
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 در سال رهبر معظم انقالبهاي رصد توصيه

 " توليد جهش "

 (36) 

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

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

 نژاد ییوفا محبوبه پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 
1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                        عنـــوان 

 

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

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

 4 ....................................................................................................  ود فضاي کسب و کارببه -1

 5 ................................................................................................  مدیریت واردات و صادرات-2

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

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

 10 ...........................................................................................  توليد مبتنی بر دانش و فناوري-5

 11 .........................................................................................  توليدکنندگانتشویق و حمایت از -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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_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*

 

 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 هایتحریم 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

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

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

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

 .است تولید رونق از فراتر مرحله یک که تولید جهش گفت توان می رویکرد این به .گردد تثبیت جهان و
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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
 

 

 

 کسب و کار بهبود فضاي (1

 

ما در زمینه کسب و کار تورم مقرراتی  ر مقررات دست و پا گیر استتنیازمند جلوگیری از تورم بیش بهبود و رونق کسب و کار،

داریم و هرچه این رویه محدود شود، مردم بدون مراجعه به دستگاه های اجرایی می توانند در رونق کسب وکار خود اقدامات 

افزایش  تعدد قوانین و بخشنامه های زیاد در مسیر رونق کسب و کار مشکالت زیادی را به وجود می آورد .مناسبی را انجام دهند

یی که تولید می شود با توزیع آن الزنجیره کا .وری، فرآیند تولید را نیز مختل می کندرضر مقررات و صدور بخشنامه های غی

ت فضای کسب وکار آسان کند، زمینه های بهبود و رونق کسب و توسط صنوف مختلف تکمیل می شود و هرچه ضوابط و مقررا

رییس مرکز ملی پایش و بهبود ،  علی فیروزی - 30/09/99روزنامه ابرار اقتصادی  .کار در کشور بیش از پیش تقویت می شود

 فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی
 

 

 

 

وکارها تجمیع و بر اساس آن، تسهیالت دولت به دیده از کسباقتصادی آسیببا کمک بخش خصوصی، بانک اطالعاتی فعاالن 

وکارهای در تعامل ویژه کسب)به وکارهای اقتصادیکسب 1399پایان سال  شود حداقل تابینی میپیش .شود می کارها اعطاوکسب

در راستای  رو باشند،ای روبهانسانی با مشکالت عدیدههای تولید، عرضه و تقاضا، درآمدزایی و حفظ نیروی بیشتر با افراد جامعه( در بخش

وکارهای های حمایتی مشخصی، برای کسبکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، ضروری است دولت برنامهوصیانت اقتصادی از کسب

گذاری دولت برای کاهش توضیح سیاستهای اتاق ایران همچنین با مرکز پژوهش .را اجرایی کند 1399پایان سال  آسیب دیده، حداقل تا

ان، بهبود مین اجتماعی کارفرمایوکارها و تسهیالت و اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیات، بیمه تاتبعات اقتصادی شیوع کرونا بر کسب

تسهیل قراردادها،  های حقوقی وکارها، حمایتوها و عوارض سربار کسبوکارها، کاهش هزینهمین مالی و سرمایه در گردش کسبتا

در احکام  به ملزومات بهداشتی، به ارائه پیشنهادهایی واحدهای اقتصادی های فناوری و تجارت الکترونیک و دسترسیتوسعه ظرفیت

 جمهوریهای اقتصادی معاونت اقتصادی ریاستامیر باقری، معاون سیاست  -  03/10/99اقتصاد آنالین  .پردازدمی 1400بودجه 
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 مدیریت واردات و صادرات( 2
 

شامل مواد اولیه تایید شده و بیشترین کاالهای وارد شده نیز تهران های ثبت سفارش استان درصد پرونده 74تاکنون نزدیک به 

 تا 1397 سال ماه آذر 25از  .واحدهای تولیدی، کاالهای اساسی و اولویت دار و تجهیزات و ماشین آالت واحدهای صنعتی بوده است

 و تایید فقره هزار 110 بر بالغ تعداد این از که شده وارد تهران استان صمت سازمان کارتابل به سفارش ثبت پرونده هزار 149 بر بالغ کنون

بیشترین کاالهای وارد شده شامل مواد اولیه واحدهای  .است کارشناسی نظر اعالم و بررسی درحال مابقی و شده رد فقره هزار 36

سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد سامانه  .تولیدی، کاالهای اساسی و اولویت دار و تجهیزات و ماشین آالت واحدهای صنعتی بوده است

با اجرای این روند عالوه بر  .بازرگانان درحوزه تجارت خارجی و فعاالن اقتصادی درحوزه تجارت داخلی طراحی شده استواحد برای 

رئیس سازمان ،  صادقی ...یدا – 30/09/99ایسنا  .مدیریت زنجیره تولید وتامین کاال در کشور، موجب کاهش پدیده قاچاق نیز شود

 هرانمعدن و تجارت )صمت( استان ت صنعت،
 
 

 

 

 

 

 

 

های منتشرشده مجموع صادرات ایران به کشور جهان معرفی شدند. براساس داده 20کاالهای منتخب صادراتی ایران به 

میلیون دالر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در  300میلیارد و 13برابر با  99کشور مزبور در هشت ماه نخست سال  20

است. در بین کشورهای مختلف، بیشترین رشد ارزش صادراتی ایران مربوط  درصد کاهش داشته 14سال گذشته حدود 

 به کشورهای تاجیکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان است و بیشترین کاهش ارزش صادرات در این مدت به کشورهای

کشورهای بعد از چین، در میان کشورهای همسایه،  .عربستان سعودی، گرجستان، لبنان و ترکمنستان اختصاص دارد

اند. عالوه بر عراق، امارات و ترکیه، بیشترین سهم را ارزش صادرات کاالی بدون نفت خام ایران طی مدت مذکور داشته

میلیون دالر کاالی بدون احتساب نفت خام نیز به ترتیب  610میلیارد دالر و حدود  5/ 3، تقریبا 1399ماهه  8این، طی 

 .انددرصد کاهش داشته 38درصد و  21، تقریبا 1398نسبت به مدت مشابه سال به کشورهای چین و هند صادر شده که 

  گزارش دنیای اقتصاد  - 01/10/99روزنامه دنیای اقتصاد 
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مورد نیاز  ای و قطعات و تجهیزاتبنا داریم در یک برنامه سه ساله، هشت میلیارد دالر از واردات مواد اولیه، مواد واسطه 

 1398 سال در بار اولین برای که ما هایبرنامه مهمترین از یکی .کاهش دهیم "ساخت داخل"صنایع کشور را با نهضت 

عریف کردیم، نهضت ساخت داخل است که بر اساس آن برنامه داریم ظرف مدت سه سال هشت میلیارد دالر از ت را آن

میلیارد دالری مواد اولیه،  20این هشت میلیارد دالر، بخشی از واردات . واردات کشور را با تولیدات داخل کاهش دهیم

میلیون دالر بود  50سهم استان کرمانشاه برای امسال  .ای، قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور استمواد واسطه

ر جایگزین واردات، عمدتا میلیون دال 120این . میلیون دالر محقق شده است 120که تا کنون بسیار بیشتر و نزدیک به 

توجهی از آن نیز مربوط به همین کارخانه قوطی سازی  ها و بخش قابلدر بخش قطعات خودرو، جعبه فرمان، کاتالیست

سازی دو هزار واحد صنعتی  یکی دیگر از راهبردهای مهم وزارت صمت خصوصا در سال جهش تولید فعال.زمزم است

واحد صنعتی  55ر واحد راکدی که داریم عنوان کرد سهم استان کرمانشاه از این تعداد هزا 10راکد و نیمه فعال از مجموع 

 - 02/10/99اند ایسنا واحد صنعتی به فعالیت مجدد برگشته 28واحد معدنی و  22و معدنی است که خوشبختانه تاکنون 

 معاون امور صنایع وزارت صمت ،صادقی نیارکیمهدی ، 

 
 

 
 

های المهلت ورود کا-1 :غ شده استالبه کشور به صورت زیر اب البانک مرکزی مهلت مقرر برای ورود کادر بخشنامه جدید 

به  الر از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کاالریال به ازا هر د 42000وری مشمول دریافت ارز رسمی معادل راساسی و ض

که نیاز به طول دوره ساخت دارند،  دتجهیزات خطوط تولی ت والمهلت ورود ماشین آ-2 .ماه تعیین می شود 3ر ثمدت حداک

روط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت شم

م از مواد ها، اعالمهلت ورود سایر کا-3.می شود الماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کا 18ر ثصنعت، معدن و تجارت حداک

رای ب الهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...از زمان تأمین ارز تا ترخیص کاالاولیه تولید، کا

برای حواله های  المهلت ورود کا-4 .ماه تعیین می شود 8ماه و برای واحدهای تولیدی حداکرث  6ر ثواحدهای تجاری حداک

ر به اندازه مهلت های مقرر در این ثه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکغ این نامالارزی قبل از اب

و ارائه پروانه گمرکی، زمان  النامه محدود می شود و برای آن دسته از حواله های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کا

غ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد الف است ضمن ابری از مهلت های فوق الذکر باقی مانده است. آن بانک مکلتکم

غ موضوع به واردکننده و اخذ تعهد از وی الدر مهلت باقی مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن اب الاز وی جهت ترخیص کا

پایانی این بخشنامه در بخش   .زم به عمل آوردالدر مهلت باقی مانده، متعاقبا پیگیری موضوع اقدامات ال جهت ترخیص کا

به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب  الرف ارزهای انتقال یافته برای ورد کاصآمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه م

ریع تر سرل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی ربط معمول و اقدامات الزم جهت ورود هرچه تدقیقی برای کن

 .اکان به قوت خود باقی استمکشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً قبلی کبه داخل سایر مقررات  الکا

  گزارش ابرار اقتصادی – 03/10/99روزنامه ابرار اقتصادی 
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 حمید زادبوم با بیان این خبر اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان سازمان توسعه تجارت ایران،

بانک مرکزی ایران، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مقرر شد 

اند، با مراجعه به به بعد نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده 97فروردین  22صادرکنندگانی که از تاریخ 

فتر صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی کننده کاال، اطالعات را به دگمرکات ورود موقت

رئیس کمیته اقدام ارزی  . میزان تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود

براساس ابالغیه  ماه اعالم کرد و افزود:کننده را پایان دیآخرین مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقت

مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت ، مهلت بهره99ماه مورخ اول دی

 گزارش ایلنا -  03/10/99ایلنا  .برای آنان، تا پایان سال جاری تمدید شده است
 

 

 مبارزه با قاچاق( 3
 

 
 

 

ماه امسال دوباره پیگیری خواهد شد. طبق قاچاق در بازار پوشاک از روز پانزدهم دیبعد از یک دوره وقفه، سیاست مبارزه با 

تر خواهد با قاچاق پوشاک تشکیل شده و در تهران نیز برخورد جدی های مقابلهول در این زمینه، تیمئاعالم یکی از مقامات مس

دادیم. در فاز اول به دلیل اینکه نیاز بود سامانه مربوطه طرح پوشاک مبتنی بر شناسه کاال و رهگیری را انجام  97در سال  .بود

برخالف آنچه  آوری شدشدند از سطح شهر جمعتکمیل شود، برندهایی مانند نایک و آدیداس که قاچاق محرز محسوب می

ف کرده است، گویند که ستاد مبارزه با قاچاق طرح مبارزه با برندهای محرز قاچاق پوشاک را آبان ماه سال گذشته متوقمی

فروختند، برخورد الزم انجام هایی که برند قاچاق میهای مختلف با فروشگاههایی داریم که در زمان کرونا و در استانگزارش

در حال حاضر، چند برندشاپ در تهران هستند که به فروش کاالی قاچاق مبادرت  .شده و در تهران هم چند مرکز تعطیل شدند

روزنامه دنیای  .ای ما تشکیل شده و برخوردها را آغاز کردیم و در تهران هم برخورد جدی خواهیم داشتههای مقابلدارند. تیم

 یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله با قاچاق کاال و ارز  - 01/10/99اقتصاد 

 
 

 

 
 

میزان قاچاق  98میزان کشفیات قاچاق در سال میلیون راس دام زنده در کشور وجود دارد و براساس  70تا  65نزدیک به 

با توجه به تدابیر صورت گرفته در   .هزار راس دام بوده است 99ماهه امسال نیز حدود  7هزار راس دام و در  60دام حدود 

با توجه به  .ریزی کردایم، لذا شاید بتوان برای صادرات آن برنامهبخش تولید دام اکنون به تولید درون زا و برون گرا رسیده

ها و همچنین دستورالعملی که با همکاری و محوریت ستاد مبارزه با قاچاق دام برای خرید، فروش و فراهم شدن زیرساخت

براین اساس اکنون دام از مبدا به هر   .حمل و نقل دام مصوب و ابالغ شده این زنجیره کامال هویت دار و قابل رصد است

شود، ضمن اینکه باید برای حمل آن مجوز وجود داشته باشد و لذا امکان رصد و ی میکند شناسایمقصدی که حرکت می

، نیاحمیدرضا دهقانی -  03/10/99فارس   .پایش دام در کشور بیشتر شده در حالی که چنین امکانی قبال وجود نداشت

  سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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 محورتوليد رقابت پذیر و صادرات ( 4
 

ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت  8خاطر تحریم و کرونا داشتیم، میزان صادرات در ه تی که در سال جاری بالبا همه مشک

ری داشته ایم که خود معادل این است تهزار تن صادرات بیش 850یعنی  .درصد افزایش صادرات داشته است 7مشابه سال قبل 

ت پت در الدر زمینه تولید پلیمرها، پی.وی.سی، ای.پی.وی.سی، محصو ضردر حال حا .کنیمکه یک مجتمع جدید احداث 

مونه آن چادر مشکی بود که تاکنون از کره و ژاپن وارد می شد، همچنین برای اولین بار مواد اولیه نرایط خوبی هستیم، یک ش

ان کیفیت مخودروسازان نیز رسیده است، ضمن اینکه با هت لوازم ماشین و خانگی در ایران تولید شود و به تائید التولید محصو

رکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس ملزم شاکنون  .عرضه و خرید و فروش می شود المحصول وارداتی در بورس کا

حدها وامی کردیم تعدادی از نشده اند که بدنبال داخلی سازی قطعات، مواد شیمیایی و کاتالیست ها باشند، اگر این کار را 

رکت ها سعی می کنند ابتدا نیاز داخل را تامین کنند شبرود  الچنانچه تقاضای گرید خاصی در داخل کشور با.  متوقف می شدند

روزنامه ابرار . یی است، صادر می شودالت تولیدی که حجم باالدرصد از کل محصو 70و قدم بعدی صادرات است، اکنون حدود 

 رکت صنایع پرتوشیمی هلدینگ خلیج فارسشمدیر تولید سلیمانی زاده ،  محمد رضا – 29/09/99اقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

  دی درالد، میلگرد و ورق های فوالدی از جمله شمش فوالت صنایع فوالهزار تن انواع محصو 225میلیون و  2نه السا

. شرایط تحریم حایز اهمیت استن در الد گیالهزار تنی مجتمع فو 180طرح توســعه  .تولید می شود گیالن  استان

مواد اولیه این مجتمع از  و استهزار تن در ســال  200میلیون و  3ظرفیت فعلــی تولید این مجتمــع بیش از 

 ، این مجتمع بخش عظیمی د هرمزگان و خوزســتان تامین می شودالد مبارکه اصفهان، فوالکارخانجات بزرگی نظیر فو

ی مثل خودروسازی، صنایع نظامی، دریایی، ســاخت ادوات کشاورزی و صنعت ساختمان را از نیاز صنایع پائین دســت

میزان ســرمایه  .واحد صنعتی و تولیدی متوسط و کوچک می رسد 400پوشــش می دهد که شمار آنها به بیش از 

های لید انواع ورقو طرح توســعه تو استمیلیارد تومــان  33ن  بیش ازالد گیــالگذاری طرح توسعه مجتمع فو

ا توجه به ب .نمایدمی را به صورت مستقیم فراهم  نفر 400 زمینه اشتغال جدید قریب (با پوشش روی) دی گالوانیزهالفو

های  ی طرحالشود و همچنین نیاز باد که ماده اولیه شان از این آلیاژ تامین میالی صنایع فلزی مرتبط با فوالتعداد با

ن الدی گیالدی در استان و کشور، بخش اعظمی از تولیدات صنایع فوالبه مصالح ساختمانی فو عمرانی و ساخت و سازها

هزار  6نه الدی این مجتمع تولید میلگرد است که ســاالت فــوالیکی از محصو به مصرف اســتان و کشور می رسد

فرهاد دلــق   - 30/09/99اقتصاد پویا  روزنامه .تن به عراق، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان صادر می کند

 نالرئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت گی،  پوش
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به جهان صادر شده است که با مدت مشابه  تبافر فرش دسالد 663هزار  919میلیون و  47در هشت ماهه سال جاری 

پشم و موی نرم،  با دستباف فرش و گبه صادرات جاری الماه ستا پایان آبان  ر فاصله دارد. الهزار د 800سال قبل کمتر از 

هزار و  161به چهار میلیون و  98ر را تجربه کرده است که این رقم در مدت مشابه سال الد 584هزار و  711دو میلیون و 

میلیون و  38 حدود 98صادرات سایر کفپوش های بافته شده با پشم و کرک نرم حیوانات در سال  . ر رسیده بودالد 146

گذشته  سال ماهه ت. در هشیدرس 763هزار و  266میلیون و  39این رقم در سال جاری به  ر بوده است،الهزار د 816

 اریج سال مشابه مدت در رقم این که است دهر فرش های نساجی و گره بافت صادر شالد 100هزار و  697پنج میلیون و 

لیون و می 48 به 98 الس ماهه تمجموع صادرات هش .تکرده اس تجربه را ردال 316 و هزار 941 و میلیون پنج صادرات

فرش دستباف به جهان  دالر 663هزار و  919میلیون و  47، در سال جاری تا پایان آبان ماه، یدر رسالد 667هزار و  674

 سخنگوی گمرک ایران،  سید روح اله لطیفی - 30/09/99روزنامه تجارت  .صادر شده است

 
 

 

 

 

 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زنجیره ای از فعالیت های توسعه ای را به منظور « 15»این وزارتخانه با تمرکز بر بند    

افزایش ارزش افزوده در صنعت نفت، توسعه ظرفیت تولید و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی کشور و نیز باال بردن میزان 

 1.8امان داده است که به اتکای این فعالیت ها، ظرفیت تولیدات پاالیشی کشور از صادرات فرآورده های نفتی کشور س

میلیون بشکه در روز رسیده و در نتیجه آن تولید بنزین و نفت گاز کشور  2/2به حدود  1391میلیون بشکه در روز در سال 

رسیده است.  1398لیتر در روز در سال  میلیون 113و  107به  1391میلیون لیتر در روز در سال  94و  49.8به ترتیب از 

همچنین با اقدامات صورت گرفته برای بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی پاالیشگاه ها، ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 

در نتیجه اقدامات فوق و  .رسیده است 1398میلیون لیتر در روز در سال  76به بیش از  1391کشور از صفر در سال  5و  4

برابری تولید از میدان مشترک گازی پارس جنوبی و نیز توسعه گازرسانی در کشور که منجر به  2.5با افزایش بیش از 

 5.9برابری از  4آزادسازی حجم قابل توجهی فرآورده مایع در کشور شده، صادرات فرآورده های نفتی کشور با افزایش 

کف ظرفیت تولید مستمر بنزین کشور در  .رسیده است 1398سال میلیون تن در  23به حدود  1391میلیون تن در سال 

پاالیشگاه های موجود و ساخت پاالیشگاه های جدید  (Upgrading) که باید با بهینه سازی 1420مقاطع زمانی تا افق 

یه فرض ن ابالغتحقق یابد، تعیین و به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای اجرا ابالغ شده است. در ای

بر این بوده که نیاز بلندمدت داخلی به فرآورده های نفتی تأمین شود و بر حمایت از هر گونه سرمایه گذاری برای ایجاد 

اسحاق  - 03/10/99ایسنا  .ظرفیت های پاالیشی مازاد بر این کف، با هدف صادرات انواع فرآورده های نفتی تأکید شده است

 ییس جمهورمعاون اول ر،  جهانگیری
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 5
 

میلیارد تومان  1800با هدف رشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان و با حمایت های صندوق توسعه ملی، در سه سال اخیر بیش از 

های دانش بنیان در صندوق توسعه ملی در حمایت از شرکت  .درصد به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافت 12اعتباربا نرخ سود 

 .میلیارد تومان نزد بانک های عامل ویژه فعالیت های دانش بنیان و فناور سپرده گذاری کرده است 1835سه سال اخیر مبلغی بالغ بر 

درصد در اختیار شرکت های دانش بنیان در بخش های  12این اعتبارات به صورت تسهیالت سرمایه در گردش و طرح با نرخ سود 

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنعت و معدن قرار گرفته و نقش موثری در پویایی و بالندگی شرکت های دانش  کشاورزی،

شرکت دانش بنیان توانسته اند از این حمایت ها برای ایجاد و توسعه فعالیت های اشتغال،  166اعالم شده تاکنون  .بنیان داشته است

منابع صندوق توسعه ملی ساالنه از محل سهم تعیین شده از درآمدهای ناشی از فروش نفت  .تولید و خدمت به کشور بهره مند شوند

و فرآورده های نفتی تامین شده و در راستای توسعه کشور در قالب تسهیالت به گروه های مشمول به استناد اساسنامه این صندوق 

 گزارش ایسنا  - 29/09/99ایسنا  .ارائه می شود

 

 

 

 

ـال  سوی  شرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی یا ارائه فناوری تولید آن از کاتالیست 10 ـال تولید شد   99در سـ تا پایان سـ

دوین دانش فنی تولید محصوالت  .آینده، کاتالیســت های مهم و راهبردی صنعت پتروشیمی به طور کامل بومی سازی می شوند

ت الیمی، تدوین دانش فنی مواد شــیمیایی راهبردی و رفع مشــکپتروشــیمی، تدوین دانش فنی کاتالیست های پتروش

 50دستگاه پایلوت، بیش از  25آزمایشگاه،  10کارگاه های پایین دستی پرشــمار،  .ن این شرکت استالواحدها از اهداف ک

ـاخت های شــرکت پژوهش و می باشد  فناوری دستگاه ســت آپ و بنچ در سه مرکز تهران، اراک و ماهشهر از جمله زیرسـ

است که در اتحادیه  MTPیا همان  PVM مهمترین پتنت که به تازگی ثبت شده، پتنتانجام شد  پتنت 250ثبت اختراع 

ر آن مربوط به المیلیارد د 16نه مصرف کاتالیســت در دنیاست که الر حجم ساالمیلیارد د  5/21حدود  . اروپا ثبت شــده است

 مدیرعامل شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی،  علی پژوهان - 30/09/99صاد پویا اقتصنعت پتروشیمی اســت، 
 

 

های تشخیص طبی موفق شدند اولین کیت تشخیص های دانش بنیان عالوه بر عرضه انواع کیتروهی از محققان یکی از شرکتگ

 از بنیان، با بیان اینکه این شرکتعامل این شرکت دانشافشین تاجدین، مدیر  .برسانند انبوه تولید به و کرده طراحی را 19–کووید

 نوع 70 از بیش حاضر حال در: گفت است، کرده آغاز االیزا نوع از طبی تشخیص هایکیت تولید حوزه در را خود فعالیت 84 سال

ین های تشخیص طبی اشود و کیتهای مختلفی در این مجموعه فناور تولید میکیت تشخیصی االیزا برای شناسایی بیماری

های های تولیدی برای تشخیص انواع بیماریوی افزود: کیت.شرکت با سرعت باالیی جانشین محصوالت مشابه خارجی شده است

ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار انی و غیره تولید شده است و در بیمارستانهای هورمونی، مارکرهای سرطعفونی، ناهنجاری

تاجدین، پنل تیروئیدی را یکی دیگر از محصوالت تولیدی این شرکت عنوان کرد و یادآور شد: این نوع پنل یکی از .گیردمی

رود. پنل باروری هم محصول آن به شمار میهای ای یکی از مزیتهای کامل موجود در بازار است که شستشوی یک مرحلهپنل

 دیگر شرکت است که در اختیار جامعه پزشکی قرار دارد
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های عفونی، پنل بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح پنل مارکرهای سرطانی، پنل بیماری

گر محصوالت ها را از دیقلبی، پنل دیابت و پنل الکترولیتخونی، پنل استروئیدی، پنل متابولیسم کلسیم و استخوان، پنل کم

  گزارش ایسنا – 30/09/99. ایسنا  دانش بنیان این مجموعه نام برد

  
 

 

ـار برای این واحدها در نظر گرفته می شــود ـان نوپا بیشــتر و افزایش اعتبـ ـی از شــرکت های دانش بنیـ ـت ماـل عاونت م حماـی

ریاســت جمهوری حمایت های خود را در این حوزه به صورت گســترده انجام می دهد و در صــورت تصویب علمی و فناوری 

ـت در مجلس برای این معاونت، حمایت طــرح های علمی و دانش بنیان افزایش خواهــد یافت  تالپرداخت تســهی بودجه دوـل

شــرکت ها ادامه دارد و هر هفته طرح های مربوطه به صورت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین صندوق توسعه به 

شــرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که طرح های تحقیقاتی و  500بیش از پنج هزار و  مجازی در کشور افتتاح می شود

ـی آنها به طور مستمر انجام می شود که به عنوان مثال در حوزه کرونا محصو رت اکوسیستم فعال بوده و ت و اقدامات به صوالاجراـی

ـف التوســعه پارک علم و فناوری، ایجاد شرکت های دانش بنیان، حل مشک وارد بازار می شوند ت مربوط به حوزه های مختـل

ـان دارویی و تجهیــزات پزشــکی می تواند زمینه توسعه لرســتان را فراهم آورد که در این  ـاورزی، دامپــروری، گیاهـ کشـ

  03/10/99روزنامه اقتصاد پویا  .ستانداری لرستان نیز تفاهم خواهیم کرد که اعتبار خوبی برای این حوزه در نظر گرفته شودراستا با ا

 معاون علمــی و فناوری ریاســت جمهوری،  سورنا ستاری -

 
 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 6
 

 .های صادراتی ارسال شده استها به دبیرخانه کارگروه مشوقاستانهای صمت طرح زیرساختی از طریق سازمان 47تاکنون 

ها، پس از بررسی و در صورت دارا بودن ضوابط و شرایط بر اساس های صمت استانهای ارسال شده از سوی سازمانبه طرح

های زیرساختی ژهالزم است پرو  .های صادراتی تخصیص داده خواهد شدجه مشوقبسته حمایت از صادرات غیرنفتی، بود

 .گذاری شده و موضوع کمک نیز در کارگروه توسعه صادرات استان به تصویب رسیده باشدتوسط بخش خصوصی سرمایه

سته از پایانهکمک سعه و تجهیز آن د سازمان برای تو شد که دارای های  شگاهی پرداخت خواهد  صادراتی و مراکز نمای های 

سعه تجارت ایران بوده سازمان تو شد مجوز  سیده با ستان به تایید ر صادرات ا سعه  ضوع کمک در کارگروه تو روزنامه  .و مو

 مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ، احسان قمری - 30/09/99دنیای اقتصاد 
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ت المیلیــارد تومــان تسهی 510ت و تحرک دادن بیشــتر بــه چرخــه تولیــد الامســال برای رفع موانع و مشــک

ت در قالــب بســته های تســهیل و رفــع الایــن تســهی .پرداخت شده است مازندران  جهش تولید در استان

آزاد سازی  .موانــع تولیــد، جبــران خســارات ناشــی از کرونا و ایجاد جهش تولیدات روستایی پرداخت شده است

درصــد مجمــوع واحدهــای تملیــک شــده را  42ها کــه معــادل بیــش از واحد تولیدی در تملک بانک  78

ـر گام های مهم استان برای تحقق برنامه های جهش تولید ـ ـود، از دیگ ـ ـامل می ش ـ ـای است  ش ـ ـوع واحده ـ مجم

ـک بانک هــا تملـدر واحــد تولیــدی همچنــان  107کــه  است واحــد  185تولیــدی در تملیــک بانک هــا  

ن ســایر دســتگاه های ذیربــط هــر القــرار دارد کــه بایــد بــا همراهــی بیشــتر فرمانداران و مســئو

خــروج واحدهــای تولیــد از تملــک بانک   .چــه زودتــر از تملــک بانک هــا خارج و وارد چرخه تولید شوند

اســت و فرمانــداران بایــد خروج این واحدها را از تملک بانک در  هــا یکــی از راهبردهــای مهــم دولــت

ـور  - 30/09/99روزنامه عصر اقتصاد  .اولویت کاری خودشان قرار دهند ـ ـین خیریانپ ـ ـی ، حس ـ ـاون هماهنگ ـ مع

 امــور اقتصــادی اســتاندار مازنــدران

 

 
صادی  120اعتبارات مربوط به میلیون ریال  652میلیارد و  932هزار و  14با توزیع  سان  "جهش تولید"طرح اقت در خرا

ستانی اقتصاد مقاومتی تشریح شد  سازمان با ایدر پی امضای تفاهمنامه .رضوی، روند این اقدام در نشست کارگروه ا

شور بودجه و برنامه ستاندار همت با و ک سان ا ستا خرا ضوی این حجم اعتبار برای تحقق جهش تولید در این ا  نتامی نر

ست شده ستان بیندر همین چارچوب تفاهم .ا سال تحقق جهش تولید در ا  بودجه و برنامه سازمان نامه طرحهای ام

شور ستانداری و ک سان ا ضوی خرا ساس  .شد منعقد ر شنهادی جهش تولید مربوط به پنج  120بر این ا مورد طرح پی

شاورزی، سازمانهای جهاد ک شامل  ضوی  سان ر ستگاه اجرایی خرا شرکت  د صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و 

سهم   .توزیع نیروی برق توسط دفتر امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شدند

شامل هفت هزار و  شاره نیز  شاورزی،  750میلیارد و  311اعتباری هر بخش از طرحهای مورد ا میلیون ریال برای حوزه ک

ــنعت،  902میلیارد و  190زار و هفت ه  310میلیارد ریال برای طرح تامین برق،  50میلیون ریال برای طرحهای بخش ص

شگری و  ست 70میلیارد ریال برای حوزه گرد سازندگی ا سیج  علی   -  30/09/99ایرنا  .میلیارد ریال برای طرحهای ب

 معاون استاندار خراسان رضوی،  رسولیان
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خارجی در بخش گذاری سرمایه ارزش درصدی 2.71 افزایش دهآمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان دهنجدیدترین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت  سوی از شده منتشر آمار جدیدترین نا،به گزارش ایس .تهای صنعتی، معدنی و تجاری اس

 میلیون 1022 گذاری رمایهمورد سرمایه گذاری خارجی با حجم س 75که در هشت ماهه نخست امسال  دهد می اننش (صمت)

بخش صنعت، معدن و تجارت مصوب شده است. بنابراین سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و  در دالر

درصد رشد داشته  2.71درصد و از نظر ارزش  4.36سال قبل از لحاظ تعداد  اول ماهه تشه به نسبت دهتجارت در مدت یاد ش

ر در هیئت المیلیون د 597طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش  55است. براساس این آمار در هشت ماهه اول سال قبل 

نیست، اما آمارهای ل امسال در دسترس او ماهه هشت طی بخش این آمار جزئیات. بود دهسرمایه گذاری خارجی مصوب ش

 کرده تشریح را خارجی گذاری رمایهقبلی وزارت صمت که وضعیت طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت س

درصد از کل سرمایه گذاری خارجی، در بخش صنعت، معدن و تجارت  27از این است که در هفت ماهه نخست امسال  حاکی

عات منتشر شده از سوی وزارت صمت الدرصد بوده است. براساس اط 3.9جارت و ت 7.6،معدن  84بوده که سهم بخش صنعت 

 به طرح 20 با یمیاییت شالمواد و محصو ساخت های گروه در البیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی تا پایان مهر ماه امس

 از حاصل های فرآورده دالر، میلیون 95 ارزش به رحر، ساخت کک، ساخت فلزات اساسی با چهار طالمیلیون د 443 ارزش

 چهار با تیکپالس و الستیک از محصوالت اختر و سالمیلیون د 3.81طرح به ارزش  10تصفیه نفت و سوخت های هسته ای با 

خارجی مصوب نیز کشورهای آلمان با  گذاری رمایهس ارزش لحاظ از اول کشور چهار. تاس بوده دالر میلیون 58 ارزش به طرح

ر هستند. بیشترین تعداد سرمایه گذاری ها نیز توسط کشور افغانستان المیلیون د 68و هند با  7.98، ترکیه  322،چین با  343

مورد، ترکیه با هشت مورد و چین و هند هر کدام با هفت مورد انجام شده است. در این میان استان های سیستان و  22با 

 بخش در مصوب یخارج گذاری سرمایه حجم از درصد 7 رقیو آذربایجان ش 8 ،اصفهان 9 ،تهران 36 ،خوزستان 40 تانلوچسب

 گزارش ایسنا -  01/10/99. روزنامه تجارت جذب کرده اند را تجارت و معدن صعت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احیا و راه اندازی شد.  ها و نواحی صنعتی کشوردر شهرک 1399ماهه سال  9واحد صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال در  1170

ها و نواحی هم اکنون در شهرک  .نفراشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است 446هزار و  19با راه اندازی مجدد این واحدها، برای 

ها غیرفعال و راکد هستند. مورد از آن 9200هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که حدود  46صنعتی کشور بیش از 

های وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه واحد صنعتی و در بازنگری برنامه 1500، در مرحله نخست احیاء 1399از این رو در سال 

ابتدای واحد صنعتی به چرخه تولید از  1170با بازگشت .واحد در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است 2000اندازی مجدد 

ریزی با توجه به برنامه .عملیاتی شده است 1399درصد از برنامه تدوین شده برای احیاء صنایع کوچک و متوسط در سال  78امسال، 

درصد از مجموع اشتغال  72هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیاء شده بیش از  27احیاء 

واحد، به ترتیب بیشترین  240واحد و غذایی با  275واحد، فلزی با  290رشته صنایع شیمیایی با  .این برنامه استمورد نظر از محل 

سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدداً راه  .اندتعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خوداختصاص داده

میلیارد تومان  300هزار و  3ت و سرمایه گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها بیش از نفر اس 17طور متوسط اندازی شده، به

گذار جدید، تأمین مالی،  راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه .بوده است

ملیک، حل مشکالت اختالف شرکاء و ...، انجام شده است. ایسنا اخذ شریک سرمایه گذار، تأمین مواد اولیه، اجاره به شرط ت

 های صنعتی ایرانسرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک ،اصغر مصاحب _ 01/10/99


