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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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 مشکالت اصلی های گره بایستمی کند، خنثی هوشمندانه را دشمن های نقشه بتواند، اسالمی نظام آنکه برای حال، 

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

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

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

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

  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
 

 

 فضاي کسب و کاربهبود  (1

 

های اقتصادی، صاحبان مشاغل و کسب ای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از بنگاهبانک مرکزی در بخشنامه

 اعم) دریافتی تسهیالت اقساط بازپرداخت ـالف  .دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا را به شبکه بانکی ابالغ کردو کارهای آسیب

 غیردولتی بخش شده تعطیل و محدود یا دیده آسیب شدت به کارهای و کسب و مشاغل( تسهیالت سایر و الحسنهقرض از

منوط به آن که وفق ضوابط مصوب  است، 13۹۹ سال ماه دی و آذرماه در آن پرداخت موعد که( بخشنامه این ذیل فهرست مطابق)

در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره  ۹8اسفند  1ها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ شورای پول و اعتبار، بدهی آن

 آذرماه زمانی بازه در بخشنامه، این در احصاء مورد کارهای و کسب و مشاغل بـ  .شودبازپرداخت اقساط این تسهیالت منتقل می

 .شوندجاری نمیغیر بدهی دارای اشخاص بر ناظر بانکی هایممنوعیت و هامحدودیت مشمول 13۹۹ سال ماه دی و

 ماه دی و آذرماه زمانی دوره در بخشنامه این در احصاء مورد کارهای و کسب و مشاغل صادره هایچک سررسید چنانچه ـ  ج

 تا طمربو بانک به خود تقاضای تسلیم صورت در شود، پرداخت عدم نامهگواهی صدور و چک برگشت به منجر و باشد 13۹۹ سال

( مکرر الحاقی به قانون صدور 5های مقرر در ماده )ها و محدودیتگشت چک صادره، مشمول ممنوعیتبر تاریخ از پس ماه یک

 ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزیگزارش  – 07/10/۹۹ایرنا  .چک نیستند
 

 

 

 

وکارهای حوزه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا برای کسب .محور استدیده از کرونا، بنگاهوکارهای آسیبکرونایی جدید ویژه کسب تسهیالت

ونقل به بخش حمل .مند شوندنام در سامانه کارا از دریافت تسهیالت بهرهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم فرصت جدیدی ایجاد شد با ثبت

میلیارد 500هزار و 3ونقل مانده ادامه دارد. مبلغ مدنظر برای بخش حملهای باقیشد و اکنون برای پروندهتسهیالت پرداخت میکه از گذشته این 

 ها مشخصهای مربوطه از بنگاهها و واحدهای تولیدی که دستگاهبر اساس لیستی از بنگاه .بینی از قبل بود که درحال پرداخت استتومان پیش

دیده در سه بخش گردشگری، ورزش و فرهنگ، وکارهای آسیباین تسهیالت به کسب .شودها پرداخت مییالت از سوی بانککنند, تسهمی

میلیارد تومان  1700میلیارد تومان و بخش فرهنگ و رسانه  800میلیارد تومان، بخش ورزش  2000گیرد. بخش گردشگری هنر و رسانه تعلق می

 گذاری و توسعه اشتغال وزارتعالءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاست  - 08/10/۹۹تسنیم  .کننددریافت می
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 مدیریت واردات و صادرات( 2
 

شدن مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی مثبت بوده و با فراهم شدن روند اجرایی

 .تجارت الکترونیکی شاهد افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهیم بودها توسط مرکز توسعه تر زیرساختهرچه سریع

وران، صادرات از محل ورود موقت و انتقال کاال به مناطق آزاد و ویژه تاکنون فرآیند اجرایی رفع تعهدات ارزی صادرات مرزنشینان و پیله

ها میسر حرکت در این مسیر، جز با همکاری تمامی بخش .اجرایی خواهد شدوقت اقتصادی نهایی و ابالغ شده و سایر موارد نیز در اسرع

است . روزنامه دنیای شوند ضروری گذاری میساماندهی و مدیریت صادرات کاالهایی که در داخل کشور قیمتهمچنین  نخواهد بود

  نکل سازمان توسعه تجارت ایرامعاون وزیر و رئیس،  حمید زادبوم  - 07/10/۹۹اقتصاد 

 
 

 

 

 

 

 مبارزه با قاچاق( 3
 

 
 

 

 2/ 6میزان قاچاق پوشاک  ۹6های دیگر هم توسعه دادیم در سال ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را توسط ستاد به استان

میلیارد دالر رسیده است واقعیت این است که دربازه زمانی  1/ 8به  ۹8میلیارد دالر بوده که با اقدامات صورت گرفته در سال 

اند اما در هفته آینده تشدید برخورد در سطح واسطه شیوع کرونا تعطیل شدهکارها بهوبسیاری از کسب ۹۹تا آذر  ۹8آذر 

هزار پرونده پوشاک قاچاق با همکاری ضابطان، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات و  21حدود  ۹۹عرضه خواهیم داشت. در سال 

لی، کنندگان داخایم.یکی از مطالبات ما از تولیدرای و محکومیت قطعی معرفی کرده اطالعات سپاه به مراجع قضایی برای اخذ

قانون مبارزه با قاچاق و در فصل پیشگیری اشاره شده که اگر ورود اطالعات صورت نپذیرفت  5گرفتن شناسه کاال است.در ماده 

هایی که زیر نظر خودش است شود و از گلوگاهنمی اقدام قانونی انجام شود اما چرا اقدامات الزم از طریق وزارت صمت اجرا

کند؟ ثبت موجودی، تولید، خرید و فروش باید در سامانه وزارت صمت انجام شود. باید وزارت صمت آن را پیگیری استفاده نمی

ملیات ی کمیته عهاکند. اگر تمام این موارد در سامانه ثبت شود، هرگونه تخلف توسط بازرسان رصد خواهد شد. یکی از فعالیت

قضائیه موضوع فروش برندهای خارجی و اطالعات ستاد، رصد تارنماهای عرضه کاالی قاچاق است و با همکاری دادستانی و قوه

در فضای مجازی را تعیین جرم کردیم و مرتبا این فضا در حال رصد است.از هفته آتی تشدید برخورد با اولویت برندهای محرز 

هایی که توسط کمیته اطالعات، ضابطان در وزارت اطالعات و اطالعات سپاه شناسایی تمامی برند شاپ انجام خواهد شد و با

شود. با مکاتباتی که با استانداران انجام شد مقرر شده تا این طرح توسعه پیدا کند. روزنامه دنیای اقتصاد اند برخورد میشده

 اچاق کاال و ارزسخنگوی ستاد مبارزه با ق، دهقانی نیا  _ 06/10/۹۹
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میلیارد دالر آن قاچاق  6گیرد حدود میلیارد دالر واردات قاچاقی که در سال صورت می 20طبق آخرین اطالعاتی که دارم از 

جلساتی داشتیم و با وزارت صمت و ستاد  .دهددرصد قاچاق کاال را قاچاق پوشاک تشکیل می 30پوشاک است. یعنی حدود 

با قاچاق کاال و ارز این موضوع را مطرح کردیم، در این باره خال قانونی نداریم و در مرحله اجرا و نظارت دچار مشکل مبارزه 

میلیارد دالر  6گیرد حدود میلیارد دالر واردات قاچاقی که در سال صورت می 20هستیم. طبق آخرین اطالعاتی که دارم از 

ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک  .دهدقاچاق کاال را قاچاق پوشاک تشکیل می درصد 30آن قاچاق پوشاک است. یعنی حدود 

ها های دیگر هم توسعه دادیم و با اشاره به اینکه ما بعنوان ستاد، مطالباتی از بازرسین صمت استانرا توسط ستاد به استان

یک فرآیند است و در آن باید استمرار باال ای عمل کنیم بلکه مبارزه با قاچاق ما نباید بصورت نقطه و وزارت صمت داریم

سخنگوی ستاد ، نیا محمدرضا دهقانی  - 07/10/۹۹ایلنا  .بودن ریسک قاچاق در سطح عرضه همچنان و همیشه حفظ شود

 زمبارزه با قاچاق کاال و ار

 
 

 

 

 
 

برای واردکنندگان در نظر گرفته  هایی محدودیت ویژه به و انجام زیادی ایش هالت "تولید جهش" به موسوم الدر س

 بشتابند ما یاری به یراگر مردم نیز در این مس .شده که از جمله آنها، ساماندهی واردات ملوانی و ته لنجی قابل اشاره است

ر د م شده به خرید نپردازند، به طور قطع مثمرثمر خواهد بودالیی با قیمت پایین در یک پیامک اعالاینکه کا صرف به و

 که از طریق این قبیل پیامک ها خریداری می شود، نه تنها کیفیت و خدمات پس از فروش ندارد، بلکه یع اجناسواق

عوامل انتظامی در این مناطق و حوزه ها با  باشد الهمان کا به متعلق محصول روی مارک و برچسب آن تمعلوم نیس

انجام اقدامات انفرادی خیلی تاثیرگذار نیست و کاری که ما در ستاد  .م می شود به شدت برخورد می کنندالمواردی که اع

سیاست گذاری، نظارت  های حوزه در فعالیت انجام با قاچاق کلی اماندهیو ارز انجام می دهیم س الملی مبارزه با قاچاق کا

 و ارز الکا قاچاق با مبارزه ستاد پیشگیری اونمعهندیانی ،  داهللعب - 08/10/۹۹روزنامه تجارت  .و برنامه ریزی است

 
 

 

 

 
 

و ارز طــی  االـای شــبانه روزی مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا قاچــاق کش هالبــا اقدامــات تخصصــی و ت

ی قاچــاق شــامل لوازم خانگــی، الکترونیکی، یدکی، مواد خوراکی، ســوخت، دام الهفتــه گذشــته، انــواع کا

 میلیــارد 406ها و ارز مکشــوفه را بیــش از الکارشناسان، ارزش مجموع کا .ارز در کشور کشف شدســبک و انواع 

متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر  27ریــال بــرآورد کردنــد و در ایــن رابطــه 

و ارز کمــاکان برخــورد قاطعانــه  الکا در حوزه قاچــاق مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی شدند

ســردار محمدرضــا  -  0۹/10/۹۹روزنامه عصر اقتصاد  .بــا دانــه درشت ها و قاچاق سازمان یافته ادامه دارد

  ئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجار مقیمــی
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 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 4
 

 یاسالم رانیشــود، بلکه ا یم نیتام یداخل ازیاز ن یهگمتانه نه تنها بخش قابل توجه یمیاز کارخانه پتروشــ یبا بهره بردار

 خواهد شد. در سال جهش لیتبد انهیدر سطح منطقه و خاورم یپزشک دیبا گر یس ی.ویپ یکنندگان اصل نیاز تام یکیبه 

 دیلو منطقه آماده تو رانیبار در ا نیاول یو برا میهگمتانه هست یمیشرکت پتروش یملاز طرح مهم و  یشاهد بهره بردار دیتول

با مشارکت بخش  وروی ونیلیم 38هگمتانه با صرف مبلغ  یمیبود . شرکت پتروش میاستاندار خواه یپزشک دیبا گر ی.سی.ویپ

 یپزشک دیبه شکل پودر و گرانول با گر ی.سی.ویهزارتُن پ 45ساالنه  دیو با هدف تول یو سهام دار خارج یخصوص ،یدولت

 یآالت داخل نیدرصد سهم ماش 70افزون بر  کیمحصول مهم و استراتژ نیا دیتول یشد. در راستا یاستاندارد بهره بردار

بهره گرفته شده است. روزنامه  یمتخصص داخل یروهایطرح مهم از توان ن نیا یو راهور یراه انداز یبرا نیاستفاده شد همچن

 هگمتانه یمیشــرکت پتروشــ رعاملی، مد یناصر شــمخان  - 06/10/۹۹ ایپو تصاداق

 

 

 

 

 

 

 

میلیون دالر صادرات ایران به چین  2۹2,5دهد که حدود آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال نشان می

در دوره  .تصفیه اختصاص داشته استدرصداز کل صادرات به این کشور( به صدور کاتد و قطعات کاتد از مس  6,6)معادل 

هزار  6هزار تن کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده به چین صادر شده که میانگین قیمت آن هر تن  45,6این گزارش 

و  آهن میلیون دالر شمش 183,3همچنین در هشت ماهه امسال )منتهی به آبان( ایران بالغ بر  .دالر ثبت شده است 414و 

درصد از  4,17دالر ثبت شد و  353هزار تن به چین صادر کرد که میانگین هر تن  504,8فوالد غیر ممزوج به میزان 

کنسانتره روی سولفیدی صادراتی در هشت ماهه امسال به چین میزان  .ساخت خود آن از را صادرات کل به این کشور

دالر را نشان می  361میلیون دالر بود و قیمت میانگین هر تن این ماده معدنی رقم  17,5هزار تن به ارزش  48,4بالغ بر 

 در قالبچین یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی ایران محسوب می شود و کاالهای بخش معدن و صنایع معدنی   .دهد

 گزارش اقتصادآنالین  -  06/10/۹۹اقتصاد آنالین  .خام و فرآوری شده در آن سهم شاخصی دارند
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هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال  612ماه منتهی به پایان آذر ماه امسال حدود  ۹مجموع خطوط ذوب و نورد در 

هزار تن مقاطع نوردی،  321ثبت رکوردهای جدید در خطوط تولیدی این مجتمع با تولید  .کرددرصدی را ثبت  56قبل رشد 

هزار تن که  2۹0هزارتن شمش در ذوب شاهین، مجموع تولید شمش در دو واحد ذوب و ریخته گری به میزان  185تولید 

سالی که جهش تولید نامگذاری شده، این  هزار تن در 612همه از بدو تاسیس بی سابقه بوده و در نهایت ثبت رکورد تولید 

درصدی صادرات  50بر اساس پیش بینی ها و برنامه ریزی های انجام شده، رشد  .شعار را به معنای واقعی محقق کرده است

هزارتن صادرات را داشته  45ماه سال توانستیم بیش از  ۹هزارتن صادرات بود، در  31نسبت به سال قبل که در مجموع 

همچنین قراردادهای خوبی نیز با بازارهای هدف از جمله   .ه این میزان تا پایان سال روندی صعودی خواهد داشتباشیم ک

 صادرات تسهیل امر در دولت بیشتر حمایت خواستار  در کشور عراق منعقد شده که در حال اجرایی شدن است؛ از این رو

 مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب ، بابک علیزاد شهیر -  07/10/۹۹اقتصادآنالین  .هستیم

 
 

 

 

 

میلیارد دالر بوده  110، حدود ۹۹تا شهریور سال  ۹2مجموع درآمد پتروشیمی از محل صادرات و فروش داخلی از سال    

دهنده باالیندگی و حرکت اما بسیاری از محصوالت این صنعت به مدت سه ماه پیش فروش شده است که نشان .است

که مدیران این صنعت با علم و تدبیر و رصد به این نقطه رسیده اند و این در حالی است که در بقیه صنایع  ارزشمند است

 ۹۹ سال در تن میلیون 85 به میلیون تن سال گذشته 68کشور رشد چندانی نداریم اما در صنعت پتروشیمی ظرفیت از 

ر به بهره دیگ طرح 12 نیز 1400 سال در میلیون تن افتتاح خواهد شد،  17طرح پتروشیمی با ظرفیت  10امسال  .رسدمی

ایرنا    .درصد افزایش داشتیم 8,2در تولید و صادرات نه تنها توقف نداشتیم که پیشرفت هم ثبت شده و    .برداری می رسد

 نفی کارفرمایی پتروشیمیبیر کل انجمن صد،  احمد مهدوی ابهری  -  07/10/۹۹
 

 

 

 

 

 

میلیارد دالری به افغانستان  1,2بررسی آمار صادرات غیرنفتی کشور گویای آن است که در هشت ماهه امسال صادرات 

هشت در  .میلیون دالر به خود اختصاص داد 70های آهنی یا فوالدی باالترین سهم را با رقم بیش از انجام شد که میله

 میلیون دالر به 72,6های آهنی یا فوالدی به ارزش افزون بر هزار تن میله 177,7)منتهی به آبان( بیش از ماهه امسال 

درصد از صادرات به این کشور  6دالر بود و در مجموع سهم بیش از  408افغانستان صادر شد که میانگین قیمت هر تن 

آن است که تنوع اقالم صادراتی ایران به افغانستان در مقایسه های اتاق بازرگانی تهران گویای بررسی .را از آن خود کرد

 5۹,6 حدود سهم افغانستان به ایران کاالی نخست صادرات غیرنفتی 50با کشورهای دیگر به مراتب بیشتر است و 

ور صادر میلیون دالر به این کش 7,8هزار تن مصنوعات از آهن و فوالد به ارزش  ۹,4در هشت ماهه امسال  .دارند درصدی

 گزارش ایرنا -  07/10/۹۹ایرنا  .دالر ثبت شده است 800شد که میانگین قیمت هر تن 
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رصد تجهیــزات این فاز از شــرکت های د 71راه اندازی شد  م به دســت متخصصان داخلیالفاز دوم پتروشــیمی ای

روزهای آینده با فرمان رئیس جمهوری گشایش می مگاپروژه بیدبلنــد خلیج فارس هــم در   .داخلی تأمین شده است

 یشگاه گازی دریافت میالم را با طرح تولید اتیلن از گازها و میعانات گازی که از پاالامروز زنجیره پتروشــیمی ای .یابد

 عملیات نصب، پیش راه انــدازی و راه اندازی فاز دوم .کند و واحد گوگردزدایی به بهره برداری رسمی می رسند

م بدون حضور کارشناســان و شــرکت های خارجی و به همت شــرکت های ایرانی انجام شده الپتروشــیمی ایــ

م در پایین دســت این مجتمع در حال اجراست که الطرح تولید پلی پروپیلن از پروپیلن تولیدی پتروشیمی ای اســت،

، جعفر ربیعی  - 07/10/۹۹روزنامه اقتصاد پویا  .کرد درصد پیشرفت دارد و محصول بسیار با ارزشی تولید خواهد 52

 مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

 

 

اند.در این درصد افزایش تولید داشته 100سنجی با پارسال بیش از واحد بزرگ تولیدی از ابتدای امسال تاکنون در هم 106

  انددرصد رشد تولید داشته 20شرکت بیش از  335و در مجموع  درصد رشد تولید داشته 50شرکت بزرگ بیش از  86مدت 

 ریبندی اعتبااین واحدها در صنایع مختلف چون فوالد و محصوالت فوالدی، لوازم خانگی، صنایع دارویی و غیره استرتبه

بورس و اوراق  ها به عنوان روشی کارا برای تسهیل رکن ضامن در انتشار اوراق بدهی، توسط هیات مدیره سازمانشرکت

هزار دستگاه و رشد  543بهادار مصوب و عملیاتی شده است.در هشت ماهه امسال انواع خودرو سواری با تولید نزدیک به 

درصدی ، فوالد خام با بیش  ۹هزار تن با افزایش  1۹2درصدی، کاتد مس  61هزار دستگاه با رشد  7۹7درصدی، تلویزیون  21

درصدی و الستیک خودرو با تولید  15میلیون تن و رشد  48ز هشت درصدی، سیمان با تولید میلیون تن و رشد بیش ا 1۹از 

 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،سعید زرندی - 0۹/10/۹۹ایرنا  درصدی داشته است. 25هزار تن با رشد  178

 
 

 

 

 

 ۹5محصوالت کشاورزی باغداران پسته از بر خالف سایر افزایش دو برابری داشته است  ماه اخیر 3صادارت پسته طی 

امسال در بخش تولید و بازار صادراتی، سال زراعی خوبی برای پسته   .برنددرصد از بهای صادراتی محصول خود منفعت می

ماه  3در .  مایهبود کشور بوده است. از آغاز سال زراعی پسته در مهرماه تا پایان آذرماه شاهد رونق کم نظیر صادرات پسته

ماهه ابتدایی سال زراعی گذشته  3برابر میزان صادرات در  2این مقدار  ایمهزار تن پسته شده ۹0گذشته موفق به صادرات 

در حال حاضر هر کیلوگرم پسته   میلیون دالر عنوان کرد 540ماه را بیش از  3ارزش صادراتی پسته در این  .پسته است

 رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران، محمد صالحی - 10/10/۹۹ایلنا  .ی شوددالر معامله م 6ایران در بازار جهانی 
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 5
 

های دانش بنیان با نیروهای متخصص خود به دانش فنی ساخت قطعات مرتبط با حوزه ریلی دست یافت و طراحی و یکی از شرکت

امیر  .های باری لبه کوتاه و لبه بلند از جمله محصوالت این مجموعه استمترو، واگن تولید انواع خودروی ریلی، ریل باس، واگن

بنیان طراحی و تولید انواع خودروی ریلی، ریل باس، واگن در این شرکت دانش :بنیان گفتاسالمی، مدیرعامل این شرکت دانش

تور داری ناوگان را در دست قطعات و اجزاء واگن، تعمیرات و نگههای باری لبه کوتاه و لبه بلند، طراحی و تولید بوژی، ساخمترو، واگن

ست اندازی، تست بارگذاری، بوژی، تست باران، تتعمیرات واگن، تعمیرات لوکوموتیو، تعمیرات بوژی، تست توزین، تست راهم  کار داری

سازی و آنالیز از جمله بعدی و شبیه 3استاتیک بدنه، امکان سنجی، طراحی و مشاوره ناوگان ریلی، طراحی جوش، مدل سازی 

 گزارش ایسنا  - 07/10/۹۹ایسنا  .خدمات ارائه شده در شرکت ما است

 

 

 

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تحت پوشش مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ساخت دستگاه تولید ماده 

سید یاسر حسینی در این باره گفت: دستگاه تولید ماده ضدعفونی؛ یک مهندس  .ضدعفونی برای اولین بار در ایران خبر داد

دستگاه خانگی، صنعتی و بیمارستانی است که با استفاده از آب و نمک مواد ضدعفونی کننده می سازد و در اختیار افراد قرار می 

ه وی دست و سطوح قابل استفاداین دستگاه دوستدار محیط زیست و در سه بخش ضدعفونی کننده مواد غذایی، شست و ش.دهد

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: این دستگاه در ایران .است و تمامی مجوزها و استانداردهای ملی و بین المللی را دارد

درصد قابلیت  ۹۹/۹۹وی اعالم کرد: این دستگاه تا .مشابهی ندارد و با استفاده از مهندسی معکوس، بومی سازی شده است

ایی دارد و برای از بین بردن کرونا ویروس هم مورد تایید است. این دستگاه از نظر هزینه و تولید ماده ضدعفونی بسیار میکروب زد

ایسنا  .مقرون به صرفه است. همچنین حمل آسان، عدم حساسیت و ایمنی برای انسان از دیگر ویژگی های آن محسوب می شوند

 گزارش ایسنا   -  07/10/۹۹
 

 

 

های دانش بنیان راه اندازی های صادراتی برای شرکتصندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری واحد مشارکت در پروژهاز سوی 

گذاری در حوزه صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری، نهاد تامین مالی است که با هدف توسعه خدمات مالی و سرمایه .شد

 .جمهوری ایجاد شده استی پیشرفته با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاستهابنیان و انتقال فناوریصادرات محصوالت دانش

های ملی، برخی از خدماتی این صندوق است، ضمن های بالعوض و حمایت از پاویونگذاری، ضمانت نامه، کمکتسهیالت سرمایه

بر اساس  .های بازرگانی صادراتی استآنکه در جدیدترین خدمت خود با راه اندازی واحد مشارکت مدنی آماده مشارکت در پروژه

اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، در این طرح با تامین مالی از سوی صندوق، تولید و صادرات محصول 

شود. همچنین در صورت تمایل شرکت، انجام بنیان و خالق انجام شده و سود حاصله از مشارکت تقسیم میتوسط شرکت دانش

 گزارش ایسنا  -  07/10/۹۹ایسنا  .ت مدیریت صادرات توسط کارگزاران صادراتی صندوق انجام خواهد شدعملیا
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ش های دانبنیان و فناور در دبیرخانه جهش تولید شرکتهای دانشروی شرکتها و موانع پیشفراخوان دریافت معضالت، چالش

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری و مشارکت وزارت علوم،  د .اعالم شبیان و فناور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

ها و آوری معضالت، چالشتحقیقات و فناوری و با هدف ارتقای سطح تولید داخلی کشور در سال جهش تولید، تصمیم به جمع

حاکم بر کشور و نیاز کشور به افزایش تولیدات با توجه به شرایط کلی  .بنیان و فناور کرده استهای دانشروی شرکتموانع پیش

جهش در تولید را .به نام جهش تولید نامگذاری شد 13۹۹ها و منابع داخلی سال داخلی و تأمین نیازهای کشور توسط شرکت

رعت س سازی فرآیندهای داخلی و بهبود کیفیت تولیدات با حداکثرهای تولید با بهینههای حوزهماندگیتوان جبران عقبمی

ممکن در حداقل زمان ممکن دانست. در این راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به همراه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

بنیان و فناور های دانشیکی از وظایف دبیرخانه جهش تولید شرکت. اندازی دبیرخانه جهش تولید اقدام کرده استنسبت به راه

بنیان و فناور و رایزنی با های دانشروی شرکتها و موانع پیشفناوری شناسایی معضالت، چالشوزارت علوم، تحقیقات و 

ها و موانع تا حد امکان است، به همین منظور این دبیرخانه تصمیم به شدن این چالشهای مرتبط جهت برطرفها و ارگانسازمان

بنیان های دانشدر همین راستا، شرکت .بنیان و فناور کرده استهای دانشروی شرکتها و موانع پیشآوری معضالت، چالشجمع

توانند از طریق پرکردن فرم و بارگذاری های سراسر کشور میهای علم و فناوری، مراکز رشد و پژوهشگاهو فناور مستقر در پارک

 گزارش ایسنا - 0۹/10/۹۹ماه اقدام کنند.ایسنا روی خود تا پایان دیها و موانع پیشآن نسبت به اعالم چالش
 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 6
 

 ای گرفت و در چند وقتهای جدید ستاد اقتصادی دولت، تولید جان دوبارهبا تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی در پی ابالغیه

شته 20بنگاه تولیدی با ارزش افزوده باال بیش از  330اخیر  شد تولید دا صد ر صادی دولت، ابالغیه .انددر ستاد اقت های جدید 

ستفاده از تامین مواد اولیه از طریق  ست و این واحدها با ا شکالت واحدهای تولیدی را برای تامین مواد اولیه کاهش داده ا م

ز ارز شرایط برای تامین مواد اولیه بخش تولید تسهیل شده است، استفاده ا .واردات در مقابل صادرات به نتایج خوبی رسیدند

 .اشخاص، ارز متقاضی و واردات در مقابل صادرات خود و دیگران این تسهیل را در شرایط سخت تحریمی را فراهم آورده است

ست سامانه نیما رو به افزایش ا صیص و تامین ارز در  ست، زیرا تخ   .مراجعات واحدهای تولیدی برای تامین ارز کاهش یافته ا

ر های مالی را در این حوزه مستقبندی مبتنی بر صورتنظام سهمیه اندیی که با کمبود مواجهدرخصوص تامین مواد اولیه کاالها

سهیل یابد ست و واردات برای این کاالها باید ت ستم ا سی  - 07/10/۹۹ایرنا  .کردیم که برای توزیع عادالنه مواد اولیه بهترین 

 تجارتمعاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و ،  مهدی صادقی نیارکی
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 به نما و تزئینی نگهزار معدن س یک تبازگشوچک مقیاس می تواند موجب ک معادن ازینوس و احیا طرح دقیق رایاج

پیاده سازی طرح احیا و نوسازی معادن کوچک مقیاس یکی از بهترین برنامه های دولت در   .شود صادرات و تولید چرخه

میلیون  200واحد فرآوری سنگ با توان سالیانه  500هزار و  6امروز در سطح کشور بیش از  دشو می وببخش معادن محس

درصد سنگ تزئینی و نما  30میلیون مترمربع انجام و در واقع نزدیک به  70 وجود دارد، اما اکنون تولید در سطح مترمربع

داد، زیرا  (آهن، مس و غیره )سنگ فلزی حوزه به را غیرفعال معادن ازیوزارت صنعت، اولویت فعال س .فرآوری می شود

هم  معدن راکد در این ارتباط فعال شدند 60تا  50حدود  ۹7خریداران آماده پیش خرید این مواد معدنی بودند و از سال 

 صنعت وزیر فرمان ،بنابر ۹7 الزمان با شکل گیری شورای هماهنگی و مشورتی احیای معادن غیرفعال کوچک مقیاس در س

 10/10/۹۹روزنامه تجارت  ت به مدار تولید بازگردند. الن عارضه یابی شده و با رفع مشکمعد 200سالیانه نزدیک به  بود مقرر

 ایران سنگ انجمن رکلدبی، احمد شریفی  -

 
سال یک ۹در  شتیم که به  50هزار و ماهه ام صوب دا سهیالت م شده یا در مراحل پرداخت  57میلیارد ریال ت شرکت پرداخت 

ست.این آمار معادل عملکرد  ست و پیش بینی می 12ا صندوق ا سال  شد ماهه پار سال ر صدی در  35تا  30شود تا پایان  در

میلیارد ریال تسهیالت از سوی صندوق در اختیار  200ی اطالعات، حدود همسنجی با پارسال داشته باشیم.فقط در حوزه فناور

سهیالت را دریافت کردند.وی پیشها قرار گرفت و پس از آن گروه های الکترونیک و نانو الیافشرکت شترین ت نی کرد: بیها بی

سپرده ها و تسهیالت ارزان قیمت و درصد افزایش داشته باشد که از محل سود  100تا  ۹0درآمدهای شرکت بین  1400برای سال 

کنند که توان پوشش خدمات برای حدود شرکت به صندوق مراجعه می 250تا  200زودبازده امکان پذیر خواهد شدسالیانه بین 

هزار میلیارد ریال نیاز داریم. حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و  70ها شرکت را داریم و برای پوشش همه درخواست 100

امه، نعاونی در زمینه تحقیقات و توســعه صــنایع پیشــرفته با اعطای تســهیالت مالی با نر، ترجیحی، صــدور انواع ضــمانتت

ست. ایرنا سرمایه صندوق ا سی، از جمله خدمات این  شنا ستقیم و ارائه خدمات کار ضا  - 08/10/۹۹گذاری خطرپذیر غیرم ر

 (صنایع پیشرفته )صحا پورمدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعهنقی

 
اکثر منابع  .پرداخت کرده ایم اردبیل  ن اقتصادی استانالت به فعاالمیلیارد ریال تسهی 560طی سال جاری بیش از هزار و

ت در حوزه صنعت و ال، پرداخت تسهی ۹6این بانک در توسعه شهرک های صنعتی و صنایع استان صرف شــده و از سال 

ت در حمایت از واحدهای المیلیارد ریال تسهی 560داشته و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و معدن یک رشد صعودی 

میلیارد ریال(از محل رونق تولید به  230در سه سال گذشته نیز به ترتیب  .صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است

سعه ملی به میزان  116میزان  صندوق تو سال میلی 115میلیارد ریال و از محل   240و همچنین یکهزار و  ۹6ارد ریال ) در 

ـامل  ـ ـعبه ،  22میلیارد ریال(ش ـ  360میلیارد ریال از منابع داخلی ستاد و  658میلیارد ریال از محل منابع داخلی ش

یارد ریال ( میل 60و دو هزار و  ۹7میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی ) در سال  200ملیارد ریال از منابع رونق تولید و 

ــره  ــعب به میزان -میلیارد ریال و از محل منابع داخلی 450به میزان  18از محل بند الف تبص میلیارد ریال و از محل  10ش

ـعه ملی به میزان  600ستاد به میزان -منابع داخلی ـ میلیارد ریال و از محل  ۹۹0میلیارد ریال و از محل منابع صندوق توس

شده به  سال  13میزان منابع وجوه اداره  ستان  ۹8میلیارد ریال) در  صنعتگران و کارآفرینان ا صنعت و معدن به  در بخش 

 مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل  ،احمد عالمه  -  0۹/10/۹۹روزنامه اقتصاد پویا  .ت اعطا گردیده استالتسهی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


