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 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

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

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

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

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

 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

 

 یکاالها یشده وزرات صمت برا نییتع تیگمرک براساس اولو شوندیم صیترخ یریبدون کد رهگ هیو مواد اول یاساس یکاال

 یکاالها صیدر ترخ عیمقرر شد به منظور تسر .کندیم صیآنها را ترخ یریبدون الزام به کد رهگ ه،یو مواد اول یضرور یاساس

 ازیمورد ن هیو مواد اول یضرور ،یاساس یکاالها یحاکم بر کشور، گمرک تمام طیموجود در گمرکات کشور و با توجه به شرا

وزارت صنعت،  یاز سو یاعالم یهاتیقبض انبار هستند را بر اساس اولو یدارا  10/08/99 خیرا که تا تار یدیتول یواحدها

 صیترخ یریبدون الزام به کد رهگ یشده توسط بانک مرکز نیارز تام ایو  یارز متقاض ،یمعدن و تجارت  با استفاده از ارز صادرات

 یاساس یکاالها یمشمول توسط وزات صمت به گمرک اعالم خواهد شد، گمرک مکلف است نسبت به تمام یتعرفه کاالها کند.

 دییو تا صیکاالها با تشخ یریفساد پذ لیارز دارند، به دل نیبه تام ازین صیترخ یارز هستند و برا نیتام ای صیکه در صف تخص

به اخذ  ازیکه ن ییکاالها صیدر مورد ترخ نیهمچن کاالها کنند. یدرصد صیدرصد اقدام به ترخ 90مربوطه تا سقف  نهوزارتخا

توسط همان مرجع صادر و  زین صیتوسط مرجع واحد و مجوز ترخ یمختلف دارند، نمونه بردار یهااز دستگاه یقانون یمجوزها

در  ینمونه بردار ،یگمرک فاتیدر انجام تشر لیو تسه عیجهت تسر بستر سامانه به گمرک ابالغ شود. یدر گمرک جمهور

رصد مدت  یبرا یکیساختار الکترون جادیمقرر شده وزارت صمت نسبت به ا رد،یپذیو قبل از اظهار صورت م هیهنگام تخل

 کی یکیکاال در سامانه جامع تجارت الکترون یقطع صیاز زمان ثبت سفارش تا زمان ترخ یتجارت خارج ندیزمان انجام فرآ

 گمرک یمعاون فن ی ، مهرداد جمال ارونق _ 17/08/99ابالغ کند. فارس  یمتول یماه تجارت اقدام و به دستگاهها

 

 

یابی و احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال در سطح خرد و متوسط در سه مرحله طرح پایش صنعت یار به منظور پایش، عارضه طرح اعتالی

 ییابی عمیق و طراحی پروژه بهبود با حضور پایشگران، کارشناسان ارشد، اساتید دانشگاه و اعضایابی اولیه، طرح پایش و عارضهو عارضه

با اجرای این طرح از ابتدای سال جاری  .ا با رفع مشکالت و موانع، این واحدها دوباره وارد چرخه تولید شوندشود تهیئت علمی اجرا می

واحد به صورت کامل  306واحد صنعتی در سراسر کشور مورد پایش و عارضه یابی اولیه قرار گرفتند که از این تعداد  3864تا کنون 

با توجه به اقدامات صورت گرفته در قالب طرح صنعت یار در سراسر  .بهبود طراحی شده است واحد نیز پروژه 66اند و برای احیاء شده

یابی در تولید، عارضه یابی در بخش توزیع زایی شد و همزمان با عارضهنفر اشتغال 593شغل تثبیت و برای  4851کشور در سال جاری 

افتد، اگر ارکان تولید، توزیع و مصرف به صورت یک سیستم یا فرآیند دیده اتفاق نمی جهش تولید .و مصرف نیز در حال انجام است

های تعاونی شرکتنشوند. جهت تحقق این امر ایجاد مسیری برای صادرات کاال ضروری است. با ایجاد شبکه هلدینگ سراسری، 

 .منشاء اثر باشیم جهش تولید زایی و به تبع آنتوانیم در حوزه افزایش تولید، رونق اقتصادی، اشتغالهای مرزی میبسیجیان و بازارچه

 مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن کشور ،علی توشه  -  18/08/99فارس 

 

 

https://www.farsnews.ir/special/%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/special/%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/special/%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://www.farsnews.ir/special/%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF


 
5 

 

 

حساب تولیدکنندگان هستند، پس از انجام تعهدات تولیدکننده، پرداخت ها را ماه ها به تاخیر می اندازند  طرف که ها دستگاه برخی فانهمتاس

و از آن سو واحد تولیدی که مطالبات خود را دریافت نکرده از سوی بانکها و دستگاه های پول ستان برای تسویه بدهی خود تحت فشار قرار 

طرف حساب تولیدکنندگان هستند، پس از انجام تعهدات تولیدکننده، پرداخت ها را ماه ها به تاخیر  متاسفانه برخی دستگاه ها که .می گیرد

می اندازند و از آن سو واحد تولیدی که مطالبات خود را دریافت نکرده از سوی بانکها و دستگاه های پول ستان برای تسویه بدهی خود تحت 

واحد تولیدی به هر روشی توانسته تولید خود را حفظ کند، باید با تصویب مصوبات حمایتی  در شرایط سخت اقتصادی که فشار قرار می گیرد

مانند همین مصوبه تهاتر بدهی، از واحدهای تولیدی حمایت همه جانبه انجام داد. در صورت تصویب نهایی این مصوبه، بانک یا دستگاه پول 

ای تولیدی طلبکار از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی انجام و یا محدودیتهایی ستان اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی علیه واحده

 ع موانع تولیدرف و تسهیل تاددبیر س،  میثم زالی  - 19/08/99روزنامه تجارت  .علیه واحد اعمال نماید
 

 بهبود فضاي کسب و کار (2
  

 

های مرتبط با وزارتخانه را به بخش خصوصی خواسته ایم که گلوگاههای از همه فعاالن بخش تولید و تجارت، صاحب نظران و تشکل 

ها و بروز نارضایتی هایی در ذینفعان های وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیتشناسایی گلوگاه .ما اعالم نمایند

ل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای اصالح فرآیندها و حذف رویه های مخ  .شده و رفع آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد

ها و نهادها به مقوله تولید تغییر اساسی و بنیادی کند و موضوع باید رویکردها و نگاه همه دستگاه .کسب و کار در دستور کار قرار دارد

معاون ،  سعید زرندی   -  21/08/99رد . ایلنا تسهیل فضای کسب و کار تولید به عنوان یک رسالت در سرفصل اقدامات خود قرار بگی

  طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

ـد پرداخــت تسهی ـا هماهنگی های الفرایـن ـعه ملی ـب ـع صندوق توسـ ت سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان از محــل مناـب

ـعه ملی و بانک  ـعه تجارت ایران احراز اهلیت صادراتی تسریع شد   های عاملانجام شــده با صندوق توسـ ـازمان توسـ ـئولیت سـ مسـ

ـان دریافت تســهی ـاره به تجربه بانک های عامل در پرداخت تســهیاست و  ت صادراتیالمتقاضـی  18ت از محل منابع تبصره البا اشـ

ـی صادرکنندگان به  قانون بودجه ـت صادراـت ـد اهلـی ـان به محض تایـی ـای تعهــدات ارزی، مشــخصات متقاضـی ـژه در حوزه ایـف وـی

ـاس مقررات و  ـت اعتباری و براسـ ـس از احــراز اهلـی ـا ـپ ـال می شــود ـت ـامانه ای و برخــط به بانک های عامل ارسـ به صورت سـ

ـریع و به موقع تســهی .ت اقدام شودالضوابط بانکی نسبت به پرداخت تسهی ـه اصلی  ت صادراتیالپرداخت سـ ـا و دغدـغ ـار بجـ انتظـ

ـود تســهیاست  صادرکنندگان ـک سـ ـان دریافت کـم ـعه المتقاضـی ـازمان توسـ ـه پورتال سـ ـه ـب ـا مراجـع ـی ـب ت صادراـت

ـه آدرس ـران ـب ـارت اـی ـازالتوانند مدارک و مستندات می ir.tpo.www تجـ ـه سـ ـرده و ـب ـعه زم را بارگذاری و تکمیل ـک مان توسـ

ـران (در تهران ـارت اـی ـال کنند تا در این باره بررسی های  تجـ ـتان ها ارسـ ـازمان های صنعت، معدن و تجارت اسـ زم صورت ال) و سـ

ـراناحسان قمری ،   -  21/08/99روزنامه عصر اقتصاد  .پذیرد ـارت اـی  دبیر کارگروه مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجـ
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 با قاچاقمبارزه ( 4
 

کنند. از امروز  یم خودداری یکاغذبه صورت   یارهانبا یموجود افتیصنعت معدن وتجارت سراسر کشور از در یهااز امروز سازمان  

 امانهس نیرا در ا الخروج کا وعات مربوط به ورود  الاط دبای انبارداران همه و بود خواهد انبار جامع امانهس درانبارداران   تیتوجه ما به فعال

عرضه  قاچاق،و درخصوص   ییشناسا الاما ثبت نشده صاحبان انبارها به عنوان صاحب کا دارد،وجود   الکه کا یی.  در انبارهاکنند ثبت

با اسناد مربوط به  دیداده اند با اجارهمراکز را   نیاگر انبارداران ا نیشوند، بنابرا یم یمعرف راتیبه تعز یگران فروش ایخارج از شبکه و 

سازمان  نیا  بازرسان و اند شده ثبت انبارها جامع سامانه در ورهزار انبار موجود در کش 520مراجعه کنند. تاکنون  یاجاره به مراجع قضائ

در  اللقاچاق به عنوان اخوه بر الاما ثبت نکرده اند ع کرده،را انبار   الکه کا ییکنند. انبارها یم یعات را بررسالسامانه اط نیبا توجه به ا

همچنین خواهند شد.  ییمراکز شناسا نیا جیو بس یانتظام یرویشده با فرمانده ن انجامشوند، طبق توافق   یم یمعرف ینظام اقتصاد

عباس تابش،   - 17/08/99روزنامه تجارت  .میاز دسترس در انبارها و گمرک را در دسترس مردم قرار ده خارج  هایالکا میکن یش مالت

 دکنندگانیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما سیرئ
 
 

 
 

 

 امام گمنام ربازانعاتی و عملیاتی سالگران بازار ارز، با اقدامات اط اللم کرد؛ در راستای برخورد با اخالعات اعالوزارت اط

 به شبکه این .گرفت قرار ضربه مورد و اییقاچاق ارز شناس بزرگ شبکه 4 یزد، تانعات اسالدر اداره کل اط(عج)زمان 

 های حساب از استفاده با و سنا امانهارزی را بدون ثبت در س معامالت خود، فعالیت مجرمانه ماهیت اختنمنظور پنهان س

هزار میلیارد ریال ارزیابی  30برابر اسناد پرونده، حجم قاچاق ارز متهمین بیش از  شخصی مرتبطین خود انجام می دادند.

 همین بر د؛میلیارد ریال کشف و ضبط ش 045نوع ارز مختلف به ارزش ریالی بالغ بر  30که در این عملیات بیش از  دهش

 تحویل پرونده رسیدگی جهت بکهاز مرتبطین این ش نفر 50 حدود و مسدود بانکی ابحس 500تا کنون بیش از  اساس

 فعالیت هرگونه با ارز، بازار کنندگان تفادهسوءاس و سوداگران به دارعات ضمن هشالوزارت اط قضایی گردید. مراجع

 هرگونه مشاهده صورت در اند؛رسایران می ریفع مردم شالاین حوزه برخورد جدی خواهد نمود و به اط در غیرمجاز

  گزارش وزارت اطالعات -  18/08/99روزنامه تجارت  .در میان بگذارند 113با ستاد خبری  را مراتب تخلف
 
 

 

 

ـال در  ـابه سـ ـدت مشـ ـه ـم ـبت ـب ـتان تهــران نسـ ـی اسـ ـدی و توزیـع ـوف تولـی ـال بازرســی از صـن ـه امسـ ـت ماـه هـف

ـترین کا ـته و بیشـ ـت درصــد رشــد داشـ ـل هـف ـوفه در حوزه قاچاق نیز انواع القـب ـای مکشـ ـج، الـه ـودرو، برـن ـتیک خـ سـ

ـوازم آرایشــی و بهداشتی ـن، ـل ـش از  .بوده است روـغ ـال بـی ـه امسـ ـت ماـه ـدی  416در هـف ـوف تولـی ـزار بازرســی از صـن ـه

ـته  ـت درصــد رشــد داشـ ـل هـف ـال قـب ـابه سـ ـدت مشـ ـه ـم ـبت ـب ـه نسـ ـام شــده ـک ـتان تهــران انجـ ـی اسـ و توزیـع

ـن بازرســی ها،  ـزارو  40اســت. در نتیجــه اـی ـده ب 352ـه ـزارو 17ــه ارزش پروـن ـال تشــکیل و جهــت  904ـه ـارد رـی میلـی

ـال شــده است ـه تعزیرات حکومتی ارسـ ـی ـب ـرار گرفته در این مدت  .مراحــل قانوـن ـورد بازرســی ـق ـوف ـم ـترین صـن بیشـ

ـنیز شامل لبنیات و سوپر مارکت ـرغ، نانوایی ـه ـز و ـم ـع گوشــت قرـم ـای توزـی ـا، واحدـه ـز ـه ـوه فروشــی ها و مراـک ا، مـی

 گزارش ایسنا  -  19/08/99روزنامه عصر اقتصاد  .م بهداشتی بوده استالعرضه اق
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 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 5
 

ـه عنوان یک ماده ارزشــمند و حیاتی صنعت پتروشیمی، از جمله تولیدات پا ـارس جنوبی است،الاتان ـب  یشــگاه های گازی پـ

زم را انجام داده است. درحال حاضر برخی الیشگاه با اتخاذ سیاست های اصولی و ایجاد شرایط مناســب برای تولید اتان اقدام الاین پا

یشــگاه یازدهم روزانه الدر حال تکمیل اســت، با توجه به اهمیت محصول اســتراتژیک اتان در حال حاضر در پا 13بخش های فاز 

از این محصول تولید می شــود. اتان ماده ای بسیار با اهمیت در صنعت پتروشیمی اســت که بعد از جداسازی حدود یک هزار تن 

ـن به عنوان خوراک مصرف می شــود. اتان برای صنعت پدر مجتمع ســتیکی الهای اســتحصال اتان، در واحدهای تولید اتیـل

عنوان خوراک افزایش تولید این محصول در پارس جنوبی زمینه جذب  پلی اتیلن اهمیت بسزایی دارد و قیمت مناســب آن به

ســرمایه گذاری خارجی را نیز فراهم می کند. با توجه به اینکه اتان یکی از منابع اصلی خوارک برای مجتمع های پتروشــیمی به 

ـازی و تولید اتان برای تامین خوراک پتروشیمی ها همواره یکی از   اولویت های مجتمع گاز پارس جنوبی است.شمار می رود، جداسـ

هزار بشکه  80تن بوتان و  200تن اتان، دو هزار تن پروپان، یک هزار و  500یشــگاه باید روازنه دو هزار و المطابق طراحی این پا

 گاز پارس جنوبییشــگاه یازدهم مجتمــع المدیر پا، محمد سعیدیان  -  18/08/99روزنامه اقتصاد پویا  .کاندنسیت تولید کند

 

 

 

 

صادر  کشور از خارج به شکالت و شیرینی تولیدکننده های رکتش محصوالت دالر میلیون 250 جاری سال هریورماهتا پایان ش

و اروپایی صادر شده ( CIS)  همسایه، حاشیه خلیج فارس، مشترک المنافع کشورهای برخی به محصوالت این عمده. است دهش

ن صنعت، پس از صنایع لبنی، رتبه ای اکنون و بود دهت صادر شالر از این محصوالگذشته حدود نیم میلیارد داست. همچنین سال 

 و بودیم خارج هت و همچنین تولیدات لبنی وابسته بالدوم صادرات صنعت غذای کشور را در اختیار دارد. زمانی در این محصو

نیاز داخل، یکی از  تامین ضمن اما امروز د،شبرای رفع نیازهای داخلی انجام می غیره و بلغارستان دانمارک، از پنیر واردات

ت به کشور را الت تولیدی کارخانجات شیرینی و شکالصادرکنندگان شاخص منطقه محسوب می شویم. وزارت صمت همه محصو

 گزارش روزنامه تجارت  -  18/08/99روزنامه تجارت  .ممنوع ساخته است
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تن رسید  730هزار و  162درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به رقم  6ولید کاتد مس در هفت ماهه امسال با رشد ت

های مورد بررسی واحدهای برپایه داده که توسط واحدهای پاالیشگاه و لیچینگ سرچشمه و میدوک کرمان تولید شد.

درصدی  14تن رسید که رشد  660هزار و  58امسال به رقم یاد شده، تولید واحد لیچینگ مس میدوک در هفت ماهه 

 هشت رقم با مهرماه در پاالیشگاه بخش در میدوک مس اینکه ضمن .را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد

 آمارهای.کرد ثبت را رشد بیشترین که داشت درصدی هشت افزایش 98 سال در مشابه ماه با مقایسه در تن 276 و هزار

تن رسید که نسبت به هفت  110هزار و  205سی گویای آن است که در دوره این گزارش، تولید مس آند به رقم برر مورد

 آبادخاتون و سرچشمه واحدهای مس 99مهرماه . دهددرصد افزایش بازدهی را نشان می 12ماهه ابتدایی پارسال 

درصد رشد دارد.تولید کنسانتره  32مشابه سال گذشته  ماه با مقایسه در که کردند تولید آند تن 574 و هزار 25( کرمان)

افزایش دو  98تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال  816هزار و  706مس در دوره هفت ماهه امسال به رقم 

 ، سرچشمه ،(شرقی آذربایجان) سونگون میدوک، مس تغلیظ واحدهای عملکرد حاصل امر این دهد.درصدی نشان می

میزان کنسانتره مس تولیدی در مهرماه  .تنی بود 500یستان و بلوچستان(، مزرعه )آذربایجان شرقی( و س)  کوره چهل

تن است که در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشد پنج  192هزار و  107امسال در واحدهای مورد بررسی حاکی از تولید 

 گزارش ایرنا - 20/08/99درصدی را ثبت کرد.ایرنا 

 
 

 

 

 

 

 

تن شمش فوالدی تولید کردند  537هزار و  164میلیون و  13های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی هفت ماهه امسال شرکت

های فوالد مبارکه، برپایه جداول آماری عملکرد شرکت که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد هشت درصدی تحقق یافت

میدکو، گروه ملی صنعتی فوالد، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، چادرملو، فوالد آهن، فوالد آلیاژی، فوالد خوزستان، ذوب

 هاشرکت این توسط فوالد شمش تن 616 و هزار 921 و میلیون یک مجموع در امسال مهرماه در فوالد، جهان ارفع، بناب و

بررسی عملکرد واحد های فوالدی یاد شده  .دارد بازدهی افزایش درصد 12 پارسال مشابه ماه با مقایسه در که شد تولید

درصد بود و در مهرماه نیز  145گویای آن است که در هفت ماهه امسال بیشترین رشد عملکرد مربوط به فوالد بردسیر با 

 تولید .خورد رقم پارسال مشابه ماه به نسبت درصدی 273 افزایش با فوالد صنعتی باالترین بازدهی مربوط به گروه ملی

 311هزار و  439رگ بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه امسال به هشت میلیون و بز واحدهای در فوالدی تمحصوال

مجموع تولیدات  99ضمن اینکه در مهرماه  .تن رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چهار درصدی داشته است

 9افزایش  98تن بود که در مقایسه با ماه مشابه سال  395و هزار  173واحدهای فوالدی مورد بررسی برابر با یک میلیون و 

 259بیشترین رشد تولیدات در هفت ماهه امسال در بین واحدهای مزبور مربوط به ذوب آهن اصفهان با  .درصدی را ثبت کرد

رقمی  438د نیز جهان فوالد سیرجان به رش 99ثبت شد، در عین حال در مهرماه  98درصد نسبت به دوره مشابه در سال 

 گزارش ایرنا  _08/99/ 20 ایرنا رسید. 98تولید نسبت به مهر 
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زم الاما ا طرح اولیه صادرات گاز ایران به افغانســتان آماده و مقرر شده اســت انجام آن به بخش خصوصی واگذار شــود

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 مبتنی بر دانش و فناوريتوليد ( 6

بندهای های ویژه ورزشی و شکمهای ضدامواج و نانو فناوری، لباسهای فناور با استفاده از پارچهگروهی از محققان یکی از شرکت

در ادامه بندهای بارداری استفاده کردیم و های ضدامواج برای ساخت شکمدر ابتدای کار از پارچه .بارداری را به بازار عرضه کرده است

های فعال در حوزه نانو با اشاره به نیا، مدیرعامل یکی از شرکتهای نوزاد را نیز در لیست تولیدات خود قرار دادیم. الله ملکلباس

به صورت میانگین  .شودها تولید و به بازار عرضه میهای ورزشی نیز با این پارچهدر حال حاضر لباسگفت :   دستاورد جدید این شرکت

های این فناوری، قیمت پایین آن نسبت به مزیت از یکیدهیم، متر پارچه ضدامواج در ماه تولید کرده و در اختیار مشتریان قرار می 200

صورت وارداتی از خارج از ها بهاین لباس .های خارجی است. همین مزیت موجب استقبال بازار از این فناوری ایرانی شده استنمونه

ها، تعمیر و تعویض ود و در نتیجه هزینه باالیی دارند. از سوی دیگر به دلیل استفاده از منسوجات ویژه در این لباسشکشور تامین می

ایسنا  .ها را با قیمت بسیار کمتر در داخل کشور تولید کردتوان لباسهای نانویی میقیمت است. اما با این پارچهآنها بسیار دشوار و گران

 ایسناگزارش  -  19/08/99
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آالت فرآوری پسته را تولید کرد که این امر منجر به فرآوری این محصول به صورت بنیان طراحی و ساخت ماشینشرکتی دانش

 .استرکت ش این بنیان دانش دستاوردهای اتوماتیک صورت به پسته آالت فرآوریطراحی و ساخت ماشین مکانیزه شده است.

آالت فرآوری پسته ها و اختراعات متعددی را در زمینه ماشینآالت خود را توسعه و ایدهاین شرکت دو مرحله ساخت ماشین

زی گرد و خاک و طراحی و تولید دستگاه جداسا ارائه داد و تاکنون چند گواهی ثبت اختراع در این زمینه به ثبت رسانده است.

، «گیرهای رطوبتدستگاه تامین هوای گرم برای دستگاه»، «ای ریز و نامرغوبهجداسازی پسته» ،«ذرات داخل پسته

هایی که خطر دستگاه تولید ماشین باد در فصل»و « های خندان از دهان بستهجداسازی پسته»، «کن پستهکن و برشتهخشک»

 سنیمتگزارش  - 20/08/99ایرنا  .شرکت استاین  بنیان از دیگر محصوالت دانش« سرمازدگی وجود دارد

 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 7
 

ـاد ـاون اقتصـ ـات  ــرایاخ یجمهــور سیرئ یمعـ ـاد یســتاد هماهنگــ مصوـب ـر  اســتغ کرده  بالرا ا یاقتصـ کــه ـب

ـاس کا ــنیا ـاالاسـ ـازینمــورد   یاساســ یهـ ـا ـ ـا تشــخ یــدیتول یواحدهـ استفاده از  ص،یترخوزارت صمت   صیـب

ـارت مجاز و بانک مرکز جامــعسامانه   قیارز اشخاص از طر فاقد اســناد  یاساســ یهاالکا یحیترج ارز  نیمکلف به تام یتجـ

ـاس  شد تیمالک ـر اسـ ـات. ـب ـاد یســتاد هماهنگــ ــدیجد مصوـب ـان،یمحمــد نهاوند یســو ازکــه  یاقتصـ  ـ

ـاد ـاون اقتصـ   یهاالکا یحیارز ترج نینســبت به تام یمرکز بانکغ شــده است،  بالمربوطه ا رایبه وز یجمهور سیرئ  یمعـ

ـا اولو ــت،یفاقــد اســناد مالک یاساســ ـک مرکز وزارت  یمــعالا ــتیـب نســبت به صــدور  یصمت اقدام کند. باـن

ـرا ارز  نیتام هیمالاع ـار یاساســ یهاالکا یـب  یاساســ یهاالاقدام کند. کا ی(حیارز ترج نیتام یبرا)ماهه   3با تعهد  یاعتبـ

بدون الزام  (99آبان ماه  10قبض انبار تا  یدارا)م وزارت صمت  عالو ا صیبا تشــخ یدیتول یواحدها  ازیمورد ن یضرور یهاالو کا

ـان  10 ــخیشوند.  از تار صیاز گمرک ها ترخ ،یبانک مرکز یریکدرهگبه   ـه بعــد واردکننــدگان   99آـب  هیاز رو بتواننــدـب

ـا ـایارز ن) یبانکــ یهـ ـل، واردات در  (مـ ـادرات  مقاـب ـرا (ــریخــود و غ)صـ ـا یـب ـال  یصادراتــ  یپروانه هـ  98سـ

ـه بعــد، ارز اشــخاص از طر ـامانه  ــقیـب استفاده کنند.   ی(مرکزکنترل توســط صمت و بانک  ) جامــع تجارت سـ

ـه ترخ ــرانیا گمــرک ـاالکا یدرصــد ــصینســبت ـب ـا یاساســ یهـ  ــتیاولو وتعرفه  ــفیرد ــدیتول یو نهاده هـ

ـا ســقف   یم مالتوســط صمــت اعــ  اقدام کند. باشند یارز بانک ــنیتام ای صیدرصــد کــه در صف تخص90شــود تـ

ـا اســتنباط گمــرک تغ الکاتعرفه مندرج در ثبت ســفارش   فیچنانچه رد شــرح  کــه  نیکنــد، مشــروط برا ــرییـب

ـار ـه   ــفینکنــد و رد ــرییتغال کا یتجـ ـا(ی4گــروه)ممنوعه   یهاالتعرفه کا فیگمرک، جز رد یاستنباطتعرـف  ــتیاولو ـ

ـای (27گــروه ) رفعالیغ یارز ـاالتعرفــه کا ــفیرد  ـ ـابه داخلــ ــدیتول یدارا یهـ ـاره اق نباشــد،  یمشـ م گروه الدرـب

ـا ـودح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد  البه اص یازین 24و  23،22،21،  1 یهـ ـاالکا ســتیل ( ـب م الو اق 27و  4گروه  یهـ

ـاخت  ـنشده است واصل  رانیصمت، به گمرک ا یلحظه، از سو نیتا ا داخلسـ ـه محــض اـب ـاره ال. ـب ـات اشـ غ مصوـب

ـه   ـان روز)مراتــب ظــرف  گمــرک،شــده ـب ـه کل یــیاجرابخشــنامه   یطــ (همـ ـا ــهیـب  یــیاجرا یگمرک هـ

ـ  میتســن یگــزارش خبرگــزار  - 17/08/99 یروزنامه عصر اقتصاد .شد خواهدغ  الکشــور اـب
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گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و های مشارکت و سرمایهنوین به منظور ایجاد زمینههای ندوق توسعه فناوریص

 متخصص کارآفرینان به ویژه مالی خدمات ارائه ای و فناوری تاسیس شد وهای پژوهشی، کاربردی، توسعهکیفی از فعالیت

های بانکی، فروش بنیان، صدور ضمانتنامهدانشزینگ محصوالت لی مدنی، مشارکت خطرپذیر، گذاریسرمایه ونوآوران،

رسانی این صندوق برای خدمت .شودمی محسوب صندوق این خدمات بنیان ازهای دانشاقساطی، مضاربه و تضمین طرح

مدل کارگزاری فناوری در ارتباط با صندوق  . و ارزیابی و توانمندی ایجاد کرده است IT بهتر نهادهای تخصصی در زمینه

شود و همچنین نیازهای های فناور تهیه میهای شرکتمرحله است. در مرحله نخست فهرستی از توانمندی 5 شامل

جمهوری، در وفناوری ریاستبر اساس اعالم معاونت علمی. گیردهای اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار میفناورانه دستگاه

های فناورانه به نیازهای احصاء شده، از تحقق ارائه پاسخشود. برای ها به صندوق ارائه میمرحله بعد، این فهرست

های شود. در مرحله چهارم، استفاده از ظرفیت شرکتساختارهای مالی و اعتباری و بازوهای تخصصی صندوق استفاده می

گیرد انجام می ایشود. در مرحله آخر نیز هر اقدام باقیماندهبنیان، خالق و فناور برای حل مشکل به کار گرفته میدانش

 گزارش ایسنا _ 17/08/99تا حل مسئله به صورت کامل انجام گیرد. ایسنا 

 

 

 زات،یآالت و تجه نیماش یبه نوساز ازین ،ینگیاز جمله کمبود نقد یعلل مختلف یو صنعت یدیتول یراکد شدن واحدها

بازگشته اند که  دیراکد به چرخه تول یدیو تول یواحد صنعت 888امسال تاکنون  یکرونا و نبود بازار دارد. از ابتدا وعیش

 زانیم نیسال ا انیانجام گرفته در وزارت صمت تا پا یزیر. براساس برنامهسترا به همراه داشته ا میهزار اشتغال مستق 15

وزارت صمت و سازمان  یو همراه نانیواحد ها با تالش خود کارآفر دیبرگشت به تول ابدی یارتقا م یهزار واحد صنعت 2به 

نسبت به سال  یصنعت یاو صنعت در شهرک ه دیدر تول یگذار هیسرما یکوچک حاصل شده است. استقبال برا عیصنا

بسته شده است.  یصنعت یدر شهرک ها یاحداث واحد صنعت یقرار داد امسال برا 80هزار و  6برابر شده و  2گذشته 

 یصنعت یکوچک و شهرک ها عیمعاون سازمان صنا، یزمحمدیعز  -  19/08/99روزنامه تجارت 

 

 


