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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

 له معظم که است دهه یک از بیش د.نامیدن 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

 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

 

ـا تیمرکــز  فور 3۰تاکنــون  ـاالمشــک یبررســ یهـ ـا و  یــدیتول یت واحدهـ  3۰در  یگذار هیســرما یطرح هـ

ـداز راهاســتان کشــور   ـراه شــد یاـن دســتگاه  ندگانیشود. نما یافتتاح م شنبه،اســتان هم،   ــنیآخر یاســت و ـب

ـاعت  یمتول یها ـال   یدیتول یها واحدت  المشک یمراکز حضور دارند و پاسخگو نیدر ا 2۰تا   8از سـ  گذشــته،هستند. در دو سـ

ـتور از رئ ـاون   یجمهــور سیچنــد دسـ  نیبر اساس آخر برگــردد دیبه چرخه تول یدیتول یواحد ها نیتا ا ــمیگرفت اولو معـ

ـک مرکــز وزارتکه مقرر شــد  میتحت تملک دار یدیواحد تول 1718آمار ها   ـاد و باـن هفته،   ــکیدر مــدت  یاقتصـ

 شیپ دیتولواحد ها به چرخه   نیبرگشتن ا یبرا یا ژهیو سازوکار م کنند و  الواحد ها را به ســتاد اعــ ــنیوضــع ا ــنیآخر

ـاره به دســتور رئ ینیب ـا دینبا نکــهیبر ا یمبنــ هییقوه قضا ــسیشود. با اشـ آن ها  یلیعطت بهمنجر  یدیتول یتملک واحد هـ

ـا  میداشــته باشــ یاز طــرف و یبخشــنامه ا ــمیکردشــود در آن جلســه مصوب  ر، دســتو نیکــه از ا یبانکــ هــرـت

ـ و یریگیتخلف کــرد پ ـا چنــد روز د. شــود یمعرـف شــود  یم یهم در شــهر تهران راه انداز یا ــژهیو مرکــز  گریـت

ـا ـر عملکــرد مراکــز فور ـت در سراســر کشــور نظارت کند. وزارت  یدیتول یها واحدت الکمشــ یبررســ یها تیـب

روزنامه  .مراکز را دارد نیا یاقدا م ها یریگیپ ورصد   تیکرده است که قابل ینیب شیرا پ یسامانه ا وصنعت، معدن و تجارت، نر م افزار  

ـا م رئ قائم پرست . نیبابک د  _ 1۰/۰8/۹۹عصر اقتصاد  ـع   لیســتاد تســه ــسیمقـ ـع مواـن  کشــور ــدیتولو رـف

 

 

 .سیاست اجرا شود 8زایی بیشتر باید سازی ابزارهای تامین مالی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالبرای دستیابی به اهدافی همچون متنوع

ها در بورس و فرابورس و عرضه سها م آنهاست. همچنین معافیت مالیاتی شرکتمورد نخست لزو م تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش 

تسهیل و تسریع در صدور  .های سهامی پروژه یا صندوق پروژه دیگر سیاست مدنظر استنقل و انتقال دارایی برای تشکیل شرکت

تعال م از بانک مرکزی در ضمانت بانکی برای موافقت اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق بدهی و همچنین تسهیل یا حذف اس

 بندی اعتباری برایهای ضمانت و عملیاتی شدن رتبهتسهیل روش .انتشار اوراق بدهی از دیگر مواردی است که حتما باید اجرا شود

افزوده ششدن مالیات بر ارزسیاست دیگر، لحاظ  .تامین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه نیز دیگر سیاستی است که باید اجرا شود

« 1»کننده کاال و تحویل گیرنده نهایی، نه معامالت میانی و متعدد این اوراق )مطابق با تبصره در گواهی سپرده کاالیی فقط برای عرضه

بدیل ثبت ت عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی تر اجرا شودهای مستقیم است که انتظار داریم سریعمکرر قانون مالیات« 143»ماده 

جمهوری از دیگر الزاماتی است که باید حقوقی ریاست معاونت ۹۹/ 2/ 23 مورخ 16624  /33۹۹2های تجاری موضوع نامه شماره شرکت

ی، خانه های بازرگانبا اتاق .مورد آخر نیز اصالح دستورالعمل تامین مالی جمعی است که باید در دستور کار برای اجرا قرار گیرد .اجرا شود

طور مداو م در حال هماهنگی هستیم و امیدوار م با اجرای این های بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط بهها و انجمنصنعت، تشکل

 معاون وزیر صمت، سعید زرندی  - 11/۰8/۹۹روزنامه دنیای اقتصاد  .های کشور باشیمموارد، شاهد تسهیل فعالیت بنگاه
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رفع موانع تولید رقابت پذیر وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی،  قانون 2۰ماده  3به استناد تبصره 

سال از ابالغ این قانون هنوز این  5سازمان بورس و بیمه مرکزی آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند که متاسفانه بعد از گذشت 

با توجه به  .قانون برنامه ششم توسعه گردیده است 46نیز منجر به عد م اجرای ماده  تکلیف قانونی محقق نشده است که این موضوع

های عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شده از هر یک عد م اجرای این قانون، دبیرخانه مصوب نمود کلیه بانک

با دریافت اقساط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و شعبات خارج از کشور 

گشایش به صورت علی الحساب از هر گونه اقدا م حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول خودداری کرده و نسبت به خروج از سرفصل 

همچنین در این جلسه مقرر شد  .نمایندبدهکاران غیر جاری و ارائه کلیه خدمات بانکی تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیربط اقدا م 

قانون رفع موانع تولید را در جلسه آتی ستاد ارائه دهد. ضمنا وزارت امور  46بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در خصوص ماده 

 .ارائه نماید ه ستاداقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش نویس آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه و برای بررسی به دبیرخان

قانون رفع موانع تولید، مقرر شد تا معاونت  46قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده  46همچنین در خصوص تعیین تکلیف ماده 

قانون برنامه ششم نسبت به  46روز با همکاری بخش خصوصی و به منظور اجرایی شدن ماده  2۰حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت 

قانون برنامه اقدا م  46قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده  46اد ابقاء این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصالح ماده ارائه پیشنه

ای ه مصوبات این جلسه دبیرخانه، در جلسه آتی ستاد تسهیل مطرح شده و در صورت تصویب در ستاد برای اجرا به دستگاه .کند

 دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشورمیثم زالی ،   -  12/۰8/۹۹لنا ای .مسئول منعکس خواهد شد

 

 

 بهبود فضاي کسب و کار (2
  

 

این  دیده از کرونا از هفت هزار میلیارد ریال فراتر رفت.هزار کسب و کار آسیب 52تسهیالت پرداختی بانک صادرات ایران به بیش از 

کسب  5۹1هزار و  52آبان سال جاری از  1۰تا  13۹۹ریال تسهیالت از ابتدای خردادماه سال  میلیارد 487بانک با پرداخت هفت هزار و 

فقره تسهیالت  668خراسان رضوی در این مدت با دریافت پنج هزار و  استان . کرد  دیده از شیوع بیماری کرونا حمایتو کار آسیب

دیدگان کرونا بانک صادرات ایران را به خود اختصاص داده تسهیالت آسیبمیلیارد ریال، بیشترین سهم از  867به ارزش بالغ بر 

های گیالن، فارس، چهارمحال و بختیاری، تهران، کرمانشاه، کرمان، استان دریافت کننده این تسهیالت، استان 31در بین  .است

بانک صادرات ایران به منظور کمک به حفظ و افزایش  د.انهای دو م تا دهم از این نظر بودهمازندران، لرستان و اصفهان به ترتیب در رتبه

دیده از شیوع بیماری کرونا پرداخت تسهیالت را با جدیت در دستور کار اشتغال و تداو م فعالیت در واحدهای تولیدی فعال آسیب

های خانهاز سوی وزارت های تعیین شدهها و رستهقرار داده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید در بخش

صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

های آنها در تحقیقات و فناوری اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی که فعالیت

این تسهیالت تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که . شوندنا با اختالل مواجه شد، مشمول این تسهیالت میدوره شیوع کرو

 گزارش ایلنا _ 1۰/۰8/۹۹ایلنا  نا م کرده و به بانک معرفی شده باشند.ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت«کارا»در سامانه 
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اندازی شده، برای مدیریت بازار کار براساس قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار

ایرانیان را برای افراد در سن کار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد وزارت کار بانک اطالعاتی اشتغال  کارگروه مصوبه 1۰براساس ماده 

المللی کار هم باید سامانه اطالعات بازار کار کشور تهیه شود و بنابراین براساس مقررات سازمان بین .سال به باال فراهم کند 15یعنی از 

های کمی و کیفی ر کار شامل دادهاین سامانه برای اطالعات بازا .اندازی سامانه ملی اشتغال و نیروی کار اقدا م کردوزارت کار برای راه

اندازی شده است که هدف آن شناسایی اشتغال و نیروی کار است که با هدف شناسایی و رصد مستمر جمعیت در سن کار کشور راه

 شاغالن، افراد بیکار و جویای کار و جمعیت فعال و کارفرمایان رسمی و غیر رسمی در کشور است که این اطالعات منجر به ارائه

بینی شده است شامل پایگاه در این سامانه سه پایگاه اصلی و سه زیر سامانه کلیدی پیش .خدمات سیاستی در بازار کار خواهد شد

این  ستبینی شده ااطالعات نیروی کار، پایگاه اطالعات کسب و کار و کارفرمایان و پایگاه اطالعات مشاغل کشور که در سامانه پیش

برای کارفرمایان هم  .توانند اطالعات خود را تکمیل کنندپایان سال باز است و افراد شاغل و جویای کار می در فاز اول تاسامانه 

 .شده است بینیایم و آنچه مربوط به جستجوی شغل و ارتباط بین کارجو و کارفرما است نیز در این سامانه پیشساخته پرفایل یک

 های وزارت کارمدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ،حسین محمودی سفیدکوهی  -  1۰/۰8/۹۹فارس 

 
 

 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

اشاره می کند که شیوه های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به  دولت اقتصادی تادتصمیمات جدید س

 ینا. دباش نداشته وجود آن در واقع از خارج ادعاهای و یفروش خالی همچنین. ودکشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه ها تبدیل ش

 صادرکنندگان و دارد ادامه گذشته مانند نیما امانهتامین ارز از طریق س غ خواهد شدالاب جمهور رئیس توسط زودی به دستورالعمل

 ارداتو توانند می دگانصادرکنن صمت وزارت نظارت با اساس این بر. دهند رارق واردکننندگان اختیار در را انهمچنان می توانند ارزش

 هانجا م دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط ب را صادرات قبال در

اما این موارد را باید در گردش مالی ع دهند. همچنین واردکنندگان می توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجا م دهند، الاط مرکزی بانک

هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز  .ع دهندالریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اط

. ودارز انجا م ش باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ

وزنامه ر .شده است. با توافقی که انجا م شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد گرفته نظر در جدید بخشنامه در موارد این تما م

 رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی  -  11/۰8/۹۹تجارت 
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مقابل صادرات ایجاد خواهد شد و کاالهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی که فهرست در وزارت صمت اتاق مبادله کاال و واردات در 

 دار وفهرست کاالهای اولویت .آنها توسط وزارت صمت تهیه شده است، در اختیار واردکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت

توانند با واردات اولویت ثبت سفارش قرار دارند و صادرکنندگان میها مشخص شده و در ضروری مورد نیاز مرد م و مواد اولیه کارخانه

درصد آن مربوط به کشورهای 8۰میلیارد دالر صادرات صورت گرفته درشش ماه گذشته 13.5از  .این کاالها رفع تعهدات ارزی کنند

کشورهایی همچون افغانستان و عراق برطرف همسایه است؛ لذا باید مسیر صادرات به این کشورها هموار شود و موانع صادرات ریالی به 

 42۰۰ماند و تا ارز ها در گمرک باقی میکنند که این کاالتومانی دریافت می 42۰۰گروه هستند؛ گروه اول ارز  2های وراداتی کاال .شود

فت ند که ارز نیمایی دریاشوند و گروه دو م نیز متقاضیانی هستتومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می

کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کاال هستند. اما بر اساس سیاست جدید، متقاضی که اعال م کند نیاز به می

 صورت ترخیص کاال شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تاارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می

 تجارت وزیر صنعت، معدن و، حسینیعلیرضا رز م  -  11/۰8/۹۹ایلنا  .گیرد

 

 
 

 

های همه گمرکات کشور موظف شدند از فردا صبح )دوشنبه( به ترخیص کاال .امکان واردات کاال از محل ارز متقاضی نیز مهیا شد 

تومانی، امکان ترخیص کاال از 42۰۰جز متقاضیان دریافت ارز کنند گفت: بههای صادراتی اقدا م وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارز

هایی همچون سامانه .توانند ارز مورد نیازشان را تأمین کنند مهیا شدهای کشور برای واردکنندگانی که خودشان میهمه گمرک

مسئوالن وزارت کشاورزی پاسخگو باشند و ما فقط  اند و چنانچه مشکلی در این باره است بایداندازی شدهبازارگاه با این هدف راه

های اساسی مانند روغن و برنج در اجرای این مصوبه بسیاری از مشکالت فعلی، همچون انباشت کاال .کننده کاال هستیمتأمین

 وزیر صمت،  حسینیرز م  -  12/۰8/۹۹تسنیم  .دهدکند و سرعت صادرات را افزایش میگمرکات کشور را رفع می
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 مبارزه با قاچاق( 4
 

های آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از ارز متقاضی با حمایت دولت و همکاری بانک مرکزی، موضوع صادرات اجرای طرح

های صادراتی ها و محدودیتممنوعیتصادرات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی برای فرار از تعهدات ارزی،  .شودقاچاق نیز کنترل می

بوده که با همکاری بانک مرکزی و آزادسازی واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی، می توان امیدوار بود، این مساله زمینه 

ای در مرزهای هیچ محموله تسهیل صادرات از مرزها و خروج سریع محموله ها باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید .کند پیدا بروز کمتری

هزار میلیارد ریال کاالی قاچاق در گمرکات کشور کشف و یا تعیین ارزش و رسیدگی شده و  54نزدیک به  ۹8سال  .کشور معطل بماند

، عیغالمحسین شاف  - 1۰/۰8/۹۹ایرنا  .شدند قضایی نفر که در حال خروج غیرقانونی از کشور بودند، شناسایی و تحویل مقا م های ۹۹2

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 
 

 

 

 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 5
 

ت الو فروش محصو ت موجود، روند تولیدالواحدهای پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی درحال تولید هستند و با وجود برخی مشــک

 ش صنعتگران پتروشیمی کشورمان پیش بینی می شود جهش تولیدالبا تقبولی قرار دارد که  مختلف پتروشــیمی در شــرایط قابل

ـاس این گــزارش، برنامــه جهــش دو م صنعت پتروشیمی در سال   .محقق شود امسال در صنعت پتروشیمی بر اساس  ۹7براسـ

برســند و ظرفیت تولید در این صنعت به بهره برداری  14۰۰طرح هایی که از گذشته آغاز شده بود، مدون شد تا این طرح ها تا سال 

ـال افزایش پیدا کند. اما از آنجا که از  1۰۰تا  طرح در  17طرح تعریف شده در جهش دو م صنعت پتروشــیمی،  27میلون تن در سـ

از کرونا  ییی صنعت پتروشیمی نا م گذاری شده است البته با مسایل ناشالبه بهره برداری می رسد، این سال به عنوان سال ط ۹۹سال 

طرح، ظرفیت صنعت پتروشیمی  17با بهره برداری از این  ممکن است بهره برداری از برخی از طرح ها به ابتدای سال بعد منتقل شــود.

ـال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.  ۹۰میلیون تن فعلی به  66از  ـال  1۰میلیون تن در ابتدای سـ به بهره  14۰۰طرح نیــز تا پایان سـ

ـال به بر ـال افزایش پیدا کند. همچنین  1۰۰داری می رسد تا در مجموع ظرفیت پتروشــیمی ایران در پایان این سـ میلیون تن در سـ

طرح  28از سوی دیگر،  ر افزایش می یابد.المیلیارد د 25به  14۰۰ر اســت در انتهای المیلیارد د 15درآمد صنعت که در حال حاضر 

با تحقق  . درصد پیشرفت کار دارند 3۰شده که کار اجرایی بسیاری از این طرح ها آغاز و حتی برخی تا برای جهش سو م پیش بینی 

ـال  ـال  133به  14۰۰میلیون تن در پایان سال  1۰۰ظرفیت صنعت پتروشیمی از  14۰4طرح های جهش ســو م تا سـ میلیون تن در سـ

ـاس قیمت های پایه سال اللیارد دمی 25افزایش پیدا می کند و در آمد صنعت نیز از  14۰4 ـال المیلیارد د 37به  ۹5ر بر اسـ ر در سـ

 مدیر کنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ،میرهاشمی اللســیدج_ 1۰/۰8/۹۹روزنامه اقتصاد پویا  افزایش می رسد. 14۰4
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تنی  146هزار و  186کرده است که با این میزان تولید برنامه تن آند تولید  1۰۹هزار و  2۰5شرکت مس  ، 13۹۹تا پایان مهرماه سال 

تن کاتد مس تولید  731هزار  162 مس شرکت زمانی بازه این طی نهمچنی درصد رشد محقق کرده است 1۰ماهه امسال را با  7

تولید آند و کاتد، رکورد تولید با این میزان  .درصدی برخوردار شده است 7هفت ماهه امسال از رشد  برنامه به نسبت که تکرده اس

همچنین طی این بازه زمانی  تاس شده ثبت تاکنون ایران مس صنایع ملی رکتت از ابتدای راه اندازی شالهفت ماهه این محصو

 نسبت رشد درصد 5 با مس رکترکورد تولید هفت ماهه تولید کنسانتره مس ثبت شد به طوری که مجموع کارخانجات تغلیظ ش

 االترینب ثبت به موفق مهرماه در تاکنون جاری سال دایاز ابت .تن کنسانتره مس شدند 78۹هزار و  7۰6تولید  به موفق برنامه به

تن کنسانتره مس  1۹1هزار و  1۰7درصدی به رقم  ۹کنسانتره مس در مهرماه با رشد  تولید  ایم، شده مس کنسانتره تولید میزان

ماهه ابتدایی سال جاری درمجموع  7همچنین طی  .ره در هفت ماهه گذشته امسال بوده استترین میزان تولید کنسانتالرسید که با

 همچنین داشته است رشد درصدی 3 رشد البرنامه امس به نسبت که است دههزار تن سنگ معدن استخراج ش ۹16میلیون و  1۰2

درصد از برنامه در نظر گرفته  2که  است کرده برداشت سولفور نگهزار تن س 31۰میلیون و  31، ۹۹ سال ماهه 7 در مس شرکت

 مدیرعامل شرکت مسسعد محمدی ،   -  11/۰8/۹۹روزنامه تجارت  .سولفور جلوتر است سنگ برداشت برای دهش

 

 

 
 

های بازگشت ارز صادرات روند رشد صادرات در تمامی کاالهای غیرنفتی آهنگ مثبتی دارد و با گشایش و تسهیل روش

 دارکشور هدف اولویت 17توسعه صادرات غیرنفتی به   .اقتصادی کشور، این روند مثبت استمرار خواهد یافتبه چرخه 

صادرات  .میلیارد دالر بوده است 12کشور هدف در شش ماهه سال جاری بیش از  17مجموع صادرات غیرنفتی به است 

پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقال م ترجیحی تا 

 های صنعتی، معدنی وپذیر باید اولویت بخش تولید در حوزهمحور و رقابتتولید صادرات درصدی داشته است 65رشد 

های عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و پیگیریشورای ۹۹تیرماه  2براساس مصوبات جلسه مورخ  .کشاورزی باشد

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک ایران مکلف به ارائه به موقع و جامع آمار مکرر 

، حمید زادبو م -  12/۰8/۹۹روزنامه دنیای اقتصاد  .عملکرد تجارت خارجی کشور به سازمان توسعه تجارت ایران است

 کل سازمان توسعه تجارت ایرانمعاون وزیر و رئیس
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 6
 

بنیان در شرکت دانش 5۰جمهوری، در قالب برنامه توسعه صنایع نر م و خالق در صنعت دریایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست

 با ریاست جمهوری ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوریهای فضایی و حملستاد توسعه فناوری گیرند.این حوزه مورد حمایت قرار می

شرکت  5۰های دریایی در تالش است تا حرکت علمی این صنعت را شتاب دهد. این کار را هم با حمایت از یفناور توسعه گروه تشکیل

 ها به حوزه ساخت، تولید و تامین نیازهای اولیه و قطعات موردنیازآناین شرکت. بنیان و صنایع نر م و خالق انجا م داده استدانش

 انداریراه از حمایت  ۹۹ سال در دریایی هایفناوری توسعه گروه هایبرنامه از دیگر یکی علمی، معاونت بر اساس اعال م .اندورودکرده

 مستقر اورفن هایهسته که نحوی به است، کارآفرینی و نوآوری بو مزیست تقویت و ایجاد برای کشور ساحلی هایاستان در نوآوری مرکز

بنیان و صنایع نر م و های دانشگیری شرکتوکارهای جدید و شکلاد کسبایج ساززمینه الز م هایآموزش و حمایت با مراکز این در

 گزارش ایسنا - 1۰/۰8/۹۹خالق در آینده شوند. ایسنا 

 

 

 
 

با استفاده  الیباکتر یآنت یهاسهیک ،ییموادغذا یماندگار شیافزا یبرا یکیپالست یهاسهیک دکنندهیتول یهااز شرکت یکی

ا م به اقد مریحوزه پل انیبندانش یهااز شرکت یکی یشرکت با همکار نیسال گذشته ا از نانوذرات را به بازار عرضه کردند.

کردن  ترمقاو م یالز م برا یینانو یافزودن ،یهمکار نیا درو ضربه کرد.  یشکستگ رابرمقاو م در ب یکیپالست یهایبطر دیتول

پس از  هایبطر نیا شد. دینانو سال گذشته تول یشده با فناور تیتقو لنیپروپیپل یهایبطر نیدست آمد و اولبه هایبطر نیا

انبوه آن در  دیدر ماه تول یهزار بطر ۹۰۰ راژیشد و با ت دیوارد خط تول ها،شیمطلوب از آزما جهینت افتیمتعدد و در یهاتست

 سنایاست. ا کیپالست ییمنظور بهبود خواص نهاها بهروش نیاز مؤثرتر یکی هایاز نانو افزودن استفادهسال گذشته انجا م شد.

 .سنایگزارش ا _ 1۰/۰8/۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 7
 

جایگزینی اندازی کردیم که در این بخش موضوعات گذاری راههای سرمایهعنوان فرصتیاب، بخشی را بهدر سامانه بهین

شود، حتی اعال م کردیم چند واحد و با چه ظرفیتی در آن حوزه مشغول به کار هستند یعنی اگر واردات اعال م می

خواهند در این باره ورود کنند توصیه ما این است موضوعاتی را که به کاهش واردات و کاهش ارزبری منجر گذاران میسرمایه

یاب محصوالتی که در آن ظرفیت صادراتی داریم مشخص کردیم تا سامانه بهیندر . شود در اولویت خود قرار دهندمی

رسانی کردیم تا گذاران با نگاه زنجیره ارزش به آن حوزه وارد شوند ضمن اینکه صنایع اشباع شده را نیز اطالعسرمایه

واند تشود هم مییاب مید سایت بهینگذاری که واردر مجموع سرمایه گذاری کنند.گذاران با آگاهی اقدا م به سرمایهسرمایه

اند، مند شدهتما م را که مالکان آن به واگذاری یا مشارکت عالقههای نیمهتواند طرحواحدهای تعطیل را ببیند و هم می

کنند واحد دوباره احیا شدند ضمن اینکه برای واحدهایی که زیر ظرفیت فعالیت می 76۰تاکنون از این میزان . مشاهده کند

سعی کردیم هم در تامین منابع ارزی و ریالی آنها کمک کنیم و هم اجازه دادیم در فضای اضافی خود کارخانه جدیدی مستقر 

ذاری گسازی پرداخت شود از امکانات و زیربناهای موجود برای سرمایهای برای سایت و سولهکنند یعنی بدون اینکه هزینه

 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت .سعید زرندی  -1۰/۰8/۹۹ قتصاداشود. روزنامه دنیای جدید استفاده می

 

 
نفر با میزان  458هزار و  14اند که در نتیجه آن، برای اندازی شدهواحد صنعتی مجددا راه 81۹جاری تا پایان مهر سال

این ارقا م، میزان سرانه اشتغال برای هر میلیارد ریال شغل ایجاد شده است. با احتساب  743هزار و  26گذاری سرمایه

میلیارد ریال  33طور میانگین حدود اندازی مجدد هر واحد صنعتی بهگذاری الز م برای راهنفر و سرمایه 18واحد صنعتی 

ن به تواای در قالب توانمندسازی واحدهای صنعتی صورت پذیرفته است که از آن جمله میاقدامات بسیار گسترده .است

کارهای کوچک و متوسط و پیوند آنها با وسازی در کسبکار، تقویت شبکهوهای کسبخدمات ارائه شده در کلینیک

کار و نظا م مبادالت پیمانکاری فرعی، ارتقای دانش و مهارت وهای کسبهای توسعه خوشهصنایع بزرگ در قالب برنامه

ها در فرابورس، حمایت از تولید محتوا برای بازاریابی در SME  شاغالن واحدهای صنعتی، حمایت از حضور و پذیرش

روزنامه دنیای اقتصاد  ... اشاره کرد. های مختلف وسامانه فروش محصوالت، توسعه بازار در قالب حضور در نمایشگاه

  های صنعتیسرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک، اصغر مصاحب - 12/۰8/۹۹

 

 

 

 

 


