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ارزآوری  ۵۱۰میلیون دالری صادرات
محصوالت شیالتی ایران

بهگزارشاقتصادسرآمد،براساسبرنامهششمتوسعه،پروژههایاقتصادمقاومتیدربخشکشاورزیتعریفشدهووزارتجهادموظفبهاجرایآنهااست.مهمترینموضوعاتاینپروژهشاملافزایشضریبخوداتکاییمحصوالت
راهبردی اساسی نظیر گندم ،شلتوک ،دانههای روغنی ،سیبزمینی ،حبوبات ،پنبه ،شیر خام ،گوشت قرمز ،گوشت طیور ،تخممرغ ،چغندر قند ،جو و ذرت دانهای است .همچنین از دیگر پروژههای با محور اقتصاد مقاومتی که با
موضوع خاص کشاورزی تعریف شده عبارتند از احداث تکمیل شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی ،ایجاد و ساماندهی 180تشکل بهرهبرداران آب و زمین ،تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی ،تأمین داخلی نهادههای
موردنیاز بخش کشاورزی نظیر بذر گندم ،بذر برنج ،بذر چغندر قند ،سیبزمینی بذری ،بذر دانههای روغنی ،بذر حبوبات ،بذر پنبه ،بذر ذرت و جو است .همچنین مواردی نظیر تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی،
نهادههای اصالح شده ،تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی نظیر آفتکشهای غیرشیمیایی ،کود ،توسعه تولید و اصالح بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانهای میباشد .همچنین در این پروژهها تأکید شده است
که ضایعات از طریق فرآوری کاهش یابد و جذب ماده خام کشاورزی بیشتر شود ،سامانههای نوین آبیاری توسعه یافته و مدیریت ذخیرهسازی محصوالت راهبردی کشاورزی نظیر گندم ،برنج ،شکر ،گوشت و روغن ارتقا یابد.

دبیرکمیسیونانرژیاتاقبازرگانیایرانوعراق:

تبیینمعنایواقعیاقتصادمقاومتیدر
همایشهایساالنه
رئیس سازمان شیالت ایران از رشد  ۲۵درصدی
صادرات آبزیان و محصوالت شــیالتی در سال گذشته
خبر داد و گفت ۱۳۷ :هزار تن محصوالت شــیالتی به
ارزش  ۵۱۰میلیون دالر پارســال از کشــور صادر شده
است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،دکتر حسن صالحی در نشست
تخصصی با نمونه های برتر بخش شیالت کشور با اشاره
به اینکه ســال گذشته یکی از ســال های خوب در امر
صادرات و آبزی پروری بوده گفت :علیرغم خشکسالی و
کم آبی سال گذشته تولیدات شیالت یک میلیون و ۲۰۰
هزار تن بود که از این میزان سهم صید ۷۲۴ ،هزارتن و
آبزی پروری  ۴۸۰هزار تن بوده است که می توان گفت
پرورش ماهیان گرمابی سردآبی ،میگو و پرورش ماهی
در دریا در زنجیره این فعالیت سهم بسزایی در این میزان
تولید داشته اند.
وی بــا تاکید بر رشــد  ۲۵درصدی صــادرات آبزیان و
محصوالت شــیالتی در ســال گذشــته افزود:در سال
گذشــته بیش از  ۲۶هزار تن میگو به کشورهای هدف
صادر شــد و ارزش صادرات محصوالت شــیالتی بیش
از  ۵۱۰میلیون دالر به میزان  ۱۳۷هزار تن بوده است.
دکتر صالحی خاطر نشان کرد :بخش شیالت و آبزیان از
بخش هایی است که تراز تجاری آن مثبت است و در سال
کمتر از  ۸۰میلیون دالر واردات در این بخش صورت می
گیرد در حالی که ارزش صــادرات چندین برابر واردات
می باشد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی افزود :در حــوزه صید و
صیادی فعالیت های جدیــدی از جمله صید با قالب به
خصوص صید تون ماهیان سال ها در دستور کار شیالت
قرار داشت که به همت همکاران پرتالش در سیستان و
بلوچستان هم اکنون به طور گسترده در حال انجام است.
وی با اشــاره به تولید میگو تاکید کرد :میزان برداشت
میگو به  ۳۸هزار تن رسیده است و برآورد ما این است که
در  ۴۰سالگی انقالب اسالمی  ۴۰هزار تن میگو برداشت
داشته باشیم.
دکتر صالحی ضمن اشاره به ضرورت تولید خوراک غذای
الروی در داخل کشور تصریح کرد :الزم است برای تولید
میگو و تولید غــذای الروی آن کارخانه هایی در داخل
کشور راه اندازی شود و از ماشین آالت داخلی استفاده
شود و اگر فرایند تولید غذای الروی در داخل واقعاً دارای
شکل است و ممکن است زمان بر باشد الزم است برای
واردات آن با دستورالعمل خاص اقدام شود.
وی افزود :در مورد مکانیزاسیون و تجهیزات و بهره وری
ها ضروری است بیش از گذشته تالش و پیگیری شود.
در همین راســتا در برخی اســتان ها الگوهای صدور
موافقت اصولی پروانه تاســیس همان الگوهای قدیمی
است که باید اصالح و تعدیل شود.
گفتنی است در پایان این نشست از نمونه های منتخب
شیالتی کشــور از سوی رئیس ســازمان شیالت ایران
تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

پرندا دبیر کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی ایران و عراق ،تبیین معنای واقعی
اقتصاد مقاومتی از طریق همایش های ساالنه
اقتصاد مقاومتی را بسیار موثر دانست و بر آن
تاکید کرد .پنجمین همایش ساالنه اقتصاد
مقاومتی با موضوع «انرژی ،پیشران اقتصاد
ایران» بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،به منظور رصد و
پایش اقتصاد مقاومتی در کشور و در ادامهی
برگزاری چهار همایــش اقتصاد مقاومتی،
«پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی»
را با موضوع «انرژی ،پیشران اقتصاد ایران» در
بهمن ماه سال جاری برگزار می نماید.
این همایــش معتبرترین رویــداد اقتصاد
مقاومتی در سطح کشور اســت که ساالنه
برگزار می شــود و در آن به بررسی و پایش
مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی
به عنوان الگوی اقتصادی کشــور پرداخته
خواهد شد.
در همین راستا ،گفتگویی با پیام پرندا دبیر
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و عراق
انجام شده که در ادامه آمده است.
تبیین معنای واقعی اقتصــاد مقاومتی در
همایش های ساالنه
سوال :شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هر
سال در پایان بهمن ماه هم زمان با سالروز ابالغ
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،همایش
ســاالنه ای را به منظور رصد و پایش اقتصاد
مقاومتی در کشور ،تقویت پایه های علمی و
پژوهشیاقتصادمقاومتیوارائهپیشنهادهای
عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار
می کند .به نظر شما این همایش های ساالنه

تا چه میزان می تواند به پیشــرفت اقتصاد
کشوروتحققاقتصادمقاومتیکمککند؟
دو سال از آشنایی بنده با شبکه تحلیلگران
اقتصاد مقاومتی می گــذرد ،اما تا کنون در
همایش های شما شــرکت نکرده ام و برای
همایش امسال دعوت شده ام .تبیین معنای
واقعی اقتصاد مقاومتی از طریق همایش های
ســاالنه اقتصاد مقاومتی و هر رسانه ای که
امکان پذیر است ،بسیار موثر خواهد بود.
انرژی ،پیشران و موتور محرک اقتصاد کشور
امســال پنجمین همایش ســاالنه اقتصاد
مقاومتی در زمینه انــرژی و با عنوان انرژی،
پیشران اقتصاد ایران برگزار خواهد شد .به نظر
شما بخش انرژی چه جایگاهی در سیاست
های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت اقتصاد
کشــور دارد و چگونه می تواند پیشران
اقتصاد کشور باشد؟
انرژی مزیت کشور ما اســت و به خاطر
تکمیل بودن ســبد انرژی ایران در برابر
کشورهای منطقه ،انرژی می تواند جایگاه
بسیار استراتژیک و مهمی داشته باشد .در
صورت برنامه ریزی درست ،انرژی یکی از
بهترین حوزه ها برای خارج شدن کشور از
وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی و
درنتیجه ،تحقق اقتصاد مقاومتی است.
بسیاری از کشورهای اطراف ما یا صاحب
گازهستندویاصاحبنفت.کمترکشوری
مثل ایران وجود دارد که نفت و گاز را با هم
داشته باشد .عالوه بر این ،سایر انواع انرژی
نیز در ایران قابل دسترسی است .انرژی و
نفت،پیشرانوموتورمحرکاقتصادکشور
است ،اما مدیریت نادرست باعث شده است
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که با مشکالتی مواجه شویم.
اولویت ساختار اداره و دیپلماسی انرژی
نسبتبهسایرمحورهایهمایش
موضوعات و محور های همایش امســال تا
چه میزان دســت بر روی نقاط پر اهمیت و
استراتژیک حوزه انرژی گذاشته است؟
محورهای همایش ،دست روی نقاط بسیار
مهم بخش انرژی گذاشــته و پنل ها خیلی
خوب انتخاب شــده اســت .دو محور اول
همایش ،یعنی ساختار اداره بخش انرژی و
دیپلماســی انرژی کامال موضوع روز است و
نسبت به محورهای دیگر اولویت دارد.
ساختار اداره بخش انرژی ،یک موضوع کامال
داخلی است و بسیار مهم است .داشتن یک

رگوالتوری و ساختار مشــخص برای اداره
بخش انرژی و برنامه ریزی های بلند مدت
بسیار اهمیت دارد.
اقتصادبرقنیزازمحورهایمهمهمایش
است ،اما به نظر بنده ،بیشتر موضوع
آینده است تا امروز.
 ۳اقدام مهم برای رفع مشکالت حوزه انرژی
مهم ترین اقداماتی که برای رفع مشــکالت
حوزه انرژی کشور باید انجام شود ،چیست؟
داشــتن یک برنامه بلند مــدت ،ایجاد یک
رگوالتوری مســتقل و تغییــر قوانین برای
دســتیابی به بازارهای مالــی از مهم ترین
اقدامات برای رفع مشکالت حوزه انرژی است.
جایگاه ایران را با توجه به دارا بودن رتبه اول
در ذخایر نفت و گاز دنیا ،در سال های آتی در
صنعت نفت و گاز چگونه ارزیابی می کنید؟
حذف ایران از سبد انرژی دنیا غیر ممکن است
و ان شاء اهلل با اتخاذ سیاست های درست ،به
جایگاه خوبی دست پیدا خواهیم کرد.
فرصت ایران برای ارتبــاط با عراق و
پاکستان در حوزه انرژی
باتوجهبهحضورشمادرکمیسیونانرژیاتاق
بازرگانی ایران و عــراق ،چه فرصت هایی در
حوزه انرژی برای ارتباط با عراق وجود دارد؟
دوفرصتبرایارتباطباعراقوپاکستانپیش
رو داریم که در صورت برنامه ریزی درست،
فرصت های بســیار خوبی هستند؛ در غیر
این صورت ،تبدیل به تهدید می شوند .سفر
آقای پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا قبل از شروع
تحریم ها به عراق ،نشان دهنده اهمیت عراق
در روابط انرژی بین ایران و کشورهای منطقه
است .از طرف دیگر ،مخازن مشترک با عراق
نیز دارای اهمیت اســت .عراق می تواند در
آینده،بازیگربسیارمهمیدرحوزهانرژیباشد
و به طور خیلی خزنده ،در حال پر کردن جای
خالی ایران در بازارهای دنیا است.
عالوه بر این ،چاه جدیدی نیز در پاکســتان
کشف شده اســت که باید برای آن ،برنامه
استراتژیکمشخصیداشتهباشیم/.مقاومتی
نیوز

معاونهماهنگیستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)درمهدیشهر:

صنایعکوچکومتوسطنجاتدهندهاقتصادکشور

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأکید کرد :معتقدیم صنایع
کوچک و متوسط میتوانند اقتصاد کشور را نجات دهند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،دکتر سیدمصطفی سیدهاشــمی که در آیین بهرهبرداری از طرح
مشارکتی توانمندسازی اقتصادی و اشــتغالزایی بنیاد برکت در مهدیشهر با حضور نماینده
ولیفقیه در استان سمنان و امام جمعه شهرستان سمنان ،استاندار سمنان ،مدیرعامل بنیاد
برکت ،فرماندار و امام جمعه مهدیشهر و جمعی از مسئوالن استانی سخن میگفت ،افزود:
سیاست کلی و اصولی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) توجه به صنایع کوچک و متوسط
است ،چراکه این صنایع ،مردممحور بوده و میتوانند اقتصاد کشور را نجات دهند.
وي تاكيد كرد ؛ كمك به توسعه صنايع كوچك و متوسط كشــور را از حيث توليدات داخلي
تقويت و موجب افتخارات كشور مي شود.
معاون هماهنگی ســتاد اجرایی درمــان حضرت امام(ره) با اشــاره به اینکه امروز شــاهد
بهرهبرداری از یک واحد تولیدی توانمند هســتیم ،اظهار امیدواری کرد که به زودی فاز دوم
گروه صنعتی ساتراپ راهاندازی شود.
دکتر سیدهاشمی توجه ویژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به کارآفرینان و اشتغالزایی
را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد :متأسفانه در کشور ما آنچنان که باید و شاید به کارآفرینان
بها داده نمیشود .ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
مورد تأکید رهبر معظم انقالب ،قدردانی ویژه از کارآفرینان و تعامل و مساعدت با آنها را در
دستور کار دارد.
وی با اشاره به واردات ساالنهی دستکشهای صنعتی از کشــورهایی همچون مالزی و کره،
عنوان کرد :با راهاندازی کارخانه ســاتراپ مهدیشهر و واحدهای اینچنینی که توسط بنیاد
برکت مورد حمایت قرار میگیرند ،میتوان در این زمینه خودکفا شد.
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به از تحصیل بازماندن تعدادی
از دانشآموزان در مناطق محروم افزود :با کمک و حمایت ستاد توانستیم به این دانشآموزان
برای ادامه تحصیل کمک کنیم.
وی از توزیع  ۳۰۰هزار نوشتافزار در مناطق محروم توسط این ستاد خبر داد و گفت :همچنین
پکیجهای سالمت و تربیت بدنی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دانشآموزان
مناطق کمتر برخوردار ارایه میشود.
دکتر سیدهاشمی تقبل هزینههای درمان کودکان ناشنوا و زوجهای نابارور در مناطق محروم
را از دیگر خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برشمرد .
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اشتغال

این روزها در مجتمع مس سرچشمه
چه میگذرد؟

دبیــر کارگروه اقتصــاد مقاومتی مجتمع
مس سرچشــمه اقدامات این کارگروه را در راستای
مسئولیتهای اجتماعی شرکت مس تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،دکتر محسن ارسالن
با اشاره به اینکه شرکت مس از بدو تاسیس در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی رسالتهای خود را انجام داده
اســت ،اظهار کرد :قبل از اینکه استاندار وقت کرمان
بحث معینهای اقتصادی را در استان شکل داده و مس
منطقه کرمان را به عنوان معین منطقه شش استان
کرمان شامل شهرهای رفســنجان ،انار ،شهربابک و
بخش پاریز معرفی کند از دیرباز این رسالت را مدیران
ارشد مس دنبال میکردند و مسئولیتهای اجتماعی
شرکت را در استان و بهویژه در شهرستانهای همجوار
کارخانه به عهده داشــتند .وی افــزود :پس از اینکه
مجتمع مس سرچشمه به عنوان معین منطقه شش
استان کرمان معرفی شــد کمیته راهبردی در سطح
شرکت در دوران هیئت مدیره قبلی ایجاد شد و پس از
آن در دوران فعلی این کار با سرعت و شدت بیشتری
دنبال میشــود .وی عنوان کرد :بــا توجه به منویات
مقام معظم رهبری مدظله العالی و خط مشیگیری
از سیاســتهای اقتصاد مقاومتی تبیینی ایشان و با
سرلوحه قراردادن رسالت توانمن سازی منطقه و ارتقا
خوداتکایی که منتج از برنامههای مصوب هیئت مدیره
مس بود  ،هدف گذاری عالیه این ستاد مشخص شد.
ارســان ادامه داد :در راســتای تحقق اهداف ستاد
و با تأکید مهندس احمــدی مدیریت مجتمع مس
سرچشمه در شهریور ماه سال  ،1397اولین نمایشگاه
توانمندی هــا و نیازمندی های صنعــت مس را در
دانشگاه ولی عصر(عج) رفســنجان برگزار کردیم .در
این نمایشگاه برای نخســتین بار به همراه توانمندی
هایی که صنعت مس رونمایی کرد ،نیازمندیهای این
مجموعه عظیم اقتصادی نیز به صورت فیزیکی نمایش
داده شد ،این اقدام مسیرنمای سرمایه گذاران منطقه
و صاحبان اندیشه شد.
دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه
افزود :در این نمایشــگاه ضمن تبیین نیازمندیها،
دستورالعمل های ســرمایه گذاری معرفی شد ضمن
اینکه در پنلهای تخصصی با حضــور صنعتگران و
کارشناســان در بخش های مختلف این موارد مورد
مباحثه و تحلیل و حتی تصحیح قرار گرفت.
ارسالن خاطرنشــان کرد :پس از نمایشگاه ،کارگروه
کمیته راهبردی ارتباط با صنعت تشکیل شد که در آن
مدیریت و معاونین مربوطه مجتمع مس ،و رئیس اداره
صنعت ،معدن و تجارت رفسنجان و کارشناسان ذیربط
حضور دارند در این کمیته سیاســت های راهبردی
جهت تسهیل و تســریع فرآیند تامین نیازهای مس
تدوین شد.
وی اظهار داشت :تالش و مصوبات این کارگروه موجب
تقویت پل ارتباطی بیــن صنعتگران و مجموعه مس
شــده و نهایتا بخش عظیمی از اهداف ستاد اقتصاد
مقاومتی مس سرچشــمه در مســیر توانمند سازی
منطقه از این طریق میسر شد که به لطف خداوند در
حال توسعه و تکامل بیشتر است.
دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه
با اشاره به ضرورت ارتقا سطح دانش فنی صنعتگران
بومی ،عنــوان کرد :آموزش و رشــد ســطح دانش
صنعتگران منطقــه از برنامه ریزی هــای ما پیش از
برگزاری نمایشگاه توانمندسازی بود در همین رابطه
نیازسنجی آموزشی در بین تخصص های مورد نظر در
منطقه صورت پذیرفت و با سرمشق گیری از خروجی
این نیازســنجی کارگاهها و سمینارهای متعددی در
زمینه الزامات تولید صنعتی ،علمی اقتصادی برگزار
شد.
.دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه
در ادامه گفت :اقدام دیگری کــه با همکاری معاونت
طرح و توسعه مجتمع مس سرچشمه صورت گرفت
راه اندازی مرکز شــتاب دهنده صنعتی و معدنی در
رفسنجان بود .این مرکز شتاب دهنده را در رفسنجان
مستقر کردیم تا عالوه بر خدماتی که به خود مجموعه
مس به عنوان یک تســهیلگر صنعت می تواند ارائه
دهد ،از شرکتهای دانش بنیان ،مراکز رشد و فناوری و
شرکتهایی که به عنوان نیازمندیهای توسعه و خدمات
شــهری مورد نیاز شهرداری هســتند حمایت کند،
خوشبختانه این مرکز شــتاب دهنده مورد استقبال
شرکتهای دانش بنیان و جوامع شهری قرار گرفته
و امیدواریم تا شــش ماه آینده خروجی خوبی داشته
باشد.

