
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 در سال رهبر معظم انقالبهاي رصد توصيه

 " توليد جهش "

 (33) 

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

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

 نژاد ییوفاپژوهشگر:  
 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش



 
1 

 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                        عنـــوان 

 

 .Error! Bookmark not defined  ................................................................................... مقدمه *

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

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

 5 ....................................................................................................  ود فضاي کسب و کارببه -2

 6 ................................................................................................  مدیریت واردات و صادرات-3

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

 9 ..............................................................................................................  مبارزه با فساد-5

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

 11 ........................................................................................  از توليدکنندگانتشویق و حمایت -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
2 

 

 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

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

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

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

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

 .یافت دست آمریکا ظالمانه تحریمهای اثرات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اند داشته ویژه ای اشاره بنیان دانش های مجموعه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در انقالب معظم رهبر بیانات از مستخرج محور ۸ در هفتگی هایگزارش 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

 

 90 تا بانک رهگیری کد دریافت بدون را(  نیاز مورد اولیه مواد شامل)  تعرفه  ردیف 4000 از بیش توانند می تولیدی واحدهای

های کاال ترخیص دوم روش عنوان به صادرات مقابل در واردات امکان دیگر سوی از. نمایند ترخیص را خود کاالی درصد

 یروش سومین است معتقد اصفهان  کوهستانی مدیرکل گمرکات استانت . تولید فراهم گردیده اسای و مواد اولیه واسطه

ه صورت بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی است. بر این اساس ب  واردات کنند ترخیص را خود کاالی توانند می  کاال صاحبان  که

  .نمایند ترخیص باشند، کرده دریافت انبار قبض و شده بنادر وارد ماه آبان 10 تا که را خود کاالی شرکتهای تولیدی می توانند

ای به دستگاههای اجرایی ابالغ شد. بر همین چندی قبل مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ترخیص کاالهای اساسی و واسطه

 ا ابالغ این بخشنامه عمالاساس در روزهای اخیر دستورالعمل اجرایی این مصوبه نیز به گمرکات اجرایی ابالغ گردیده است. ب

  ،تسنیم خبرگزاری  گزارش _ 09/09/99ترخیص کاالهای رسوبی در گمرکات با سرعت باالیی آغاز شد. تسنیم 

 

 

 

توانند به شرط تعهد تسویه بدهی تا صاحبان کاالی اساسی و مواد اولیه بدهکار به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می

ی های ایجاد شده برای واحدهاالمللی و محدودیتهای بینماه نسبت به ترخیص کاالی خود اقدام کنند.با توجه به تحریمحداکثر شش 

 اجتماعی تامین سازمان و مالیاتی امور سازمان توافق با و تواند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یکبارتولیدی، گمرک می

 سازمان بدهکاران به مربوط کاالهای کنندترخیص اقدام دارند، بدهی سازمان دو این به که تولیدی واحدهای اولیه مواد ترخیص به نسبت

ماده « ت»جتماعی مشروط به تعهد به تسویه حساب بدهی آنها تا حداکثر شش ماه است.به استناد بند ا تامین سازمان و مالیاتی امور

( امور گمرکی این مجوز به وزارت امور اقتصاد و دارایی )سازمان امور مالیاتی و گمرک( داده 6(قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده )38)

شده که جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، ماشین 

براین اساس این  .ی دریافت حقوق ورودی اقدام کنندده نیز همانند نحوهآالت و تجهیزات خطوط تولید، برای دریافت مالیات ارزش افزو

 مجوز برای سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود دارد که مبالغ ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه

( قانون امور گمرکی واردات قطعی کاال 6ایسنا، براساس ماده )به گزارش .تا سررسید تعیین شده و به عبارتی پایان سال مالی اخذ کند

که جنبه ها و موسسات دولتی را مشروط بر اینتواند کاالی متعلق به وزارتخانهمستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است و گمرک می

و تعیین  به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی تجاری نداشته باشد با تعهد مسئوالن مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کاالی متعلق

( 38ماده)«ت»بند همچنین براساس . مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد، برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند

 یا و ربهادا اوراق هرگونه نامهبیمه بانکی، ضمانت اخذ با جمله از شرایطی تحت قانون رفع موانع تولید، به گمرک اجازه داده شده است

به  ت یکسال برای حقوق ورودی، نسبتمد به حداکثر گمرک تشخیص به معتبر هایتضمین و وثایق سایر و اموال و کاال برخی نگهداری

 معاون فنی گمرک ، مهرداد جمال ارونقی _10/09/99ترخیص کاال اقدام کند. ایسنا 

 

 

 



 
5 

 

 بهبود فضاي کسب و کار( 2
 

م برخی دستگاه ها برای تسهیل کسب و کار کاهش یافت.یکی از مصوبات مربوط المصوبات هیات مقررات زدایی زمان پاسخ به استعبراساس 

ه هر موظف شد ترتیبی اتخاذ کند ک (مرکز مالکیت معنوی)ک کشور الئم تجاری بود که سازمان ثبت اسناد و امالح فرآیند ثبت عالبه اص

یه هیچ اار به نیاز خدمت، یا کاال دسته یک برای و مرتبط طبقه چند یا یک در اریمت تجالتا سقف یک ع مت تجاریالشخص برای ثبت ع

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی،  8در راستای ماده  مجوزی اعم از مجوز تاسیس با بهره برداری یا امثالهم نداشته باشد

های مورد نظر در داخل کشور الزم به عدم عرضه کاالک کشور باید ضمن درج عبارت البت اسناد و امحات بیگانه، سازمان ثالعناوین و اصط

 170 ماده ونیدر فرم اظهارنامه تقاضای ثبت، شرط ارایه کارت بازرگانی را حذف کند: به منظور تسریع در رسیدگی به اعتراضات واصله به کمیس

تجاری،  عالئم ثبت های اظهارنامه خصوص در 1387 الئم تجاری مصوب سالهای صنعتی و عثبت اختراعات طرح  قانون اجرایی نامه آیین

حقوقی رییس جمهور و دبیرخانه هیات مقررات  معاونت کشور، امالک و اسناد ثبت ازمانبا حضور س کارگروهی شد مقررطرح های صنعتی  

 مهلت های قانونی، و مواعد گرفتن نظر در بدون مقرر های زمان ه تعیینزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل و نسبت ب

ات زم از سوی دبیرخانه هیات مقررالزم را ارایه دهد. همچنین با توجه به انباشت قابل توجه پرونده ها در این حوزه، مقرر شد مکاتبه الپیشنهاد 

زم الشور و دیگر مراجع به منظور فراهم کردن امکانات و منابع ک کالزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با سازمان ثبت اسناد و ام

رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و  ،علی فیروزی - 08/09/99برای تسریع در رسیدگی و کاهش زمان آن انجام شود. روزنامه تجارت 

 کار وزارت اقتصاد

 

 

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار است که موجب شده تا فرآیند شروع کسب اندازی همترین دستاورد وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم راهم

وزارت امور اقتصادی و دارایی در آخرین گزارش عملکرد خود که مربوط به بازه زمانی یک ساله )شهریور  روز کاهش یابد. 3روز به  72و کار جدید از 

روزه زمان صدور مجوزهای  50توان به کاهش کرده، از جمله اقدامات این وزارتخانه می( است مهمترین دستاوردهای خود را تشریح 99تا مرداد  98

روز  4روز به کمتر از  30روز( اشاره کرد. همچنین استعالمات بدهی مالیاتی نیز از  8روز به  58تا تیر ماه امسال از  98صنفی در فاصله زمانی تیر ماه 

ی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز بود که منجر به کاهش رسید.یکی از اقدامات مهم دیگر راه انداز

روز شد.وزارت اقتصاد در اقدام دیگری در شهریور سال گذشته بخشنامه اعطای معافیت از پرداخت  3روز به  72روزه فرآیند شروع کسب و کار از  69

 رسانیاطالع پایگاه) نما ،(کار و کسب مشاوره میز) یاور هایسامانه با کشور مجوز ملی درگاه دات تصویب کرد.مالیات چهار درصدی علی الحساب وار

درصد رشد داشته،  51اندازی شد و با ایجاد آن از تیرماه سال گذشته تا کنون صدور مجوز صدور مجوز( و سام )پنجره صدور مجوزها( راه و استعالمات

روز به چهار روز رسیده و اطالعات یک  91درصد بیشتر شده، همچنین ارائه مشاوره در بحث کسب و کارها از  93یات دهی به شکاسرعت پاسخ

 گزارش ایرنا- 10/09/99قرار دارد. ایرنا  مجوز بر روی درگاه ثبت شده و در اختیار مردم 305هزار و 
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 فعالیت در روناک بیماری بر اساس مصوبات ستاد کرونا مقرر شده است برای کمک به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع 

هیالت تس( نکبا به معرفی و مذکور سامانه تایید و اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت کارا سامانه در متقاضی نام ثبت با)  اندشده مشکل دچار خود

الزم به  اند.شده های عامل معرفیواحد به بانک 752هزار و  533بالغ بر  1399.9.10درصد پرداخت شود؛ که در این رابطه تا تاریخ  12با نرخ 

هزار و  365موسسات اعتباری عامل مراجعه کرده اند که از این تعداد،  ها وذکر است کلیه واحدهای مذکور تا تاریخ اشاره شده به شعب بانک

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده و پرونده مابقی واحدهای کسب  76.933نفر در مجموع مبلغ  931هزار و  620واحد با میزان اشتغال  841

 گزارش ایلنا _ 1109/99و کار نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است. ایلنا 
 

 

 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی، از محل تولیدات مواد اولیه داخلی و از طریق واردات به صورت ویژه و توسط وزارت روند تامین مواد 

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت چند مصوبه ویژه را به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد  صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود

م حمایت ستاد اقتصادی دولت و الاع به توجه با همچنین. ایم بوده خصوص این در محترم جمهور رئیس و تادداده و شاهد حمایت این س

های موجود در گمرک نیز سرعت گرفته است. در شرایط موجود تداوم فعالیت و روند تولید واحد الهمراهی بانک مرکزی روند ترخیص کا

 یانااقتصادی دولت به تسهیل روند تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کمک ش صنعتی در کشور دارای اهمیت فراوانی است و مصوبه ستاد

 الدر پی مصوبه تهاتر ارز صادراتی با واردات کا اینکه بیان با ایران تجارت توسعه سازمان کل رئیس این از پیش. داشت خواهد توجهی

می که در این طرح وارد می شود از سوی وزارت صمت تعیین می الها و اقالاولویت کا :تامین مواد اولیه برای تولید تسهیل می شود گفت

 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی  _ 08/09/99شود. روزنامه تجارت 
 
 

 

 

 
 

 

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 ی. گمرک جمهورستیعامل ن یهابانک یصدور نامه از سو

درصد بدون کد  90از کاالها تا سقف  یدرصد صید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخییو تا صیبا تشخ دیملزومات مرتبط با تول

 ای صیکه در صف تخص یاساس یتمام کاالها 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. 90کاالها تا سقف  یدرصد

 یاساس ریغ یکاال زانیم نیو برابر هم یاساس یهزار تن کاال 500و  ونیلیسه م شیب زانیم نیکشور دپو شده است که از ا

 رنایگزارش ا _ 01/90/99 رنایااست.  یراهبرد یو پروژه ها یدیتول یاقالم مربوط به نهادها نیدرصد ا 80است که 
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ر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار از ثبــت ســفارش و تخصیص ارز بــه واردکنندگانی کــه مهلــت رفــع ب

درصــد تعهــدات ارزی خــود را ایفــا کرده انــد، به صــورت 10تعهــد ارزی آنهــا منقضــی شــده و کمتــر از 

ارائــه خدمــات نیــز سیســتمی خواهد بود.همچنین  سیســتمی ممانعــت خواهد شــد و دایــر کــردن مجــدد

و یــا خریــد ارز انجــام نداده  التأمین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کا 98به واردکنندگانی که تا پایان ســال 

همترین اخبار ،بازگشــت ارز صادراتی جزو م 99از نخســتین روزهــای ســال  .انــد، ارز جدیــد اختصاص نمی یابد

از ابتدای امســال ســازمان توســعه تجارت و بانــک مرکزی در بخشــنامه هایی از  .تجاری کشــور قرار گرفت

صادرکنندگان خواســتند تــا ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازگرداننــد و 

م تجار در این زمینه تعیین کردند.دو روش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پایان تیر را بــه عنوان آخرین مهلت اقدا

بــه بعــدبــا اســتفاده از واردات در  1398م شدتمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی از ابتــدای ســال الاع

ایفــای تعهدات ارزی خود  مقابــل صــادرات بــا هماهنگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت می تواننــد بــه

مــاه از تاریــخ 4در صــورت تحقــق نیافتــن ایفــای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثــر  .بپردازد

 .صــدور پروانــه صادراتــی فرصــت دارنــد تــا از طریق عرضه در ســامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند

می ایــران موظــف الزی ســازمان توســعه تجــارت و بانــک مرکــزی جمهــوری اســکمیتــه اقــدام ار

ـزوم انجام دهند القانونــی  هســتند مــوارد فــوق را پیگیری کننــد و اقدامات و برخوردهــای زم را در صــورت ـل

 عــدن و تجــارتوزیــر صنعــت، م ،  علیرضــا رزم حســینی _ 10/09/99روزنامه عصر اقتصاد 

 
 

 

 

 

 

 

 

هزار تن اظهارنامه برای ترخیص کاالهای اساسی صادر شده که در حال طی کردن تشریفات گمرکی خود  78بیش از 

کنند، ای در ورود و خروج کاال ایفا میگمرکات کشور نقش عمده.هستند و در سریعترین زمان ممکن به بازار خواهد رسید

های درصد فعالیت 52که حدود تر است، به طوریها پررنگواسطه حجم مبادالت در آن اما نقش برخی از گمرکات به

های ورود و خروج کاال در تجاری کل کشور از طریق گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی انجام شده و شاخص

صادی را در دست دارند، در این گمرک با بیش از هشت هزار نیرو سکان مرزبانی اقت 157. رسداین مدت مثبت به نظر می

یرد گشود در استان هرمزگان انجام میهای گمرکی را شامل میهای گمرکی کشور که تمام رویهترین فعالیتمیان بیش

خوشبختانه با صدور بخشنامه دولت مبنی بر تسهیل  گیرد.های گمرکی کشور را در برمیدرصد فعالیت 27که افزون بر 

االهای رسوبی و دپو شده به ویژه کاالهای اساسی و مواد اولیه و قطعات و ماشین آالت واحدهای شرایط برای ترخیص ک

 از ابتدای فروردین تا آذرماه سال تولیدی، شاهد روند مناسب در ترخیص کاالها از گمرکات استان هرمزگان هستیم.

هزار  78بیش از  کات هرمزگان شده است،هزار تن کاالی اساسی و غیراساسی وارد گمر 650میلیون و  4جاری بیش از 

تن اظهارنامه برای ترخیص کاالهای اساسی صادر شده که در حال طی کردن تشریفات گمرکی خود هستند و در 

 نهرمزگا استان گمرکات ناظر اکبرپور، ابوالفضل - 10/09/99سریعترین زمان ممکن به بازار خواهد رسید، ایسنا 
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 صادرات محور توليد رقابت پذیر و( 4
 

طرح بزرگ و  25روشیمی، حدود تهلدینگ خلیج فارس برای ریل گذاری آینده صنعت پتروشیمی و در جهش دوم و سوم صنعت پ

روشیمی کشور افتخار دارد که در کنار تولید و تمیلیون یورو در حال اجرا داردصنعت پ 14رمایه گذاری حدود سکوچک را با حجم 

روشیمی در دوران سخت کرونا و تحریم، از توسعه در این صنعت غافل نبوده است و امروز شاهد تتن محصول پ صادرات ده ها میلیون

رکت امسال بهره برداری از چهار طرح را در جهش دوم شبهره برداری از یک واحد بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری هستیم. این 

د لردگان یک واحد بزرگ تولید اوره و آمونیاک با ظرفیت تولی ان نخستین آن است،روشیمی لردگتروشیمی در برنامه دارد و پتصنعت پ

هزار تن آمونیاک مازاد را به بازار عرضه  80هزار تن اوره و  75هزار تن است که می تواند حدود یک میلیون و  800حدود یک میلیون و 

میلیون تن می رسد، این موضوع مصداق  6.7به  6.5مونیاک کشور از نه اوره و آالروشیمی لردگان، حجم تولید ساتکند.با راه اندازی پ

بازر جهش تولید است و ایران را به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان اوره و آمونیاک در جهان تبدیل می کند. روزنامه ابرار اقتصادی 

 مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ، جعفر ربیعی - 08/09/99

 

 

 

ـارد دمجموع ســرمایه  ر است طرح الگذاری در سه طرح ملی وزارت نفت در لردگان، خوزســتان و بوشهر  بیش از یک میلیـ

هایــی که امروز افتتاح می شــود همســو با برنامه های اقتصاد مقاومتی اســت که درون زایی و برون گرایی دو مولفه اصلی 

می، گذر از خام فروشــی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل بوده آنهاست هدف اصلی وزارت نفــت و دولت در صنعت پتروشی

ـال  ت پتروشیمی کشور به النه محصوالظرفیت تولید سا ، 1400است با تکمیــل طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در سـ

ـا در مجموع ت نهایالارزش تولید محصــو.  درصــدی دارد 80افزایش  92میلیون تن می رسد که نسبت به سال 100 ی این طرح هـ

میلیون تن و با ارزش  133نه البیشــتر طرح های جهش ســوم صنعت پتروشــیمی با هدف تولید سا ر می رسد.المیلیارد د 25به 

میلیارد  4.11طرح پتروشیمی در جهش دوم با ارزش  19طور که پیش تر وعده دادیم، ر نیز در حال اجراســت همانالمیلیارد د 37

از ابتدای امسال تاکنون پنج طرح پتروشیمی با سرمایه . میلیون تن امسال به بهره برداری می رسد25سرمایه گذاری و تولید  رالد

سوی رئیس جمهوری افتتاح شده و طرح اوره و آمونیاک لردگان ششمین طرح پتروشیمی است که امسال  ر ازالمیلیارد د 3گذاری 

 بیژن زنگنــه وزیر نفت - 08/09/99قتصاد پویا به بهره برداری می رسد. روزنامه ا
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تن زنجیره و محصوالت  851هزار و  375آمارهای تجارت خارجی در هفت ماهه ابتدایی امسال گویای صدور چهار میلیون و 

 بلوم اختصاصدرصد در بخش شمش فوالدی به بیلت و  76.8میلیون دالر است که  590فوالدی به ارزش یک میلیارد و 

هزار تن رسید که از این رقم سهم بیلت و  191صادرات شمش فوالدی در هفت ماهه امسال به رقم سه میلیون و  داشت.

انجمن تولید کنندگان فوالد ایران آمار داد که صادرات بیلت و بلوم در هفت ماهه امسال دو  .درصد ثبت شد 76.8بلوم 

صادرات تولیدات فوالدی )مقاطع تخت و طویل( برابر با یک  هزار تن بود. 740برابر با هزار تن و اسلب هم  451میلیون و 

 گزارش ایرنا - 09/09/99ایرنا  .هزار تن ثبت شد 345میلیون و 

 

 
 

 

 سال ماه آبان تا ماه خرداد از کشور یغیرنفت صادرات داشته و ارزش جهشی رشد اخیر های ماه در ورصادرات غیرنفتی کش

دوره  ر افزایش داشته است. صادرات سه ماهه نخست امسال نسبت بهالمیلیارد د  26.7  به الر د میلیارد 3.6 رقم از جاری

درصد  7.19وره مشابه سال قبل به دنسبت  99د رصد بود، در حالی که صادرات هشت ماهه  44مشابه سال گذشته منفی 

 در دولت اقتصادی ستاد نامه شیوه ابالغ از بعد و بوده صادرات شکاه جبران و بهبود انگرکاهش داشته است این روند نش

 صادرات ارزش امسال، مانده باقی ماهه چهار در رودمی انتظار صادرات مقابل در واردات دنو عملیاتی ش ماه آبان اوایل

م آمار الغیرنفتی ایران با سرعت و شتاب بیشتری افزایش چشمگیری داشته باشد. پیش از این رییس کل گمرک ایران در اع

دارد. براساس آمار تجارت  ادامه کشور غیرنفتی صادرات ی صعود روند اینکه به اشاره با ایران خارجی تجارت ماهه تهش

. است الرمیلیون د 600میلیارد و  44به ارزش  االزار تن که 700 و میلیون 97 تبادل از حاکی 99 ماهه هشت در ورخارجی کش

 مشاور مسائل ارزی و تهاتر سازمان توسعه تجارت ایران،  عباس عبد الخانی - 11/09/99روزنامه تجارت 

 

 
 

 مبارزه با فساد( 5
 

 

استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت به بعد( با  98همه صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی )از ابتدای سال 

در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان  .توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازندصنعت می

 .رزی خود را ایفا کنندحداکثر چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ا

کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظفند موارد فوق را پیگیری کنند و اقدامات 

 علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت - 09/09/99و برخوردهای قانونی الزم را در صورت لزوم انجام دهند. ایرنا 
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گذاری و فعالیت اقتصادی و برخورد با مخالن نظم و فعالیت اقتصادی از تامین امنیت اقتصادی از طریق ایجاد محیطی امن برای سرمایه   

جمله وظایف پلیس امنیت اقتصادی است ودر همین راستا نیز تعامل و همکاری خوبی میان پلیس و دستگاه های اقتصادی کشور از جمله 

در راستای همین تعامل نیز مدتی پیش شناسایی و دستگیری دو بدهکار بزرگ نطام بانکی که اقدام به دریافت   .دارد ها و ... وجودبانک

تسهیالت کرده اما آن را پرداخت نکرده بودند، در دستورکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت و آنان در هماهنگی 

عدم بازپرداخت تسهیالت دریافتی از سوی این دو نفر،  .های فنی و پلیسی اقدامات خود را آغاز کردندروشبا مقام قضایی و با استفاده از 

هزار میلیارد ریال بدهی داشتند و در پرونده آنان مواردی چون کالهبرداری،  20این افراد در مجموع بیش از  موجب ایجاد اخالل شده بود،

اقدامات پلیس در برخورد با اخاللگران اقتصادی و کسانی که بخواهند به هر  .خورد.. به چشم میجعل، اخذ تسهیالت غیر مجاز بانکی و .

رییس پلیس امنیت ، سرهنگ علی ولیپور گودرزی  -  12/09/99ایسنا  .طریق فضای اقتصادی کشور را ناامن کنند، ادامه خواهد داشت

 اقتصادی تهران بزرگ

 

 
 

 فناوريتوليد مبتنی بر دانش و ( 6
 

یش گاز شهید هاشمی نژاد در سرخس در نقطه صفر مرزی و حمایت از شرکت های نوپا باعث الیجاد مرکز رشد نوآوری شرکت پاا

وزه یشگاه خانگیران در حالرونق کسب و کارها در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی در سرخس شده است. با توجه به عملکرد پا

فناوری های نوین و استفاده از استعداد جوانان نخبه کشور و خلق ایده های جدید، باید مراکز رشد در سایر مناطق کشور نیز راه 

تا  300اندازی گردد و تکنولوژی باید در خدمت محرومیت زدایی قرار بگیرد. به شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها مبلغ 

شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در سطح کشور ثبت  454میلیون ریال وام اعطاء می شود در حال حاضر پنج هزار و  800

محمد مهدی شریفی  - 10/09/99و شناسایی شده اند که حدود یک هزار شرکت در حوزه انرژی فعالیت دارند. روزنامه تجارت 

 آب و انرژیهای حوزه  دبیر ستاد توسعه و فناوری،  زاده
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های فناور است که به طور همزمان از خواص جاذب صوت )در های عایق محصول دانش بنیان یکی از شرکتتولید نانو رنگ 

های فعال در یکی از شرکت .محدوده فرکانس هزار هزتر( و حرارت برخوردار است و توانسته این محصوالت را صادر کند

 لبنان ا،استرالی نظیر کشورهایی به را خود محصوالت توانسته کنون تا و کرده تولید را هارنگ مختلف انواع سازی رنگ حوزه

شوند، اما قدرت سرکوب اند که با ضخامت بسیار کم اعمال میای طراحی شدههای عایق صدا به گونهرنگ .کند صادر عراق و

ها ضخامت و دانستیه کم پوشش است که موجب دیگر این نوع پوششکردن دامنه وسیعی از ارتعاشات را دارند. مزیت 

های سازی و سازهشود بار مرده کمتری بر سازه اعمال شده و فضای کمتری را اشغال کند. این موضوع در صنایع کشتیمی

اقدام به  1385آباد، از سال کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی شمس .آیددریایی عامل بسیار مهمی به حساب می

 Nano fam SH ،Nano fam WP،Nano که در این میان محصوالت هایی با خواص منحصر به فرد کردهتولید نانوپوشش

fam SCو Nano fam TI جمهوری، ریاست رسانی معاونت علمیاساس اعالم مرکز اطالعبر .استبه تولید انبوه رسیده 

NanoFam SC گیری از خاصیت فتو کاتالیستی تیتانیوم و نیز شفاف است که با بهرهی یک پوشش خود تمیز شونده

های محیطی خواهد بود. فناوری نانو طراحی و عرضه شده است. در حضور نور، این فوتوکاتالیست قادر به تجزیه آالینده

وی ی و به وسیله بارش باران از رها نیز به راحتدلیل عدم چسبندگی این مواد بر روی سطح، باقیمانده آالیندهعالوه بر آن، به

 گزارش ایسنا  -  12/09/99ایسنا  .شوندسطح زدوده می

 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 7
 

سال  صمت اعالم کرد که از ابتدای  سعه معادن کوچک مقیاس تعداد و در قالب طرح احیا، فعال 1399وزارت  سازی و تو

شدهمعدن وارد چرخه تولید و بهره 157 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اند. طبق گزارش ارائهبرداری  سوی  شده از 

معدن در حوزه  31معدن در حوزه مواد معدنی فلزی،  57معدنی شامل بر اساس نوع ماده  99ماه سال ایران، تا پایان آبان

سنگ 44غیرفلزی،  ست.از ابتدای اجرای  25های تزئینی و معدن  شده ا ساختمانی معادن احیا صالح  معدن در حوزه م

هزار و بندی شده و برای یکمعدن شناسایی و اولویت 829طرح احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس، تاکنون دو هزار و 

ــعه معدن اقدام 243 ــازی و توس ــده که منجر به احیا، بازس ــده  303های کلینیکی انجام ش معدن در قالب این طرح ش

ساس طرح احیا و فعال ست.برا شته تاکنون سازی معادن کوچک مقیاس تعطیلا سال گذ شور، از  سطح ک  303شده در 

 گزارش شاتا - 08/09/99اقتصاد معدن احیا شدند و به مدار تولید بازگشتند.روزنامه دنیای 
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ـاهد حمایت این  ـ ـتاد اقتصادی دولت پیشنهاد داده و ش ـ ـت، معدن و تجارت چند مصوبه ویژه را به س ـ وزارت صنع

ســتاد و رئیس جمهور در ایــن خصوص بوده ایم. برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های صنعتی کشور، ثبت سفارش 

صنعتی، از محل تولیدات مواد اولیه داخلی به روش های  شود. روند تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های  مختلف انجام می 

صنعت،  ستا وزارت  شود. در همین را صنعت، معدن و تجارت دنبال می  سط وزارت  صورت ویژه و تو و از طریق واردات به 

شنهاد داده و شاهد حمایت این ستاد و رئیس جمهور در این معدن و تجارت چند مصوبه ویژه را به ستاد اقتصادی دولت پی

ای ه الم حمایت ستاد اقتصادی دولت و همراهی بانک مرکزی روند ترخیص کاالهمچنیــن با توجه به اع. خصوص بوده ایم

ـد واحد صنعتی در .  موجود در گمرک نیز سرعت گرفته است ـ ـرایط موجود تداوم فعالیت و روند تولی ـ ـور در ش ـ کش

ـتاد اقتصادی دولت به ًفراوانی است و قطعاتسهیل روند تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کمک  ـ دارای اهمیت مصوبه س

 معــاون امور صنایع وزیر صمت، مهــدی صادقی نیارکی-  08/09/99شایان توجهی خواهد داشت روزنامه اقتصاد پویا 

 

 
ت واحدهای تولیدی کشور، با اولویت بخش تولید، طی هشت ماه ابتدای المشکبانک صادرات ایران با شناخت کافی از 

ــال  ــهی 525بیش از  99س ت جدید به واحدهای تولیدی پرداخت کرده که این میزان برابر با الهزار میلیارد ریال تس

سهی 60نزدیک به  صد کل میزان ت ساس مطالعات انالدر ست بر ا شده بانک در این مدت بوده ا شده، ت پرداخت  جام 

واحدهای تولیدی عمدتا دارای سه مشکل اساسی به شرح ذیل هستند. کمبود سرمایه در گردش با توجه به افزایش 

سیه و اعتباری مواد اولیه و فروش کا سایر خریدها، عدم امکان خرید ن و نبود امکان  القابل توجه قیمت مواد اولیه و 

میزان تولید به دلیل کمبود منابع که بانک صادرات ایران طی سال  ت و تأسیسات جدید برای افزایشالخرید ماشین آ

جاری در چند مرحله برای کمک به این واحدها اقدامات متعددی را انجام داده است این بانک طی هشت ماه اول سال 

 پرداخت ت ریالی سرمایه در گردش به بخش های مختلف تولیدیالهزار میلیارد ریال تسهی 525جاری در اولین قدم، 

سهی 60کرد که نزدیک به  صد کل ت سال الدر شت ماهه اول  شود. بانک  99ت پرداختی ه شامل می  این بانک را 

سنادی ریالی مدت دار برای خرید مواد اولیه و  201صادرات ایران در مرحله بعد، بیش از  هزار میلیارد ریال اعتبارات ا

صاد الفروش کا سیه برای واحدهای تولیدی  صورت ن سبه  صادرات ایران در کمک به ت. ر کرده ا سوم بانک  اقدام 

سال جاری طرح  شهریور ماه  سعه)واحدهای تولیدی از  را ارائه و عملیاتی کرد و به واحدهای تولیدی این  (طراوت تو

سنادی ریالی، تا  شین آ 18امکان را داد تا در قالب اعتبارات ا سیه اقدام به خرید ما صورت ن ساالماه به  سی ت ت و تأ

کنند؛ ضمن اینکه بدهی این واحدها در سررسید اعتبارات اسنادی، به صورت سه ساله تقسیط و از آنها دریافت می 

 امیر یوسفیان نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران - 09/09/99شود. روزنامه تجارت 
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 58مقایسـه با مدت مشابه سال گذشته به میزان  ماه نخسـت امسـال در 8ت اعطایی بانک صنعت و معدن طی المجموع تسـهی

روژه ت بانکی به پالش است تا از طریق تأمین مالی هد فمند و اعطای تسهیالین بانک همواره در تا درصد افزایش پیدا کرد ه است.

 یل رکود ناشی ازر حال حاضر به دلداشته باشد ر کشور دد های مولد و اشتغال زا، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تولید

تعطیلی های پیاپی برای مهار شیوع ویروس کرونا در بخش کسب و کارها، بانک ها برای افزایش میزان سپرد ه ها و منابع د اخلی 

به  99ماهه سال  8ش همکاران شعب، سپرده های چهارگانه در الخود با چالش مواجه هستند با این وجود با مد یریت صحیح و ت

 دامها دقیق نظارت با اقتصادی و مالی ی،فن توجیه دارای های طرح به منابع این تخصیص و تافزایش یافته اس د رصد 62میزان 

ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان  8ت اعطایی بانک صنعت و معدن طی الرد و مجموع تسهیدا

 حسین مهری مد یرعامل بانک صنعت و معدن _11/09/99ا کرده است. روزنامه تجارت ددرصد افزایش پی 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و متوسط کوچک، تولیدی هایبنگاه مالی تامین برای تسهیالت تومان میلیارد 5148 از بیش امسال اول ماهه هفت  در 

میلیارد  3791واحد و بیش از  1907 به  مقاومتی اقتصاد راستای در درصد، 60 باالی پیشرفت با تمام نیمه هایطرح

در این مدت  های مختلف پرداخت شده استواحد در استان 681( به 18تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 

 و هزار  17مورد برای دریافت بیش از  4677مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که  8196

 میلیارد 5148 از بیش فقره تسهیالت به ارزش 1907ها معرفی شدند و در نهایت تومان تسهیالت به بانکد میلیار  238

همچنین . شدند تسهیالت این دریافت به موفق کنندگان نام ثبت کل از درصد23 حدود یعنی است؛ شده پرداخت تومان

مورد  1192الت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که تسهی از استفاده برای نام ثبت مورد 2270 در هفت ماهه اول امسال

 ارزش به تسهیالت پرداخت مورد 681 نهایت درمیلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند.  8958برای دریافت تسهیالت 

 تسهیالت این دریافت به موفق کنندگان نام ثبت کل از درصد 30 حدود یعنی است؛ گرفته صورت تومان میلیارد 3791

میلیارد  1246در این میان بیشترین پرداختی تسهیالت رونق تولید مربوط به استان البرز با مبلغ بیش از . شدند

 بیشترین. است بوده تومان میلیارد 475 به نزدیک مبلغ با گلستان و تومان میلیارد 734 مبلغ با سمنان تومان،

 هاستانا این به پرداختی مبلغ که طوریبه شده؛ پرداخت قم و رضوی خراسان اصفهان، به نیز اشتغال و تولید تسهیالت

 گزارش ایسنا - 11/09/99 ایسنا .است بوده تومان میلیارد 299 و تومان میلیارد 345 تومان، میلیارد 394 ترتیب به
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 36درصد و 18میلیونی با سود12وام توانند برای دریافت شود متقاضیان میمیلیونیِ تولید به قالیبافان پرداخت می 12وام 

توانند ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام. ماهه است کل کشور هم می36درصد و به مدت 18نرخ تسهیالت  ماهه اقدام کنند.

ر صورتی که نیاز باشد. دنفر است 1500ما آنها را به اتحادیه مربوطه استان معرفی می کنیم.تفاهم نامه برای پرداخت وام به 

ان متقاضی .مدیرعامل بانک توسعه تعاون همواره عنایت زیادی به بخش تعاون داشته اند ،شودن تعداد بیشتر هم میای

عبداهلل بهرامی، مدیرعامل  - 11/09/99کند. تسنیم برای ضمانت تنها یک ضامن کفایت می ،نباید به بانک بدهکار باشند

 اتحادیه تعاونی فرش دستباف

 

 

 

 


