس این بخشنامه

 .سراسر کشور ابالغ شد

 یک گمرکات به بخشنامه این ابالغ 98 سال در حال حاضر با ورود به 

 اعتقاد به که چرا است شده پوشک انتولیدکنندگ برای بزرگ شوک

 و هستند تولید مشغول دندان و چنگ با مشکالت تمام وجود با ما آنها

 .زد خواهد آنها به ناپذیری جبران ضربه کاال واردات

یکی از تولیدکنندگان پوشک در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می  

 تولید هب مشغول ظرفیت تمام با کارخانجات که شرایطی در گوید:

 4 گروه از را بزرگسال و بچه پوشک کاالیی گروه صنعت وزیر هستند

 ما برای .است داده تغییر بانکی ارز از استفاده با 2 گروه به ممنوعه

  میم بر اساس کدام استدالل انجام شده است؟تص این است سوال

وی با اعالم اینکه نکته قابل توجه این است که دو تا از مواد اولیه ما 

 ساالنه مصرف آمار براساس  قرار دارد، افزود: 4همچنان در گروه 

 به گذشته سال در ما که است پد میلیون 200 و میلیارد 3  کشور

درصدی مصرف  25اهش ک شاهد حتی اقتصادی مشکالت دلیل

 می داخلی تولیدکننده اینجاست نکته اما پوشک در کشور هم بودیم

 تولید پوشک نیاز این برابر دو تا خود ظرفیت تمام از استفاده با تواند

 واردات برای را فضا تولیدکننده به کمک جای به آقایون چرا کند

  .اند کرده فراهم پوشک

به گفته این تولیدکننده ، مسئولین به جای کمک به تولیدکننده 

داخلی برای تأمین مواد اولیه، کالً صورت مسئله را پاک کرده و مجوز 

  .کنند واردات را صادر می

برای مشاهده لینک نامه های صدور مجوز واردات پوشک 

     )بازگشت به فهرست( .کنید کلیک اینجا

 متر زیر آب بود ۲شهرکی که  واحد صنعتی در ۳افتتاح 
 (98فروردین  10تسنیم  )خبرگزاری 

 
، رضا رحمانی در بازدید از شهرک صنعتی خبرگزاری تسنیم به گزارش

گلستان و بازگشایی سه واحد صنعتی، گفت: این شهرک تا چند روز 

ب بود. امروز در این شهرک سه واحد آغاز به پیش حدود دو متر زیر آ

 .کار کردند و کارگران به کار بازگشتند

وی افزود: طبق پیگیری ها تا چند روز آینده بیشتر واحدهای فاز یک 

و دو آغاز به کار می کنند. خدا را شاکریم که فعالیت، کار، شور و 

 .نشاط دوباره به شهرک صنعتی گلستان بازگشته است

ت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسات آتی دولت در وزیر صنع

مورد واحدها، شهرک ها و زیرساخت های صنعتی تصمیم گیری می 

شود، عنوان کرد: چیزی که اهمیت دارد این است که دولت به طور 

حتم در کنار تولیدگنندگان است و حداکثر توانش را برای جبران 

 .ار می گیردخسارت های وارده به این عزیزان به ک

رحمانی با بیان اینکه دولت در حوزه اصناف تسهیالت کم بهره و قرض 

میلیون تومان در نظر گرفته است، گفت: همین  45الحسنه تا سقف 

طور که دولت تا کنون در حوزه زندگی مردم، محصوالت کشاورزی و 

صنوف مصوبات خوبی داشته است، برای صنایع هم مصوبات خوبی 

 .خواهد داشت
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وی ادامه داد: در حوزه واحدهای صنعتی با مباحث زیرساخت شهرک 

ها، ورودی، ساختمان ها، تجهیزات، محصوالت تولیدی و ... مواجه 

هستیم. البته میزان آسیب های وارده مشخص شده است و دولت هم 

 .مصوبات الزم را می دهد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر رییس جمهور به استان

های سیل زده گفت: آنچه اهمیت دارد این است که دولت در کنار 

مردم است. بازدید رییس جمهور و حضور دیگر مسئوالن به این دلیل 

است که مردم احساس کنند دولت در کنارشان است و همین طور تا 

پایان این بحران و تا زمانی که رونق به کسب و کارها بازگردد در 

 .کنارشان می ماند

انی در پایان عنوان کرد: قرار شد واحدهایی که امروز آغاز به کار رحم

کردند، روزهای تعطیل هم شیفت بگذارند تا تولیدشان به رونق بیفتد. 

این واحدها تولیدات خوبی دارند که توانسته بازار داخل و خارج را 

 ه فهرست()بازگشت ب .راضی کند و صادرات خوبی داشته باشند

غفلت مسئوالن از ظرفیت داخلی و عدم حمایت از تولیدات 

 ساز پدیده گرانی و بیکاری است ملی زمینه
 (98فروردین  14تسنیم  )خبرگزاری 

 
رهبر معظم انقالب   باشگاه خبرنگاران پویا، به گزارش خبرنگار اقتصادی

 حصوالتم تولید به  ای های اخیر توجه ویژه اسالمی در نامگذاری سال

نق تولید از سوی ایشان رو سال  عنوان به نیز امسال و اند داشته داخلی

 نامگذاری شده است .

السالم( در  دانشیار دانشگاه جامع امام حسین )علیه  اهلل مراد سیف،

به « تولید»وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در علم اقتصاد، اصطالح  گفت

این فرایند   شود، گفت: اطالق می فرایند فراهم سازی کاالها و خدمات

ای و  شامل همه مراحلی است که کاالها و خدمات مصرفی ، واسطه

ای را ایجاد کرده و در دسترس و معرض استفاده عوامل  سرمایه

 دهد. کننده قرار می کننده و مصرف اقتصادی اعم از تولید

این این استاد دانشگاه افزود: از نگاه اقتصادی همه عواملی که در 

سازند و چه  فرایند درگیر هستند چه آنها که مواد اولیه را فراهم می

آنها که تولید کاالها و خدمات را عهده دار هستند و چه آنها که در 

انبارداری و نقل و انتقال و توزیع کاالها و خدمات نقش دارند تولید 

 کننده محسوب شده و کار آنها تولید است.

 برای منظر سه از  تولید رونق اهمیت به اینکه اهلل مراد سیف با اشاره 

کشور بسیار حیاتی است گفت: فراهم سازی کاالها و خدمات   اقتصاد

مورد نیاز جامعه، ایجاد اشتغال برای عوامل تولید و نیز ایجاد ارزش 

افزوده و درآمد برای صاحبان عوامل تولید )مانند صاحبان نیروی کار و 

 .است تولید رونق نتایج از سرمایه( 

 از وحمایت  و بیکاری؛ غفلت مسئوالن در توجه  گرانی  ** منشأ

    داخلی کاالی

از همین جهت مواردی چون کمبود کاال یا خدمات )که   وی افزود:

موجب گرانی آنها می شود( و بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت 

های  انهعوامل تولید و نیز پایین بودن سطح درآمدها در اقتصاد همه نش

 روشنی برای عدم رونق تولید است.

 * گرانی کاال نشانه حاکم بودن شرایط رکودی بر اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در شرایطی از اقتصاد، ممکن 

منظور از عدم رونق غیر   است تولید با عدم رونق مواجه شود گفت:

در تولید و به عبارت  فعال شدن عوامل تولید و مشارکت پایین آنها

ساده تر رکود تولید و اشتغال است .بنابراین وقتی گرانی است یعنی 

 کشور در چند سال اخیر دچار رکود بوده است.

اهلل مراد سیف با ابراز اینکه در اقتصاد ایران مجموعه این عوامل در 

عدم رونق تولید موثر است گفت: در عوامل ساختاری پدیده نفرین 

( از گذشته مانند هر اقتصاد نفتی دیگر Resource Courseمنابع )

دامن گیر اقتصاد ما بوده است؛ در اقتصادهای با منابع طبیعی غنی 

مشاهده شده است که این گونه اقتصادها نرخ رشد خوبی را تجربه 

  اند. نکرده

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در نظریه نفرین منابع سه عامل 

تولید می شود گفت: این سه عامل شامل عوامل نهادی  موجب تضعیف

 ، درآمدی و بیماری هلندی است .

اهلل مراد سیف در توضیح عامل نهادی افزود: در این رویکرد در واقع 

ثروت منابع طبیعی به دلیل وجود رانت طبیعی در آن و از طریق 

تزریق این رانت به اقتصاد، موجب تضعیف ساختارهای سیاسی و 

جویانه در  های رانت شود که باعث گسترش فعالیت صادی کشور میاقت

اقتصاد، اختالل در تخصیص منابع، کاهش فعالیتهای مولد، تضعیف 

وری و کارآیی اقتصادی، افزایش فساد  کارآفرینی، تضعیف بهره

 شود. اقتصادی و افزایش نابرابری اجتماعی می

 طریق از طبیعی منابع یا نفت واقع در: افزود این کارشناس اقتصادی 

ارهای نامناسبی که مبتنی بر رانت شکل ساخت و ضعیف نهادهای

دهد که فضای تولید و کار آفرینی نیست  گیرد، محیطی را شکل می می

. در چنین محیطی همه تالش ها مصروف نزدیکتر شدن به منابع 

 خواهد شد.
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ی امور به  وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی دولت ها برای اداره

درآمد صادرات منابع طبیعی وابسته بوده و عمالً نیاز کمتری به 

دریافت مالیات خواهند داشت گفت: لذا، ساختارهای ضعیف مالیاتی از 

های چنین اقتصادهایی است و به همین دلیل اقتصاد غیر  مشخصه

 رسمی در کشور وجه غالب است.

ی تولیدکنندگان زیر چتر اهلل مراد سیف با ابراز اینکه در چنین شرایط

اقتصاد رسمی و مالیات نیز در رقابت نابرابر با بخش غیر رسمی پاداش 

کنند گفت: نتیجه همه این موارد تضعیف تولید  منفی دریافت می

داخلی و عدم رونق تولید و البته از این طریق تضعیف رشد اقتصادی 

 است .

از آنجا که درآمد  این استاد دانشگاه در توضیح عامل درآمدی افزود:

کشورهای دارای منابع غنی طبیعی وابسته به صادرات این منابع می 

ریزی اقتصادی این کشورها از  باشد مسائل و مشکالتی در نظام برنامه

 ناحیه نوسانات درآمد منابع طبیعی ایجاد می شود.

اهلل مراد سیف با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران نشان داده شده که 

ت منفی ناشی از کاهش قیمت نفت، از اثرات مثبت ناشی از افزایش اثرا

قیمت نفت بزرگتر است گفت: به همین سبب زیان فعالیت اقتصادی 

در کشور ناشی از کاهش قیمت نفت با افزایش این قیمت جبران نمی 

شود و لذا، نوسانات قیمت نفت بر تولید و نیز بر رشد اقتصادی کشور 

 گذارد. میتأثیر منفی بر جای 

این استاد دانشگاه افزود: برای مثال، اگر یک بنگاه اقتصادی که 

مشغول فعالیت است بنا به دالیل نوسانات قیمت دچار زیان شده و 

ی فعالیتش امکان پذیر  مجبور به تعطیلی گردد ، در شرایطی که ادامه

اندازی دوباره آن بسیار دشوارتر و با هزینه بیشتری ممکن باشد، راه

خواهد شد. لذا نوسانات درآمد صادرات منابع طبیعی این کشورها با 

ایجاد بی ثباتی در فضای تولید و در وضعیت حادتر با ایجاد نا 

 . شد خواهد تولید رونق تداوم مانع  اطمینانی در اقتصاد

اهلل مراد سیف با ابراز اینکه تقویت پول ملی با پشتوانه درآمد صادرات 

رونق واردات و تضعیف صادرات می شود گفت: از منابع طبیعی موجب 

طرف دیگر باعث جذب منابع بخش هایی مانند زمین و مسکن می 

 وارد  شود که اصطالحاً غیر تجاری بوده و آنها را نمی شود از خارج

 .کرد

این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال، در حال حاضر و در شرایطی 

هستیم تولیدکنندگان مشکل کمبود که با رشد باالی نقدینگی مواجه 

 نقدینگی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه است از یک سو در اقتصاد ملی 

رشد زیاد نقدینگی داریم و از طرف دیگر فقر منابع نقدینگی در تولید؛ 

گفت: بخش غیر قابل مبادله و غیر تجاری با رونق خود ، قیمت تمام 

ر بخش های تولیدی و تجاری اعم از شده منابع نقدینگی را به ضر

صنعتی یا کشاورزی افزایش داده به طوری که این بخش ها امکان 

جذب نقدینگی با نرخ های موجود را ندارند . از طرف دیگر ، مزیت 

قیمتی کاالی وارداتی نیز توان رقابت آنها مرتب تضعیف شده و لذا در 

 عدم شرایط با  ی(یک فشار دو سویه )فقر منابع و ضعف رقابت پذیر

به جایی رسیده که مجبور می شویم کاالهای  کار  و شده مواجه رونق

 اساسی را نیز به دلیل کمبود از خارج واردت کنیم.

 مدیریت را اقتصادی رونق اهلل مراد سیف یکی از مهمترین عوامل 

 با: افزود و دانست تحریم چالش وجود شرایط در هم آن ملی اقتصاد

در برابر  انفعال نوعی با اقتصادی مدیریت همین فانهمتاس حال این

 چالش تحریم مواجه بوده است.

 * رسانه بودن مدیریت اقتصادی کشور برای اعمال تحریمها

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه مدیریت اقتصادی در انتقال فشار 

تحریم ها به تولید کننده مانند یک رسانه عمل کرده است گفت: 

 چون اقداماتی با شرایطی چنین در مدیریت اقتصادی کشور چراکه 

 زیاد تغییرات مشکالت، بر افزودن و نااطمینانی فضای به زدن دامن

جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی برای بسیج منابع داخلی،  وزرا، و کابینه

امید بستن به امریکا و اروپا در برجام و پسابرجام، اهمال در برخورد با 

ادی، هدر دادن منابع ملی طال و ارز با سیاست های مفسدان اقتص

نسنجیده، نظاره کردن قاچاق گسترده سوخت به خارج، عدم کنترل 

قاچاق کاالهای اساسی یارانه ای به خارج، عدم انجام اصالح جدی در 

نظام بانکی و نظام مالیاتی، عدم نظارت بر بازار و نظام توزیع باعث 

بوده و در شرایط عدم رونق فعلی  تشدید مسائل و مشکالت تولید

 دخیل بوده است.

وی با تصریح بر اینکه در ایجاد رونق ، مسئولیت و راهکارها عمدتاً 

متوجه مدیریت اقتصاد ملی خواهد بود گفت: بایستی با اصالح سیاست 

های اقتصادی شرایط مناسبی را برای کسب و کار فراهم ساخت تا 

مه ریزی برای تولید پیدا کرده و انگیزه تولید کننده بتواند امکان برنا

 برای تولید داشته باشد .

 ارزش ناخواسته اگرچه نرخ ارز اهلل مراد سیف با اشاره به اینکه افزایش

 کاالی قاچاق کنترل موجب لیکن است داده تقلیل  را ملی پول

 خارج اقتصادی صرفه از آن واردات نرخ ارز افزایش با که) تیواردا

 برای مزیت ایجاد به نرخ ارز افزایش: گفت ه ( شده است گردید

 همسایه کشورهای در بازارها همه اکنون هم. است شده جرمن صادرات

 فرصت یک این.  است شده ایرانی خدمات و کاالها صادرات مستعد

 ایجاد شده است . ما برای که است طالیی
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این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه این صادرات در موج اول ممکن 

، اگر است کمبودهایی را در داخل شکل دهد، لیکن در موج بعدی 

 درست مدیریت شود، می تواند به رونق بخشیدن به تولید منجر شود .

 هلندی بیماری آسیب ارز جدید نرخ با اکنون هم اینکه  وی با ابراز

)البته به صورتی موقت( از ما برداشته شده است گفت: اگر از این 

 به زدن دامن با تواند می نرخ ارز فرصت درست استفاده نشود، افزایش

 عود موجب و کرده سازی مزیت واردات برای مجدداً داخلی تورم

 ندی شود .هل بیماری

اهلل مراد سیف با هشدار نسبت به جدی گرفتن بازگشت ارز صادراتی 

 بیشتر دورو اثر بر - مثبت نفتی غیر تجاری تراز شرایط ایجاد با گفت: 

 ایجاد شاهد -واردات ناحیه از ارز خروج به نسبت صادرات ناحیه از ارز

د و بو خواهیم نفت درآمد دخالت بدون داخل، در ارزی ثبات شرایط

این یک فرصت طالیی برای ایجاد شرایط عدم وابستگی اقتصاد به نفت 

 است .

 این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه نقدینگی موجود اگرچه در

شود حجم  زا باشد، لیکن به رغم آنچه گفته می تواند آسیب شرایطی می

کلی آن نسبت به تولید ملی چندان خارج از قاعده نیست گفت: آنچه 

در این رابطه اهمیت زیادی دارد و در رونق بخشی به تولید باید مورد 

توجه باشد، مدیریت این نقدینگی است . ریشه این مدیریت نیز در 

وکارهای موجود نظام بانکی ، تقویت نظارتها بر نظام بانکی و اصالح ساز

 حرکت در جهت اصالح آن است .

رونق بخشی به تولید  در سرمایه بازار مهم نقش به نسبت تذکر  وی با

گفت: یک جهت آن به توسعه بازار بورس با واگذاری مدیریت شده 

ط است بنگاههای دولتی برای گسترش مشارکت مردم در اقتصاد مربو

و جهت دیگر توسعه ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی تولید از 

طریق بازار سرمایه و کم کردن بار نظام بانکی در تامین مالی تولید 

 است .

اهلل مراد سیف با بیان اینکه توجه به پیمان های اقتصادی منطقه ای و 

ز در این استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی نی

 با ما امنیتی حتی و سیاسی روابط: گفت شرایط بسیار موثر خواهد بود 

دی ما اقتصا روابط پشتوانه باید می پیمان هم کشورهای و همسایگان

باشد تا نتیجه نهایی آن، رونق بخشی به تولید داخلی باشد . هر گونه 

کمک نقدی به دوستان منطقه ای نیز می باید به کمک های غیر 

ی و دادن کاال و خدمات به آنها تبدیل شود که این نیز می تواند به نقد

 سهم خود در رونق بخشی به تولید موثر باشد.

 بیشتر بخوانید

  نقش مهم بیمه و بانک در رونق تولید/ اولویت جذب

 98سرمایه خارجی در سال 

  گسترش همکاری با چین و روسیه برای تحقق رونق

 98تولید در سال 

  /استفاده مردم از کاالی ایرانی در سال رونق تولید

 دولت فضای کسب و کار را تسهیل کند

 ترین مانع رونق  امروز اصلی |یادداشت احمد توکلی

 تولید چیست؟

  )بازگشت به فهرست( 

 ملزومات رونق تولید چیست؟
 (98فروردین  16تسنیم )خبرگزاری  

 
رهبر معظم انقالب   به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،

ای به تولید محصوالت  اخیر توجه ویژه های اسالمی در نامگذاری سال

اند و امسال نیز به عنوان سال رونق تولید از سوی ایشان  داخلی داشته

نامگذاری شده است .در این رابطه با دکتر عبدالمحمد کاشیان؛ عضو 

  هیات علمی دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم؛

به رونق تولید  98نظر شما علت نامگذاری سال  تسنیم: به

 یست؟چ

های گذشته است. به عبارتی  شعار رونق تولید، در واقع جامع شعار سال

عالوه بر سال رونق تولید، سال حمایت از کار و سرمایه  1398سال 

ایرانی، سال حمایت از کاالی ایرانی، سال تولید و اشتغال، اقدام و 

عمل، همدلی و همزبانی دولت و ملت است و در شرایط فعلی رونق 

 یشران موفقیت جریان بزرگتری یعنی اقتصاد مقاومتی است.تولید پ

های اقتصاد مقاومتی و  چرا علی رغم ابالغ سیاست تسنیم:

های متعدد دولت در  های مکرر مقامات اجرایی و وعده سخنرانی

مورد رونق اقتصادی، چنین اتفاقی نیفتاده و وضعیت کشور 

 اینچنین است؟

های اخیر،  تاری و نهادی در سالتوجهی به اصالحات ساخ جدای از بی

رسد وضعیت امروز کشور حاصل تفکری است که وزن  به نظر می

مسائل خارجی در حل مشکالت کشور را بیش از حد بزرگ کرده و 

اشتباه استراتژیک این جریان، گره زدن مسائل اقتصادی کشور به 

مسائل سیاست خارجی بود در حالی که وزن مسائل خارجی در حل 

ت اقتصادی کشور هر چند مهم اما در حدی نبود که مشکال

گیری فعاالن اقتصادی خصوصا در کسب و کارهای متوسط و  تصمیم

کوچک و انتظارات آنان که نقش مهمی در اقتصاد دارد، به آن گره 
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های  ها و واکنش بخورد. همین موضوع سبب شده است که کنش

ای اقتصادی نشان های خارجی بالفاصله آثار خود را در بازاره طرف

دهد و همین موضوع سبب از بین رفتن ثبات در بازارهای اقتصادی  می

ترین  و افزایش ریسک سیاسی و البته اقتصادی شده است. البته معقول

های  اهمیت جلوه دادن رفتارهای طرف رفتار در چنین شرایطی کم

های داخلی در رونق  خارجی و پر اهمیت جلوه دادن نقش سرمایه

های بزرگتر  د و پیشرفت اقتصادی است تا زمینه را برای تصمیمتولی

 فراهم کرد و البته باید به این موضوع اعتقاد داشت.

 و خام  تجارت با اروپا یعنی صادرات مواد  * درسی از تاریخ؛

 آنها از تکنولوژی نه و مصنوعات واردات

تسنیم: با توجه به اهمیت روابط خارجی و نقش اقتصاد باز در 

رونق تولید، آیا این موضوع به معنای پرداختن صرف به داخل و 

 توجهی به مسائل خارجی است؟ بی

پاسخ قطعا منفی است. اینکه نباید از اهمیت اقتصاد باز در پیشرفت 

اقتصادی غافل بود نکته درستی است، اما این موضوع مستلزم چرخش 

اده است که در دیپلماسی اقتصادی است. تجریه تاریخی کشور نشان د

های شرق  ها و حتی توسعه یافته هر گاه اقتصاد ایران به سمت اروپایی

آسیا رفته است، عمدتا صادرکننده مواد خام به آنان و واردکننده 

ایم و این در حالی است که در خصوص  مصنوعات داخلی آنان بوده

کشورهای منطقه عمدتا صادرکننده کاالهای داخلی بوده ایم. شرایط 

ر منطقه غرب آسیا و خصوصا پیوندهای فرهنگی و ایدئولوژیک و ما د

 که است ای گونه به منطقه کشورهای میلیون 600 جمعیت قریب به 

 آورده فراهم کشور صادراتی هدف بازارهای برای خوبی بسیار فرصت

 در تولید رونق برای اساسی راهبردهای از یکی موضوع این و است

از تولیدکنندگان نه تامین  مهمی بخش اساسی مشکل. است کشور

مالی بلکه در بازاریابی و فروش محصوالت است که دیپلماسی صحیح 

 سازد. اقتصادی راه را برای این موضوع هموار می

اقداماتی چون سفر اخیر رئیس جمهور به عراق که با   تسنیم:

ای روشن برای تجارت ایران  توجه به حذف روادید به نظر آینده

 نظر شما در این رابطه چیست؟  کرد؛ و عراق باز

این سفر هر چند دیر اما بسیار امید بخش بود و دستاوردهای بسیار 

 خواهد منجر  زیادی به همراه داشت که ثمرات آن حتما به رونق تولید

 حذف. یابد ادامه بیشتری شدت با بایست می سفرها دست این و شد

ن اقتصادی، سبب فعاال برای سفر تسهیل از جدای عراق ویزای هزینه

گسترش توریسم در انواع آن خواهد شد و این موضوع تاثیر بسیار 

زیادی در گسترش روابط اقتصادی خواهد داشت. ضمن اینکه این 

میلیون زائر ایرانی به  2توافق به مثابه دوبرابر کردن یارانه بیش از

 کربالی معلی است که تاثیر بسیار خوبی در سطح رفاهی جامعه نیز

 دارد.

تسنیم: خالصه این بخش کالمتان این بود که برای رونق تولید 

باید به دنبال دیپلماسی اقتصادی برای یافتن بازار منطقه بود 

 غربگرا جریان شکست با و سال 6  راهبردی که دولت پس از

 چیست؟ رابطه این در شما نظر برگزید برجام  در

شدن ضعف راهبردی خود  گرا در کشور بعد از آشکار هرچند تفکر غرب

تالش دارند که مسیر خود را از دولت جدا کنند تا دولت را مقصر 

های اخیر با همه خدم و حشم خود سکوت   اصلی نشان دهند و در ماه

 این که است این اند، اما واقعیت  کرده و یا در مسند منتقد نشسته

ر اقرا فعلی وضعیت در خود نقش و خود اشتباهات به بایست می جریان

بایست با درس گرفتن از گذشته به جای چشم  کند و مسئولین نیز می

امید داشتن به مرحمت! طرف های خارجی، به اصالحات ساختاری و 

های  سال اخیر آسیب 7سیاستی اقتصاد کشور بپردازند. حداقل در 

بسیار جدی به اقتصاد کشور وارد شده است که منشا اصلی آن 

 میان در اتحاد عدم یا  های خارجی بینی مفرط به طرف خوش

 های سیاست از گرفتن فاصله مواقع از بسیاری در و داخلی مسئولین

 در تفکری توان تمام با بایست می امروز. است بوده مقاومتی اقتصاد

 و ها سیاست از خضوع و خشوع با و ایستاد زده غرب تفکر مقابل

فانه و منص ینقدها البته و کرد حمایت دولت صحیح های برنامه

 دلسوزانه را بیان کرد.

تسنیم: بعد از برجام ضعف تفکری که گشایش و رفاه اقتصادی را به 

 مشخص خوبی به دانست که باید از غرب وارد شود  مثابه کاالیی می

 مسأله تفکر این طرفدارن از برخی است؛ خورده شکست تفکری شدکه

اکم در ح   یسیاس جریان به را لیبرال اقتصاد سیاستهای شکست

آمریکا ارتباط می دهند در صورتی که در زمان قبل از جریان حاکم در 

آمریکا نیز گشایش آنچنانی حاصل نشد یا حداقل حاضر نشد زیر بار 

قرارداد و تعهد محکمی برود که امکان زیر پا گذاشتن آن برای جریان 

وی رقیب وجود نداشته باشد همانند آن تعهدی که برای طرف ایرانی ر

با این وجود آیا   داد که هیچ گروهی نمی توانست آن را زیر پا بگذارد؛

بایست در مقابل این تفکر ایستاد و این جریان برای آینده  باز هم می

 حرفی برای گفتن دارد؟

اینکه در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا، تغییراتی ایجاد شود 

ورد، بدون تردید جریان ، محتمل است مثال فرض کنید ترامپ رای نیا

گرا مجددا به بهانه تغییرات در آمریکا مساله مذاکرات را به  غرب

موضوع روز کشور تبدیل خواهند کرد و دوباره موضوعاتی مانند برجام 

بایست  را اولویت اصلی کشور قلمداد خواهند کرد. به همین دلیل می

گرفت و آن  با رفتار عقالنی وزن مناسبی برای مسائل خارجی در نظر
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را برای مردم به درستی تبیین کرد و اجازه نداد که کشور در کش و 

های خارجی، دچار نوسانات شود و ثبات از بین  های سیاسی طرف قوس

رود. این موضوع مشروط به رفتار منتقدانه در برابر تفکر غرب زده و 

 تبیین صحیح برای مردم است.

سهمیه بندی بنرین * شگفت آور بودن بی برنامگی دولت در 

 98سال 

 تسنیم: اولویت های کشور برای تحقق رونق اقتصادی چیست؟

های بلندمدت و هم  ای است که هم نیاز به سیاست رونق تولید مساله

تواند در یک سال به همه  میان مدت و هم کوتاه مدت دارد و الزاما نمی

به  اهداف رسید. همانطوری که عرض شد وضعیت اقتصادی کشور نیاز

گذرد بر پیچیدگی  اصالحات جدی و ساختاری دارد و هرچه زمان می

ها و نظام تامین مالی  شود. اصالح وضعیت بانک موضوع افزوده می

درکشور همراه با تعمیق بازار سرمایه، نظام توزیع، شبکه گمرکی و 

قاچاق کاال، نظام مالیاتی، خصوصی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت 

ای کسب و کار همگی از این دست مسائل هستند که و نیز بهبود فض

باید همگام با هم پیش روند. در کنار همه این مسائل چند مساله 

 اساسی است که نیاز به توجه بیشتری دارد.

اولین مساله اصالح نظام ارزی کشور است. نظام ارزی کشور در 

قیمت  های فروانی که از تفاوت وضعیتی قرار دارد که جدای از رانت

 شدن فشرده حال در که است فنری مثابه به است، کرده ایجاد ارز

 اقتصاد مجددا که پایید نخواهد دیری نگیرد قرار توجه مورد اگر و است

نرخ  باره یک افزایش امکان طرفی از. کرد خواهد ارزی شک دچار را

 آثار کاهش ضمن که شود می پیشنهاد اول وهله در لذا. ندارد وجود ارز

 خزنده ارزی نظام یک از بازار، در خارجی های طرف گیری تصمیم روانی

 تا شود استفاده است، همراه تدریجی افزایش یک با نرخ ارز آن در که

 اریباز نرخ ارز به دولتی نرخ ارز ساله 10 دوره یک از بعد حداقل

زدیک شود. در این میان مدیریت تقاضای ارز دولتی و مبارزه جدی با ن

 رانتخواری نیز یک اولویت اساسی است.

مساله دوم که خطر جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، نظام 

ها همزمان  توجهی به قانون هدفمندی یارانه های کشور است. کم یارانه

انرژی و کاهش ارزش پول داخلی های  با افزایش هزینه تولید حامل

ها نزدیک کرده  اقتصاد را به وضعیتی شبیه به قبل هدفمندی یارانه

های انرژی در  رویه سوخت و حامل است. افزایش قاچاق، مصرف بی

کند؛ بازگشت به قبل از  کنار یارانه زیادی که دولت پرداخت می

در سال  ها و حتی شرایطی بدتر از آن است. اینکه هدفمندی یارانه

ای برای سهمیه بندی بنزین مطرح نشد نیز از  هیچ برنامه 1398

عجائب است. این موضع نیز چنانچه مورد توجه قرار نگیرد؛ منجر به 

های زیادی برای کشور و نیز منجر به ناکارایی در مصرف حامل  آسیب

 های انرژی خواهد شد.

اال در سال هاست که احتم مساله سوم نیز موضوعات مربوط به تحریم

جاری با شدت بیشتری مورد توجه آمریکا و به یقین همراهی طرف 

ها  هایی که هزینه تحریم های اروپایی قرار خواهد گرفت. اتخاذ سیاست

رسد. گسترش پیمان های  را حداقل نماید، نیز ضروری به نظر می

هایی برای دور زدن  دوجانه پولی، ایجاد پول های رمزپایه و روش

ایجاد ممناع مشترک بیشتر با کشورهای منطقه همگی برخی تحریم و 

 از پیشنهادات در این زمینه است.

 بیشتر بخوانید

 رونق تولید موتور محرک توسعه اقتصاد 

 ادرونق تولید موتور محرک توسعه اقتص 

 رونق تولید تنها راه نجات کشور از مشکالت است 

 رونق تولید، رشد اقتصادی به همراه دارد 

 1000 ق تولید در قم میلیارد تومان تسهیالت رون

 دشو پرداخت می

        )بازگشت به فهرست(

های رانتی و  الزمه احیای صنعت نساجی حذف سیستم

 قاچاق است
 (98فروردین  21تسنیم )خبرگزاری  

 
انه محرابی در حاشیه اولین ، افسخبرگزاری تسنیم به گزارش

گردهمایی صنعت نساجی در جامعه متخصصان نساجی ایران در جمع 

با توجه به محدودیت منابع ارزی  97خبرنگاران ، اظهارداشت: در سال 

کشور، شرایط سختی در صنعت نساجی و اقتصاد ایران حاکم بود و 

ما نه کردند تولید در این صنعت کاهش یابد ا بسیاری پیش بینی می

 .تنها رشد تولید نداشتیم، صادرات نیز صورت گرفت

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، افزود: در مجموع 

درصد رشد تولید را در صنعت نساجی شاهد بودیم، ضمن اینکه  7

درصد رشد  30درصد و به لحاظ وزنی  26صادرات نیز به لحاظ ارزشی 

 .را تجربه کرد

نیز خوشبختانه با توجه به نامگذاری  98برای سال وی تصریح کرد: 

مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، در وزارت صنعت، معدن و 
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تجارت دو صنعت لوازم خانگی و نساجی و پوشاک در نظر گرفته شده 

 .تا با تمرکز بر آن، رونق تولید و اشتغال ایجاد شود

هستیم تا با همکاری  ها به گفته محرابی، در حال آماده سازی پرونده

ها تمرکز کنیم،  بخش خصوصی بتوانیم تولید را افزایش داده و بر مزیت

این در حالی است که هر ساله برای صنعت نساجی و پوشاک رشد 

متصور هستیم، ولی با توجه به شرایط ویژه ای که وجود دارد، 

امیدواریم با ارائه تسهیالت و حمایت از بخش تولید شاهد رشد در 

 .هم باشیم 98ال س

وی خاطرنشان کرد: محدودیت منابع ارزی برای کل صنایع وجود دارد 

های رفع مشکالت مالی  و در این مسیر تالش شده تا زمینه

تولیدکنندگان را فراهم آوریم تا آنها به خصوص در بخش تأمین ارز و 

 .حتی مواد اولیه با مشکالت کمتری مواجه شوند

ت صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی مواد این مقام مسئول در وزار

اولیه موردنیاز صنعت نساجی و پوشاک به صورت صد درصد وارداتی 

هستند که با مذاکراتی که از سوی وزیر صنعت با بانک مرکزی به عمل 

آمده، تالش داریم تا ارز موردنیاز آنها را تأمین کنیم، این در حالی 

شود که  نک مرکزی برگزار میاست که به صورت هفتگی جلساتی با با

 .بتوان مشکل این صنعت را حل کرد

در ادامه، سید محمد مقدسی رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصان 

با سپری شدن یک سال سخت و  98نساجی ایران نیز گفت: سال 

ها  دشوار در اقتصاد ایران فرا رسید و اکنون باید با توجه به پیش بینی

و در این سال، بتوانیم خود را در برابر های پیش ر مبنی بر دشواری

 .نوسانات اقتصادی محفوظ کنیم

تر از سال  بسیار سخت 98کنند سال  وی افزود: برخی پیش بینی می

باشد و بنابراین اگر خود را تجهیز کرده و آماده رویارویی با  97

 97مشکالت اقتصادی باشیم، قطعاً موفق خواهیم بود، چرا که در سال 

ز حوادث و تصمیمات دولتی قابل پیش بینی نبود، پس باید بسیاری ا

 .خود را مسلح کرده و به کارزار برویم 98سال 

مقدسی گفت: صنعت نساجی فاکتورهای مهمی را به عنوان بسترهای 

الزم برای احیای خود نیاز دارد که از جمله آن ارتقای کیفیت، حذف 

موانع و بهبود واقعی  های تولید، رفع های رانتی، کاهش هزینه سیستم

فضای کسب و کار است، ضمن اینکه باید افزایش قدرت خرید مردم و 

 .رساندن قاچاق به حداقل نیز در دستورکار قرار گیرد

 بیشتر بخوانید

 «بالیی که مسئوالن سر صنعت  |« تقصیرِ تحریم است؟

 نساجی آوردند

  چرا کسی به داد صنعت پوشاک نمی رسد؟/ دبیر

 ای برای تولید نداریم  اتحادیه نساجی: مواد اولیه

 «تحریم داخلی، مشکل اول نساجی |«ایرانی بپوش 

  تومانی به  4200صنایع نساجی برای دریافت دالر

 مشکل خوردند

 «خبر خوش برای نساجی؛ ایران سال |« ایرانی بپوش

 شود در تولید پنبه خودکفا می 1404

  ری در یک شرکت نساجی/تولید نف 350اشتغال زایی

 نخ چند رنگ

   )بازگشت به فهرست(

درصد ظرفیت  ۷۰هزار واحد تولیدی کشور با کمتر از  ۲۵

 فعال هستند
 (98فروردین  25تسنیم  )خبرگزاری 

 
، معاون برنامه ریزی سازمان صنایع خبرگزاری تسنیم به گزارش

 43: افزود کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفتگوی ویژه خبری

شهرک و نواحی صنعتی کشور  811در  تولیدی واحد 458 و هزار

پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که در صورت فعالیت همه آنها 

 .هزار نفر مشغول به کار می شوند 876

مدی گفت: با اقدامات صورت گرفته سال گذشته محمدعلی عزیزمح

نفر به چرخه  862هزار و  30واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال  896

 .تولید بازگشتند

واحد صنعتی در شهرک های  377وی افزود: پارسال دو هزار و 

هزار نفر در آنها مشغول به  39صنعتی کشور به بهره برداری رسید که 

 .کار شدند

محمدی گفت: از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در محمدعلی عزیز

 70واحد با ظرفیت باالی  469شهرک های صنعتی شش هزار و 

 70تا  50واحد ظرفیت تولید  533هزار و  12درصد فعالیت می کنند، 

درصد  50هزار واحد با ظرفیت کمتر از  13درصد دارند و بیش از 

 .فعال هستند

ع کوچک و شهرک های صنعتی ایران معاون برنامه ریزی سازمان صنای

هزار واحد  19افزود: با برنامه های پیش بینی شده، امسال بیش از 

 .صنعتی غیرفعال به چرخه تولید باز می گردند

عزیزمحمدی گفت: پارسال واحدهای صنعتی کوچک مستقر در 

کشور  15میلیون دالر به  750شهرک های صنعتی سه میلیارد و 

 .ندهمسایه صادرات داشت
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وی افزود: برای انتقال فناوری های نوین به واحدهای صنعتی با آلمان 

 .و کره جنوبی وارد مذاکره شده ایم

شرکت دانش بنیان هم اکنون در شهرک  300عزیزمحمدی گفت: 

  )بازگشت به فهرست( .های صنعتی کشور فعال هستند

 ت دار در تهرانهزار واحد صنعتی اولوی ۱۱ساماندهی 
 (98فروردین  27تسنیم )خبرگزاری  

 
نعمت اله "، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

ی استان تهران با اشاره به شعار ریز برنامه و مدیریت سازمان  "ترکی

و ساماندهی قطعی  از تجمیع« رونق تولید»مبنی بر  98سال 

 .خبر داد 98واحدهای تولیدی صنعتی مجوز دار استان تهران در سال 

وی افزود: کار ساماندهی واحدهای صنفی و صنعتی از سال گذشته 

واحد صنعتی  500هزار و  5آغاز شده و اکنون در سطح استان تهران 

هزار واحد تولیدی صنعتی در  6فعال در شهرک های صنعتی و حدود 

هزار واحد  11ج از محدوده شهرکها وجود دارد، در مجموع حدود خار

 .تولیدی صنعتی اولویت دار در استان تهران است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ساماندهی 

واحدهای صنعتی فعال رسمی و غیررسمی استان تهران تا پایان سال 

پراکنده فعال و نیمه  خبر داد و گفت: از همه واحدهای تولیدی 98

فعال مجوزدار، درخواست کرده ایم تا برای دریافت مجوز استقرار در 

 .شهرک های صنعتی مراجعه کنند

وی با تاکید بر اینکه ارائه تسهیالت بانکی و تامین سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی در دستور کار مدیران استان است، بیان کرد: طبق 

هم تکرار  98که این تبصره در بودجه  97سال قانون بودجه  18تبصره 

 60شده است، منابع مالی قابل توجهی برای طرح های با بیش از 

درصد پیشرفت فیزیکی و نوسازی واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه 

 .دیده شده است

ترکی همچنین بر ایجاد اشتغال جدید و افزایش سرعت تولید از طریق 

 با: افزود  نعتی و صنفی تاکید کرد وفعال شدن واحدهای تولیدی ص

 دستگاهای شده، نامگذاری تولید رونق سال ،98 سال اینکه به توجه

 شهرک شرکت تجارت، و معدن صنعت، جمله از تولید رونق متولی

ای برای تقویت  ویژه جلسات... و کشاورزی جهاد صنعتی، های

رگزار می واحدهای در حال تولید و فعال کردن واحدهای نیمه فعال ب

 .کنند

 بیشتر بخوانید

  سوال از سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت؛

میلیون یورویی حوزه سالمت کجا هزینه  500بودجه 

 شد؟

جلسه ویژه شناسایی ظرفیت های تولیدی استان تهران صبح امروز به  

یس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رئ "نعمت اله ترکی"ریاست 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  "یداهلل صادقی"تهران، حضور 

استان تهران و جمعی از معاونین سازمان مدیریت، مدیران شرکت 

شهرک های صنعتی در سالن جلسات سازمان مدیریت استان تهران 

         ت()بازگشت به فهرس .برگزار شد

 مشکل اصلی تولید در ایران چیست؟ ۱۰
 (98فروردین  27تسنیم )خبرگزاری  

 
، مقام معظم رهبری خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

های گذشته بر حمایت از تولید داخل تأکید  امسال هم همانند سال

 عنوان کشور اقتصادی مشکالت رفع الزمه را تولید اشته و رونقد

 اتخاذ و تولید بخش مشکالت بندی اولویت اساس همین بر اند، کرده

 موانع رفع برای کشور مختلف های دستگاه توسط مناسب های سیاست

 .آید شمار می بخش امر ضروری به این

در ایران دهد که تولید  های تحقیقی و میدانی نشان می بررسی

مشکالت متعددی دارد ولی مهمترین مشکالت تولید را شاید بتوان در 

 :شرح زیر بیان کرد سرفصل به 10

تأمین نقدینگی امروز یکی از مشکالت مهم واحدهای تولیدی  .1

 تولیدکنندگان نحوی که امروز بخش زیادی از آید به شمار می به

 طریق از یا بازار در محصول فروش محل از را نیاز این توانند نمی

 متأسفانه. کنند تأمین مدنظر رقم با و مقرر زمان در بانکی سیستم

 و شده سخت آنها برای فعالیت امکان تا شده عاملی امر همین

لیدکننده مجبور به تو نهایت در و یافته کاهش روز هر تولید حجم

 .تعطیلی واحد شود

دگان با شرکای عدم امکان مبادالت ارزی و مالی تولیدکنن  .2

 که چرا دانست تولید مشکالت از دیگر خارجی را هم باید یکی

 اولیه مواد تأمین حتی و صادرات کاهش بر خود موضوع این

 .است گذاشته منفی اثر تولیدکنندگان

های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از  بدهی .3

ان کرد. در حال حاضر دالیل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنو
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های بانکی  با تشدید مشکالت تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی

صورت تصاعدی افزایش پیدا  ها به را نداشته و هر روز این بدهی

ها خود مانعی شده تا تسهیالت  کند. البته افزایش بدهی می

 .جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد

ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز اشکاالتی در مالیات بر   .4

بخش تولید دانست. چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده 

ای که هر روز با  عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده

 .صرفه نباشد رو است به کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه

رای رونق قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی ب  .5

تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصالح قوانین با محوریت 

حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. 

البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین 

 .طلبد مثبت و اجرای آنها را می

سرباری را که  های ونقل کشور و هزینه اشکاالت سیستم حمل  .6

آورد باید دیگر مشکالت بخش تولید  وجود می برای تولیدکننده به

کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه 

فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در شرایط فعلی اصالح 

ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک امر  ناوگان حمل

آید چرا که با تقویت این حوزه هزینه  شمار می ضروری به

جایی محصوالت برای تولیدکننده کاهش یافته و در نهایت  جابه

 .شده کاالها مناسب خواهد شد قیمت تمام

افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی   .7

 .از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست

و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید  ارز نرخ تغییر مدام  .8

داند آیا کاالیی را که  مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی

 .تواند تولید کند یا خیر امروز فروخته است فردا هم می

باید سرمنشأ تمام مشکالت تولید  عالوه بر این موارد رکود بازار را  .9

دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم 

 .است

امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر   .10

توجهی داده است. اگر  های سربار تولیدکننده را افزایش قابل هزینه

فزایش پیدا کند با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید ا

های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای  طور حتم هزینه به

رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد 

یافت. در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه در صدد حمایت از 

تولید برآمده است اما وقتی ظرفیت تولیدکننده کاهش یافته 

 .ار مقابل اجناس وارداتی قد علم کندتواند در باز نمی

شود این مشکالت را یک به  متعهد می 98در سال  خبرگزاری تسنیم

 .یک بررسی و به حل مسئله نزدیک کند

 بیشتر بخوانید

  را با خود برد« تولید رونق»سیلی که 

  )بازگشت به فهرست( 

 نیاز اصلی تولید چیست؟ ۵
 (98فروردین  28تسنیم )خبرگزاری  

 
 تیتر در مجلس نماینده مصری عبدالرضا به گزارش خبرگزاری تسنیم،

 گذاری نام با: گفت تولید رونق برای ها اولویت مهمترین درباره امشب

 عنوان اشتغال و تولید برای رهبری معظم مقام متمادی که یهای سال

 در که هایی گشایش و تولید موانع تولید، در وفاقی یک به فرمودند،

د صورت بگیرد رسیده ایم اما در حیطه عمل خنثی سازی ها بای تولید

 .شروع می شود

مصری افزود: تولید به سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی، مواد اولیه و 

 .بازار نیاز دارد

او افزود: یکی از اولویت ها در رونق تولید، تسهیالت است که باید 

تسهیالتی که در اختیار تولید کننده خارجی قرار دارد در اختیار تولید 

  .کننده داخلی نیز قرار گیرد

او افزود: تولید کننده نیاز به واردات مواد اولیه دارد که ضوابط بانکی 

لید بوجود آورده است بنابراین نقدینگی، تسهیل در مشکالتی برای تو

 .نقدینگی برای رونق تولید مهم است

مصری گفت: اعتباری که بانک مرکزی به صرافی اعالم می کند یکماه  

است که تولید کننده ها را در ثبت سفارش های یکماهه با مشکل 

  .مواجه کرده است

ید در مجلس تشکیل شده او افزود: کمیسیون ویژه برای رفع موانع تول

است که به سرعت و سهولت حاضریم تسهیالت الزم برای رونق تولید 

      )بازگشت به فهرست( .را فراهم کنیم
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آغاز ساخت کارخانه اتوبوس سازی ایران و جمهوری 

 آذربایجان
 (98فروردین  30)خبرگزاری تسنیم  

 
، عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس خبرگزاری تسنیم به گزارش

سازی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور وزیر 

صنعت،معدن و تجارت کشورمان و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در 

 .جمهوری آذربایجان آغاز شد« حاجی قابول»منطقه صنعتی 

 

جمهوری آذربایجان و «آذرماش »ین کارخانه با مشارکت شرکت ا

جمهوری اسالمی ایران در منطقه صنعتی « عقاب»شرکت خصوصی 

کیلومتری جنوب باکو پایتخت جمهوری  110در « حاجی قابول»

 .آذربایجان ساخته می شود

درصد و سهم شرکت آذربایجانی  75سهم شرکت ایرانی دراین کارخانه 

میلیون یورو ساخته  6که با سرمایه گذاری اولیه درصد است  25

 .خواهد شد

مدت زمات ساخت این کارخانه پایان سال میالدی آینده اعالم شده 

دستگاه اتوبوس  500است. با تکمیل این کارخانه در مرحله اول ساالنه 

تولید خواهد شد.با ساخت این کارخانه،همکاری های دو کشوردر حوزه 

 .جدیدی می شودصنعتی وارد مرحله 

پیش از این در اوایل پارسال کارخانه مشترک خودروسازی ایران و 

جمهوری « نفتچاالی» جمهوری آذربایجان در مجتمع صنعتی

آذربایجان به بهره برداری رسیده است که در همان سال اول فعالیتش 

بیش از یکهزار دستگاه انواع خودرو در آن تولید و به بازار مصرف 

      )بازگشت به فهرست( .عرضه شد

 شده به چرخه تولید واحد تعطیل ۱۸۹۶بازگشت 
 (98فروردین  31)خبرگزاری تسنیم  

 
، محمدعلی عزیزمحمدی معاون خبرگزاری تسنیم به گزارش

های صنعتی ایران گفت:  و شهرک ریزی سازمان صنایع کوچک برنامه

آمده مشخص گردید برخی از واحدهای تولیدی  عمل های به طی بررسی

دالیل مشکالت بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات، اختالف بین شرکا و  به

یا کمبود مواد اولیه دچار توقف تولید شدند که با برگزاری جلسات 

واحد  1896بالغ بر صنفی و تخصصی بسیاری از موانع مرتفع گردید و 

شغل  29000شده به چرخه تولید بازگشتند که در همین راستا  تعطیل

 .مستقیم در کشور ایجاد شد

هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع  45وی افزود: در حال حاضر 

برداری کسب  های صنعتی پروانه بهره کوچک و متوسط در شهرک

 .هزار اشتغال ایجاد کرده است 830اند که  کرده

وی با اشاره به نقش تأمین مواد اولیه در چرخه و تولید صنعت گفت: 

خصوص  و تأثیر آن بر صنعت به قیمت ارز با توجه به نوسانات

پتروشیمی، تأمین مواد اولیه برای برخی از صنایع کوچک مشکل 

اندهی و اعمال مدیریت از سوی وزارت صنعت، معدن گردید که با سازم

دستی همچون مس و فوالد برخی از  و تجارت و همکاری صنایع پایین

 .موانع بر سر راه تولید برداشته شد

ها با افزایش تورم بخشی از بازارهای  رغم تمامی تالش وی افزود: علی

قوت  الت بهایم و در عرصه تولید برخی از مشک صادراتی را از دست داده

 .خود باقی مانده است

توان گفت حمایت  وی خاطرنشان کرد: با توجه به سال رونق تولید می

 .از تولیدکننده یک جهاد است و تولید امری مقدس است

محمدعلی عزیزمحمدی با یادآوری ظرفیت باالی بازارهای صادراتی 

ه کشور همسای 15خصوص بازارهای کشور همسایه گفت: بحث بازار  به

شود. کشور عراق  مقوله بسیار مهمی برای ظرفیت تولید ما محسوب می

تواند بازار خوبی برای  ای که دارد می با توجه به واردات گسترده

 2محصوالت ما محسوب شود در حالی که سهم ما از این بازار فقط 

 .درصد است

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم وزیر صنعت، معدن و تجارت 

جلسات هفتگی با حضور تولیدکنندگان و متخصصان و  برگزاری

ریزی و تدابیر الزم بتوان  های بازرگانی و اصناف است که با برنامه اتاق

های صادراتی را گسترش داده و به اقتصاد مقاومتی دست  ظرفیت

          )بازگشت به فهرست( .یابیم
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 دام
 ان وارد استان گلستان شدراس دام زنده از قزاقست ۱۵۰۰

 (98فروردین  5تسنیم )خبرگزاری  

 
 گفتگو در گلستان استان دام امور پشتیبانی مدیرکل جامی محمد رضا

اظهار کرد: در ایام پایانی سال  خبرگزاری تسنیم اقتصادی خبرنگار با

تن  500هزار و  8  شد، گلستان استان در یلس وقع با که همزمان

 .یافت اختصاص استان دام تن جو 500نهاده برای طیور و 

وی افزود: این نهاده ها تحویل درب انبار های شرکت پشتیبانی امور 

 تومان،کنجا 1500 جو مصوب، قیمت به و هستند استان دام

 عرضه  استان داخل در تومان 1500 نیز ذرت و تومان 2600 سویا

 .میشود

 در مرغ قیمت باره در  گلستان استان دام امور پشتیبانی مدیرکل

 قبل، سال ماه دی 15 از  گلستان استان در مرغ قیمت:گفت استان

 مصرفی مرغ درصد 95 تا 90 حدود و است تومان 500 و هزار 11

 به را خود مرغ رستورانها تنها و میشود توزیع مصوب نرخ  به استان

 .میکنند خریداری آزاد قیمت

 مساجد در گرم غذای نفر هزار 12 تا 10 وی تصریح کرد: روزانه برای

 آنها نیاز مورد پروتئینی مواد که شود می توزیع زگان سیل میان و طبخ

  .است شده تامین دام امور پشتیبانی شرکت توسط

 بیشتر بخوانید

  زدگان شمال؛  مردم اصفهان به سوی سیلدست یاری

 پیوستند "رفیق گلستان باشیم"ها به پویش  اصفهانی

 های رودخانه دز آماده شد سد دز برای مهار سیالب 

زاقستان به گلستان برای تامین ق از زنده دام راس 1500 جامی گفت:

 تا است شده آغاز که از امروز عملیات کشتار نیزنیاز مردم وارد شده 

 وزارت عاملیت با زدگان سیل برای غذا تهیه و بازار تنظیم برای

 .شود انجام تجارت و معدن صنعت،

 در طیور و دام بخش به شده وارد خسارت میزان  درباره  وی اظهار

فت: میزان خسارت دقیق در استان برآورد نشده است گ گلستان استان

 و شده وارد خسارت  ا به تعدادی از تولید کنندگان طیور و دام ام

 طیور های فارم از قطعه هزار 500 تا هزار 450 شده بینی پیش

 که است آن دنبال به نیز دامپزشکی اند؛ شده گیر در مادر و گوشتی

د طیور به جا مانده را ذبح یا معدوم میده انجام که بهداشتی اقدامات با

 .کنند

 گلستان استان اینکه بیان با گلستان استان دام امور پشتیبانی مدیرکل

 به آمدن وارد با :داشت اظهار میکند تولید را کشور طیور درصد 10

 اما شود، می وارد آسیب نیز  ها سایراستان بازار به استان این به تولید

کشور دوباره فعال شده است.باید از  های کشتارگاه از تعدای

 .برگردد تولید چرخه به دوباره تا کرد حمایت ستانتولیدکنندگان ا

 استان در تولید پیک در مرغ تن 700 تا 600 وی اظهار داشت: روزانه 

 استان به مرغ این تن 350 تا 300 حدود که شود می کشتار

خش ب در که حمایتی با امیداوریم شد، می ارسال تهران

 اطراف های استان و ناستا نیاز بتوانیم دوباره گیرد می صورت نهادهها

 )بازگشت به فهرست( .کنیم تامین را که

 زده ارسال خوراک دام و طیور رایگان به مناطق سیل
 (98فروردین  9تسنیم )خبرگزاری  

 
اتحادیه کارخانجات ، خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با صدور اطالعیه ای از اعضای خود 

در سراسر کشور درخواست کرد که به منظور حمایت از تولیدکنندگان 

و دامداران مناطق سیل زده، خوارک آماده دام سبک با جیره نگهداری 

 در تا ندده تحویل دام امور معاونت و اتحادیه این به  و پرواربندی

 .وزیع شودت زده سیل مناطق

 بیشتر بخوانید

  استان 21هشدار بارش های سیل آسا در 

 بینی  هشدار وقوع سیالب در شمال خوزستان؛ از پیش

 ب و برقکارشناسان تا اطالعیه فوری سازمان آ

مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و 

اظهار کرد: بر  خبرگزاری تسنیم آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار

تن خوراک سبک با  60اساس دعوت صورت گرفته تا به امروز حدود 

پروار بندی برای ارسال به مناطق سیل زده از طریق جیره نگهداری و 

 .مشارکت کارخانجات کشور جمع آوری شده است

شود تا در این  وی افزود: از کارخانجات سراسر کشور درخواست می

های مناطق  طرح حمایتی مشارکت داشته باشند تا بتوانیم خوراک دام

 .سیل زده را تامین کنیم
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ت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور گفت: قائم مقام اتحادیه کارخانجا

ها توسط اتحادیه با همکاری معاونت اموردام جهاد  توزیع این نهاده

 .گیرد کشاورزی صورت می

 
 )بازگشت به فهرست( 

 ۹۷درصدی قیمت گوشت گاو و گوسفند در سال ۱۲۰رشد 

 جداول+
 (98دین فرور 12تسنیم )خبرگزاری  

 
، بررسی مرکز آمار ایران تسنیم خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی

 به مربوط قیمت رشد بیشترین  97ماهه سال  12دهد طی  نشان می

 از محصوالت این قیمت ترتیب این به. است بوده گاو و گوسفند گوشت

. است یافته افزایش تومان هزار 86 و 95 به تومان هزار 39 و 42

 97سال  ابتدای در تومان 5800 از فرنگی گوجه رب قیمت همچنین

 .هزار تومان در پایان این سال رسیده است 19به حدود 

 
 بیشتر بخوانید

 ها در بازار اقالم اساسی خراسان رضوی تشدید  نظارت

 شود می

  مشکلی برای تأمین اقالم اساسی در استان گلستان

 وجود ندارد

 سازی اقالم اساسی در استان  کمبودی از نظر ذخیره

 کرمانشاه وجود ندارد

دهد، قیمت گوشت قرمز اعم از گوسفند و  همچنین بررسیها نشان می

درصد رشد داشته است. بر  120قل حدا 96گاو نسبت به اسفند سال 

 از بیش به تومان هزار  41اساس جدول زیر قیمت گوشت گوسفند از 

 واست یافته افزایش تومان هزار 95

 
  )بازگشت به فهرست(
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تومانی غیر قانونی  ۴۲۰۰توقف واردات گوشت قرمز با ارز 

 است
 (98فروردین  20)خبرگزاری تسنیم  

 
، هنوز زمان زیادی از خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

اسفند  7اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه)در 

 سال در اساسی کاالهای بازار تنظیم برای دولت اقدامات  درباره (97

 در تومانی4200 ارز تخصیص سیاست» اینکه بر مبنی  (98)آینده

 بود نگذشته «شود کرار میت نیز 98 سال برای اساسی کاالهای حوزه

 گفتگو در گذشته روز بازار تنظیم ستاد دبیر قبادی عباس که

اعالم کرد که واردات گوشت قرمز تنظیم بازاری  خبرگزاری تسنیم با

 .تومان متوقف شده است 4200با ارز 

است دولت این است که همچنان سی که بود گفته همچنین نوبخت

 .تومانی تأمین کند4200کاالهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز 

 برای دالر میلیارد 14 نیز جاری سال بودجه الیحه بنابراین گزارش در

 روز خبر از قبل تا و است شده گرفته نظر در اساسی کاالهای واردات

 از خبری بازار، تنظیم ستاد دبیر با درگفتگو خبرگزاری این گذشته

 .نبود قرمز گوشت واردات برای تومانی 4200 ارز حذف

با بیان اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان  دبیر ستاد تنظیم بازار

 ارز با قرمز گوشت بعد به این از: گفت قیمت متوقف شده است و نصف

 تعیین تقاضا و عرضه توسط بازار در محصول این قیمت و وارد نیمایی

 .شود می

 کرده تصویب  1397.11.17 جلسه در وزیران هیأت بنابراین گزارش،

%( و ارز به 4رمز با حقوق ورودی چهار درصد )ق گوشت واردات  که بود

نرخ سامانه نیما مجاز است اما در این مصوبه خبری از توقف واردات 

 .تومانی نبود 4200گوشت قرمز با ارز رسمی 

 بیشتر بخوانید

 بازاری متوقف شد واردات و عرضه گوشت قرمز تنظیم 

  توقف عرضه گوشت تنظیم بازاری به حذف رانت و

 کند داللی کمک می

 4200با وجود اینکه درباره نحوه توزیع گوشت قرمز وارداتی با ارز   

تومانی انقادات زیادی وجود داشت و منجر به ایجاد صفوف طوالنی 

تصمیم جدید دولت برای توقف برای خرید این محصول شده بود اما 

واردات گوشت قرمز با ارز دولتی می تواند منجر به افزایش دوباره 

قیمت گوشت قرمز در بازار و حذف این محصول از سبد مصرف خانوار 

 .تعدادی بیشتری از خانوار شود

بنابر این گزارش، پیش از این قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی 

 هزار 37 قیمت به صورت شقه )با استخوان(بازاری به   وارداتی تنظیم

 85 حدود آزاد بازار در محصول این قیمت و رسید می فروش به  تومان

 کیلوگرم هر قیمت است، گفتنی. بود تومان هزار 100 از بیش  تا

 50 تا  37 حدود (آزاد) بازار در 96 سال تا گوسفندی شقه گوشت

 )بازگشت به فهرست( .بود تومان هزار

 خود برد هزار تن ماهی را با ۷سیل 
 (98فروردین  21)خبرگزاری تسنیم  

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

 جریان در و لرستان استان به سفر در میرزایی خون اله نبی کشاورزی،

 استان های شهرستان زده سیل ماهی پرورش مزارع و مناطق از بازدید

رستان گفت:با توجه به اینکه لرستان قطب تولید ماهیان سردآبی در ل

کشور است، حلقه های پیش و پس از تولید زنجیره تولید ماهیان به 

خصوص ماهیان سردآبی در استان بسیار قدرتمند هستند ولی 

سابقه، بسیاری از زیرساخت  متاسفانه در اثر بارش های اخیر و سیل بی

 .رستان آسیب های جدی دیده استهای پرورش ماهی در ل

 بیشتر بخوانید

 18  قایق تندرو و صیادی شیالت استان بوشهر برای

 زدگان آماده است یاری رسانی به سیل

وی افزود: به علت آسیب های جدی و بسیار فراوان به زیرساخت های 

شیالتی و آبزی پروری استان و تداوم آسیب های سیل اخیر در حوزه 

کشاورزی و شیالتی، برآورد آسیب سیل اخیر در حوزه شیالت و 

 .های کشاورزی رو به افزایش است تمامی زیر بخش

حال حاضر و با خروج  معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در

وضعیت استان از حالت بحرانی و رسیدن به آرامش نسبی، بازدیدهای 

گسترده در آینده بسیار نزدیک صورت می گیرد و پس از ارزیابی 

 .میدانی، خسارات وارده به مزارع شیالتی استان برآورد می شود

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت وزیران و بررسی 

وع در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی و صحن علنی موض

های  مجلس، گفت: با توجه به اینکه خسارات در تولید و زیرساخت

استان بسیار باال است هدف مجموعه دولت این است که تولیدکنندگان 
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دوباره توانمند شوند و همچون گذشته فعالیت های تولیدی خود را با 

 .آرامش و جدیت ادامه بدهند

 خبرنگاران جمع در دیده آسیب ماهی پروش مزاع از وی همچنین بعد

 سیل اثر بر لرستان در ماهی پرورش مزرعه 412 که است کرده اعالم

)بازگشت به  .برد خود با را ماهی هزارتن 7 سیل و دید خسارت اخیر

 فهرست(

تنی حامل دام زنده در  ۳۶۰۰پهلوگیری بدون نوبت کشتی 

 بندر شهید رجایی
 (98فروردین  22)خبرگزاری تسنیم  

 
، اهلل مراد عفیفی پور اظهار خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه اقتصادی

تن، حامل دام  3600کرد: روز گذشته، یک فروند کشتی با ظرفیت 

ه در بندر خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید زند

 .رجایی پهلو گرفت

وی تصریح کرد: دام های زنده با ابزارهای مخصوص تخلیه از کشتی به 

کامیون های ویژه حمل دام منتقل شدند که بالفاصله پس از تخلیه از 

 کشتی مستقیماً به کشتارگاه های استان هرمزگان و سایر استانها

 .ارسال می شوند تا به بازار مصرف عرضه شود

وی افزود: در خصوص تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده برای خدمات 

رسانی سریع و دقیق به کشتی های حامل کاالهای اساسی مورد نیاز 

مردم در بندر شهید رجایی، عالوه بر پهلودهی بدون نوبت و تخصیص 

تی و نگهداری آنها در محوطه امکانات و تجهیزات تخلیه کاالها از کش

ها، هماهنگی های موثری با دستگاه های همکار از جمله گمرک 

صورت گرفته تا کاالهای اساسی وارده به بندر در کمترین زمان ممکن 

 .از بندر خارج و به مقاصد تعیین شده در داخل کشور ارسال شود

ات مربوط که تشریف مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان این

به تخلیه دام زنده از کشتی به سرعت و با دقت عملیاتی الزم انجام 

شده است و کامیون ها پس از بارگیری، بدون معطلی روانه استانهای 

هزار تن  60مختلف کشور می شود، گفت: هفته گذشته، کشتی حامل 

 .روغن خوراکی خام در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

شده از سوی کشتیرانی ها و صاحبان کاال،  بر اساس اطالعات اعالم

فروند کشتی حامل دام زنده و  10برنامه ریزی شده است تا حداقل 

محموله های شکر و روغن خوراکی در سال جاری در بندر شهید 

رجایی پذیرش و به فراخور نیاز کشور و بدون قائل شدن محدودیت 

 .ندزمانی برای تنظیم بازار روانه بازارهای داخلی شو

 بیشتر بخوانید

 آمادگی کامل بندر چابهار برای تخلیه سریع دام زنده 

      )بازگشت به فهرست(

 خدمات
 کارخانه نوآوری با ظرفیت اشتغال هزاران نفر

 (98فروردین  10تسنیم  خبرگزاری) 

 
ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران  ،خبرگزاری تسنیم  به گزارش

های به عمل آمده توسط سه نفر از  پس از مطالعات و بررسی

شکل  1338متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه 

گرفت. بدین منظور پس از طی مراحل قانونی شرکت صنعتی آما در 

 440االنه تولید انبوه با ظرفیت س رسما تاسیس گردید. 1338مهر ماه 

به وسیله ماشین آالت ساخت شرکت آغاز  1340تن در فروردین ماه 

 گردید.

نیاز داخلی به انواع الکترود در سالهای قبل از تاسیس شرکت از طریق 

شد، به طوری که طبق آمار وزارت  واردات و منابع خارجی تامین می

ود تن الکترود وارد کشور شده ب 1100حدود  1337بازرگانی در سال 

تن آن انحصارا برای صنایع نفت و مستقیما توسط شرکت  700که 

 توجه با. بود گرفته انجام گمرکی عوارض و نفت بدون پرداخت حقوق

 از پس آما صنعتی شرکت الکترود، انواع برای داخلی تقاضای افزایش به

 در را خود تولیدی ظرفیت جدید تولیدی خط سه تجهیز و ساخت

 افزایش داد. تن 2200 به 1342 سال

و  1340با عنایت به روند رو به رشد صنعتی شدن کشور در اوایل دهه 

افزایش تقاضا برای انواع الکترودها صنعتی، شرکت آما به منظور 

پاسخگویی به نیازهای صنایع مختلف و به روز رساندن دانش فنی، در 

شمسی( قرارداد همکاری و تبادل دانش  1343میالدی ) 1963سال 

 از یکی که سوییس  OERLIKONاطالعات با شرکت  فنی و

 منعقد باشد می صنعتی رشته این در نام صاحب های شرکت بزرگترین

 .است داشته ادامه سال 40 مدت به همکاری این و گردید
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کنندگان داخلی،  به منظور پاسخگویی به نیاز مصرف 1348در سال 

دانش فنی  اولین واحد تولید سنگهای سایش و برش کشور با کمک

 سوییس تاسیس گردید.RASTA  شرکت 

آالت و تجهیزات پیشرفته در تولید  استفاده از دانش فنی و ماشین

مند در این شرکت  الکترود و به کارگیری نیروهای متخصص و عالقه

 شده شناخته استاندارهای حد تا باعث ارتقا کیفیت محصوالت

زایش شدید تقاضا اف و گان کنند مصرف اعتماد جلب و المللی بین

ریزی مدیریت  گردید، لذا برای پاسخگویی به این نیاز با تالش و برنامه

 تن افزایش یافت. 24000به  1356شرکت میزان تولید در سال 

با آغاز انقالب اسالمی و تحوالت پس از آن شرکت آما هماهنگ با 

های جدید صنعتی کشور نسبت به تولید و تامین نیازهای  سیاست

کنندگان بدون وقفه ادامه داد و علیرغم آغاز جنگ تحمیلی و  مصرف

مشکالت اقتصادی ناشی از آن و در نتیجه نقصان حجم تولید، این 

شرکت همچنان به عنوان یکی از مهمترین تامین کنندگان الکترود 

مورد نیاز صنایع کشور بوده است. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز 

مدیریت شرکت با توجه به  و سازندگی کشور،  دوران جدید در بازسازی

تحوالت به وجود آمده در تکنولوژی جوشکاری در کشورهای پیشرفته 

جهان، تصمیم به گسترش و توسعه این صنعت و رساندن آن به آخرین 

 دستاوردهای موجود دنیا گرفت.

ریزی جهت اجرای طرح توسعه برای تولید  بدین منظور برنامه

تن با  45000رساندن ظرفیت تولیدی به سالیانه محصوالت جدید و 

تکیه بر تجربیات ارزشمند موجود در مجموعه آما و با تشویق و حمایت 

 بی دریغ وزارت صنایع آغاز گردید.

به دلیل محدودیت فضای تولیدی در محل کارخانه قدیم، عملیات 

متر  5000در زمینی به مساحت  1376اجرایی پروژه جدید در سال 

های تعمیراتی  ها، کارگاه آزمایشگاه شامل سالنهای تولیدی، انبارها،مربع 

 و پشتیبانی و تاسیسات رفاهی آغاز گردید.

آالت و خطوط تولیدی جدید  طراحی و اجرای پروژه و انتخاب ماشین

ساله شرکت و مطابق با  40این مجموعه عظیم با توجه به تجربیات 

صنعتی انجام گرفته است.با  های مدرن و پیشرفته در کشورهای طراحی

آغاز فعالیت تولیدی در محل جدید توان تولیدی انواع محصوالت 

 تن در سال افزایش یافت. 45000جوشکاری به 

 
 در  *حمایت صندوق کارآفرینی از فعالیت کارخانه نوآوری

 آما جوش سیم قدیم کارخانه

ل در کارخانه نوآوری با سرمایه گذاری شرکت های استارت آپی فعا

حوزه های فناوری اطالعات در کارخانه قدیم سیم جوش آما در 

نزدیکی آزادی با نوآوری در تولید محصوالت شرکتهای استارت آپی 

 .نظیر دیجی کاال و دیوار و آواو... تشکیل شده است

 شهری مناطق در اشتغال توسعه در جدید امروزه کسب وکارهای 

کسب وکار های جدید و بستر  این وهدایت نموده ایفا را موثری نقش

سازی آنها در مناطق روستایی در راستای رونق اقتصاد روستایی و 

بالطبع ایجاد اشتغال در آنها از اولویت صندوق کار آفرینی امید می 

 .باشد

علی اصغر نوراهلل زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تأکید بر 

کار های جدید در اولویت صندوق بر ایجاد زیرساخت های کسب و 

مناطق روستایی ، آمادگی خود را برای حمایت حداکثری از ورود 

 .کسب و کارهای موجود به مناطق روستایی اعالم نمودند

نوراله زاده اظهار داشت: با ورود جوانان خالق به مناطق روستایی منتج 

به افزایش فناوری به ظرفیت های روستایی شامل گردشگری ، صنایع 

شاورزی و ... شده و عالوه به ایجاد اشتغال باعث افزایش در دستی ، ک

آمد روستاهای گردد.در این راستا توافقاتی صورت پذیرفته و مقرر 

گردید درکمیته مشترکی تشکیل و در کوتاهترین زمان توافقات پی 

        )بازگشت به فهرست(  .گیری شود

 را باز نکرد "فارس خلیج"کلیدی که قفل پروژه ملی پل 
 (98فروردین  15تسنیم خبرگزاری ) 

 
احداث پلی دریایی که سرزمین اصلی فالت ایران را -خبرگزاری تسنیم

اما خاموش بر  "قشم"دلفینی شکل بزرگ کیلومتری  120به جزیره 

https://www.tasnimnews.com/
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دهانه تنگه هرمز آرمیده، متصل کند، پیشینه ای پرحاشیه و پر فراز و 

فرود دارد. ایده اولیه و مطالعات علمی و مهندسی صورت گرفته برای 

 .تحقق این رویای بزرگ ایرانیان، به نیم قرن پیش، باز می گردد

میم گرفت نخستین بندر دولت وقت تص 1351برای نخستین بار سال 

 تصمیم گام، اولین در. کند ایجاد قشم جزیره آزاد تجاری ایران را در

 میانه در که «الفت» ناحیه به متصل سنگی پل یک ایجاد با شد گرفته

 کیلومتر 2 از کمتر مقابل ساحل تا و است  واقع جزیره شمالی ضلع

ران برقرار شده ای جنوبی سواحل و قشم بین زمینی ارتباط دارد، فاصله

و این جزیره به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه 

 .خلیج فارس و تنگه هرمز تبدیل شود

سال پیش و در روز پنجم 44نکته جالب اینکه در تعطیالت نوروزی 

قشم »، استاندار وقت استان هرمزگان اعالم کرد: 1354فروردین سال 

آید و  ، به صورت بندر آزاد در میکه بزرگترین جزیره خلیج فارس است

اما چنین اتفاقی « شود. با نصب یک پل، ارتباط زمینی با آن برقرار می

رخ نداد و با پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی این پروژه به 

ساله  8اندک زمانی پس از اتمام جنگ  1369تأخیر افتاد. در سال 

شد و آرام آرام رو به توسعه قشم منطقه آزاد تجاری و صنعتی اعالم 

گذاشت و در همان اوایل کار، بار دیگر زمزمه طرح احداث پل مطرح 

 .شد اما در حد حرف ماند

طرح ساخت پل خلیج فارس در دولت سازندگی مطرح شد، اما پس از 

های مطالعاتی تکمیل  طرح 1388گذشت حدود دو دهه نهایتاً در سال 

شنهاد رییس جمهوری وقت برای و در هیئت دولت مطرح شد اما پی

احداث تونل زیر دریا به جای ساخت پل بر فراز دریا، طرح را مجدداً به 

 .تعویق انداخت

به عنوان یکی از طرح های موسوم به  89این پروژه سرانجام در سال 

 پروژه اولیه مراحل شدن طی از پس و شد زنی کلنگ "ماندگار مهر"

ی، به دلیل برخی مشکالت، متوقف فیزیک پیشرفت درصد 15 تا 10  و

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از تعیین  96شد. تیرماه سال 

فارس طی هفته آینده )هفته چهارم تیر  تکلیف پروژه ملی پل خلیج

که بانک سپه در این طرح به تعهدات خود  ( خبر داد و با بیان این96

 17.5اکنون  س همفار پیشرفت فیزیکی پل خلیج  گفته بود: عمل نکرد،

 .درصد است

که باید باید اتفاقات را به صورت درست  حمیدرضا مومنی با بیان این

برای افکار عمومی منتقل کنیم و نباید حرف غیرکاشناسی بزنیم، 

( در حضور جهانگیری معاون اول 96افزود: دو ماه قبل )اردیبهشت 

ای برگزار و مقرر شد  جمهوری و شورایعالی مناطق آزاد جلسه رییس

فارس تشکیل شود. بر اساس  گیری وضعیت پل خلیجای برای پی کمیته

تصمیمات اتخاذ شده کمیته مذکور با حضور سازمان برنامه و بودجه، 

 دبیرخانه و زیست محیط قشم، آزاد منطقه دارایی، وزارت وزارت راه، 

 کمیته این در چه هر شده مقرر و تشکیل آزاد مناطق شورایعالی

االجراست. سه شنبه هفته آینده  الزم و بوده دولت مصوبه شود مصوب

کمیته مذکور درباره پل خلیج فارس تصمیم گیری کرده و تکلیف آنرا 

میلیارد تومان هزینه شده  220مشخص می کند. تاکنون در این پروژه 

درصد است و برای اجرای این پروژه یک  17.5و پیشرفت فیزیکی پل 

 «.میلیارد دالر منابع مالی مورد نیاز است

بیان این که به دلیل عدم پایبندی بانک سپه به تعهداتش پل وی با 

خلیج فارس ساخته نشد در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این که 

میلیون  450از تصویب فاینانس  93مدیرعامل وقت منطقه آزاد بهمن 

آیا این فاینانس تامین شد یا  "فارس خبر داده بود یوروی پل خلیج

هید جلسه مذکور برگزار شود، وضعیت پل خیر اظهار کرد: اجازه بد

 .خلیج فارس طی سال های اخیر همواره یکی از پرسش ها بوده است

( با تکرار هزینه صرف شده 97ماه بعد )اردیبهشت  10مومنی حدود 

قرارگاه خاتم األنبیاء و یک شرکت «  برای ساخت این پل گفته بود:

 «.اند چینی برای ساخت این پروژه اعالم آمادگی کرده

طرح شبکه "ساخت این پل دریایی قطعه ای از پازلی بزرگتر به نام 

است که در قالب طرح های زیربنایی و  "جامع ارتباطی خلیج فارس

اقتصادی، امنیتی و  مواصالتی جزیره قشم و نیز به منظور توسعه

اجتماعی آن و عمران و آبادانی منطقه با هدف جذب سرمایه گذاری 

قطعات دیگر این پازل با ایده هایی بلندپروازانه  تعریف شده است.

هکتار،  44همچون طرح توسعه بندر کاوه تا رسیدن به وسعت پسکرانه 

کیلومتر از بندر کاوه قشم تا  92احداث بزرگراه چهار خطه به طول 

شبکه سراسری بزرگراهی کشور در سرزمین اصلی به همراه کنترل 

کیلومتر از بندر کاوه و اتصال 86 هوشمند آن، احداث راه آهن به طول

 .آن به شبکه سراسری ریلی کشور است

در طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، احداث پلی چهار خطه از 

نوع کابلی بر روی دریا بین بنادر الفت و پل پیش بینی شده که از 

امکان عبور وسایل نقلیه موتوری و خودرویی، قطار، تاسیسات زیر 

ل انرژی و همچنین امکان عبور شناور از زیر پل برخوردار بنایی و انتقا

خواهد بود. نکته جالب تر اینکه، پروژه پل کابلی خلیج فارس با هیبتی 

قوسی شکل، در دو الین رفت و دو الین برگشت، یک خط راه آهن با 

متر از مد کامل آب 23تا  15متر و ارتفاع متفاوت بین  5.18عرض

احتساب پایه های چنگ زده بر خشکی ساحل  دریا، طراحی شده که با

 .متر درازا خواهد داشت2600تا  2200در دو سوی کرانه دریا، بین 

مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از 

ها برای مطالعه  مصاحبه بهار سال گذشته خود، با بیان اینکه چینی

اند اما ما با  واستهبیشتر بازنگری در طرح احداث پل، شش ماه فرصت خ
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بنابراین تاچهار ماه »فرصت چهار ماهه موافقت کردیم، تاکید کرد: 

[ وضعیت پروژه پل خلیج فارس تعیین تکلیف 97دیگر ]اوایل مهرماه 

 «.شود می

وعده ای که تحقق آن مانند ایده اولیه پل به فراموشی سپرده شد. این 

لش های طوالنی شدن مقام ارشد سازمان منطقه آزاد قشم به برخی چا

ها  ساخت پل خلیج فارس نیز اشاره کرده و گفته بود: شرط ما با چینی

این بوده است که هر سرمایه گذاری که در این پروژه انجام شده، مانند 

ها از تمام آنها استفاده شود. به هر حال ما  ساخت و نصب کیسون

 .ه بگیریممیلیارد تومانی را نادید 220توانیم سرمایه گذاری  نمی

در حال حاضر مهم ترین مشکل این پل دریایی با پیشینه و ایده اولیه 

ساله، مسائلی همچون فاینانس یا تأمین منابع ارزی است که  50

ناظران حوزه حمل و نقل، امید و اقبال چندانی را برای تکمیل این 

طرح از طریق تامین فاینانس توسط شرکت ها و بانک های خارجی 

 .تندمتصور نیس

سال اخیر نتوانسته قفل پروژه ملی  6کلید دولت تدبیر و امید طی 

ساخت پل خلیج فارس را باز کند؛ پروژه ای که سهم سرمایه گذاری 

درصد است و بخش عمده  30تا 15دولت در تامین بودجه آن 

درصدی آن باید از طریق فاینانس تامین شود. حال با این 85تا70

و دید که از دو سناریو و گزینه روی میز  تفاسیر، باید منتظر ماند

سازمان منطقه آزاد برای تکمیل طرح احداث پل خلیج فارس کدام 

یک عملیاتی می شود؛ نخست اینکه پروژه به قرارگاه خاتم االنبیا 

ها این پروژه را تکمیل کنند.  واگذار شود یا گزینه دوم اینکه چینی

به اش تصریح کرده بود؛ آنگونه که مدیرعامل منطقه آزاد در مصاح

ها اعالم کرده اند که ساخت این پل با استفاده از یک  گویا چینی

فناوری جدید مهندسی، قیمت و هزینه نهایی ساخت را کاهش 

 .دهد می

 1600فروند شناور لندینگ کرافت با ظرفیت ترابری  40هم اکنون 

و بزرگترین ناوگان دریایی حمل خودرو "دستگاه خودرو به عنوان 

، گزینه جایگزین و آلترناتیو پل خلیج فارس محسوب "مسافر کشور

درصد از تردد دریایی مسافران ورودی به  80می شود که بیش از 

ای که  جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس را پشتیبانی می کند. جزیره

بدون احتساب گردشگران و مسافران فصلی، سکونتگاه دایمی جمعیتی 

ر است. با این وجود، برخی از هموطنان و به ویژه هزار نف140بالغ بر 

ساحل نشینان هرمزگان و جزیره نشینان تصور می کنند که با ساخته 

شدن پل خلیج فارس، هزینه سفر دریایی با خودروی سواری ) که هم 

تومان است( حذف یا 75000اکنون در مسیر ورود به جزیره تقریبا 

  .تقلیل آنچنانی می یابد

هزار تومان 53که عوارض ورود به منطقه آزاد )  جه به ایناما با تو

مجموع پکیح عوارض فعلی( به عنوان یکی از محل های درآمد سازمان 

منطقه آزاد قشم حذف شدنی نیست و با فرض تحقق یافتن رویای 

گمشده ایرانیان در دهانه تاالب بین المللی خوران که با شیب تند و 

یی به جنگل های شناور دریایی حرا منتهی شدت بسیار زیاد امواج دریا

تومان کرایه 22500می شود، به جای هزینه شناور لندینگ کرافت ) 

حمل شناور برای هر سفر( مسافرین باید هزینه عبور از پل دریایی را 

 .بپردازند

اینگونه است که در بحبوحه بحران های اقتصادی و کوچک شدن سبد 

خانواده های ایرانی به یکی از  "سفر ارزان"خرید مردم، رویای 

ترین مناطق آزاد اقتصادی تجاری و صنعتی کشور، گشت و  پرآوازه

درجه جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس و 360گذار در طبیعت 

سراهای مملو از اجناس بی کیفیت و بنجل چینی  بازارگردی در ارزان

نخواهد ها محقق  ساخته شده در سواحل قشم و درگهان، به این زودی

 .شد

 بیشتر بخوانید

 فارس هفته آینده تعیین تکلیف  پروژه ملی پل خلیج

 شود/بانک سپه به تعهداتش عمل نکرد می

           )بازگشت به فهرست( ای و گردشگری فعال رسانه-مهدی دهدار

سال از دنیا عقب است/  ۲۰دانش بانکداری مدیران بانکی 

 دهند ن وثیقه وام میبانکهای مدرن بدو
 (98فروردین  25تسنیم  برگزاری)خ 

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، عملکرد 

 عرصه در و نیست و نبوده محدود کشور داخل به فقط بانکها منفی

 حرفی و شوند می شناخته غیراستاندارد ایرانی بانکهای نیز الملل بین

ابل ق بخش نخبگان، برخی و مردم ذهنیت خالف به. ندارند گفتن برای

 ازعلل ناشی دنیا، بانکهای با توجهی از مشکالت برقراری روابط مالی

 و است منسوخ و قدیمی ایران بانکی نظام چراکه است، غیرتحریمی

 .ندارد بانکی بین کارگزاری روابط ایجاد برای را دنیا روز استانداردهای

در  هستند اما ایران هنوز 4به  3دنبال حرکت از بازل  های دنیا به بانک

های جهانی همچون  مانده است. در شاخص 2بازل 

و استانداردهای  IFRS الشکل متحد حسابداری گزارشگری استاندارد

و استانداردهای بانک جهانی و صندوق  FSAP ارزیابی بخش مالی

https://tasnimnews.com/1459476
https://tasnimnews.com/1459476


 

 44  |بولتن داخلی تولید ملی                                                                                                                                         96بهمن  108شماره 

های مناسبی نداریم و همین باعث  ؛ رتبهROSCs المللی پول بین

ی با ایران شده است، در میلی بانکهای خارجی برای تعامالت مال بی

ایم با پیمان مولوی کارشناس بانکداری  وگویی داشته همین باره گفت

 .الملل بین

 افزار تی و نرم بودن بانکهای ایران در حوزه خدمات آی *پیشرفته

تسنیم: بانکداری ایران را از چه منظری متفاوت با استانداردهای 

 دانید؟ المللی می بین

های پیشرفته برای تعیین  بندی در دنیا از تکنولوژی شرکتهای رتبه

کنند.  دهی استفاده می منظور وام حسابی یا بدحسابی به ریسک و خوش

بندی در ایران فعال هستند اما سؤال  شود که شرکتهای رتبه ادعا می

الوصول  اینجاست؛ پس چرا تا به این حد معوقات و مطالبات مشکوک

شکل  بندی در ایران به است؟ شما قطعاً بدانید اگر رتبهبانکها زیاد 

شکل چشمگیری کاهش  استاندارد عملی شود اتالف منابع و معوقات به

پیدا کند. مکانیزم بانکداری در دنیا شفاف و مبتنی بر صورتهای مالی 

IFRS ای مبنی بر اینکه داراییها و زیانهای  است. اما در کشورمان اراده

 شفافیت برود نبوده است. سمت بانکها به

های موبایلی و  افزار مثل اپلیکیشن تی و نرم دانش بانکداری در حوزه آی

اند و حتی  خوبی در بانکهای ایران پیشرفته شده خدمات اینترنتی به

بعضی خدمات بانکهای داخلی را بانکهای آمریکایی به مشتریانشان 

 دهند. ارائه نمی

 بندی نبود رتبه*هدررفت منابع بانکی در سایه 

تواند ریسک  بندی و بدون وثیقه یک بانک می تسنیم: چگونه با رتبه

 کند و وام بدهد؟

ها دچار خطا  بندی نداریم بانکها هم در ریسک پروژه چون سیستم رتبه

شوند مثل اینکه یک کارخانه فوالد در دل کویر و بدون امکانات  می

کنار دریا با موقعیت مناسب تواند وام بگیرد اما یک کارخانه فوالد  می

ماند. اآلن بانکهای دنیا براساس  علت فقدان وثیقه از وام محروم می به

میزان نوآوری و ظرفیت سودآوری در آینده دارد  اینکه یک شرکت چه

کنند و اگر رتبه باالیی داشته باشند بدون درخواست  بندی می رتبه

علت اینکه ابزار  بهدهند. ولی بانکهای ایران  وثیقه به او وام می

خوبی آینده یک  توانند به بندی و اعتبارسنجی وجود ندارد نمی رتبه

 شرکت را ارزیابی کنند.

 تر است سال از دنیا عقب20*دانش بانکی مدیران بانکها 

شود؟  ماندگی بانکی زیاد احساس می هایی عقب تسنیم: در چه بخش

 مشکل از مدیران است یا قوانین کهنه؟

ی دیگر متأسفانه در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری و اما از سو

سال از دنیا  20حاکمیت شرکتی و نیز دانش بانکی مدیران حدوداً 

سمت  تر هستیم. در کشوری مثل چین از بانکداری دولتی به عقب

روزی را ایجاد کرده است.  بانکداری آزاد حرکت و قوانین شفاف و به

اعضای هیئت مدیره بانکها با مسئله مهم این است که مدیران و 

بانکداری نوین و استاندارد آشنا نیستند و سواد الزم را ندارند. اگر 

ها باشند قطعاً به قانونگذار برای  فعاالن بانکی توانمند در هیئت مدیره

 کنند. تغییر قوانین فشار وارد می

 های موفق بانکداری اسالمی *مالزی و انگلستان نمونه

دهی بر اساس وثیقه  ا و اروپا مالک بانکها برای وامتسنیم: در آمریک

 درستی تحقق یافته؟ است؟ آیا بانکداری اسالمی در ایران به

گذاری وجود دارد. شاکله بانکداری  دو حوزه بانکداری تجاری و سرمایه

یافته  دهی است و در کشورهای توسعه پذیری و تسهیالت تجاری سپرده

 internationalبندی اعتباری ) تبهدهی براساس سیستم ر مالک وام

credit ratingگذاری در  گیرد. در حوزه بانکداری سرمایه ( صورت می

عهده دارند که در  ایران شرکتهای تأمین سرمایه این وظیفه را به

ها شراکت  پذیری هستند که در پروژه حقیقت شرکتهای ریسک

 شوند. کنند و متحمل سود و زیان می می

های موفق  توانیم نمونه نکداری اسالمی صحبت کنیم میاگر در حوزه با

ها را  آن را در مالزی و انگلستان پیدا کنیم. این بانکها ریسک پروژه

نوعی سود ثابت در عقود مشارکتی ندارند بلکه  کنند و به تقسیم می

براساس عقود مشارکت اسالمی بانک و مشتری هردو سود و یا زیان را 

های باال و ثابت  نکهای کشورمان معموالً با بهرهشوند اما با متحمل می

وری تولیدش کم است در حقیقت از بانکداری  در اقتصادی که نرخ بهره

 اسالمی فاصله گرفته است.

 86داری بانکها در سال  یابی شروع بنگاه *ریشه

کنند؟  داری می تسنیم: آیا در کشورهای پیشرفته بانکها اقدام به بنگاه

 حد مستقل است؟ ایران تا چهبانک مرکزی در 

شکل  گردد که به بازمی 87و  86ریشه بنگاهداری به سالهای حدود 

دستوری نرخ بهره تسهیالت کاهش داده شد ولی نرخ سپرده ثابت و 

ریب  پی بدون تغییر زمان، و همین موجب شد که حاشیه سود و اس

 شکل سود شد، بنابراین به دهی کم بانکی معکوس شد و دیگر وام

دهی نزد خود  جای وام خودکار بانکها سعی کردند منابع خود را به

وسیله بنگاهداری  ذخیره کنند و همین باعث رشد بنگاهداری شد تا به

ها و شرکتهای خودشان  ها را در پروژه و تأسیس شرکت، وام

داری با اصول بانکداری تجاری  گذاری کنند، در حالی که بنگاه سرمایه

 متضاد است.

خواهد  مدلی می انه معلوم نیست سیستم بانکی ما براساس چهمتأسف

وجود  trustابربانک و  4خواهیم باشیم که  باشد؛ آیا شبیه ژاپن می

دارد که شرکتهای مختلفی زیرمجموعه این چهار بانک اقدام به 

سبک آلمانها باشیم و یا  خواهیم به کنند و یا اینکه می بنگاهداری می
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مدلی  دانیم که چه اکسون عمل کنیم، حقیقتاً نمیسبک آنگالس اینکه به

ایم. در  کرده ای عمل شکل مخلوط و ملغمه را مدنظر داریم و اکنون به

های  آلمان براساس نیازهایشان یک مدل بومی طراحی کردند و تعاونی

بانکی مختلفی را تأسیس کردند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت 

گرایی در هر حوزه و  نک بدون تخصصکنند اما در ایران یک با می

 کند. صنعتی ورود می

آید اما متأسفانه  حساب می بانک مرکزی مغز متفکر سیستم بانکی به

ها خواهان بانک مرکزی مستقل و کارآ نبودند. بین  عموماً دولت

سمت استقالل پیش رفت ولی بعد از  بانک مرکزی به 84تا  76سالهای 

رای قبل از انقالب هم صادق است. آن عقبگرد کرد. این قضیه ب

سالهایی در قبل انقالب که بانک مرکزی استقالل داشته شاهد 

 داشته استقالل عدم که ایم و سالهایی هم  پیشرفت نظام پولی بوده

 .ایم بوده شاهد را مرکزی بانک ضعف

مرور  های پولی را از دست دادیم؛ تحریم هم نبودیم به *فرصت پیمان

 خورد ن به مشکل میما روابط بانکی

بانکی چه  تسنیم: با توجه به تحریم و مشکالت روابط کارگزاری بین

 ها وجود دارد؟ راهکارهایی برای دور زدن تحریم

بانکی را از  متأسفانه خیلی از فرصتهای پیمانهای پولی دوجانبه بین

وسیله آنها مشکل مبادالت ارزی را  توانستیم به ایم چراکه می دست داده

اندازه  ع کنیم. البته باید دقت کرد که این پیمانها فقط بهمرتف

اندازه کل اقتصاد. همچنین یک  مان قابل تحقق است و نه به صادرات

نقطه ضعف این پیمانها این است که امکان انتقال ارز به داخل کشور 

ازای ارز کاال وارد کنیم  شود که مجبور بشویم به کم است و باعث می

که نتوانیم  شود به ما کاالی گران بفروشند و ثانیاً این میکه اوالً باعث 

 مان را برآورده سازیم. تمامی نیازهای داخلی

چین هم در سطح خرد قابل اجرا شدن است، اما در سطح  حوزه بالک

ساختنش ندارند  بر است چرا که کشورها تمایلی برای اجرایی کالن زمان

المللی  از سازوکارهای بین گونه بود چین قصد داشت چرا که اگر این

آزاد بشود و یک روش بخصوصی را برای تبادالت مالی مهیا کند، اما 

بینیم که تاکنون موفق نشده است. استانداردهای بانکها ربطی به  می

مرور روابط بانکی ما به  تحریم ندارد بنابراین اگر تحریم هم نبودیم به

فافیت و استانداردها خورد چرا که از لحاظ حسابداری و ش مشکل می

 المللی فاصله داریم. بسیار با نُرم بین

 بیشتر بخوانید

  2006شباهت بانکداری ایران به خودروی مدل  /

 ها ماندگی بانکی در مقایسه با همسایه عقب

 ماندگی بانکها کشور را در روابط مالی با خارج  عقب

 منزوی کرده است؟

 «پاشنه آشیل اقتصاد ما |«منشور اقتصاد در گام دوم

درصد پول کشور در تهران + 60بانک است/ تمرکز 

 فیلم

 )بازگشت به فهرست( وگو از محمدعلی قشقایی گفت

نمایشگاه بین المللی کار فرصتی است برای پیدا کردن 

 شغل
 (98فروردین  27برگزاری تسنیم )خ 

 
، سعید خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

لمللی کار ایران در میان خبرنگاران سمیعی،دبیردومین نمایشگاه بین ا

گفت: مرکز کار ایران طی تعاملی با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

 .مسئولیت برگزاری نمایشگاه بین المللی کار را برعهده گرفته است

 بیشتر بخوانید

 ن المللی در بررسی موضوع اشتغال قهرمانان ملی و بی

 شورای عالی اشتغال

وی ادامه داد: این مرکز یکی از تخصصی ترین مراکز در حوزه کار و  

اشتغال است که شامل معاونت های علمی، آموزشی، اجرایی،فناوری 

دفتر فعالیت در آلمان ، انگلستان و 3اطالعات و بین الملل است و 

 .چین دارد و خدمات مختلفی را ارائه می دهد

عی بیان کرد: توانمندسازی نیروی انسانی،برآورد به بازارکار،ارائه سمی 

خدمات مشاوره،آموزش عین کار از جمله مواردی است که در این 

مرکز ارائه می شود. آموزش برآورد به بازار کار از دیگر خدمات این 

مرکز است. کاریابی های داخلی،خارجی و الکترونیکی نیز در 

 .عالیت دارندزیرمجموعه این مرکز ف

سمیعی با اشاره به برگزاری اولین دوره از نمایشگاه بین المللی کار 

ماه  اردیبهشت5تا  2گفت:دومین دوره نمایشگاه کار ایران جابکس در 

 برگزارمی تهران المللی بین های نمایشگاه دائمی محل در  98سال 

اصله ف کردن کم بزرگ، المللی بین رویداد این برگزاری از هدف. شود

بین کارفرمایان و کارجویان و ایجاد رقابت در بازار منابع انسانی و 

 .اشتغال است

رئیس مرکز کار ایران و دبیر نمایشگاه بین المللی کار ایران با اشاره به 

های  ها و شرکت اینکه در اولین دوره این نمایشگاه شاهد حضور سازمان

ها در این سطح در معتبر داخلی و خارجی بودیم که حضور این برند

نوع خود بی سابقه بوده است گفت:وجه تمایز برگزاری نمایشگاه های 

https://tasnimnews.com/1967328
https://tasnimnews.com/1967328
https://tasnimnews.com/1958725
https://tasnimnews.com/1958725
https://tasnimnews.com/1954232
https://tasnimnews.com/1954232
https://tasnimnews.com/1954232
https://tasnimnews.com/1954232
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://tasnimnews.com/1990038
https://tasnimnews.com/1990038
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 امکان  بین المللی کار با نمایشگاه های کار دانشگاهی این است که

 داخلی شرکتهای و سازمانها ارشد مدیران و کارجویان مستقیم مالقات

یگان را ارسال و ثبت همچنین و نمایشگاه در کننده شرکت خارجی و

رزومه برای این شرکت ها پیش بینی شده است.عمده تمرکز نمایشگاه 

کار دانشگاهی بر روی بخشی از بازار کار است و در بعد کارجویی 

تمرکز بر روی بخشی از تخصص ها بر روی بازار کار است. یکی از 

تفاوت های نمایشگاه بین المللی کار با نمایشگاه کار دانشگاهی این 

شگاه بین المللی کار همه سازمان ها و همه کارجویان را است که نمای

 .پوشش می دهد

های دانش بنیان در  ها و شرکت سمیعی درباره حضور استارت آپ

المللی  های نمایشگاه بین ترین بخش نمایشگاه دوم افزود: یکی از اصلی

ها و  کار ایران ایجاد فضای مناسبی برای حضور استارت آپ

به دنبال تیم سازی و شبکه سازی منابع انسانی هایی است که  شرکت

های معتبر  ها و شرکت شرکت از هم استارت آپ 36هستند و تاکنون 

المللی کار ایران ثبت نام  برای حضور در دومین دوره نمایشگاه بین

اند. این شرکت ها از کشورهای آلمان،فرانسه،  کرده

 .ایتالیا،مالزی،هند،ایرلند و ترکیه هستند

های اصلی این نمایشگاه، حضور  بیان اینکه یکی دیگر از بخش وی با

موسسات کاریابی داخلی و خارجی است، گفت: کارجویانی که به دنبال 

های سازمانی در داخل و  های شغلی منحصر بفردی در همه رده فرصت

توانند فرصت مالقات و ارسال درخواست  خارج از کشور بوده و می

ا در نمایشگاه کار ایران داشته باشند. درواقع همکاری با این موسسات ر

المللی و  این نمایشگاه با محور قرار دادن اشتغال، کاریابی داخلی و بین

کوشد، کارجویان و کارفرمایان ایرانی را در  حمایت از مشاغل داخلی می

 .یک فضای مناسب به هم نزدیک کند

ل آینده( در وی با اشاره به برگزاری همایش )آینده مشاغل و مشاغ

طول برگزاری نمایشگاه بین المللی کارگفت:یکی از مزیت های 

نمایشگاه اول بازدید رایگان مدیران ارشد از شرکت های بزرگ و تراز 

اول دنیا بود. کارفرمایان و شرکت کنندگان به راحتی توانستند از این 

نمایشگاه بازدید کنند. امسال هم دو دو بخش ویژه و وسیع تر این 

دمات را داریم. عالوه بر اینکه شرکت های نوپا و استارت آپ ها خ

. داریم برنامه در نیز کار نیروی برای توانمندسازی دوره دارند،  حضور

 آن برای ولی دارند، حضور فیزیکی صورت به ها شرکت از تعدادی

 مجازی حضور ندارند، فیزیکی حضور امکان که هایی شرکت از دسته

 .است شده گرفته نظر در

سمیعی بیان کرد: در دومین نمایشگاه کار میزبان چندین شخصیت  

سالن برای میزبانی 4اقتصادی از کشورهای خارجی هستیم. تا کنون 

شرکت ها در نمایشگاه بین المللی قطعی شده است و این نمایشگاه در 

اردیبهشت با حضور وزیرکار و معاونان این وزارتخانه افتتاح می شود. 2

هزار فرصت 3دستاوردهای نمایشگاه سال گذشته ارائه بیش از  یکی از

نفر در این فرصت های شغلی  1900شغلی به کارجویان بود. بیش از 

 .مشغول به کار شدند

وی با اشاره به اینکه تغییرماهیتی در مشاغل صورت گرفته است افزود: 

با توجه به اینکه مشاغل به سمت تخصصی پیش می رود، میزان ضربه 

پذیری در خصوص تحریم ها باال است. مانند مشاغل فناوری اطالعات 

و مشاوره آنالین و آی تی.... مشاغلی هستند که کمتر تحت تأثیر 

تحریم ها قرار می گیرند. از سوی دیگر شرکت هایی حضور داشتند که 

عمدتاً به سمت استفاده از نیروی کار ایرانی هستند به خصوص در 

تحت تأثیر تحریم ها هستند،امسال هم پیش  حوزه هایی که کمتر

 .درصد فرصت شغلی ارائه می شود40بینی این است که باالی 

وی افزود:با توجه به اینکه بازار کار ایران از بعد نیروی انسانی  

،جذابیت هایی را از بعد دستمزی برای شرکت های خارجی دارد،هم 

یق است و صرفاٌ اینکه ایران از بعد تخصص، کارجویان ایرانی عم

نیازمند مهارت آموزی کوتاه دارد تا وارد بازار کار بین المللی ایران 

شود. به همین دلیل تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته است. شاید از 

کاریابی در نمایشگاه حضور  12بعد حضور تحریم ها تحت تأثیر باشد. 

ترین کاریابی دارند. در دومین نمایشگاه بین المللی کار میزبان بزرگ

جنوب شرق آسیا هستیم. همچنین مرکز تخصصی کار ایران و چین و 

 .کاریابی از ایرلند، آلمان و سنگاپور نیز در این نمایشگاه حضور دارند

 )بازگشت به فهرست(

 متفرقه
 میلیون تومان شد؟ ۵۰میلیونی چطور  ۲۲پراید 

 (98فروردین  8تسنیم خبرگزاری ) 

 
، اوایل اردیبهشت ماه خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

بود که زمزمه افزایش قیمت محصوالت توسط خودروسازان  97سال 

و آنها بر اساس استدالل های خاص خودشان در صدد افزایش   مطرح

ون ضابطه و افزایش قیمت خودرو آن هم بد  قیمت ها بر آمدند. البته

تا کمیسیون صنایع مجلس به این  براساس سلیقه خودروساز باعث شد

 .موضوع ورود پیدا کرده و در صدد بررسی آن برآید

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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نمایندگان کمیسیون صنایع معتقد بودند یکی از عوامل افزایش قیمت 

است که باید این دو موضوع از  نرخ ارز خودرو، نرخ تورم و نوسانات

شده یک خودرو  همدیگر تفکیک داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام

مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان هم اعالم کردند در مقطعی 

های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت  شرکت

شود قطعات وارداتی را  ما وقتی ارز گران میکنند ا داخل صحبت می

کنند که این موضع برای ما  ها می بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت

 .عالمت سؤال دارد

اردیبهشت ماه سایپا در خصوص افزایش قیمت  3اما بخشنامه 

هم  ها را در بازار به یکباره وضعیت قیمت  محصوالت پارس خودرو به

ین شرکت چند ساعت بعد از ابالغ بخشنامه ریخت البته هرچند ا

ها را ملغی و اعالم کرد فعالً تصمیمی برای افزایش  افزایش قیمت

ها ندارد اما همین تصمیم چندساعته باعث شد تا قیمت خودرو  قیمت

ها  میلیون تومان افزایش پیدا کند و خبری از کاهش قیمت 4تا  3

میلیون  62ماتیک با قیمت ساندرو اتو  نشود. به نحوی که در آن مقطع

هزار تومان  500میلیون و  69وی با قیمت  تومان و ساندرو استپ

 .رسید فروش می به

آن روزها افزایش قیمت انواع خودرو باعث شد تا نمایندگان مجلس از 

افزایش قیمت از سوی "های مختلف اعالم کنند  کمیسیون

چنین کاری  خودروسازان خودسرانه صورت گرفته و خودروسازان حق

درصد به قیمت یک خودرو اضافه  12الی  10را ندارند اگر قرار است 

ها را افزایش  نیز باید به همین میزان کیفیت خودرو  سازها شود،خودرو

 ."دهند

 «رود مجلس زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی»*

افزایش قیمت  به اعتقاد منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس،

سازی نیست. اگر هر گروه بخواهد به  های خودرو ت شرکتخودرو، دس

ها در بازار  صورت خودسران قیمت خودرو را افزایش دهد کنترل قیمت

شود، لذا هر گونه افزایش قیمت باید از سوی مجمع  از دست خارج می

گذاری یعنی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده  قیمت

ین مجمع تشکیل نشده هرگونه افزایش انجام شود ولی تا زمانی که ا

تواند با آن برخورد  قیمت خالف قانون است و سازمان تعزیرات می

 .کند

درباره لغو افزایش « شریعتمداری»نامه نمایندگان مجلس به *

 نامه + متن قیمت خودرو 

اردیبهشت  25ها در آن زمان باعث شد تا  بالتکلیفی بازار و رشد قیمت

ای در کمیسیون صنایع با حضور محمد شریعتمداری  ماه جلسه ویژه

 15رگزار شود. عالوه بر این بیش از وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ب

تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در قالب نامه ای به 

خواستار عدم افزایش قیمت خودرو شدند . با این  محمد شریعتمداری

وجود جلسه کمیسیون صنایع برگزار و در نهایت بدون نتیجه به پایان 

 .رسید

ها  ا چراغ سبز برای افزایش قیمتالبته برخی از نمایندگان مجلس هم ب

 2800اگر افزایش قیمت ها اعمال نشود سایپا با کسری  معتقد بودند

میلیارد تومانی روبه رو  4700میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری 

 .خواهد شد

 شود خرداد اعالم می 15های جدید خودرو تا  شیوا: قیمت*

های کیفی  بیان اینکه شاخص شیوا در همین ارتباط در اوایل خردادماه

محض دریافت نرخ تورم جلسات  خودرو مورد بررسی قرار گرفته و به

تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد، گفته بود: جلسات مختلفی را 

ایم و آنها مستندات خود را به شورای رقابت  با خودروسازان برگزار کرده

ماه امسال موضوع رسد تا نیمه خرداد  نظر می اند. به ارائه کرده

 .گذاری خودروها نهایی و اعالم شود قیمت

با وجود قول شیوا خرداد از نیمه گذشت و خبری از تعیین تکلیف بازار 

نماینده تذکر را با  68 97خودرو نشد به نحوی که اواخر خردادماه 

رئیس جمهور برای عدم نظارت بر بازار خودرو و افزایش دو برابری 

ند با این وجود این تذکرها هم دردی از بازار خودرو ارائه کرد قیمت ها

 .دوا نکرد

میلیون تومانی 101مشاور خودرویی وزیر صنعت: قیمت *

 وی منطقی است استپ

که رشد قیمت خودرو به صورت  97مرداد  22ب اینجا بود که در جال

افسار گسیخته هر روز در بازار افزایش پیدا می کرد و از طرف دیگر 

خودروسازان هم تمایلی به عرضه خودرو به بازار نداشتند. خسروشاهی 

مشاور خودرویی وزیر وقت صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر 

رو از سوی خودروسازان گفت: درخواست درخواست افزایش قیمت خود

افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس جمهوری رسیده است 

اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعالم شده باید رئیس جمهور 

 .گیری کند خود در این رابطه تصمیم

وی ادامه داد: خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست 

درصد زیر قیمت بازار را  5خودرو و فروش محصوالت  آزادسازی قیمت

 .دارند

خسروشاهی با اعالم اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت 

میلیون تومانی  101خودرو است در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت 

 .هزار تومانی معقول است، گفت: بله، معقول است 9وی با دالر  استپ

گیری  تصمیمدر جلسه امروز شورای رقابت چه گذشت؟ / 

 درباره افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاد

https://www.tasnimnews.com/fa/currency
https://www.tasnimnews.com/fa/currency
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تعلل چند ماهه شورای رقابت در اعالم قیمت های جدید خودرو در 

هم ادامه داشت به نحوی که در شهریور ماه باز هم یک  97شهریورماه 

عضو شورای رقابت با اعالم اینکه این شورا با ارسال نامه ای به بانک 

ماهه نخست امسال را درخواست کرده  5مرکزی نرخ تورم بخشی 

است، گفت: پس از دریافت نرخ تورم، شورا در مورد تغییرات قیمت 

 .خودرو تصمیم گیری خواهد کرد

که بازار خودرو ایران در  رئیس شورای رقابت هم با بیان این  البته

شرط فروش خودرو در مرحله جدید را  3انحصار دو خودروسازی است 

خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را   ت:اعالم کرد و گف

 .دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد

بعد از کشمکش های بسیار در اعالم قیمت ها جدید در نهایت این 

مسولیت به ستاد تنظیم بازار واگذار و قرار شد این ستاد قیمت های 

  .جدید را اعالم کند

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره معظمی رئیس وقت 

به موافقت شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت 

خودرو گفت: اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت 

 .کند، اجرایی شود کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می تعیین می

بستگی به ستاد تنظیم بازار  ها معظمی افزود: زمان اعالم اصالح قیمت

دارد که بعد از اعالم می تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر 

های  های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت اساس قیمت

 .فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می کند

میلیون تومان رسید، سازمان حمایت 40پراید به مرز *

 کنندگان کجاست؟ مصرف

افزایش در حالی شریتعمداری وزیر وقت صنعت نمی خواست امضاء 

قیمت خودرو به نام او ثبت شود که اختالف قیمت کارخانه تا بازار 

با  انواع خودروهای داخلی هر روز افزایش یافته و سوء استفاده گران

شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می 

های خودروساز در  های فروش شرکت البته سهم نمایندگی  کردند.

چراکه بنا به اذعان فعاالن بازار  خودرو کم نبود گی بازارتشدید آشفت

طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه  ها به تعدادی از این نمایندگی

رسانند تا سود بیشتری  فروش می کنند و در سطح بازار به خریداری می

 .عاید آنها شود

ا زیر های خودروساز بود البته سهم اصلی بالتکلیفی بازار متوجه شرکت

از آن طرف دیگر خبری  با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد و

جالب اینجاست صنعتی که پیش از این  از ارائه خودرو به بازار نبود.

مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم 

کرد و از آن طرف افزایش نرخ  را بهانه و از کمبود قطعه صحبت می

 .ها اضافه کرده است تراشی آنها برای افزایش قیمت هم بر بهانهدالر 

 سایپا: تحویل پراید به جای رنو اختیاری است 

جای ساندرو پراید تحویل  بخشنامه سایپا به مشتریان/ به

 بگیرید+ سند

قیمت های جدید انواع محصوالت ایران خودرو اعالم شد/ *

 میلیون تومانی قیمت ها+ جدول 10رشد 

های جدید محصوالت پارس خودرو /استپ وی  اعالم قیمت*

 تومان شد 122

 30قیمت جدید انواع محصوالت سایپا اعالم شد/ پراید *

 میلیون تومان

ها کشمکش میان خودروسازان و وزارت صنعت و البته  پس از مدت

دی ماه ایران خودرو از لیست قیمت انواع  19بالتکلیفی بازار در نهایت 

محصوالت خود رونمایی کرد که براساس آن تغییرات قیمتی در 

میلیون تومان بود. در کنار این  10ت این شرکت بیش از محصوال

شرکت چند روز بعد سایپا هم بازار را با شوک قیمتی روبه رو کرد به 

نحوی که مطابق لیست اعالمی این شرکت افزایش قیمت ها در 

 .درصد تعیین شد 87تا  30محصوالت سایپا از 

رید و فروش با شوک ها کافی بود تا بازار بهم ریخته خ انتشار این قیمت

میلیون تومانی مواجهه شود به نحوی که نه تنها بازار  30قیمت پراید 

به سمت ثبات نرفت بلکه بر آشفتگی آنهم هم اضافه و قیمت پراید به 

هایی متعددی برای مشتریانی  میلیون تومان هم رسید. البته سوال 50

ت های که هنوز خودروهای ثبت نامی خود را با بی عهدی از شرک

 .خودروساز تحویل نگرفته بودند هم به وجود آمد

حجم اعتراض مشتریان دو شرکت ایران خودرو سایپا در اعمال قیمت 

های جدید حتی در محصوالتی که با تأخیر بسیار به مشتریان ارائه 

نشده بود در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در اواخر دی ماه سال 

نامه  آیین 4مکلف به اجرای ماده خودروسازان "گذشته اعالم کند 

کنندگان خودرو و تحویل خودروهای  اجرایی قانون حمایت از مصرف

 ."های گذشته شدند معوق با قیمت

وی با اشاره به اینکه خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای  

به  97ماه  دی  30فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا  پیش

ود: هرگونه افزایش قیمت جدید برای قیمت قبل هستند، افز

 .های آتی خواهد بود ها و فروش فروش پیش

رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از 

که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور   هایی فروش پیش

شود یا نه، گفت: افزایش قیمت  اند نیز شامل می بوده 97 ماه دی تا

قیمت خودرو یا تاریخ تحویل  شود؛ در صورتی که ها نمی شامل آن

 .باشد، مالک همان خواهد بود قطعی در قرارداد قید شده

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/04/1812322/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-40%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/04/1812322/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-40%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/21/1874182/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/21/1874182/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/20/1873079/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/20/1873079/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/19/1918545/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/19/1918545/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/22/1921116/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE-%D9%88%DB%8C-122-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/22/1921116/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE-%D9%88%DB%8C-122-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/22/1920954/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/22/1920954/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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با توجه به صحبت های وزیر صنعت قرار بر این شد تا خودروهای  

با قیمت های قبلی به دست مشتریان برسد  97تحویلی قبل از دی ماه 

آمده عاملی شد تا هنوز تحویل  اما روند کند تولید و مشکالت به وجود

خودروها به مردم با کندی همراه باشد. البته خودروسازان برای کاهش 

التهاب بازار فروش های فوری را هم آغاز کردند اما بازار خودرو تشنه 

عرضه محصول است و هر زمان تعداد تحویل خودروها سرعت داشته 

 .باشد روند کاهش قیمت ها هم اتفاق خواهد افتاد

روشن نیست و  98در مجموع هنوز سرنوشت قیمت ها برای سال 

همین امر تکلیف بازار خرید و فروش خودرو را در سال جاری با 

 .ابهامات زیادی روبه رو ساخته است

      )بازگشت به فهرست( آمنه هادی پور *

 ها  منابع مادی و معنوی تعاونی
 (98فروردین  17)خبرگزاری تسنیم  

 
، بهمن عبداللهی، رئیس خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار اقتصادی

 ها تعاونی معنوی و مادی منابع درباره یادداشتی در  اتاق تعاون ایران

 و داخل به خشک نگاهی وجه یک. دارد وجه دو تعاونی نهضت: گفت

 کارآمدتر روز به روز توانند می ها تعاونی چگونه که است این متوجه

ندیشمندانه، به بیرون نظر دارد و متوجه این است که ا دوم، وجه: شوند

 .یابند های تعاونی را در می چگونه مردم بیشتری مزایای فعالیت

 بیشتر بخوانید

  تأکید رئیس 98جزئیات برنامه وزارت کار در سال /

جمهور برآسان سازی و اتمام طرح های اشتغال 

 روستایی

خواهد  وی ادامه داد: این وجه به صدقات خیریه اعتقاد ندارد، بلکه می 

تعداد روزافزونی از مردم به خودشان کمک کنند و این که این کمک 

 .به وابستگی نینجامد

عبداللهی با اشاره به اینکه درک ارزش یک تعاونی که خوب اداره  

خورد،  شود آسان است افزود: مزایای آن در هر بازدید به چشم می می

دهد؛ اعضای تعاونی، ثبات  های مالی مشارکت مالی را نشان می صورت

تری  توان تعاونی های بزرگ دهند. به همین ترتیب می آن را گواهی می

کند. مثل  کرد که قسمت اعظم درآمد عضو را تأمین می را ارزیابی

 .تعاونی بازاریابی محصوالت کشاورزی

های تعاونی که  رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ایجاد رابطه با اتحادیه 

تر است.  کنند مشکل فروشی را عرضه می بیمه، خدمات مالی یا عمده

توانند  حتی میترند، برخی  این تعاونی ها، دورتر و قدری غیر شخصی

 .شوند تصور کنند بدون آنها موفق می

وی بیان کرد: اما آینده تعاونی ها به عهده هر دو نوع سازمان است. 

های آنها را  گران همیشه باید کاری کنند که تقویت سازمان تعاون

های بیشتری پیدا کنند که نیروی  تضمین کند. آنها همچنین باید راه

ای و  نسجمی که بتوانند در سطح ملی، منطقههای م خودشان را با نظام

المللی اعمال نفوذ کند، پیوند بزنند. انجام این کار به بینش و  حتی بین

 .اتخاذ تصمیمات مشکلی نیاز دارد

عبداللهی گفت: نیاز به ترکیب محتاطانه منابع، کم و بیش روشن  

ها قرار  است. مثالً تغییر فنی، ناگزیر، ولی پر هزینه است. اگر تعاونی

است استقالل خود را حفظ کنند، الزم است به طور 

 آن مزایای از همه تا بیازمایند را کردن گذاری سرمایه  جمعی دسته

 .شوند برخوردار

 های تعاونی گذاری سرمایه فرصت روشن، مثال دیگر  وی ادامه داد:

 ناچار به. است مختلط های شرکت در غذایی صنایع ایجاد برای مختلف

درستی، بیشتر امکانات بسیج منابع، ابتدا در سطح محلی یا ملی  به و

هایی الزم است نظم  شود. برای انجام درست چنین فعالیت حاصل می

یک چیز »هوشیارانه کاری رعایت شود، نبایستی آنها را به عنوان 

یا عمل خیر برای این یا آن طرف انجام داد. نکته مهم این « خوب

توانند منابع  د به دقت توجه کنند چگونه بهتر میاست که تعاونی ها بای

 .خود را یک کاسه کنند تا از پول اعضاء بهترین استفاده را کرده باشند

المللی نیز مصداق دارد. اگر قرار است تعاونی  همین امر در سطح بین

ها به عنوان نیروی جهانی رشد کنند، الزم است درباره تعداد بیشتری 

های مکمل مداقه  یک بخش معین یا بخش شرکت مختلط در داخل

کنند. الزم است با دقت بیشتر بیازمایند که چگونه ممکن است 

 .نیروهای این طرف و آن طرف مرزهای ملی به یکدیگر بپیوندند

از اندیشه پیرامون چگونگی وحدت منابع تعاونیها به این طرق، سؤاالت 

 :آید بسیاری به وجود می

ای مشابه در نقاط مختلف جهان نباید با دقت آیا تولیدکنندگان کااله

هایی را جستجو کنند که منجر به وحدت آنها و کسب  بیشتری راه

نظارت بیشتر بر فرایند تولید محصوالتشان شود؟ آیا باید آن بخش از 

های چند ملیتی رها کنند؟ آیا  های شرکت اقتصاد جهانی را در دست

د را وقف چگونه ایجاد کردن یک نهادهای مالی تعاونی نباید اندیشه خو

المللی کنند؟ آیا در اکناف جهان مجالی برای  نظام مالی تعاونی بین

 روابط عملی متقابالً مفید بین تعاونی های تولید و توزیع وجود ندارد؟

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://tasnimnews.com/1980379
https://tasnimnews.com/1980379
https://tasnimnews.com/1980379
https://tasnimnews.com/1980379
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اندازکنندگانی دارد که مایلند  المللی تعاون، از طرفی پس نهضت بین

خواهند وام  ای می شایسته وجوه خود را قرض دهند و از سویی مردم

گذاری کنند و  اندازکنندگانی که مایلند سرمایه بگیرند؟ پس

هایی وجود ندارد که  خواهند رشد کنند؟ آیا راه تولیدکنندگانی که می

 ای متقابالً مفید و اقتصادی گرد هم آورد؟ این مردم را به شیوه

یگر، درک الزمه کارآیی در آینده، همکاری بیشتر تعاونی ها با یکد

بیشتر رهبران از لزوم نظارت محلی و نیز این نکته است که چه 

تواند به طور مشترک انجام شود. موفقیت در کارهای  هایی می فعالیت

 .داخلی به تنهایی کافی نیست

 اهمیت تأمین مالی *

توانند با این فکر تسلی خاطر داشته باشند  رهبران و اعضاء تعاونی می

مساعد در بلندمدت، برای سازمانشان امنیت کافی  که عملکرد سالیانه

آورد. اولین مسؤولیت یک تعاونی تضمین ظرفیت آن  به ارمغان می

برای ادامه خدمت به اعضاء است. بنابراین تعاونی ها چه در سطح 

محلی و غیر آن، باید ذخایر کافی برای آینده خود فراهم کنند و 

ند که در سالمت مالی سازمان دان اطمینان حاصل کنند اعضاء آنها می

 .خود مسؤولیتی بر عهده دارند

های  تعاونی ها همچنین باید سهم خود را در پشتیبانی از سازمان

اند ادا کنند. هنگامی که آن ثبات تأمین شد،  تعاونی که بدانها وابسته

توانند مزایای خود را به اعضاء تخصیص دهند.  آن گاه تعاونی ها می

های آنها باید به  هایی را بررسی کنند که سازمان کمکتوانند  سپس می

توسعه عمومی نهضت تعاونی، مصالح عمومی اعضاء یا پیشرفت جوامع 

 .محلی خود اختصاص دهند

به علت نیاز فزاینده به سرمایه در بسیاری از تعاونی ها، تخصیص 

ها وجوهی از مازادها یا منافع سالیانه غالباً کافی نخواهد بود. تعاونی 

های ابتکاری برای تأمین وجوه بیشتر  بیش از پیش مجبورند راه

 .جستجو کنند و در درجه اول باید اعضاء را در نظر گیرند

تعاونی ها در استفاده از اعضاء برای تأمین سرمایه عموماً اهمال 

کنند. برای اعضاء نامعقول نیست انتظار داشته باشند که آنها باید  می

گذاری کنند و معقول است که از  مرتب سرمایه در تعاونی های خود

گذاری خود در تعاونی حداقل انتظار یک بازده تأخیری داشته  سرمایه

 .باشند

های  ها تالش های خصوصی و دولت توانند با شرکت تعاونی ها می

مشترکی جهت تأمین وجوهی که برای ابتکارات جدید خود یا افزایش 

ند، به عمل آورند. این ترتیبات، مثل نفوذ در یک صنعت معین الزم دار

آورد، نباید  بیرونی را به داخل تعاونی می« سرمایه»هر اقدام دیگری که 

به قیمت قربانی کردن خود گردانی تعاونی ها یا ظرفیت اعضاء برای 

 .اداره دموکراتیک سازمان خود تمام شود

گران همچنین باید دقت بیشتری صرف چگونه فراهم کردن  تعاون

بتواند صرف  خایر مشترک از وجوهی کنند که محتاطانه اداره شده وذ

توسعه تعاونی های موجود و خصوصاً تعاونی های جدید شود. این کار 

راحتی نیست. این نوعی از استقراض است که نیاز به انضباط و مقررات 

خاص خود دارد، جزء امور خیریه نیست و باید با احتیاط هدایت شود. 

اگر قرار باید نهضت تعاونی در قرن بیست و یکم به راستی  با این همه

 .کارآمد شود، ضرورت کامل دارد

 ریزی بلندمدت برنامه *

گردآوری منابع و ایجاد بنیه مالی متضمین تعهد به راهبردهای 

دهند که به آسانی  بلندمدت است. این راهبرها از نوعی انضباط خبر می

عناصری نیست که در تفکر  حاصل نخواهد شد، و در واقع تنها

 .راهبردی دخالت داشته باشد

کنند، نه تنها به بقا  گرانی که از طریق تعاونی های خود عمل می تعاون

های خود بیندیشند. این اقدام یعنی  بلکه همواره باید به توسعه سازمان

ها با کل نهضت تعاونی،  همکاری مؤثر برای تضمین این امر که دولت

 .کنند آن، عادالنه رفتار میهمانند اجزاء 

بینی، اشتباه  ها در آینده قابل پیش رغم محدود شدن نقش دولت علی

های دولتی در تعیین  مشی خواهد بود که اهمیت مقررات و خط

های تعاونی دست کم گرفته شود. در جهان معاصر،  سرنوشت سازمان

 های برخی این اقدام همچنین، به معنای مقاومت در برابر کوشش

های  گذاران برای یک کاسه کردن تعاونی ها با شرکت قانون

 .گذاری مؤثر است داری به هنگام قانون سرمایه

تفکر راهبردی همچنین به معنی حصول اطمینان از این امر است که 

رسانان تعاونی  های مرکزی تعاون که به عنوان پیام ها و سازمان اتحادیه

ه آنند و منابعی را که الزم کنند توجهی را که شایست ها خدمت می

های مالی از چنین  دارند، کسب کنند. بسیاری از تعاونی ها با کمک

تری را که چنین  کنند، اما ابعاد وسیع هایی حمایت می سازمان

های محوری  ها و فعالیت ریزی کنند در برنامه هایی فراهم می سازمان

هزینه شده آن  گنجانند این اشتباه بدان معناست که از پول خود نمی

 .شود طور که باید و شاید به طور کارآمد استفاده نمی

اما فراتر از همه، تفکر راهبردی مالحظه این مسأله است که چگونه 

مزیت عضویت، تشخیص تعاونی، اختیار مردم، ترکیب منابع و ذخایر 

کند. این امر مجسم  سرمایه، به مؤثرترین وجهی آرایش پیدا می

جمعی به  توان محتاطانه کوشید و دسته مورد می کند که در چه می

 .اتمام رساند

 مشکالت آینده *

نهضت تعاونی دو وجه دارد. یک وجه نگاهی خشک به داخل و متوجه 

توانند روز به روز کارآمدتر شوند: وجه  این است که چگونه تعاونیها می
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دوم، اندیشمندانه، به بیرون نظر دارد و متوجه این است که چگونه 

یابند. این وجه به  های تعاونی را در می مردم بیشتری مزایای فعالیت

خواهد تعداد روزافزونی از مردم به  یریه اعتقاد ندارد، بلکه میصدقات خ

 .خودشان کمک کنند و این که این کمک به وابستگی نینجامد

شود: اول رشد باور نکردنی  در این جا پنج روند خاص آشکار می

میلیارد نفر هم روی  2خانواده بشریت است. در شروع قرن بیستم 

 6ان قرن، جمعیت جهان به حدود کردند، در پای زمین زندگی نمی

به حدود  2050شود این رقم تا سال  میلیارد بالغ شد، برآورد می

میلیارد نفر برسد. تقاضای مایحتاج اولیه، غذا، مسکن، کار و 10

تسهیالت بهداشتی این جمعیت فزاینده، خالقیت بشر را در علوم و 

کرد روابط فنون محک خواهد زد، فراتر از آن، ما را مجبور خواهد 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را چنان سازمان دهیم که مردم 

جمعی آن چه نیاز دارند،  دارای منابعی برای خرید یا تولید دسته

 .باشند

های بسیار ثروتمند در  روند دوم، تراکم نیروی اقتصادی، در دست

را  المللی با فقر اکناف جهان است، روندی که مسأله مبارزه فزاینده بین

بین خواهد برد. و این کار در اکناف جهان صورت خواهد  زیر ذره

ها، جوامع محلی و ملل در جهت تأثیر  ظرفیت افراد، حتی گروه .گرفت

یابد، شکاف بین غنی و  بر تغییرات اقتصادی مؤثر بر آنها کاهش می

های فزاینده  شود. توده فقیر در بسیاری از کشورهای جهان بیشتر می

برند در بسیاری از  به نحوی دلخراش در فقر بسر میمردمی که 

تری از منابع دنیا خواهند شد،  کشورهای جنوبی خواستار سهم عادالنه

ای از بینوایان جوامع صنعتی، چنین خواهند  کما اینکه صفوف فزاینده

شود،  کرد. به عالوه طبقه متوسط در جوامع صنعتی، کوچک می

های صنفی و کارگری به آنها عرضه  امنیتی که زمانی توسط اتحادیه

 .شد، دیگر مانند گذشته حتمی نیست می

فشار جمعیت، حرکت لجام گسیخته سرمایه و تولید در اکناف جهان، 

سوء استفاده از علم و فن و اشتیاق به تولید بیشتر کاال بدون توجه به 

ها با  عواقب آن، سومین روند مهم )بحران در چگونگی رفتار انسان

زیست خود( را به وجود آورده است. تأمین آب پاکیزه به یک محیط 

شود، وخامت الیه ازن باید مایه هشدار  معضل آزاردهنده تبدیل می

همه ما باشد، قسمت اعظم غذایی که روزانه در اکناف جهان مصرف 

رسید  پایان به نظر می شود آلوده است، ذخایر ماهی که زمانی بی می

کند و الوار که مردم  ری را پشتیبانی نمیهای ماهیگی دیگر ناوگان

 .اند، به اتمام رسیده است ها به آن اتکا داشته قرن

چهارم، جوامع محلی در اکناف دنیا بیش از پیش با مسائل بغرنج روبرو 

شوند. در شهرهای جنوبی زاد و ولد زیاد و مهاجرت از روستا، منابع  می

آورد و منجر به کم  وجود میهای بزرگ به  فرساید، زاغه گرانبها را می

های توزیع غذا نارساست و  شود. شیوه تر می های جوان اشتغالی نسل

های بهداشتی، آبرسانی، آموزشی و فاضالب  این در حالی است که نظام

اند. در بسیاری از نقاط صنعتی جهان زیر بناهای شهری ـ  از توان افتاده

حال آن که محالت  یابد و ها، انتظامات ـ کاهش می مدارس، راه

ها )جامعه مدنی( جامعه  یابد. در بسیاری از مکان فقیرنشین افزایش می

 .مبتنی بر مدارا، نظم و مسؤولیت محلی زیر سؤال است

های پیچیده عدالت اجتماعی وجود دارد که از لحاظ  باالخره، مقوله

اند به آن توجه کنند، امروزه پرداختن به  تاریخی تعاونیها سعی کرده

ها به  این موضوع، بیش از پیش ضروری است. یکی از این مقوله

موقعیت نابرابر در اکناف جهان مربوط است. در میان فقرا زنان به 

نسبت بیشتری وجود دارند، آنها در بیشتر اقتصادها بیش از سهم خود 

کنند، چه مزد آنها پرداخته شود و چه نشود، ظرفیت آنها برای  کار می

 .غالباً محدود استاختیار زندگی 

شود. در بسیاری از کشورهای جنوبی  مقوله دیگر به جوانان مربوط می

تعداد زیادی مردان و زنان جوانی وجود دارند که در جستجوی کارند و 

نگران چگونگی اداره زندگی خویش. در بسیاری از کشورهای شمالی 

ها،  کننده، برای اولین بار پس از نسل فرصت اشتغال کامل و راضی

های تاریک و  یابد، در نتیجه بسیاری از جوانان با آینده کاهش می

 .های محدود روبرو هستند فرصت

شود. این افراد که در اکناف جهان  مقوله دیگر به مردم بومی مربوط می

های تاریخ برای  های نامطمئنی که هوسبازی اند، غالباً در مکان پراکنده

کنند و برای بهبود سرنوشت خود،  آنها باقی گذاشته است، زندگی می

 .نوعاً منابع اندک و ظرفیت نهادی محدودی دارند

 نقش تعاونی ها *

توانند همه این معضالت بزرگ را خود به  گران نمی تعاونیها و تعاون

توانند در این امر مهم سهیم باشند. جزئی از  تنهایی حل کنند، ولی می

های  ه آنها در داخل سازمانشود ک این کار به انواع رشدی مربوط می

گردد.  های اداره امور بر می گیرند و جزئی دیگر به شیوه خود پیش می

هایی است که پیش از این  ترین طرق کمک، بسط انواع تالش ساده

های مهمی در  موفق بوده است. مثالً انواع تعاونیها پیش از این نقش

. تعاونیهای کشاورزی در اند تولید، فرآیند و توزیع مواد غذایی ایفا کرده

اقصی نقاط جهان عمومیت دارند. آنها به طور مؤثر به کشاورزان 

کنند و در عین حال مقادیر عظیمی کاالهای درجه  خدمت کرده و می

کنند. آنها پشت و پناه جوامع  یک برای مشتریان خود تأمین می

 روستایی مخصوصاً تولیدکنندگان کوچک هستند. بسیاری از تعاونیها

های فنی و پیشتاز فرآیند و توزیع مواد  نیز در خط مقدم دگرگونی

 .غذایی و کاالهای مصرفی هستند
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نقش بالقوه تعاونی های مصرف، همانند تهیه غذا و کاالهای مصرفی، 

یابد. در حالی که استثنائاتی وجود دارد، در  بیش از پیش اهمیت می

سطح ملی رو به های تعاونی مصرف در  های اخیر بیشتر نهضت سال

های  رشد گذاشته و بسیاری از تعاونی های مصرف تطبیق با نظام

اند. بسیاری، انتقال منابع الزم را برای  فروشی را آغاز کرده جدید خرده

رقابت مؤثر در صنایعی که مشخصه آنها یکپارچگی گسترده 

فروشی و گسترش بازارهای عظیم  فروشی و خرده های عمده فعالیت

 .)مراکز خرید(، است، در دست بررسی دارند عرضه کاال

تواند نویدبخش باشد. اگر تعاونی های مصرف بتوانند  اما آینده می

توسط تعاونی های محلی آن اشتیاق را شکل دهند و امکانات فزاینده 

المللی را سازماندهی کنند، آن گاه  ای و بین های ملی، منطقه  سازمان

اء آنها بفهمند چه چیز در میان است و توانند رونق یابند. اگر اعض می

 .ها محتاطانه اداره شوند، به یقین موفق خواهند شد اگر فروشگاه

به همین ترتیب تعاونی ها به دالیل اقتصادی و عدالتی مجبورند 

ای  آگاهانه و دائم به جوانان نزدیک شوند. آینده تعاونی ها به شیوه

ت. سنن غنی و رنگارنگ ساده و در عین حال مهم در دست جوانان اس

های آن الزم است در هر نسل تجدیدنظر و  ها و فلسفه نهضت، ظرافت

اعمال شود. هر قدر جوانان زودتر مشارکت خود را شروع کنند، زودتر 

های آنها سازگار شود و  یابند چگونه نهضت تعاونی باید با زمان در می

گر، شرط  عاونهای ت این کار به نفع همه است. گفتگوی دو طرفه نسل

 .اساسی برای موفقیت دائم است

 نتیجه*

نهضت تعاونی، نهضت نوید همیشگی است، هیچ گاه به مرحله کمال 

رسد، هیچ گاه با آن چه به دست آورده است آرام و راضی  نمی

شود. نهضتی است که همیشه بین آن چه فلسفه آن پیشنهاد  نمی

گران  شده است. تعاون کند و آن چه جهان معاصر نیاز دارد تقسیم می

هایی را زیر نظر داشته باشند که  بین باید دائماً انتخاب متعهد و واقع

تواند انجام دهد تا پاسخگوی نیازهای اعضاء باشد، تا به  تعاونی آنها می

های روزمرده  های دورتر دست یابد، و به اصول تعاونی در فعالیت هدف

 .خود وفادار باشد

تعاونی از میان دو زمینه بسیار مرتبط و تا گران، برای هر  تعاون

 :زنند حدودی متمایز، دست به انتخاب می

اولین انتخاب در مورد عملیات داخلی تعاونی کاربرد دارد. سعی بر این 

است که تعاونی کارآمد باشد، نیازهای اعضاء را برآورد، و با عمل تعاونی 

 .همخوان باشد

عاونی با بقیه تعاونی های دنیا و دومین انتخاب، به چگونگی ارتباط ت

گردد. سعی بر کارآیی روابط با دیگر تعاونی  جامعه محلی خودش بر می

ها، توسعه کلی نهضت و تعهدات اجتماعی نهضت است. تنها اعضاء 

تعاونی ها هستند که مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبران منتخب یا 

ت دشواری تصمیم توانند درباره چنین مقوال ساختارهای مدیریت می

گیری به ندرت آسان خواهد بود و در  بگیرند. در هر صورت تصمیم

  )بازگشت به فهرست( .طول زمان تغییر خواهد کرد


