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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

 یواژه کلید 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... 

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

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

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

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

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

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

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

 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 .نیستم 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 خواهیم می 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 قراردهیم مسیری در را تولید چرخه بتوانیم باید موجود امکانات از گیری بهره با شرایط این

 در کشور اقتصاد واقعی جایگاه طوریکه 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» و« 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 ۸در 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
 

 توليدرفع موانع  (1

 

 یوبرای رفع موانع کسب و کار در حوزه تولید و تجارت کشور اهتمام جدی داریم و درصدد هستیم با پیشنهادهای ارائه شده از س

 زائد مقررات و قوانین الحصا .کنیم رفع و شناسایی را زمینه این در موجود ایگلوگاه ه همه بازرگانی، های اتاق و اصناف ها، تشکل

در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش های صنعت، معدن و تجارت به استان  .پیگیرانه بخش خصوصی باشد و عمومی مطالبه باید

به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور  و تها و تشکل های بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اس

ن الصمت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس و فعا وزارت در یگیر تصمیم نظام حاضر الدر ح .واگذار خواهد شد

ت. روزنامه تجارت ق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسالبخش خصوصی است اما در اجرای این مهم، رعایت اخ

 تجارت و معدن صنعت، روزی، علیرضا رزم حسینی  -  03/08/99

 

 

از ابتدای امسال تصدی  .گذاری استان مرکزی راه اندازی شدهای سرمایههای بررسی مشکالت تولیدی و طرحفوریتروزی مرکز شبانه

طلبید که وزیر صمت پس از انتخاب و انتصاب، طرح ضربتی برای جبران بخشی های بسیاری همراه بود و میوزارت صمت با فراز و نشیب

های روزی فوریتاندازی مرکز شبانهراه.ریزی کنداز واحدهای تولیدی در سراسر کشور برنامه از مشکالت و نارسایی ایجاد شده در برخی

 .ها و جنگ اقتصادی استگذاری استان مرکزی در واقع تمرکز و تاکیدی بر جهش تولید و غلبه بر تحریمهای سرمایهتولیدی و طرح

های مختلف از جمله کارگروه ولیدی و رفع مشکالت واحدها در کارگروهها در حمایت از بخش تو میزان فعالیت 98و  97عملکرد سال 

 .تسهیل و رفع موانع تولید، درخشان و قابل دفاع است و با همکاری بین بخشی اجازه بر زمین ماندن تولید آنهم بدون دلیل داده نشد

های اقتصادی، کارگری، فضای اری، استان در شاخصماهه نخست سال ج 6نیز ادامه یافت، در  99ها در سال این روند همکاری و حمایت

داشت به طوری که با ایجاد فضای کسب و کار در بازه زمانی مذکور، رتبه سوم کشور به  98کسب و کار و تولید عملکردی بهتر از سال 

 استاندار مرکزی،  سیدعلی آقازاده  - 05/08/99ایسنا .استان مرکزی اختصاص یافته است
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بر اساس  .غ شدالات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابمامضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تصمیبا 

رظرف شش ماه ثات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکمتصمی

ح می شوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای المدید یا اصتغ این مصوبه صادر، الاب مایند که کلیه مجوزهایی که پس ازنترتیبی فراهم 

هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای   .مایندنکشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت 

رونیکی سامانه های صدور مجوز تلفند با اتصال الکمراجع صدور مجوز همچنین مک .مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

کلیه دستگاه هایی  .مایندنخود به درگاه فوق و ارائه داده های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت 

های  یهالوبه، پس از تهیه غ این مصالم جرائم و زیر ساخت ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابالکه مرجع قانونی استع

 رونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدامتمات مذکور به صورت الکالعات مکانی عارضه های خود، نسبت به پاسخ استعالاط

ل، دکل ام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقالمراجع صادرکننده استع .مایندن

فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، 

ر ظرف زمان ثمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکتجاده و تأسیسات ا

ع الپایگاه اطگزارش  – 07/08/99روزنامه ابرار اقتصادی  .روط و غیرقابل تفسیر بدهندشسخ واضح، غیر مپنج روز کاری به آن پا

 ر هیات دولتترسانی دف
 

 بهبود فضاي کسب و کار(2
  

 

ظر سازمان از ن ت،یکسب مجوز فعال ایپس از ثبت شرکت  یاشخاص حقوق ،یشماره اقتصاد صیثبت نام و تخص ندیفرآ 45با حذف گام 

پنجره واحد شروع کسب و کار باعث شده، فعاالن  جادیکسب و کار و ا یفضا لیو تسه یشوند.روان ساز یم یتلق یمود یاتیمال

 45گام  یاجرا ن،یاز ا شیالزم کسب و کار را اخذ کنند.پ یمجوزها ،یادار یهایدگیچیتر و به دور از پآل دهیا یطیدر شرا یاقتصاد

 نیکه هم اکنون، با حذف ا بردیماه تا دو ماه زمان م کی نیب ،یو حقوق یقیبه اشخاص حق یشماره اقتصاد صیثبت نام و تخص ندیفرا

و شماره  شده یقتل «یمود»کشور  یاتیاز نظر سازمان امور مال ت،یکسب مجوز فعال ایاز همان زمان ثبت شرکت  یگام، فعاالن اقتصاد

 یادر حال حاضر و با اجر .ستین یگریاستعالم د چیبه ه ازیصادر خواهد شد و ن ییآزما یمراحل راست یطبه  ازیآنها بدون ن یاقتصاد

و  یاشخاص حقوق نیو همچن هاهیوکار از اصناف و اتحادپروانه کسب ایبه محض اخذ مجوز  یقیبخشنامه سازمان، اشخاص حق

و  شوندیم یثبت نام شده تلق زیکشور ن یاتیها، در سامانه سازمان امور مالبه محض ثبت در اداره ثبت شرکت یداقتصا یهابنگاه

 یقیقاشخاص ح یشماره مل ن،یکشور منتقل شده و همچن یاتیبرخط، به سازمان امور مال ریغ ایآنها، به صورت برخط  یتیاطالعات هو

 ،یحیمحمد مس - 99/08/06 سنای. اشودیجهت آغاز کسب و کار قلمداد م یبه عنوان شماره اقتصاد یاشخاص حقوق یو شناسه مل

 کشور یاتیسازمان امور مال یاتیمال یمعاون درآمدها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

ا اطالعات مرتبط بیکی از اهداف راه اندازی این سامانه دسترسی به آمار و راه اندازی شد   سامانه ملی اشتغال و کسب و کار در کشور

اطالعات و داده های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و  ر است عرضه و تقاضای نیروی کا

 رسیاست گذاران کشور قرار می گیرد تا بتوانند در طراحی سیاست ها و برنامه های اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بازا

ایجاد بانک اطالعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطالعات بنگاه ها و پایگاه اطالعات مشاغل کشوربخش های   .کار، از آن بهره ببرند

تقویت توان سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور، پایش مستمر عملکرد طرح و   .اصلی این سامانه است

ا، شناسایی شاغالن بخش غیر رسمی بازار کار، پیش بینی نیازها، فرصت ها و تهدیدهای آینده کشور، رصد و سیاست های اشتغالز

 انتقاالت و نقل روند تحلیل و تجزیه ، پایش تحوالت حوزه اشتغال به منظور تطبیق سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار

 کد صیصتخ و شغلی وضعیت تعیین منظور به کار درسن افراد به شغلی ناسهش تخصیص ،(ای منطقه و ملی) کشور در کار نیروی

تولید اطالعات، دانش و تجزیه و  دیگر این سامانه است فاهدا جمله از مشاغل، جامع شرح با همراه کشور مشاغل برای استاندارد

عیسی   -  07/08/99ایسنا  .این سامانه است تحلیل کسب و کار و اشتغال برای سیاست گذاران و سایر ذینفعان بازار کار هدف غایی

  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوری،

 
 

 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

یک مسیر سبز در توسعه صادرات برای واحدهای تولیدی که موفق به اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد شوند، فراهم شده و 

بنیان با همکاری برای کاالهای دانش .توانند فعالیت صادراتی خود را انجام دهندتولیدکنندگان این محصوالت بدون ارزیابی مجدد، می

در  .ای برای آن تهیه شده استنامهمشترک سازمان ملی استاندارد و معاونت توسعه فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته و شیوه

انجام کار تجاری در ارتباط با یک محصول و تولید، عرضه و صادرات آن به شکل انبوه، دو نوع گواهی مختلف  نامه به منظوراین شیوه

در این پیوند، کاالیی با استاندارد مشخص پس از اینکه مشخصات آن از سوی تولیدکننده بیان شد، مورد  شودو متفاوت صادر می

یرش المللی یا استاندارد یکی از کشورهای مورد پذبنیان بر اساس استاندارد ملی، بینارزیابی قرار گرفته و گواهی انطباق کاالی دانش

رد های موهای الزم در آزمایشگاهدر صورتی که استانداردی برای محصول بیان نشده باشد براساس اظهار فرد، آزمایش .شودصادر می

روزنامه دنیای  .شودـواهی کاال بر اساس ویژگی محصول صادر میگیرد و چنانچه نتایج با اظهاریه منطبق باشد، گقبول انجام می

  معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مسلم بیات  -  03/08/99اقتصاد 
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افزایش »کاال با نفت با هدف اندازی پنجره واحد برای تهاتر پنجره جدید برای تسهیل ورود کاال به کشور باز شد. پس از اعالم خبر راه 2

، روز گذشته سخنگوی صنعت برق از طرح واردات کاال به «تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»و « تجارت خارجی

 ن ارز وارداتمیوزیران، رمزارزهای استخراج شده صرفا برای تاتئنامه جدید هیکشور با استفاده از رمزارزها خبر داد. براساس تصویب

تامین کاالهای اساسی و »هدف از ایجاد این پنجره،  .کند، قابل مبادله خواهند بودکشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می

رای ها بشکسته شدن بوروکراسی»، «هاافزایش تجارت خارجی در نیمه دوم سال و مقابله با فشار تحریم»، «مواد اولیه بخش تولید

اقدام  عنوان شده است. این« کنندگانرسیدن کاالهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف»و در نهایت « تصمیمات اساسی گرفتن

ار در دستور ک« تامین کاالهای اساسی»قرار است در دو مرحله انجام شود؛ در مرحله نخست با استفاده از تهاتر کاال با صادرات نفت، 

خواهد بود. حال این پرسش « تامین کاالهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی»، هدف گیرد و در مرحله دومقرار می

 گزارش دنیای اقتصاد  – 05/08/99روزنامه دنیای اقتصاد   مطرح است

 
 

 

قالب  جزئیات دراند واردات کشور معادل و متناسب با صادرات غیرنفتی باشد و قرار است بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کرده

ش قابل توجهی داشته است، بین وزارت صنعت، کاه کشور نفتی صادرات اینکه به باتوجه. دستورالعملی تدوین و نهایی شود

 اساس این بر معدن و تجارت و بانک مرکزی توافق شد که میزان واردات کشور معادل میزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد.

فتی غیرن صادرات میزان اگر مثال عنوانبه. نشود واردات آن از بیش و باشد غیرنفتی صادرات معادل باید حداکثر واردات میزان

 خبرگزاری فارس، _  06/08/99میلیارد دالر باشد. فارس  30میلیارد دالر بود، واردات هم حداکثر  30کشور معادل 
 

 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 4
 

امسال سطح  .درصدی داشته است 20سطح زیر کشت پنبه، تولید این محصول در یک سال اخیر افزایش با افزایش عملکرد در واحد 

درصدی داشته است همچنین با توجه به اینکه  10هکتار رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته رشد  800هزار و  98زیرکشت پنبه به 

هزار هکتار بهبود  30حال حاضر نسبت به این میزان نیز سطح زیر کشت  هزار هکتار بوده در 70ترین سطح کشت پنبه در کشور پایین

یزان تر است به طوری که مامسال، هم سطح زیر کشت افزایش پیدا کرده و هم کیفیت مزارع نسبت به سال گذشته مناسب .داشته است

پیش بینی  .دهدکیلویی را نشان می 200افزایش  کیلو در هکتار رسیده است که این میزان نسبت به سال گذشته 700هزار و  2عملکرد به 

آن  شود و الیافهزار تن وش از مزارع پنبه تهیه کنیم که این محصول در کارخانجات پنبه پاک کنی تصفیه می 270شود که امسال می

جهش  ت اولویت داراین افزایش کشت به این دلیل است که پنبه جزو محصوال .شوددر صنایع نساجی برای تولید نخ استفاده می

قرار گرفته است؛ با واقعی شدن قیمت ارز و بسته شدن راه برای واردات بی رویه، تمایل  وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه دولت و تولید

های اصالح شده عملکرد واحد سطح را درخصوص این را برای کاشت این محصول بیشتر کرده و از سوی دیگر استفاده از بذر کشاورزان

 وزارت جهاد کشاورزی مجری طرح پنبه،  ابراهیم هزار جریبی  -  03/08/99فارس  .محصول باال برده است
 

 

 

 

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/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ماهه نخست سال 6های غالت در صادرات محصوالت شیرینی، شکالت و فرآورده

شدن رندهای شیرینی و شکالت ایرانی در حال شناختهب .استدرصدی داشته  18درصدی و افزایش وزنی 12افزایش ارزش 

های بزرگ خارجی در انگلیس، آمریکا، توانند محصوالت خود را با محصوالت شرکتریزی هدفمند میدر دنیا است و با برنامه

ر صادرات تشده و توسعه هرچه بیشتری تولیدکیفیتدر راستای این پیشرفت محصوالت با بلژیک و سوئیس محک بزنند

روزنامه  .است بندی با در نظر داشتن استانداردهای جهانی و بهداشتی باالتراین محصوالت نیازمند تنوع و ارتقای بسته

 مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی، محمود بازاری  - 05/08/99دنیای اقتصاد 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی با ظرفیت ورتواحدهای پ  .میلیون تن تولید داشته اند 35روشیمی تا پایان مهرماه امسال بیش از تمجتمع های پ

ابل رایط قشروشیمی در تت مختلف پالت موجود، روند تولید و فروش محصوالمطلوبی تولید دارند و با وجود برخی مشک

روشیمی تپ کشورمان پیش بینی می شود جهش تولید امسال در صنعتروشیمی تش صنعتگران پالقبولی قرار گرفته که با ت

ع ت، تأمین خوراک صنایالروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوترکت ملی صنایع پشمحقق شودرویکرد 

در با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های  .ت تولیدی این صنعت استالداخلی و همچنین ارتقای ارزش سبد محصو

روشیمی فراهم شده و در این مسیر افزون بر راه ترایط و زیرساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پشحال انجام، 

ری از ظرفیت تولید مجتمع های ثاندازی و بهره برداری از طرح های جدید، با اقدام های انجام شده بهره برداری حداک

میلیون تن  56روشیمی توانستیم تولید را از تنفت به تازگی گفته بود، در پ وزیر .روشیمی موجود در دستور کار قرار داردتپ

میلیون تن به  25روشیمی تطرح دیگر پ 17برسانیم و امسال نیز با بهره برداری از  98میلیون تن در سال  66به  92در سال 

میلیون تن در سال با  100روشیمی ایران به تنیز ظرفیت تولید پ 1400تا پایان سال  .روشیمی ایران افزوده می شودتظرفیت پ

میلیون تن و ارزش آن نیز  133روشیمی به ت،ظرفیت تولید پ 1404با جهش سوم در سال  .ر می رسدالمیلیارد د 25ارزش 

رل تولید تمیرهاشمی مدیر کن اللسیدج  -  06/08/99ر افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه ابرار اقتصادی المیلیارد د 37به 

  روشیمیترکت ملی صنایع پش
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 قبل هایسال با مقایسه در فوالدی محصوالت تولید رکورد باره چند تولید جهش در نیمه نخست سال جاری شاهد 

 تن روزانه ذوب و نورد 3971تن در خطوط نورد با سه ونیم خط فعال و همچنین رکورد  2500تولید روزانه با تناژ  .بودیم

با اصالحات الزم در فرآیندهای تولید، مباحث .روزانه برای نخستین بار از زمان فعالیت این مجتمع انجام شده است

تن ثبت شد که این میزان تولید  784هزار و  367اقتصادی و بازرگانی ، رکورد تولید این مجتمع در نیمه نخست امسال به 

درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته  40اینکه افزایش  سابقه بوده، ضمندر تاریخ تاسیس این شرکت بی

هزار تن محصول به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه  31شاهد بودیم.در شش ماه نخست سال جاری 

زان درصد افزایش داشت. با برنامه ریزی صورت گرفته، میزان صادرات در نیمه دوم امسال بیش از این می 30سال قبل 

عمده محصوالت صادراتی مجتمع به کشورهای عراق،  خواهد بود و در این زمینه مذاکرات و اقداماتی انجام شده است

سوریه، ارمنستان و آذربایجان ارسال شده ضمن اینکه توسعه بازار صادراتی را نیز پیگیر هستیم که افغانستان، کشورهای 

محصوالت ما به سبب کیفیت باال و تولید مطابق با استانداردهای جهانی حاشیه خزر و کشورهای عربی نیز از متقاضیان 

 مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب ، بابک علیزاد شهیر - 06/08/99 فارس  هستند.

 
 

 

 

 مبارزه با فساد( 5
 

،  (ولینتوجهی مسئافزایش شدید قیمت پوشک در سایه بی) با ثبت سوژه هایی با عناوینی مانند« فارس من»برخی کاربران سامانه 

خواستار پیگیری این ( بازار آهن ورود قوه قضائیه به گرانی افسارگسیخته در) و ) تاخیر در فاکتور و تحویل خودروها توسط سایپا(

در این مورد دفتر آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در  .موضوعات شده بودند

بنابراین  .درصدی داشته است 10.5شش ماهه اول امسال تعداد بازرسی های انجام شده از واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی افزایش 

هزار مورد بازرسی از انواع واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی در سراسر  900، بیش از یک میلیون و 99رش در نیمه اول سال گزا

های تعداد پرونده زمانی براساس این گزارش، در این بازه. کشور توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت انجام شده است

هزار مورد  157، بیش از 99ماهه اول  6تعداد تخلفات کشف شده در  .درصدی داشته است 6.1رشد هزار مورد بوده و  122متشکله 

 خبرگزاری فارس  -  03/08/99فارس   .دهددرصدی را نشان می 0.3بوده که افزایش 

 

 

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/my/c/38758
https://www.farsnews.ir/my/c/42856
https://www.farsnews.ir/my/c/42856
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ای با گزارش وزارت شبکه مجرمانهفردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند،  250در خصوص پرونده 

ای هبضاعت اقدام به فعالیتهای بازرگانی اشخاص بیاطالعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارت

ن نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند. ای 19در نهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل  .کردندبازرگانی از جمله صادرات می

ها شکایت نموده اند که بانک مرکزی از آناینفره250لیست  ونفر را در اختیار داشتند که جز 70های بازرگانی شبکه مجرمانه کارت

نفر به قوه قضاییه ارجاع  250در دو سال گذشته پرونده  .باشندمیلیون یورو تعهد ارزی می400میلیارد و نفر دارای یک 70است، این 

اند و از شده است، این افراد با حدود هفت میلیارد دالر بدهی حتی یک دالر ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده

 گزارش تسنیم   -  06/08/99.  تسنیم شوندتولیدکنندگان نیز محسوب نمی

 
 

 دانش و فناوريتوليد مبتنی بر ( 6
 

مگاوات شدند، به راهکاری برای افزایش  3عالوه بر آنکه موفق به بازطراحی موتور توربین بخار با توان  ما  محققان شرکت دانش بنیان

کنند، دست درصدی کار می 40بازده کمپرسورهای وارداتی که به دلیل مقاوم بودن شرایط آب و هوایی و ترکیبات گازی، با راندمان 

ا در زمینه ارائه خدمات مهندسی معکوس، قطعه سازی و تعمیر و اورهال تجهیزات فعالیت خود ر 1390در سال .  این شرکت  یافتند

در حال حاضر ما به عنوان پیمانکار شرکت نفت و اکثر  ها آغاز کرده است،های بخار و گاز و کمپرسورها و پمپدوار مانند توربین

 موتور ساخت و بازطراحی به موفق دهیم، ضمن آنکهدامه میهای خود اگیگابات به فعالیت 50های تا های کشور و نیروگاهپاالیشگاه

شرکت شد، وجه تمایز  این برای "1 گرید بنیان دانش" عنوان دریافت به منجر خدمات این.ایمشده مگاوات سه توان با بخار توربین

اه برآمده است؛ از این رو های همکار، دپارتمان طراحی و تحقیق و توسعه است. این بخش چون از دل دانشگما با سایر شرکت

ها ها )اجزایی که در توربینهای ما در لبه مرزهای دانش قرار دارد.ما توانستیم به دانش فنی ساخت اجزای دوار توربینفعالیت

ای است، ضمن آنکه ما بر روی ساخت قطعات ثابت نیز وارد شدیم، ولی چرخند( دست یابیم. این قطعات دارای فناوری پیشرفتهمی

 دکتر صادق صالحی، مجری طرح و قائم مقام این شرکت دانش بنیان  - 06/08/99 بیشتر تمرکز ما بر روی اجزای دوار است. ایسنا 
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ت، تجهیزات و تولید مواد اولیه که رقم واردات الحوزه فناوری روی فرش ماشینی متمرکز شده است و داخلی سازی ماشین آ

کاشــان و آران و بیدگل قطب تولید  مورد توجه قرار داده تا این صنعت در داخل کشور ایجاد شود آن قابل توجه است را

فرش ماشینی کشور محسوب می شوند و چند شرکت دانش بنیان نیز تا کنون اقدام به تولید قطعات دستگاه های فرش 

می البته دارای الایران اســمایت می شود ح از شــرکت های دانش بنیان در راســتای تحقق هدف ها .ماشینی کرده اند

واردی م ظرفیت های فوق العاده صنعتی اســت که می تواند کل تجهیزات و قطعات مورد نیاز را در داخل کشــور تولید کند

ر ین با) که برای نخست مورد اســتفاده در تولید فرش ماشینی مانند اســانس گل محمدی و دســتگاه ژاکارت الکترونیکی (

در داخل کشور و در منطقه کاشان تولید می شوند، بسیار مهم اســت و باید این تولیدات ادامه یابد تا بتوانیم به تولید 

 07/08/99. روزنامه اقتصاد پویا  شانه برسیم که هم اکنون از خارج کشور وارد می شود 500هزار و  2هزار و  2دســتگاه های 

 و فناوری رئیس جمهــوری معاون علمی،  سورنا ســتاری  -
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سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس معدن در سراسر کشور و در قالب برنامه طرح احیا، فعال 672از ابتدای امسال 

مقیاس در سراسر اندازی مجدد معادن کوچک اند. در این مدت و در قالب طرح احیا و راهبندی شدهشناسایی و اولویت

 83صورت مستقیم و معدن به 64تا پایان مهر ماه،  99از ابتدای سال  .معدن، اقدام کلینیکی شده است 194کشور، روی 

اند. همچنین، اقدامات مربوط به صدور سازی و توسعه یافتههای الزم، احیا، فعالمعدن از طریق فراهم کردن زیرساخت

گذاری شده برای امسال انجام واحد هدف 25واحد فرآوری از  12تامین مواد اولیه برای جواز تاسیس، افزایش ظرفیت و 

معدن، اقدام  1214بندی شده و روی معدن شناسایی و اولویت 2800تا پایان مهر امسال،  98شده است. از ابتدای فروردین 

 گزارش شاتا  - 03/08/99نیای اقتصاد روزنامه د .سازی و توسعه یافته استمعدن، احیا، فعال 293کلینیکی شده و 
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هــزار بنگاه اقتصادی در شش ماه نخست امسال برای رونق بازار 722بــا حمایــت بانــک ملــی ایــران بیــش از 

ت بانــک ملــی الفقره تسهی593هزار و 722در شش ماه ابتدای امسال  .ت دریافت کردندیالو کسب و کار خود تسه

میلیــارد ریــال بــه بخش هــای مختلــف کشــاورزی و صنایــع تبدیلی، 709هــزار و 692بــه ارزش  ایــران

ســهم بخــش کشــاورزی و صنایــع  .تپرداخت شده اس ...صنعــت و معدن، مســکن و ساختمان، بازرگانی و

لف اقتصادی طی این مدت، بالغ بر ت پرداختــی بانــک ملی ایران بــه بخش هــای مختالتبدیلــی از تســهی

از ابتدای ســال جاری تا پایان  .میلیارد ریال بوده است527هــزار و 25فقــره بــه ارزش 550هــزار و 38

 فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده870هزار و 17ت در المیلیارد ریال تسهی773شــهریور، هفت هزار و 

هزار و 160راســتای حمایــت از بخش صنعت و معدن کشور در مدت مذکور بالغ بر همچنیــن ایــن بانک در  .است

بنگاه هــای بخش بازرگانی نیز  .فقــره پرداخت کرده است525هــزار و 21ت در المیلیــارد ریــال تســهی751

م بخــش خدمــات میلیارد ریال دریافت کرده انــد. ســه46هــزار و 88ت به ارزش الفقره تســهی197هزار و 84

میلیــارد ریال و ســهم 213هزار و 409فقــره بــه ارزش 277هــزار و 560ت النیــز از مجمــوع ایــن تســهی

  - 05/8/99روزنامه عصر اقتصاد  .میلیارد ریال بوده است399فقره به ارزش یک هزار و 174بخش صــادرات نیز 

 ـرانگــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایـ

 

 

واحد تولیدی تعطیل شده به چرخه  13امسال  م اســت،التکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی اولویت سازمان صمت ای

م صورت گرفت این تصور پیش آمده البدلیل اینکه موج اول سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی ای .تولید بازگشته اند

ت البا وجود تحریم ها و مشک .کل صنعت استان دچار مشکل شده استکه با تعطیلی تعدادی کارخانه در این شهرک ها 

در سال های اولیه ســرمایه گذاران به دلیل  .اقتصادی موجود ظرفیت های صنعتی مناسبی در سطح استان وجود دارد

د وت بانکی ورشکسته شده و قادر به مدیریت مکان تولیدی خالعدم تجربه و تخصص و همچنین متکی بودن به تسهی

مورد  21انبار فعال و  233سیلو ذخیره گندم ، 15هــزار واحد صنفی دارای پروانه کسب،  34هم اکنون تعداد  .نشدند

مدیرکل صنعت و معــدن و محمد رحیمی،   -  05/08/99روزنامه اقتصاد پویا . سردخانه در استان فعالیت می کنند

 مالتجارت اســتان ای
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ها و عوامل ها نهادهموافقت شد در این شهرکها و عوامل تولید کشاورزی تخصصی تولید انواع نهادههای با ایجاد شهرک 

ها امکان صادرات دارد تولید هایی که تولید داخل آنشوند و یا نهادهتولید کشاورزی که به طور عمده از خارج کشور وارد می

هم در تأمین زمین و منابع مالی مورد نیاز به طوری عمل کنند که ها هم در صدور مجوزها و و قرار شد دستگاه خواهد شد

زی های کشاورای برای اجرا در این بخش نداشته باشند در چند ماه گذشته برای تأمین ارز برخی نهادهسرمایه گذاران دغدغه

وسانات گردد، اما نکشور برمی همچنین برای انتقال ارز و تحویل کاال دارای مشکالتی بودیم که برخی از مسائل به بیرون از

ارزی ناشی از عوامل داخلی و مجموعه مسائل مؤثر در اقتصاد کشور ناشی از عوامل بیرونی بر بخش کشاورزی اثر گذاشته 

 های کشور را تأمیناست، اما با همه شرایط تحریمی و شرایط کرونایی، بخش کشاورزی توانسته تا حدود زیادی نیازمندی

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ،  احمدعلی کیخا-  06/08/99ایلنا  کند.


