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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

 له 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

 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

 

براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ترخیص درصدی از تمام کاالهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به 

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای های عامل نیست.به صدور نامه از سوی بانک

همچنین گمرک جمهوری . اخذ و ارائه کد رهگیری بانک )اعالمیه تامین ارز( الزامی استترخیص قطعی کاالهای اساسی، 

اسالمی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه، 

براین ستاد یاد شده مصوب کرد که رهگیری بانک کند.عالوهدرصد بدون کد  ۹۰اقدام به ترخیص درصدی از کاالها تا سقف 

دریافت تمامی مجوزهای قانونی الزم برای ترخیص درصدی کاالهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، 

ص ی ترخیبهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کاال تا سقف اعالم شده در بستر سامانه الزامی است و تعیین شد که برا

ستاد مقرر ساخت که ترخیص کاالهای موضوع  های عامل نیست.درصدی کاالهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک

ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش  178مصوبه 

رویه نخواهد داشت و کاال با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ثبت سفارش از نظر تغییر نوع 

 . گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت - ۰2/۰۹/۹۹ترخیص است روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 

 بهبود فضاي کسب و کار( 2
 

کرونا هستند که از جمله آنها واحدهای گردشگری است. برای دیده بابت شیوع اند که شدیداً آسیبدسته از کسب و کارها شناسایی شده 14

همه کسب  برای شوداین مشاغل یک ماه تنفس بابت اقساط تسهیالت دریافتی در نظر گرفته شده و اقساط آنها مشمول تاخیر و جریمه نمی

اخت ر و تشکیل پروانه نیازی به گواهی پردگیری شده است،کسب و کارهای حقیقی برای صدوو کارها در زمینه وصول مالیات مستقیم تصمیم

شود.جرایم و بخشودگی مالیات تا پایان مالیات نخواهند داشت. همچنین اظهارنامه مالیات ارزش افزوده هر سه ماه به مدت یک ماه تمدید می

شود.همچنین پرداخت کسب و تمدید خواهد شد، همچنین اظهارنامه مالیات ارزش افزوده هر سه ماه به مدت یک ماه تمدید می ۹۹سال 

محمد نهاوندیان معاون  _ ۰1/۰۹/۹۹شود.ایلنا شود.قبض گاز واحدها نیز به مدت دو ماه امهال میپیشه شهرداری نیز تا پایان بهمن تمدید می

 اقتصادی رئیس جمهور
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 پرداخت شده است.در راستای حمایت اقتصادی کهگیلویه و بویر احمد میلیارد ریال تسهیالت حمایتی به فعاالن کسب و کار استان 68بیش از 

نفر 183هزار  74واحدهای صنفی با اشتغالزایی  673هزار و  2۹نفر تسهیالت کرونا پرداخت شده است. 7۹2واحد صنفی استان و با اشتغال  688به 

 حوزه در هاییمحدودیت به منجر که بهداشتی موازین و ها پروتکل ایترع اهمیت به توجه با و کروناویروس شیوع با در سطح استان فعالیت دارند.

روزه در ابتدای سال جاری بوده که به استانداری اعالم 23یارد ریال در ایام تعطیلیمیل251۰ اصناف به وارده خسارت شد، اصناف و بازار کار و کسب

 و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمدحسین پوربا رئیس سازمان صنعت، معدن  _ ۰3/۰۹/۹۹شده است. ایسنا 

 

 

 

و اعمال محدودیت های شدید و تعطیل الزامی برخی کسب و کارها در شهرهای دارای  1۹به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری کووید 

ز دیده اشدیدا آسیبهای وکارها و فعالیتوضعیت نارنجی و قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(، مشاغل و کسب

مند لت بهرههای دوگیرند، از حمایتکرونا )بنا به تشخیص کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که در شهرهای مذکور قرار می

زمانی اعتراض به اوراق براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت  .شوندمی

قانون مالیاتهای مستقیم  238باشد، و نیز احکام اجرای ماده  13۹۹لغایت یکم بهمن ماه  13۹۹مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذرماه 

بدهی مالیات و عوارض  بخشودگی جرایم پرداخت نشده  د.شوقانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می 2۹و ماده 

صدور یا  .تمدید می شود 13۹۹به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان سال  22/1۰/1381 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب

به اخذ  نیز براساس این مصوبه، نیاز 13۹۹های مستقیم تا پایان سال قانون مالیات 186تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 

های کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات .گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص  .شودبرای اشخاص حقیقی متوقف می 13۹۹بهمن ماه  1۰مستقیم )وصول مالیات( تا 

باشد نیز با توجه به این مصوبه،  13۹۹لغایت یکم بهمن ماه  13۹۹قانون مالیاتهای مستقیم که در بازه زمانی یکم آذرماه  11۰ماده  حقوقی موضوع

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،  امید علی پارسا  -  ۰4/۰۹/۹۹ایلنا  .تمدید می شود 13۹۹بهمن ماه  15تا تاریخ 
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 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

ارگروه ک ریکف عرضه امکان دارد روز گذشته، دب تیبه شرط رعا یفوالد یهاکرد ،صادرات مانده ورق شرکت بیبازار تصو میستاد تنظ

مجوز صادرات ورق توسط شرکت فوالد  دیو چرخه عرضه و تقاضا، تمد یبازار فوالد ومحصوالت فوالد تیریبازار در حوزه مد میستاد تنظ

وزارت صنعت، معدن و تجارت  عیدر خواست معاون امور معادن و صنا رویت تعهدات کف عرضه را مصوب کرد. پیخوزستان منوط به رعا

، موضوع در جلسه ستاد 13۹۹مرداد  2۰ خیتوسط شرکت فوالد خوزستان در قالب نامه در تار یمجوز صادرات ورق فوالد دیبر تمد یمبن

 یمعدن عیو صنا یمعاونت معدن 13۹۹ بهشتیارد 3۰ خیتار  6۰/65326نامه شماره  دو به استنا یبازار روز گذشته )شنبه( بررس میتنظ

از  یوالدف یهاشد تا مانده تعهد صادرات ورق شرکت بیبه شرکت فوالد خوزستان، تصو ض،یمجوز صادرات ورق عر یبر اعطا یمبن

 سنایگزارش ا  - ۰1/۰۹/۹۹ سنایتعهدات کف عرضه، بالمانع باشد. ا تیجمله فوالد خوزستان به شرط رعا
 
 

 

 

 
 

 

به  ازین ،یارز بانک نیو تام صیدر صف تخص یاساس یاز تمام کاالها یدرصد صیترخ یبازار برا میستاد تنظ میر اساس تصمب

اجزا و قطعات و  ه،یمکلف شد نسبت به تمام مواد اول رانیا یاسالم یگمرک جمهور. ستیعامل ن یهابانک یصدور نامه از سو

درصد بدون کد  ۹۰از کاالها تا سقف  یدرصد صید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخییو تا صیبا تشخ دیملزومات مرتبط با تول

 ای صیکه در صف تخص یاساس یکاالها تمام یمکلف شد برا رانیا یاسالم یاساس گمرک جمهور نیبانک کند. بر ا یریرهگ

 صیوزارتخانه مربوطه اقدام به ترخ دییو تا صیکاالها با تشخ یریفساد پذ لیارز دارند به دل نیبه تام ازیارز هستند و ن نیتام

تن کاال در گمرک و بنادر  ونیلیگذشته اعالم شده بود که حدود هشت م یماه ها در درصد کند. ۹۰کاالها تا سقف  یدرصد

 یاساس ریغ یکاال زانیم نیو برابر هم یاساس یهزار تن کاال 5۰۰و  ونیلیسه م شیب زانیم نیکشور دپو شده است که از ا

 رنایگزارش ا - ۰1/۰۹/۹۹ رنایااست.  یراهبرد یو پروژه ها یدیتول یاقالم مربوط به نهادها نیدرصد ا 8۰است که 

 
 

 

 

 

 
 

تجارت ایران تالش خواهد کرد که از طریق برقراری و ایجاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده را به یکدیگر  سازمان توسعه

اندازی شود و در این راستا با برخی قرار است پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر بین کشوری هم راه متصل کند.

 در صورت گرفته است و در حال حاضر دستورالعملی برای آن در دست تهیه است. از کشورها برای انجام تهاتر مذاکرات اولیه

 شودمی اردو کشور به کاال مقابل، طرف به صادرات مقابل در شود، بدل و رد کشور دو بین پولی اینکه بدون کشوری تهاتر اتاق

 ها وارداتهنگی اقتصادی دولت، یا خود صادرکنندههما ستاد بخشنامه با حاضر حال در .دهند پوشش را یکدیگر دو این تا

دهند و از طریق سامانه جامع تجارت این کار شان را در اختیار واردکنندگان قرار میهای صادراتیدهند یا کوتاژانجام می

در فضای  ها خودشان یکدیگر راها و واردکنندهشود و احتیاج به کار دیگری نیست. چون خیلی از صادرکنندهانجام می

 معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، حمیدزادبوم  _ ۰3/۰۹/۹۹کنند. ایلنا تجاری پیدا می
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 مبارزه با قاچاق( 4
 

پس « عج»با دستور قضایی ، سربازان گمنام امام زمان  ترین محموله دام زنده قاچاق به کشورهای حوزه خلیج فارس توقیف شدبزرگ

ترین محموله دام زنده قاچاق این جزیره، نسبت به توقیف بزرگ "رمچاه"شناسایی یک باند قاچاق سازمان یافته دام در منطقه از 

اقدام کردند.با حضور دادستان عمومی و انقالب قشم در محل و در نتیجه بازرسی انجام شده ، بزرگترین محموله دام زنده قاچاق به 

،  علی صالحی ۰1/۰۹/۹۹رأس دام از نوع گوسفند و بز کشف و ضبط شد. تسنیم  246امل یک هزار و کشورهای حوزه خلیج فارس ،ش

  نهرمزگا استان دادگستری کل رئیس

 

 

 

تشکیل شده در مهرماه  مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای  طرح مبارزه با قاچاق کاال درسطح عرضه 35یک هزار و امسال 

 و امکانات تمام از گیریبهره با هااستان تجارت و معدن صنعت، سازمان بازرسان  زمانی کارشناسان این سازمان ودر این بازه  .است

 واحد هزار یک از بیش برای ، عرضه درسطح کالن و خرد مراکز از مورد  62 و هزار 41 از بازرسی ضمن ، بازرسی امر در موجود ظرفیت

پرونده داده و جهت سیر مراحل قانونی ، پرونده های متشکله در اختیار شعب تعزیرات حکومتی یه تشکیل ناح این از متخلف صنفی

طرح مبارزه با کاالی قاچاق در سطح عرضه به می شود  میلیون ریال برآورد 58۹میانگین ارزش هر پرونده را  .استانها قرار گرفتند

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّف و موظف به ثبت موجودی  .اهد داشتوسیله بازرسان، هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خو

عنوان کاالی قاچاق و ه می باشند، در غیر این صورت، در صورت هر گونه گزارش و یا بازرسی، بجامع انبارها کاالی خود در سامانه 

  س تابش معاون وزیر صمتعبا  -  ۰4/۰۹/۹۹تسنیم  .احتکار محسوب شده و حسب قانون با متخلفین برخورد می شود

 
 

 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 5
 

 

هزار فقره پرونده شده  154هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که منجر به تشکیل  4۰۰میلیون و  2در هفت ماهه امسال 

تعداد  .هزار بازرسی بوده است 3۰۰میلیون و  2ماهه سال گذشته  7های انجام شده از واحدهای صنفی در تعداد بازرسی .است

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

همچنین تخلفات کشف شده در هفت ماهه امسال  .درصدی را در این بخش شاهد بودیم 6.2، افزایش 13۹8مدت مشابه سال 

تعداد تخلفات کشف شده در هفت .درصدی داشته است ۰.1هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش  187.2

هزار فقره  8۹گفتنی است که در هفت ماهه امسال به بیش از  .هزار تخلف بوده است 187( حدود 13۹8ماهه سال گذشته )

 4هزار فقره شکایت( افزایش  86به پارسال )رسیدگی به شکایت مردمی رسیدگی شد که با در نظر گرفتن آمار مدت مشا

 زارش ایلنا به نقل از وزارت صمت - 27/۰8/۹۹ایلنا  .درصدی داشته است
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 یسال گذشته از نظر ارزش مشابهت در هفت ماه امسال نسبت به مدت  الغ یها فرآوردهت و  الشک ،ینیریت عمده شالصادرات محصو

ـادرات غ درصنعت   نیت االمحصو تیداشته است. با توجه به اهم شیدرصد افزا13 یوزندرصد و به لحاظ   5 ـیســبد صـ  یرنفـت

ـاذ   یکشــور، م ـا اتخـ ـوان ـب ـگ در حــوزه مد یها اســتیسـت ـادرات   ــتیریهماهـن ـیغصـ ـر  یرنفـت ـع ـب ـع مواـن و رـف

ـا ـ یســر راه بنگاه هـ ـواد اول از  یصادراـت ـت ـم ـه ورود موـق ـواد اول ــنیتام ــه،یجمـل در  هیو ســرما ینگــینقد  ــه،یـم

ـه عملکردها ـه دلافتیت دست المحصو نیصادرات ا در یترالبا یگردش، ـب ـا تیوجــود ظرف ــلی. ـب ـ  یهـ در بخــش  یخاـل

ـا برنامه رالد ونیلیم6۰۰تا  ریاخ یسال ها درت  المحصو ــنیارزش صادرات ا ــد،یتول ـرا یــزیر بوده است. ـب   نیا لیتکم یـب

ـا، تســه تیظرف ـواد اول لیهـ ـاد  نیو همچن هیورود موقت ـم ـا انعقـ ـارت ترج یتوافق نامه هـ ـا یحــیتجـ ـا بازارهـ   یـب

ـه هــدف  یم هــدف، ـوان ـب ـاردیلیم کیـت ـادرات  الد ـ ـالر صـ  درم کرده بود که  الگمرک اعــ نیاز ا ــشی. پدیرســ انهیسـ

ـال ب ـار ماه نخســت امسـ به  الرهزار د ۹ و  ونیلیم 58به ارزش  یرانیا شکالتو  ینیریانواع ش تن 588هزار و  3۹از  ــشیچهـ

ـ ــنیدر ا ــنیهمچنکشور صادر شده است.  38از  شیب ـازه زماـن ـن  336هــزار و 1۰6 یـب ـواعـت ـازه و  اـن ـان خشــک و ـت ـن

ـا فــریو ت،ییســکویخشــک، ب ــریخم ـا ریو سـ ـر  الغــ یفرآورده هـ ـزون ـب ـه ارزش اـف ر الهزار د883و  ونیلیم۹4ت ـب

ـادرکشــور جهان  53از  شیبه ب ـیات  الو شــک ینیریمقاصد شــ نیتر یشــده اســت. اصل صـ ـا ب ،یراـن ز ا ــشیعــراق ـب

ـتانر، الهــزار د728و  ــونیلیم24 ـر  افغانسـ ـزون ـب ـا اـف و  ونیلیبا هفت م پاکستانر و  الهــزار د174و  ــونیلیم22ـب

  مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزیمحمود بازاری ،   _ ۰1۰۹/۹۹روزنامه عصر اقتصاد  ، ر استالهزارد4۹۹

 

 

 
هزارو  138ای کمتر از دو ماه با رکورد قبلی به میزان و در فاصله ۹۹ماه هرمزگان در آبانرکورد تولید ماهانه تختال فوالد 

 3۹1هزار و  137تن در آبان و  226هزار و  138فوالد هرمزگان به رکورد تولید تختال ماهانه به میزان  تن محقق شد. 226

 تن در آبان 6311ولید روزانه تختال به میزان جاری دست یافت. همچنین در این شرکت رکورد تتن در شهریورماه سال

گری شده در فوالد هرمزگان به جاری به ثبت رسید. رکورد روزانه تعداد ذوب ریختهتن در شهریور ماه سال 6۰24امسال و 

 داقتصاذوب در تیر سال گذشته بوده است روزنامه دنیای  5۰جاری و رکورد قبلی تعداد ماه سالذوب در آبان 51میزان 

 گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان - ۰3/۰۹/۹۹
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علی رغــم اعمال تحریم هــای گســترده و ظالمانــه امریکا علیه صنعــت پتروشــیمی کشــور، خوشــبختانه 

ت الدرصــدی میزان فروش محصــو 12موفــق شــدیم در هفــت ماهــه ابتــدای ســال جــاری بــه افزایش 

شــرکت پتروشیمی پارس نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته دســت یابیــم و ایــن موضــوع در 

ع ســهامداران پتروشــیمی پارس رسیده است، همچنیــن فــروش شــرکت از الســامانه کــدال نیــز بــه اطــ

رشد داشته است.پروپان تولیدی این واحد بــه  درصد نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 2۹لحــاظ مبلغــی نیز 

پتروشــیمی های جم، مرواریــد و...، بوتان تولیــدی بــه پتروشــیمی جــم و...، گســولین تولیدی آن به پتروشیمی 

ت هــزار تن، از شــرک 175نه الهای جم، نوری و... ارسال می شود.خــوراک اتیلــن ایــن واحــد بــه میــزان ســا

درصــد ســهام آن متعلــق بــه پتروشــیمی پــارس اســت، و همچنیــن  5۰پلیمــر آریاساســول کــه 

 شود.های نوری و بوعلی سینا تامین میهزار تن از پتروشیمی 48۰خــوراک بنــزن ایــن واحــد نیــز بــه میزان 

تولیــد اســتایرن منومــر کشــور اســت کــه در آخریــن واحــد تولیدی این مجتمــع بزرگتریــن واحــد 

هکتــار بنــا شــده و یکــی از بزرگ تریــن واحدهــای تولیــدی اســتایرن  5/4زمینــی بــه مســاحت 

هزار تــن اتیل بنزن این واحد از همین شرکت تأمین می  645نه المنومــر در جهــان به شــمار می رود. خوراک ســا

 رییــس امــور مالی شــرکت پتروشــیمی پــارس ، فریــدون امیــری - ۰3/۰۹/۹۹وزنامه عصر اقتصاد شود. ر

 

 

 

 

 

 

 تهاشد کارانالیدرآمد ش شیافزادر یتواند نقش موثر یبرنج م دتولی کنار در که تاس یجانباغل پرورش قارچ از جمله مش

 تیواحد کمپست با ظرف کی است. ارمناسبیقارچ بس دیتول برای بمناس ییآب و هوا طرایش لیدل به نگیال استان باشد،

 13۰و یبه صورت صنعت نیالتن قارچ گ 3537 تیظرف واحد به 11وجود دارد: در حال حاضر نیالسال در گ در هزار تن 5۰

 افراد همه که تاس بیمناس یخانگ پرورش قارچ از جمله مشاغل شود. یم دیتن تول 867 تیبه ظرف یخانگ مشاغلئ واحد

 شود.یکشاورزان م یها خانواده بیمحصول نص نیاز فروش ا یهستند و درآمد خوب میسه دآنتولی در معموال خانواده

 دیولت یقارچ ها کنندگان استان هستند دیتول نیشتریتالش ب فومن، آستارا،ماسال، ،یاملش، رشت، انزل یشهرستان ها

 نالیگده انجام ش یها یزری برنامه باشود.  یصادر م زیکشور ن یاستان ها ریسا استان به یه بربازارهاالوع نیالشده در گ

 ریمد،  پارسافر مهندس - ۰4/۰۹/۹۹روزنامه تجارت د . کن فایا یموثرنقش  ورمحصول درکش نیا دیتول شیتواند در افزا یم

 یامور باغبان
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هزار تن است  466میلیون و  4اساس گزارش های استان ها حدود بر  ۹۹پیش بینی تولید کل میوه های دانه دار در سال 

 است تن هزار 3۰۰  برآورد ذخیره سیب امسال حدود یک میلیون و  .هزار تن آن مربوط به سیب است 12۰میلیون و  4که 

 ذخیره های سیب از تن هزار  74۰سال گذشته حدود   .شود می برآورد گذشته سال  ذخیره  یشتر از میزانب درصد 3 که

بیشترین میزان سیب ذخیره شده در سردخانه های کشور در سال جاری متعلق به استان های آذربایجان  .شد صادر شده

امسال عالوه بر تامین نیاز داخلی با حمایت های  .هزار تن است 32۰هزار تن و آذربایجان شرقی با  75۰غربی با حدود 

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک ،  داراب حسنی  - ۰4/۰۹/۹۹ایلنا  .الزم، صادرات این محصول نیز رونق یابد

 وزارت جهاد کشاورزی

 

 

 

 

میلیارد  85هزار و  23ماه سال جاری با همت و تالش تمامی پرسنل صنعت مس به عدد کل فروش شرکت مس تا پایان آبان

میلیارد تومان بود در حالی که  7۰۰هزار و  22برابر با تومان رسید. به گفته سعدمحمدی کل فروش سال گذشته شرکت مس 

ماه همچنین شرکت ملی مس در آبان .هزار میلیارد تومان شد 23موفق به فروش بیش از  ۹۹ماه سال شرکت مس در هشت

 .درصدی داشته است 127میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  6۰۰هزار و  3موفق به کسب درآمد 

مد شرکت مس برخالف آافزایش در .میلیارد تومان بوده است 16۹2ماه سال گذشته میزان فروش شرکت مس در آبان

های دیگر تنها ناشی از نرخ تسعیر ارز نیست و بخشی از این افزایش درآمد بر پایه افزایش در تولید و بسیاری از شرکت

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، اردشیر سعدمحمدی  -  ۰5/۰۹/۹۹اقتصاد آنالین  .فروش شکل گرفته است
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 6
 

ا ت یگذار هیرماس یدر گردش وطرح ها هیرماس یبرا تیالنرخ سود تسه ییو شکوفا یبر اساس تفاهم نامه با صندوق نو آور

درخواست  دیمنظور با نیا یبرا است. شیسال قابل افزا 7 تاسال و طرح ها   2در گردش تا  هیرماسدرصد کاهش و مدت قرار داد 12

 نییعت بانک صادر شود. یبرا زمالثبت و مجوز   ییو شکوفا یدر سامانه غزال صندوق نوآور انیدانش بن یرکت هاش تیالتسه

انت نامه مض متداولوه بر وثائق  الو ع ردیپذ یانجام م رکت هاش یاعتبار سنج جینتا اساسبر   انیدانش بن یرکت هاش یوثائق برا

دانش  انیرتاز مش کیشود.هر یم رفتهیبانک پذ یاز سو الیر اردیلیم 4۰۰تا سقف  یاستان ییو شکوفا ینو آور یصندوق ها یها

از محل منابع بانک  الیر اردیلیم2۰۰و  یاز محل منابع صندوق توسعه مل تیالتسه الیر اردیلیم2۰۰توانند تا سقف  یم انیبن

 یت هارکشاست که به  یخدمات گریاز د یو واردات یصادرات یرفع تعهدات ارز یبرا یصادرات یرکت هاشبه  ورهکنند.مشا افتیدر

اداره کل  سیرئ ، انیعبد  _۰2/۰۹/۹۹ یشود. روزنامه ابرار اقتصاد یارائه م رانیشعب بانک توسعه صادرات ا قیاز طر انیدانش بن

 رانیبانک توسعه صادرات ا یابیبازار

 

 

قیمت دریافت جمهوری خدمات و تسهیالت ارزان و فناوری ریاست های متقاضی انتقال فناوری از معاونت علمیشرکت

 میعل معاونت فناوری و علم المللیبین تعامالت قیمت یکی از اقدامات جدید مرکزارائه خدمات و تسهیالت ارزان .کنندمی

وری در نظر گرفته شده است. این خدمات به فنا انتقال متقاضی هایشرکت برای که است جمهوریریاست فناوری و

وکار یا تکمیل زنجیره تولید خود، نیاز به انتقال فناوری از خارج از هایی قابل ارائه است که برای گسترش کسبمجموعه

های پژوهش و فناوری ت جمهوری و از طریق یکی از صندوقاین خدمات با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاس .کشور دارند

 یهاصالحیت احراز و توجیهی طرح ارائه ضمن توانند برای دریافت این تسهیالتهای متقاضی میشرکت. اعطا خواهد شد

بر اساس . کنند ارائه را خود خارجی طرف با( انعقاد حال در یا) شده منعقد( قرارداد) نامهموافقت تسهیالت، اخذ عمومی

گزارش - ۰3/۰۹/۹۹شود ایسنا هایی که از داخل قابل تامین هستند، ارائه نمیاعالم معاونت علمی، این خدمات به فناوری

 ایسنا

 

ـه  یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف با حمایت صندوق نوآوری و شــکوفایی موفــق ـب

نه بالغ بر هزار دستگاه شده است.ایــن تکنولوژی الابزار رانش درون چاهی با ظرفیت ســاتولید توپک متورم شــونده و 

 ســابق بــر این در اختیار کشــورهای پیشــرفته بود که به دلیل تحریم امکان واردات آن وجود نداشت. در نتیجه نیاز به

 ت مــا بیش ازالکنیــم و در حــال حاضــر محصو ت ما را بر آن داشــت تا به دانش فنی تولید دســت پیداالاین محصو

ـوط بــه تعمیــر، نگهــداری و  یک سال است که در صنعت نفت استفاده می شود ایــن محصــول در فرایندهــای مرـب

تحریــک چاه هــای نفــت و گاز مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. ایــن ابزارها امــکان انجام عملیات هایــی 

ماننــد تحریــک چــاه، اســیدزنی، تعمیرات سرچاهی و بسیاری از عملیات های دیگر را بدون خارج کردن رشته تولیدی 

ـه مغزی عبــور داده می شوند و پس از رسیدن به عمق موردنظر،  ـوع از پکرهــا از درون لوـل میسر می سازند. ایــن ـن

ـال  _ ۰3/۰۹/۹۹های نفت و گاز را انجام می دهد.روزنامه عصر اقتصاد  متورم شده و عملیات آب بندی لوله جداری چاه جمـ

ـادی، مدیــر عامــل شــرکت توســعه محصــول کیــا صنعــت شــریف ـی هـ  ارغواـن
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بنیان به چهار بخش های دانششرکت .به مرحله تولیدی نوع یک و دو نایل شدند بنیانهزار شرکت دانش 3بیش از 

 4۰۰ و هزار 5 میان از و شوندمی تقسیم "دو نوع نوپای" و "یک نوع نوپای" ،"دو نوع تولیدی" ،"یک نوع تولیدی"

 شرکت عنوان به اندشده موفق بنیاندانش شرکت 6۰۰ و هزار 3 از بیش کنون تا کشور در شده ایجاد بنیاندانش شرکت

بنیان آنها بنیانی تعلق دارد که محصول دانشدانشهای جایگاه اول به شرکت .دو شناسایی شوند و یک نوع تولیدی

ولیدی بنیان تهای مختلف به عنوان شرکت دانشتوانسته است باالترین رده را کسب کند و بر اساس معیارها و شاخص

جمهوری، جایگاه دوم وفناوری ریاستبر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی .نوع یک شناسایی شده است

 گزارش ایسنا - ۰4/۰۹/۹۹ایسنا  .بنیان تولیدی نوع دو تعلق داردهای دانششرکت نیز به

 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 7
 

گرفته  قرار  تیدر اولو یــدیتول یواحدهــا یو ضــرور ــهیاولمواد   صیترخ یمؤثر ارز برا ــصیو تخص ــنیتأم

ـر  صیو تخص نیتأم است. ـ ـرا مؤث ـ ـصیترخی ارز ب ـواد اول ـ ـ ـهیم ـرور ـ ـ ـا  یو ض ـ ـدیتول یواحده در  یـ

 یمختلــف صنعتــ یهــا بخشدر   دیرونــد تول اســتیس نیا یکــه با اجرا اســتقــرار گرفتــه   ــتیاولو

ــا دغدغــه کمتر و   یدالفــو یورق هــا افــتیدر ــانیمتقاض وضــع یخواهد داشت. با بررســ ادامه  یب

 شفاف کــردیت بــا روالمحصــو ــنیا یح عرضــه و تقاضــاالمجوز، اص یفعــال دارا یواحدهــا ییشناســا

روزنامه عصر اقتصاد  .در دســتور کار قرار گرفت یدیتول یواحدها ــازیمــورد ن ــهیمــواد اول ــنیو تأم یســاز

 وزارت صمت ــعیمعــاون امور صنا، یارکــین یصادق یمهــد  - ۰1/۰۹/۹۹
 

 
 .بازگشــت پارس جنوبی، پس از بازســازی بخش آســیب دیده خط لوله دریایی این فاز به مدارتولید 16ســکوی گازی فاز 

سال  16سکوی فاز  شی از خط لوله دریایی این فاز، آبان  سیب دیدگی در بخ از مدار تولید  ۹8پارس جنوبی که به دلیل آ

میلیون فوت  5۰۰و تعویض بخشــی از خط لوله انتقال گاز، روز گذشــته با ظرفیت خارج شــده بود، پس از برنامه بازســازی 

پارس جنوبی در چند نوبت دچار شکستگی و توقف جریان  16خط لوله دریایی فاز  .مکعب دوباره در مدار تولید قرار گرفت

پس از تعویض و انجام تست  ری که سال گذشته دچار آسیب شده بود،تکیلوم 11۰تولید شده بود، بخشی از این خط لوله 

یشـگاه خشـکی، عملیاتی شـد.کار بازسـازی این خط لوله در الهای پیش راه اندازی و راه اندازی، با انتقال مجدد گاز به پا

دستور کار تیمی با مسئولیت مدیریت تولید و عملیات قرار گرفت و مراحل مختلف پروژه تعویض خط از سال گذشته آغاز 

شت  ش سرشد.با پ سکوی فاز تگذا شت روزانه  16ن این چالش ها، خط لوله و  میلیون فوت  5۰۰مطابق برنامه تولید، با بردا

روزنامه ابرار  .روع فصل زمستان وارد چرخه تولید شد تا بخشی از گاز مورد نیاز کشور را تامین کندشمکعب گاز، پیش از 

 سرکت نفت و گاز پارشمدیر تولید و عملیات  ،  علیرضا عبادی  _ ۰2/۰۹/۹۹اقتصادی 
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هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  12در دولت یازدهم و دوازدهم، بیش از 

میلیارد تومان تسهیالت جذب شده  1،6۰۰هزار تراکتور به مردم تحویل و  14، ۹۹ماهه سال  8در  .جذب شده است

ما هم مدافع کشاورزان  .دهندهزار بذرکار به کشاورزان تحویل می 4بذرکار در سال، آالت است و سازندگان ماشین

ل آالت باید معقوکنیم اما افزایش قیمت ماشینآالت کشاورزی حمایت میو تولید هستیم و هم از سازندگان ماشین

شد سیون،  .و منطقی با شین 8۰از طریق خط اعتباری مکانیزا صد قیمت ما صورتدر سهیالت پرداخت آالت به   ت

شینمی آالت کشاورزی تسهیالت دریافت شود و هر کشاورزی که به بانک کشاورزی مراجعه کند، برای دریافت ما

سهیالت پس از  .خواهد کرد سود آن  7تا  5زمان بازپرداخت این ت صوب و متداول  3سال و  سود م صد کمتر از  در

ست شور ا شاورزی .بانکی ک سیون ک سعه مکانیزا سایت مرکز  مرکز تو ستند و  سازمان حمایت با هم در ارتباط ه و 

ست، بنابراین تمام قیمت سازمان ا شاورزی در اختیار این  سیون ک سعه مکانیزا صد تو سازمان ر سط این  ها تو

  ۰5/۰۹/۹۹ایلنا  .دهیموظایف ساختاری ما نظارت بر عرضه است و ما این وظیفه را به نحو احسن انجام می .شودمی

 رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، باسیکامبیز ع

 

 

 
 

 

 


