
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 در سال رهبر معظم انقالبهاي رصد توصيه

 " توليد جهش "

 (31) 

 خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:های فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 نژاد ییوفامحبوبه پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 
1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                        عنـــوان 

 

   ........................................................................................................................... مقدمه *

 4 .................................................................................................................... : مسئوالنالف

   ............................................................................................................... رفع موانع توليد -1

 6 ................................................................................................  مدیریت واردات و صادرات -2

 7 ............................................................................................................  مبارزه با قاچاق -3

 8 ......................................................................................... توليد رقابت پذیر و صادرات محور-4

 10 .............................................................................................................  مبارزه با فساد-5

 11 ...........................................................................................  توليد مبتنی بر دانش و فناوري-6

 12 ........................................................................................  توليدکنندگانتشویق و حمایت از -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251395
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251395
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251397
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251401
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251401
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251401
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251401
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251401
file:///C:/Users/vafaeinejad.m/Desktop/رصد%201%20RE.27251.docx%23_Toc37251401


 
2 

 

 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

 معظم که است دهه یک از بیش  .نامیدند تولید جهش سال را، 1399 سال ،نوروزی پیام در انقالب فرزانه رهبر  

 تولید از حمایت بر تأکید با گذشته سال چندین در خصوص به سال شعار عنوان با اقتصادی موضوعات انتخاب با له

 یکلیدواژه کدام هر که شعارهایی .اند داشته موکد تاکید اقتصاد مسئله اهمیت بر ایرانی کاالی مصرف و داخل

 کردن اثر بی و وابستگی رفع خودکفایی، به توانمی آنها کردن عملیاتی با و باشد می استقالل و وابستگی از رهایی

 .یافت دست آمریکا ظالمانه تحریمهای اثرات

 :که فرمایندمی نوروزیشان بیانات در له معظم تولید، موضوع اهمیت و تایید در

 کشور برای که چیزی آن دهم  یک حتّی شاید شده حاال تا که کاری این که است این بگویم میخواهم من آنچه لکن ...

 کارهای چه تولیدی، کار چه تحقیقی، کار چه بگیرد؛ انجام باید کار این، برابر   ده واقعا   شاید یعنی...  نباشد است احتیاج

 خورد، تکان تولید 9۸ سال در .بدهد نشان را خودش اثر مردم زندگی در تولید رونق تا قبیل، همین از گوناگون

 راه را تولید بتوانیم ما اگر .نشد محسوس آن از مردم زندگی در اثری لکن حدودی، یک تا افتاد راه و کرد حرکت

 دارد، احتیاج خارجی بازارهای به و فروش به تولید که چه اگر-  داخل در کشور خود   وسیع  بازار   به توجّه با و بیندازیم

 با است کشور داخل ما فروش بازار یعمده باشیم، داشته ارتباط خارجی بازارهای با میتوانیم اینکه ضمن هم ما امّا

 تمام قطعا   اقتصادی مشکالت ببریم، پیش و بدهیم حرکت اهللشاءان را تولید بشود اگر  -میلیونی هشتاد جمعیّت این

 .شد خواهد تمام ما نفع  به اندکرده که تحریمهایی این و شد خواهد

 اصلی نقش به نیز برهه این در و دانسته ضروری امری را ریزی برنامه ،تولید جهش تحقق برای ایشان، همچنین

 و تحقیقاتش مرکز و اسالمی شورای مجلس ،قضاییه قوه مانند دیگر نهادهای برخی و کشور بودجه و برنامه سازمان

 .اند داشته ویژه ای اشاره بنیان دانش های مجموعه

 اضافه بلکه .مینیست راضی رکود از اقتصاد شدن خارج صرف به ما که است زمانی به مربوط تولید جهش اصطالح واقع در

 باال سمت به تولید تابع اقتصاددانان قول به آن متعاقب و بیفتد اتفاق کشور در نیز تکنولوژیک تحول خواهیممی آن بر

 به ما اگر پس .شود تحول دچار باید تولید شرایط گذشته، به نسبت موجود امکانات و منابع داشتن با یعنی .کند شیفت

 در .شود انجام تولید در جهش یک باید که باشد این الزاماتش از یکی ما اقتصاد پایه و نباشیم قانع رونق ایجاد شرایط

 به یافتن دست ضمن تا دهیم قرار مسیری در را تولید چرخه بتوانیم باید موجود امکانات از گیری بهره با شرایط این

 در کشور اقتصاد واقعی جایگاه کهطوری به کنیم؛ فراهم نیز را صادرات برای ای زمینه ،داخلی نیارهای رفع و انبوه تولید

 .است تولید رونق از فراتر مرحله یک که تولید جهش گفت توان می رویکرد این به .گردد تثبیت جهان و منطقه
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 اصلی های گره بایست می کند، خنثی هوشمندانه را دشمن های نقشه بتواند، اسالمی نظام آنکه برای حال، 

 غیردولتی، و دولتی نهادهای تمام میان همدلی با و جامع ریزی برنامه با و کرده شناسایی را کشور اقتصادی مشکالت

گره کارشناسان از بسیاری اذعان به که کرد، کشور تولیدات در جهش ایجاد نهایت در و آنها کردن برطرف به اقدام

 است «وکار کسب موانع و ها چالش» و «سرگردان های نقدینگی» ،«بیکاری»  ،«درکو» کشور اقتصادی اصلی های

 این الزامات و چگونگی  .است نهفته ملی تولید از جانبه همه حمایت و تقویت در نیز ها گره این کردن باز راهکار و

  است. شده مشخص ای خامنه اهلل آیت حضرت بیانات در نیز راهکار

 با دارد تالش خود ای رسانه رسالت راستای در سیاسی، معاونت خبری هایپژوهش اداره اقتصاد گروه میان، این در

 تولید از حمایت خصوص در رهبری، معظم مقام بیانات مبنای بر کارشناسان راهکارهای و مسئوالن اقدامات رصد

 در انقالب معظم رهبر بیانات از مستخرج محور ۸ در هفتگی های گزارش قالب در تولید، جهش و ایرانی کاالهای

 .دهد قرار سال شعار تحقق نیازهای و هافعالیت مهمترین جریان در را مخاطبان ، 1399 سال

 :از عبارتند محورها این

 رفع موانع تولید -1

 بهبود فضای کسب و کار  -2

 مدیریت واردات -3

 مبارزه با قاچاق -4

 تولید رقابت پذیر و صادرات محور -5

 مبارزه با فساد -6

 تولید مبتنی بر دانش و فناوری -7

 کنندگان تشویق و حمایت از تولید -8
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 الف: مسئوالن
 

 موانع توليدرفع  (1

 

و کمک به رفع موانع و مشکالت  یتعاون یکسب وکار شرکت ها یفضا شیو پا یبه منظور بررس یدر جلسه ا رایوزارت کار اخ

عمل که معاون تعاون وزارت کار گفته دستورال آنطورداد. لیها را تشک یتعاون یو اعتبار یرفع موانع مال تهیها،کم یتعاون یاعتبار

گفته  به ت.اس یریگیها در حال پ یتعاون یمنابع مال نیو موضوع تام دهیها به امضا رس یتعاون یو اعتبار یرفع موانع مال تهیکم

سکن م ،یو نوآور انیدانش بن یدر حوزه ها یتعاون یکسب وکارها یشده برا نییتع یخطوط اعتبار نهیتوسعه بازار در زم ،یو

 قانون 44  در سیاست های کلی اصل و جذب اعتبارات الزم در دستور کار قرار گرفته است. یو توسعه عمران شهرستان

 اونیتع حضور از ها محدودیت و موانع رفع و بانکی تسهیالت اعطای طریق از ها تعاونی تاسیس و تشکیل از حمایت اساسی،

 گزارش ایسنا – 24/08/99ایسنا  .است شده تاکید بانکی نظام ویژه به ها عرصه تمام در ها

 

 

 

 

است با دستور استاندار و پیگیری های صورت گرفته از ســوی فرمانداری و ادارات کل استانی،  (جهش تولید)در سالی که مزین به نام 

ـناد مالکیتی واحدهای تولیدی شــهرك صنعتی قرچک در حال انجام است افزایش با توجه به ضرورت  .رفع مشکل صدور اسـ

ـتگاه های اجرایی  ـتم آبیاری نوین در بخش کشاورزی، بایستی شــهرداری و تمامی دسـ واحدهای گلخانه ای و اســتفاده از سیسـ

ی از واحدهای تولید.  در صدور مجوزهای قانونی با سرعت بیشتری عمل کرده و گزارش اقدامات را بطور مرتب به دبیرخانه ارسال کنند

ر گیرند ش خود را بکاالت، در راستای افزایش ظرفیت تولید، جذب سرمایه و جذب کارگر حداکثر تالبرطرف شدن مشک انتظار می رود با

  بهمن خطیبی  - 24/08/99.  روزنامه اقتصاد پویا  برای رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر در شهرستان گام بردارند (جهش تولید)و در سال 

 فرماندار شهرستان قرچک
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عات همه مجوز های کشور در یک مکان مشخص البر مصوبات جدید هیئت دولت برای رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار، قرار شد اطبنا

روز فرصت دارند  15با تصویب و اجرای کامل مصوبات اخیر دولت در کارگروه جهش تولید، سازمان های مرتبط صادر کننده فقط  .ثبت شود

هفت بند  .اولین موضوع ارائه شده در این کارگروه، بسته ای در خصوص نظام مجوز ها و بهبود محیط کسب و کار بود .م دهندالپاسخ استع

ر از یک ماه از تصویب آن توسط کارگروه، در تاز مصوبات این کارگروه، احتیاج به تصویب در دولت داشت که در بیست و هفتم مهر و کم

ی مالین مصوبه دارای دو بخش دیگر است که یک بخش نیاز مند تصویب توسط مجلس شورای اسا .به تصویب رسید دولت مطرح شد و

یحه به مجلس در حال پیگیری است و یک بخش هم به قوه قضاییه ارائه شده که با تنفیذ ریاست این قوه، الاست که تقدیم آن در قالب 

به همین خاطر، ما بندی را در  عاتی کامل و شفاف دارد،الارچه، نیاز به یک پایگاه اطهر سیستمی جهت مدیریت یکپ .اجرایی خواهد شد

مصوبه کارگروه جهش تولید گذاشتیم، برای اینکه یکبار همه اطالعات مجوز های کشور در یک مکان مشخص ثبت شود، به این صورت که 

را از “ کد یکتا”اد، منتهی هر موقع مجوز اشان آماده صدور شد، باید اکان به کار خودشان ادامه خواهند دممراجع صادر کننده مجوز ها، ک

عات همه مجوز ها وارد پایگاه ما البه این ترتیب اط درگاه ملی صدور مجوز های کشور دریافت کرده و روی آن، مجوز خود را ثبت کنند

ق صورت عات دقیالد فضای کسب و کار کشور مبتنی بر اطاین امر باعث می شود برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها برای بهبو خواهند شد،

معاون ،  محمد علی دهقان دهنوی -25/08/99. روزنامه ابرار اقتصادی ایت ها نیز به شکل هدفمند و متمرکز تری رخ بدهندمبگیرد و حتی ح

 امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

 

 

ها رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای آنهمچنین  .شد خواهند تخلیه بنادر در مانده اساسی کاالهایاحتماال ظرف یک ماه آینده کلیه 

دود هشت ح واردات انجام دهند واردکنندگانی که از سوی وزارت صمت اولویت بندی شدند می توانند انجام شد و   پرونده قضایی تشکیل شده

میلیون تن کاالی اساسی غیر ضروری  3.5میلیون تن آن را کاالی اساسی و  3.5است که بیش از میلیون تن کاال در گمرك و بنادر موجود 

درصد مواد اولیه تولید( تشکیل می داد. این در حالی بود که با وجود دستورالعمل هایی که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص در  80)شامل 

به دنبال شدت  .وجود داشت که از مهمترین آنها مسایل ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز بوددستور کار قرار گرفته بود، همچنان گره هایی 

گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کاالها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص به ویژه مشکالت 

آبان ماه در اسرع  17و مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید می توانند از ارزی اتخاذ شد که بر اساس آن صاحبان کاالهای اساسی 

 میلیون 1.2  گذشته روز 10 طی که داشت حکایت این از نیز کاالها ترخیص وضعیت از گزارش آخرین وقت نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(،  علیرضا رزم حسینی  -  27/08/99ایسنا  .است شده ترخیص کشور هایگمرك از کاال تن
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 مدیریت واردات و صادرات( 2
 

سی یاب قابل دستراز طریق سامانه بهیناین فهرست کاالی موردنیاز صنعت برای تحقق سیاست جایگزینی واردات اعالم شد 210فهرست 

قویت ت»، «پرهیز از اتالف منابع بانکی در صنایع اشباع»، «تامین مالی کارآی بخش صنعت»در طرح تازه وزارت صمت اهدافی نظیر  .است

رشد فناوری صنایع داخلی از محل تولید »در کنار  « کاهش نیاز به شرکای خارجی و ارزبری صنعت»، «سازی در صنایع استراتژیکداخلی

موضوعات »ها و کاالهای موجود در فهرست دهد این وزارتخانه در معرفی طرحها نشان میبررسی .شوددنبال می« یکاالها و قطعات راهبرد

حرکت کرده است. در  توسعه صنعتی هایهای جدید فناوری و تکمیل زیرساختبه سمت حوزه« گذاری با رویکرد جایگزینی وارداتسرمایه

ی گذار بیش از هر بخشی روی کاهش وابستگگذاری سیاستهای ناقص تولید صنعتی تهیه شده، هدفاین سیاست که با هدف تکمیل حلقه

 اقتصادآنالین گزارش  -  26/08/99اقتصاد آنالین  .متمرکز شده استسازی صنعت بزرگ به واردات از طریق داخلی 12

 

 

 

 بوده درصد 21 واردات کاهش ارزشی لحاظ از اما داشتیم، واردات کاهش درصد 2.8 وزنی لحاظ از گذشته سال به نسبت  امسال اول ماه 7 در 

دهد این ارقام نشان می .هستند کمتر به کشور وارد کشور شده است باالتر افزوده ارزش با که کاالهایی عمدتا دهدکهمی نشان این و است

 2.2ماهه امسال  7مجموع ثبت سفارش  .آالت کمتری وارد کشور شده استای و ماشیندهد که مواد اولیه واسطهارزش کاهشی نشان می

ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  7درصد در  13ماه است و حدود  7درصد در  12.8زش تخصیص ما منفی درصد مثبت است و ار

شتاب فزاینده ای برای تخلیه گمرکات با تاکید بر مواد اولیه  .ایمدرصد کاهش داشته 17کاهش تخصیص ارز داشته ایم و در حوزه تامین ارز نیز 

ن مدل اقتصادی دولت نگاه ما به تامین و تخصیص نگاه هوشمندانه و دقیق است برای پرکردن مواد اولیه ای و واسطه ای خواهیم داشت و در ای

مصوبه دوم با  .کندمی تنظیم کشور اصلی نیازهای تامین برای ما تجاری های سیاست رفتار دوم مصوبه در ضروری بخش تولید که در ادامه و 

کشور و بسته ارزی جدیدی که دولت ارائه داد ابالغ شد و در این بخش نیز ما با نگاه هوشمندانه عنوان سیاست های جدید واردات و صادرات 

ردیف تعرفه در حوزه مواد اولیه، اجزا و قطعات اعالم شد تا روش تامین ارز اینها عالوه  613در خصوص تامین و تخصیص ارز اقدام کردیم و لذا 

میلیارد دالر در  13.5ردیف تعرفه حدود  700ز را برای آنها واردات کردیم که ارزش واردات این حدود روش تامین ار 4بر روش بانکی و نیمایی ، 

 معاون صنایع وزارت صمت،  صادقی نیارکی  - 27/08/99فارس   .بوده است 1398سال 
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برای عرضه در چارچوب تعیین  التعهد از صاحب کادرصد بدون الزام به ارائه کد رهگیری بانک با اخذ  90های اساسی تا سقف الترخیص کا

اسی و های اسالجزئیات تکالیف گمرك بر اساس جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در رابطه با ترخیص کا شده و با نرخ مصوب انجام می شود

دانه های روغنی، کنجاله های اساسی شامل روغن خام، الکا بدین شرح است  غیراساسی طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

های الترخیص درصدی کا .درصد بدون الزام به کد رهگیری را دارا هستند 90سویا، جو و ذرت، قابل ترخیص به صورت درصدی تا سقف 

ای شبکه ه ها با نرخ مصوب و یا عرضه در سامانه ها از جمله بازارگاه والمبنی بر عرضه این کا الاساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کا

میه تامین ارز یا کد رهگیری بانکی است در حالی که النیز مشروط به اخذ و ارائه اع الترخیص قطعی کل کا .توزیع تعیین شده انجام می شود

های اساسی در صف البرای ترخیص درصدی کلیه کا ت خواهند بودهیالنیز مشمول این تس(  21)یی الهای اساسی دارای اولویت کاالکا

د های اساسی اخذ و ارائه ی کالیا تامین ارز بانکی نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نیست ولی برای ترخیص قطعی کا تخصیص

ها الگمرك در رابطه با کلیه مواد اولیه و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه اقدام به ترخیص کا ، رهگیری الزامی است

ها مانند مجوزهای سازمان ملی الزم برای ترخیص درصدی کاالاخذ کلیه مجوزهای قانونی ، درصد بدون کد رهگیری بانک می کند  90 تا سقف

های اساسی در صورت تغییر الترخیص کا .م شده در سامانه الزامی استالتا سقف اع الاستاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی قبل از خروج کا

ها با الکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کارویه ارزی ، از بان

 معاون فنی گمرك ،  مهرداد جمال ارونقی  - 27/08/99روزنامه تجارت  .رعایت سایر مقررات و یا همان ثبت سفارش اولیه ترخیص می شود

 

 

 

 مبارزه با قاچاق( 3
 

ـا  ـی، ـب ـت ســرمایه های مـل ـری از هــدر رـف ـا هــدف جلوگـی ـاق ســوخت ـب ـا قاچـ ـارزه ـب ـته طــرح مـب هفته گذشـ

ـت در نقاط مختلف اســتان سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد ـت  قاطعیت و جدـی ـس امنـی ـتا مأموران پلـی در این راسـ

ـی ـادی و دیگــر رده های عملیاـت ـب دو محــل  اقتصـ ـایی و تخرـی ـاق، شناسـ ـازمان یافته قاچـ ـد سـ ـج باـن ـا انهــدام پـن ـب

ـتگاه تریلی ســوخت کش و  ـی در  18دپوی ســوخت و در بازرســی از پنج دسـ ـاك اضاـف ـوس دارای ـب ـتگاه اتوـب دسـ

ـگان در مجمــوع  ـتان های ایرانشــهر، ســراوان، زاهــدان و دـل ـاق را  838ــزار و ه 220شهرسـ لیتــر ســوخت قاچـ

ـامل  ـل،  286هــزار  112شـ ـر گازوئـی ـن،  640هــزار و  84لیـت ـر بنزـی ـک هزار و  22لیـت ـر و ـی ـر قـی لیتر  912هــزار لیـت

ـتقات نفتی کشف ـایر مشـ ـن رابطــه کردند   سـ ـتگیر و با تشــکیل پرونده به 31در اـی ـف نیز دسـ ـرد متخـل مراجع قضائی  ـف

 فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان،  ســردار احمــد طاهــری - 26/08/99روزنامه عصر اقتصاد  .معرفی شــدند
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 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 4
 

ز خودکفایی، جلوگیری از خروج ارآوری در بازار، سازی سبد تولید، افزایش تابصنعت پتروشیمی با تولید دو محصول موجب متنوع

ید سازی سبد تولهای کالن صنعت پتروشیمی مبنی متنوعمیلیون دالری شد.در راستای سیاست گذاری 27جویی از کشور و صرفه

یمی های غیرقانونی، پتروشمحصوالت با هدف تامین نیاز صنایع تکمیلی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تاب آوری در شرایط تحریم

بر این اساس، برای نخستین بار عرضه .ارون از تولید تجاری دو محصول جدید زنجیره ایزوسیانات به صورت رسمی رونمایی کردک

شود با عرضه این دو محصول جدید عالوه بینی میبه صورت رسمی آغاز شده و پیش KMT_10 و MTDI تجاری دو گرید جدید

-KMT  گرید .زمینه رفع نیاز فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی در داخل کشور فراهم شودجویی ارزی، نیازی از واردات و صرفهبر بی

 های یورتان تولید شده که با تولید این محصولدی ایزوسیانات و ایجاد گروهدی فنیلپلیمریزاسیون متیلاز طریق واکنش پیش 10

ه وارداتی از چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان بی نیاز خواهد جدید عمال صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی از واردات گریدهای مشاب

همچنین محصوالت  .شد. این محصول استراتژیک در صنایع خودروسازی، مبلمان اداری و خانگی دارای کاربردهای گسترده است

،  Aradur 830CH شد شاملکه پیشتر از خارج کشور وارد و سبب خروج ارز زیادی از کشور می MTDI گرید

Aradur850CH   و Aradur 2963CH شرکت Vantico  آمریکا است. پتروشیمی کارون به منظور رفع نیاز تولیدکنندگان

یورتان کشور و در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی اقدام به دستی صنعت رنگ، رزین و پلیدستی و پایینمیان

 (KLM100B)م ا، شهریورماه امسال تولید و عرضه تجاری گرید دیگری به نادر همین راست. عرضه این محصول اقدام کرده است

)سیالنتها(، ضربه گیرها، باندهای اورتوپدی و  هدف تامین نیاز صنایع کفش، انواع چسب صنعتی و لَمینِت، انواع درزگیر و آببند

 27م گرفته تولید این گرید جدید ساالنه از خروج های اداری و صنعتی و ... آغاز شد که مطابق با برآوردهایی انجاهمچنین، کفپوش

 گزارش ایسنا - 24/08/99ایسنا   کند.میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می

 

 

 

 

میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش  4.5در هفت ماهه اول امسال صادرات محصوالت کشاورزی بالغ بر 

صادرات  .میلیارد دالر صادر شده است 3.1هزارتن به ارزش بیش از  537این مدت بالغ بر چهار میلیون و  طی .درصدی دارد 26از 

در  .در مقایسه با هفت ماهه اول سال گذشته افزایش دارد 13.86و از لحاظ ارزش دالری  26.7محصوالت کشاورزی از لحاظ وزنی 

میلیارد  2.7تن محصوالت کشاورزی صادر شده که ارزش دالری آن حدود هزار  599هفت ماهه اول پارسال بیش از سه میلیون و 

میلیون تن ثبت شده  1.9میلیارد دالر و وزن 1.29قلم محصوالت کشاورزی معادل  10در سال جاری صادرات برای  .دالر بوده است

 معاون فنی گمرك،  مهرداد جمال ارونقی  - 25/08/99ایسنا  .است
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های فناور بعد از عرضه به بازارهای عراق، پاکستان و افغانستان، کشورهای هلند، کانادا، نانویی یکی از شرکتمنسوجات 

هایی در کسب و کار، موفق به صادرات با وجود شیوع کرونا و دشواری .استرالیا و بلغارستان را هدف قرار داده است

رسد دیگر اقتصاد متکی به نظر می  .دهیمسال آینده انجام میهایی برای بهبود وضعیت صادرات ریزیشدیم و برنامه

ها در رنامهاین ب هایی در سطح کشور انجام شده است،ریزیبه نفت جوابگو نیست و برای توسعه اقتصاد غیرنفتی برنامه

دهد که زه میهای صادراتی منسوجات را افزایش داده است و این موضوع به ما انگیکنار افزایش قیمت دالر، جذابیت

رسد و ما برای صادرات به انداز صادرات منسوجات، مطلوب به نظر میبرای صادرات بیشتر انرژی صرف کنیم. چشم

این شرکت از جمله اولین تولیدکنندگان جوراب  .ریزی هستیمکشورهای مختلف از جمله اروپا در حال برنامه

ب و هایی با خاصیت ضدمیکرواوری نانوذرات نقره اقدام به تولید جورابباکتریال در ایران بوده که با استفاده از فنآنتی

 محمود ضرابی، مدیرعامل  شرکت تولید کننده پوشاك نانویی  -  25/08/99ایسنا  .ضدبو کرده است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوع ویروس کرونا وها، در سال جهش تولید که اقتدار کشور به تولید و رونق هرچه بیشتر اقتصادی گره زده شد، تحریم

کدام نتوانست در عزم راسخ پوالدمردان فوالد مبارکه های موجود در تأمین کنسانتره و مواد معدنی موردنیاز، هیچمحدودیت

درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در هفت ماه اول سال  6که با و فرایند تولید این شرکت خللی ایجاد کند تاجایی

طورکلی میزان تولید در گروه فوالد مبارکه )فوالد به .د خام کشور در گروه فوالد مبارکه تولید شددرصد فوال 44جاری، 

هزار تن بوده که این مقدار  816میلیون و  5ماه اول سال جاری به میزان  7مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( در 

، فوالد مبارکه هایدر شرکت .درصد رشد داشته است 6حدود هزار تن(  494میلیون و  5) 98نسبت به مدت مشابه سال 

هزار تن  789هزار تن و  820هزار تن،  208میلیون و  4به ترتیب  99ماه اول سال  7فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا در 

 فوالد مبارکه برداریسرپرست معاونت بهره،  عباس اکبری محمدی  -  25/08/99اقتصاد آنالین  .فوالد تولید شده است
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زم الاما ا اولیه صادرات گاز ایران به افغانســتان آماده و مقرر شده اســت انجام آن به بخش خصوصی واگذار شــودطرح 

افزایش تولید در پارس جنوبی یکی از پشتوانه های  .زم را از دولت افغانستان داشته باشدالاست که این بخش مجوزهای 

حداث با توجه به ا مصرف سوخت مایع کاهش یابد قرار شد با توسعه گازرسانی،توسعه صنعت گاز کشور بوده است و از ابتدا 

سنگر، شمال کشور به شبکه گاز جنوب متصل است و نگرانی از  -نکا و رشت  -کیاسر  -پروژه هایی همچون خط لوله دامغان 

شده و بهره برداری از آنها به طور  آن بابت وجود ندارد. ذخیره ســازی گاز هم در دو مخزن شوریجه و سراجه به خوبی انجام

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حســن منتظرتربتی -  21/08/99روزنامه اقتصاد پویا  .معمول از اوایل دی ماه آغاز می شود

 
 

 

 

 

 

 مبارزه با فساد( 5

العاده تسهیل شده و کاال در گمرك فوقوضع ذخایر استراتژیک کشور در شرایط بسیار خوبی است و روند ورود کاال به کشور 

های کانتینری که ها بوده و الباقی هم کاالمیلیون تن هم دیگر کاال 4میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات بوده است، 3.7 .ماندنمی

هزار  400است، و حدود میلیون تن کاال ترخیص شده  1.3میلیون تن کاال بود که با صدور دستورالعمل جدید، تا کنون  8.3در مجموع 

های شده همه کاالهای ترخیصکاال  .هزار تن کاال هم کار ترخیصشان در حال انجام است 600تن در حال ترخیص است و حدود 

 روفور در بازار باشد وقتی کاال فراوان در بازاتمام تالش ما این است که کاال به است 23و  22و  21های گروه اساسی )گروه یک( و کاال

شود باید ثبت سفارش و ثبت آماری داشته باشد و بحث ارز آن هم تعیین هایی که وارد میهمه کاال .ها کاهش خواهد یافتباشد قیمت

 یک عدد کاالی لوکس نباید وارد اعتبار ثبت سفارشی که انجام شده استشود مگر بههیچ کاالیی ترخیص نمی .تکلیف شده باشد

هایی از این دست که حتی ثبت سفارش شده، کد رهگیری آن هم صادر شده است و ما حتی از ورود کاال شود و نظارت این با گمرك

گمرك  .یماها شدهلحاظ قانونی مانع ورود این نوع کاالایم بهلحاظ قانونی مکلف به ترخیص آن است، تا آنجا که توانستهو گمرك به

معاون بازرگانی ،  عباس قبادی  -  26/08/99تسنیم  .کندد رهگیری ترخیص نمیهیچ کاالیی را بدون ثبت سفارش و ثبت آماری و ک

 داخلی وزارت صمت
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هزار فقره پرونده شده  154هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که منجر به تشکیل  400میلیون و  2در هفت ماهه امسال 

تعداد  .هزار بازرسی بوده است 300میلیون و  2ماهه سال گذشته  7صنفی در های انجام شده از واحدهای تعداد بازرسی .است

هزار فقره پرونده در  145هزار پرونده بوده که با توجه به تشکیل  154ماهه امسال  7های متشکله در همین راستا در پرونده

ت کشف شده در هفت ماهه امسال همچنین تخلفا .درصدی را در این بخش شاهد بودیم 6.2، افزایش 1398مدت مشابه سال 

تعداد تخلفات کشف شده در هفت .درصدی داشته است 0.1هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش  187.2

هزار فقره  89گفتنی است که در هفت ماهه امسال به بیش از .هزار تخلف بوده است 187( حدود 1398ماهه سال گذشته )

 4هزار فقره شکایت( افزایش  86د که با در نظر گرفتن آمار مدت مشابه پارسال )رسیدگی به شکایت مردمی رسیدگی ش

 زارش ایلنا به نقل از وزارت صمت  - 27/08/99ایلنا  .درصدی داشته است

 

 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 6
 

های دانش بنیان بین صندوق نوآوری شرکتو اعطای تسهیالت خرید دین برای  (LC) تفاهمنامه گشایش اعتبار اسنادی داخلی

های تامین و های دانش بنیان و تسهیل فعالیت آنها در قالب زنجیرهو شکوفایی و بانک تجارت به منظور پاسخگویی به نیاز شرکت

اولیه مورد نیاز در چارچوب این خدمت از خرید محصوالت، اقالم و مواد  .ها منعقد شدکاهش نرخ تامین مالی مورد نیاز این شرکت

 10داخلی  LC توانند با گشایشهای دانش بنیان میشرکت.شودها و همچنین فروش محصوالت دانش بنیان حمایت میشرکت

 LC درصدی کارمزد از 30گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و تخفیف درصد سپرده 10گذاری داشته باشند و از درصد سپرده

درصد و در  8قابلیت تنزیل دارد، به این معنی که بعد از فروش محصول دانش بنیان با نرخ  LC مند شوند. پس از صدورها بهره

گشایش اعتبار اسنادی داخلی  .درصد قابلیت تنزیل و تبدیل به منابع پولی و مالی وجود دارد 15صورت خرید مواد اولیه با نرخ 

 تواند جایگزینرسانی گسترده میسازی و اطالعد و با فرهنگشوهای دانش بنیان میهای مالی برای شرکتموجب کاهش هزینه

های بزرگ دولتی به خرید محصوالت دانش بنیان است تا تضمین تسهیالت شود؛ از این رو هدف از اجرای این طرح ورود شرکت

های ترای خرید از شرکهای دولتی دچار کمبود نقدینگی بسپاری و تشریفات به حداقل برسد؛ از طرف دیگر از آنجایی که شرکت

 گزارش ایسنا -  24/08/99ایسنا  .توانند با استفاده از این تسهیالت امکان خرید داشته باشنددانش بنیان هستند، می
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 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 7
 

 شد این ترخیص روز اخیر 10میلیون تن کاال، معادل حدود یک هشتم کاالهای موجود از گمرکهای کشور در  1.2

 تن میلیون 4.3 که بوده گمرکها در مانده رسوبی کاالهای تن میلیون 8.3 مجموعه از شده ترخیص کاالهای از میزان

 رسوبی کاالهای تن میلیون 1.2 ترخیص.است بوده ها کارخانه اولیه مواد دیگر تن میلیون 4 و اساسی کاالهای آن

 عسری ترخیص بر مبنی جمهور رئیس ریاست به دولت اقتصادی ستاد مصوبه ابالغ از پس پیش روز 10 از گمرکها

 و شد خواهد توزیع شبکه وارد تدریج به شده ترخیص است،کاالهای شده انجام گمرك در مانده رسوبی کاالهای

 گذارد همچنین گمرك ایران موظف شده نسبت به ترخیص درصدیاثیر خود را بر بازار میت آینده هایهفته ظرف

 صف در که درصد 90شود( تا سقف کاالهای اساسی و نهاده های تولید )ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعالم می

ا در ثبت سفارش کاال ب مندرج تعرفه ردیف چنانچه سویی از و کند اقدام باشند بانکی ارز «تامین» یا «تخصیص»

استنباط گمرك تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کاال تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرك، جزو 

(، یا ردیف تعرفه کاالهای دارای تولید مشابه 27( یا اولویت ارزی غیرفعال)گروه 4ردیف تعرفه کاالهای ممنوعه )گروه

مت نخواهد بود ، نیازی به اصالح ثبت سفارش وزارت ص24و  21،22،23و  1های  داخلی نباشد، درخصوص اقالم گروه

 حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(علیرضا رزم _ 24/08/99ایسنا 

 

 
گذاری تر نیروی کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و هزینه سرمایهاندازی واحدهای غیرفعال، جذب سریعکاهش زمان راه

اندازی مجدد ها و نواحی صنعتی، از جمله اهداف اجرای طرح راههای راکد موجود در سطح شهركاستفاده از سرمایهبه لحاظ 

گانه ارائه شده بسترهای مناسب و ارائه خدمات حمایتی صنایع کوچک از جمله خدمات ده.  واحدهای صنعتی غیرفعال است

مین های بهبود توسط مشاوران مستقر در این مراکز و تاابی و ارائه برنامهیوکار، انجام عارضهدر مراکز خدمات فناوری و کسب

شرایط برای افزایش تعداد واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند ایجاد شد و  مینمالی از طریق زنجیره تا

بندی و برش ر واحد اصالح و برنامه زمانهزا 2به  1500اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال از برنامه راه .مهیا شده است

هستند.  فعالیت مشغول درصد 50 از بیش ظرفیت با فعال واحدهای درصد 73/ 5  در حال حاضر استانی آن ابالغ شده است

ها و نواحی صنعتی از جمله اهداف مهم سازمان کنندگان در شهركکار و تسهیل شرایط فعالیت تولیدوبهبود فضای کسب

قانون که اصالح آنها منجر به بهبود شرایط تولید  11ه این منظور می باشد ب های صنعتی ایرانکوچک و شهركصنایع 

روزنامه دنیای اقتصاد  .شود، احصا و به همراه پیشنهادهای الزم به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منعکس شده استمی

 های صنعتی ایرانشهرك سرپرست سازمان صنایع کوچک و،   اصغر مصاحب  25/08/99
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دو محلی که وزارتخانه برای کمک به  .برای تحرك بیشتر واحدهای صنعتی نیازمند سرعت بیشتر نظام بانکی هستیم

رونق تولید است که در هفت ماهه  بودجه و پروژه 18تامین مالی واحدهای صنعتی دارد، در قالب تسهیالت تبصره 

های متعدد این وزارتخانه پس از پیگیری .واحد تامین مالی شدند 500نزدیک به دو هزار و امسال در مجموع از این محل 

 50ای در کارگروه رفع موانع جهش تولید و شورای پول و اعتبار به مبلغ برای تامین مالی بخش صنعت و معدن، مصوبه

گذشته قرار است به بخش صنعت و معدن این منابع با رویکردی متفاوت از تسهیالت   .هزار میلیارد تومان تصویب شد

رود فرایند اجرایی آن با سرعت بیشتری در سیستم بانکی آغاز شود تا واحدهای تولیدی در اعطا شود که امید می

بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و  301هزار و  6ماه نخست امسال  6در  .مند شوندهای پایانی سال بتوانند از آن بهرهماه

درصد درخواست تامین مالی از شبکه بانکی داشتند که پس  60تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ی نیمههاهمچنین طرح

میزان تسهیالت  .های عامل سراسر کشور معرفی شدندواحد و طرح صنعتی به بانک 236هزار و 3از طی مراحل مرتبط، 

لیارد ریال بوده است. برپایه گزارش وزارت هزار می113ها افزون بر مصوب برای این تعداد طرح معرفی شده به بانک

تمام با پیشرفت فیزیکی بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح نیمه 535هزار و صمت در نیمه نخست امسال تعداد یک

سعید  - 26/08/99روزنامه دنیای اقتصاد  .مالی شدندهزار میلیارد ریال تامین 39درصد در مجموع بیش از  60باالی 

 اون طرح و برنامه وزارت صنعتمع،  زرندی

 
 

 30.5هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند که  212.8در نیمه نخست امسال فعاالن بخش صنعت و معدن کشور 

بخش صنعت و معدن پس از بخش خدمات  .شودها و موسسات اعتباری را شامل میدرصد جمع تسهیالت پرداختی بانک

ها و های مختلف اقتصادی کشور از نظر تسهیالت پرداختی بانکبیشترین سهم را در بین بخشدرصدی(  35.1)با سهم 

هزار میلیارد تومان تسهیالت  141.2در نیمه نخست امسال، بخش بازرگانی با دریافت  .موسسات اعتباری داشته است

ها و موسسات اعتباری به بخش بانکمجموع تسهیالت پرداختی  .درصدی از تسهیالت یاد شده داشته است 20.3سهم 

هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه  696.7های مختلف اقتصادی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه 

های اقتصادی است که به اولویت اصلی پرداخت تسهیالت، آن دسته از بنگاه .درصدی داشته است 82.3پارسال رشد 

اندازی فنی، توان مدیریت و بازار یا موانع راهمشکل نقدینگی بوده و مشکالتی نظیر ظرفیت تولید، دانش  طور عمده دارای

 اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی الزم و تثبیتو افزایش تولید نداشته باشند تا با دریافت این تسهیالت قادر به راه

  گزارش ایرنا  - 27/80/99ایرنا  .یا افزایش تولید و اشتغال باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

 

 

جاری، احیای رای سالب .سازی معادن کوچک احیا شده استمعدن طی هشت ماه امسال در قالب طرح احیا و فعال 157

معدن  303( تاکنون در مجموع 98از ابتدای اجرای طرح )ابتدای سال  بینی شده استمعدن در برنامه ایمیدرو پیش 200

های مختلف، تعداد معادن احیا شده بیش از پیش افزایش خواهد روزآوری آمار استانکه با به  شده است،در این طرح احیا 

های معادن احیا شده نیز داریم که این مهم با حضور همه اجزای اکنون همگرایی بیشتری برای توجه به زیرساخت  .یافت

برای طرح در نظر گرفته، اکنون با   ملی صنایع مس تمیلیارد تومانی که شرک 50از محل  .این طرح، قابل تحقق است

های معدنی، نخستین مجموعه معدنی و فرآوری مس در آستانه گذاری فعالیتحمایت و ضمانت صندوق بیمه سرمایه

روزنامه دنیای اقتصاد  .جذب تسهیالت برای تامین زیرساخت برق و فعال شدن معادن اطراف واحد فرآوری است

 پور، رئیس هیات عامل ایمیدروداداد غریبخ  -  27/08/99

 

 

ایت از گردش چرخ بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه صنعت مبانک ملی ایران به منظور ح

ت به این بخش ها اعطا کرده است، این بانک تا پایان شهریورماه با الهزار میلیارد ریال تسهی 44کشور، بیش از 

ت به الفقره تسهی 264میلیارد ریال از محل منابع داخلی در دو هزار و  878هزار و  44بازار بالغ بر ایت از مهدف ح

ت ریالی از الفقره تسهی 22بانک ملی ایران در مدت مذکور، تعداد  .بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است

های احداث مجموعه ورزشی، احداث میلیارد ریال در حوزه  198محل منابع داخلی خود به ارزش شش هزار و 

د، کارخانه تولید انواع آرد، هتل و مجتمع اقامتی و توریستی و... النیروگاه برق، تولید لوله های پلی اتیلن، تولید فو

 35میلیون و  13ت ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به ارزش التصویب یک فقره تسهی . مصوب کرده است

 148همچنین تعداد  . رل کننده انرژی از دیگر اقدامات این بانک استتلید شیشه های کنهزار یورو در حوزه تو

 98میلیارد ریال طی مدت مذکور در برنامه اشتغال فراگیر سال  751ت به مبلغ بیش از سه هزار و الفقره تسهی

 گزارش روابط عمومی بانک ملی - 27/05/99روزنامه ابرار اقتصادی  .پرداخت کرده است

 


