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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

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

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

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

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

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

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

 در انقالب معظم رهبر بیانات از مستخرج محور ۸ در هفتگی های گزارش قالب در تولید، جهش و ایرانی کاالهای

 .دهد قرار سال شعار تحقق نیازهای و هافعالیت مهمترین جریان در را مخاطبان ، 1399 سال

 :از عبارتند محورها این

 رفع موانع تولید -1

 بهبود فضای کسب و کار  -2

 مدیریت واردات -3

 مبارزه با قاچاق -4

 محورتولید رقابت پذیر و صادرات  -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
 

 رفع موانع توليد (1

 

 مدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیفتبانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر 

خ مور 431353.۹8اره مپیرو بخشنامه ش غ کردالرا به شبکه بانکی اب 14۰۰واحدهای تولیدی تا پایان شهوریور ماه بدهی غیرجاری 

رم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تشورای مح 13۹8 /11 /2۹غ مصوبه جلسه مورخ الموضوع اب12/12/13۹8

رم پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و نهمین تاستحضار می رساند، شورای محتولیدی که دارای بدهی غیرجاری می باشند، به 

می باشد، با پیشنهاد » جهش تولید«،با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی در سالی که مزین به نام 21/11/13۹۹جلسه مورخ 

شده موافقت کرد و بدین ترتیب مهلت  مدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یادتمی ایران مبنی بر البانک مرکزی جمهوری اس

بر این اساس، مؤسسه اعتباری .  مدید شدت 14۰۰بخشنامه فوق الذکر، تا پایان شهریور ماه سال  (الف)(ذیل بند  2)ره صمذکور در تب

، برای مام یا بخشی از آن غیرجاری شده استتموظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول، مطالبات از آن ها را که 

از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب  (درصد 5.7)(سال، با أخذ میزان  5)ر به مدت پنج ثیک بار و حداک

با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب   .، امهال کند(دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری)

مام واحدهای ذی ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری تبه  16/۰5/13۹6مورخ  ۹6. 14۹153اره ممفاد بخشنامه شریع و با لحاظ سبه قید ت

 گزارش بانک مرکزی   -  ۰2/12/۹۹روزنامه ابرار اقتصادی  .غ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آیدالغیربانکی اب

 

 
 

 بهبود فضاي کسب و کار( 2
 

 
 

 

فقره قرارداد تسهیالت پرداخت شده که از  228هزار و  81میلیارد تومان تسهیالت در قالب  185۰تاکنون بیش از از ابتدای امسال 

در دوران کرونا حمایت از کارگاهها و خط تولید اقالم  .میلیارد تومان حمایت مالی از کسب و کارها بوده است 1481این میزان بیش از 

قرار گرفت و به بنگاهها و واحدهایی که در گذشته در بحث تولید اقالم بهداشتی از حمایت بهداشتی و ضدکرونایی در دستور کار 

میلیارد تومانی تخصیص دادیم که از این طریق حجم تولیداتشان را در دوران  23مالی صندوق برخوردار شده بودند، خط اعتباری 

 بیش شده و از اسفند سال گذشته به بعد دچار تعطیلی شده بودندبه دلیل آسیبی که به باشگاههای ورزشی وارد  .کرونا افزایش دهند

میلیارد تومان خط اعتباری  25۰ .باشگاه ورزشی را تامین مالی کردیم و بازپرداخت اقساط این گروه از مشاغل هم معوق شد 125۰از 

اختصاص  .میلیارد تومان قابل افزایش است 6۰۰نیز برای حمایت از شاغالن و فعاالن حوزه فرهنگ و هنر در نظر گرفته ایم که تا سقف 

میلیارد تومانی با مشارکت بانک توسعه تعاون برای افزایش تولید محصوالت تعاونی های بهداشتی از دیگر اقدامات  1۰۰خط اعتباری 

  صندوق کارآفرینی امید مدیرعامل،  اصغر نوراله زاده -  ۰4/12/۹۹ایسنا  .موثر صندوق کارآفرینی امید در دوران کرونا بوده است
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 مدیریت واردات و صادرات( 3
 

ایت معاون اول رییس جمهوری با هدف توسعه صادرات در سه دوره به این بخش مساله با ح 2هزار میلیارد ریال در برنامه ای  8۰

ت غیرصنعتی است که بخش کشاورزی و المحصودرصد برای توسعه  11هزار میلیارد ریال از این اعتبار با نرخ  2۰ .تزریق می شود

ایت صندوق توسعه ملی باید مرمایه گذاری های انجام شده تحت حسدرصد سهام در  8۰ .توسعه صادرات می تواند از آن بهره بربد

در ارتباط با  .مایندگان بخش خصوصی غیرمنتصب توسط افراد ارشد دولت باشدندرصد آن سهم  2۰مربوط به بخش خصوصی و 

درصد منابع با نظر بانکهای عامل به این بخش اختصاص می یابد که سهم مناطق محروم از آن  5۰برخی بخش ها از جمله کشاورزی 

صندوق توسعه ملی بنا به فرمایش  درصدی می تواند از آن استفاده کند 12درصد سود خواهد بود و بخش صنعت هم با سود  1۰با نرخ 

قانون اساسی و با هدف توسعه بخش خصوصی فعالیت دارد و هرچه  44و نظر دولت، برای اجرای سیاستهای اصل  انقالبمعظم  رهبر

مرتضی   - ۰3/12/۹۹روزنامه ابرار اقتصادی  .ایت خواهد کردمیت داشته باشد، صندوق هم با متام توان از آن حلبخش خصوصی فعا

 مدیرعامل صندوق توسعه ملی،  شهیدزاده
 

 

 

 

 

ـرآورد شــده م 7/65میزان صادرات غیرنفتی مشمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شــهریور سال جاری  یلیارد یــورو ـب

اب حداکثر زمــان ایفای تعهــدات ارزی، میــزان تعهــدات ارزی صادرکننــدگان تــا پایان دی سال کـه بــا احتسـ

تعداد این  م کردالصادرکننده اع 23118مشــمول رفع تعهدات ارزی را  تعداد صادرکنندگان .میلیارد یورو است ۹/5۹جاری 

تعــداد  .درصد برخــوردار بوده اســت3.2صادرکننده از رشــدی معادل ۹.5ش نسبت به مرداد سال جاری بـا افزایـ

ـاری داشــته و از رشــد یــکصادرکنندگان در شهریور بیشـترین رش درصدی فروردین  د را در شــش ماهه اول سال جـ

ـادرات از  .درصدی رسیده است3.2به رشــد  را  ۹۹دی  3۰تــا  ۹7فروردیــن 21میــزان بازگشــت ارز حاصــل از صـ

ـارد یـ 3/41 ـا افزایـالورو اعـمیلی  1/3معــادل  رشدی ٔەمیلیارد یورو نسبت به ماه قبل نشان دهند2.1ش م کـرد کـه ـب

تاد هماهنگی اقتصادی ه سـفای تعهـدات ارزی صادرکننـدگان ناشی از اجرایی شـدن مصوبـافزایش میــزان ای تـد اسدرص

ه مذکـور، شـرایط برای ایفـی مصوغ دستورالعمل تکمیلی و اجرایالبـا اـبو امیدواریم  تسا تدول دگان ای تعهدات صادرکننـب

ـازمان توسمعاون ،  حمید زادبوم - ۰3/12/۹۹روزنامه عصر اقتصاد  .تسهیل شود  عه تجارت ایرانوزیـر و رئیس کل س
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 قطعات اختس در کشور محدود شده است و این محدودیت ها برای رونق تولید داخل انجام شد الکا 5۰۰هزار و  2واردات 

درصد به تولید  8۰درصد و خودرو تا  75لوازم خانگی تا  در اکنون که نحوی به یافته افزایش ها رشته از یاریدر بس داخلی

 کادر حال کار و فعالیت هستند و با توجه به اینکه صرفه واردات پوش کارخانجات نیز اکدر حوزه پوش مای یدهداخلی رس

 شده تحریم حتی و محدود وردر کش الکا 5۰۰هزار و  2واردات  گرفته است رونق پوشاک تولید کارخانجات کار یافته، کاهش

ها ادامه الاین محدودیت ها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریم ها لغو شود، محدودیت واردات این کا ،است

خارج از کشور است، زیرا خوراک دام از خارج وارد می شود، اما  به تهدرصد وابس 85تولید مرغ و تخم مرغ ما  خواهد یافت

 تصم وزیر ینی ،علیرضا رزم حس  - ۰4/12/۹۹روزنامه تجارت  .جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است

 

 

 

موجودی در های اساسی از بنادر کشور تخلیه شده و به همین میزان ماه گذشته، چهار میلیون تن انواع کاال 2در حدود 

میلیون تن کاال  21ها است.با اشاره به واردات های در حال ورود و روی کشتیبنادر کشور داریم که این میزان، جدا از کاال

درصد کاهش یافته،  25میلیارد دالر از ابتدای سال این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی 1۰به ارزش 

های مورد نیاز و مواد اولیه کارخانجات است. هستیم که کاال 22های گروه یک و واردات کاال درصدی 1۰اما شاهد افزایش 

اند که درصدی داشته 23ضروری هستند از نظر وزنی رشد منفی های غیرکه کاال 27و  26های های گروهاز سویی کاال

های اساسی نیاز کارخانجات و کااللیه موردسوی واردات مواد اودهد واردات کشور بهمقایسه این دو آمار، نشان می

 عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار  _۰5/12/۹۹موردنیاز مردم سوق یافته است. روزنامه دنیای اقتصاد 
 

 

 

 مبارزه با قاچاق( 4
 

ـش  ـق عمــل کــرده اســت از افزاـی ـاری موـف ـال جـ ـا در سـ ـاق  الدرصــدی کشــف کا 35پلیس فرودگاه هـ و ارز قاچـ

ـی با هدف   .درصدی ســرقت در فرودگاه های کشور خبر داد 32در حوزه صنعت هوایی و کاهش  ـای کنترـل تشــدید اقدام هـ

ـا خــروج کا ـه ـب ـاز از مرزهای هوایی کشور از جمله ماموریت های مهم این پلیس  الپیشــگیری و مقابـل  می باشدو ارز غیر مجـ

ـش  ـاق در  الـدی کشــف کادرصـ 35افزاـی ـاز و موثر بودن فعالیت های  1۰و ارز قاچـ ـای ممتـ ـاری گوـی ـال جـ ماهــه سـ

ـات موثر پیشــگیرانه،  ـا اقدامـ ـادی کشــور اســت، ضمــن اینکه ـب درصــد  32پلیس فرودگاه در حفظ امنیت اقتصـ

ـی کشــور ج .ســرقت در فرودگاه های کشــور در این مدت کاهش یافته است لوگیری از جا به جایی مواد مخدر از مرزهای هواـی

ـرودگاه  ـای پلیــس ـف ـن ماموریت هـ ـاس ترـی ـک تن که  ســتایکــی از حسـ ـان بیــش از ـی ـا هوشــیاری کارکنـ ـب

رئیس ،  صــوم بیگــیمع مهدیســردار - ۰3/12/۹۹.  روزنامه عصر اقتصاد  انواع مواد مخــدر در این بازه زمانی کشف شده است

 پلیس پیشگیری ناجا
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 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 5
 

ـانتره فو ـان از چندین مبدا و متغیر بودن کیفیــت آن ها، محصول نهایى فوالبا وجود تامین کنسـ سیار با د خراسان بالد خراسـ

ان قادریم د خراسالده در مجتمع فوکیفیت تجهیزات نصب شبه دلیل  .کشور دنیا صادر کنیم 17کیفیت است و مى توانیم آن را به 

زان رکت هیچگاه بى کیفیت نبوده اســت. مییم و به همین دلیل محصول نهایى شاز به روزترین تکنولوژى هاى دنیا استفاده نمای

 .ا صادر کنیمت خود رالدرصد از محصو 3۰د خراسان در سال جارى گویاى کیفیت آن است و توانستیم الصادرات شرکت فو

مش به عنوان یک محصول دى است که در این میان تولید شالد خراسان تولید و عرضه شمش و میلگرد فوالرسالت شرکت فو

ان براى تامین الکترود گرافیتى خود د خراسالشرکت فو .میانى بوده و میزان آن تقریبا دو برابر محصول نهایى یعنى میلگرد است

د مبارکه به نسبت هاى مساوى سهامدار شده است که به طور آزمایشى الیک شرکت خصوصى و فو در یک کنسرسیوم متشکل از

س اولید آزمایشــى را با موفقیت پشت سر بگذارد، این طرح در مقیبه تولید یک شاخه الکترود گرافیتى پرداخت و اگــر بتواند ت

 محمدرضا شفیعیان، معاون برنامه ریزى و فناورى - ۰2/12/۹۹روزنامه اقتصاد پویا  .صنعتى سرمایه گذارى خواهد شد
 

 

 

 
درصد رشد  5۰تا  2۰واحد بین  148ماهه امسال  1۰دهد که در واحد صنعتی بزرگ و مهم کشور نشان می 31۹بررسی اطالعات 

مدت مشابه سال قبل درصد نسبت به  1۰۰واحد بیش از  86درصد و  1۰۰تا  7۰واحد بین  45درصد،  7۰تا  5۰واحد بین  4۰تولید، 

شتند صمت ماهانه    .افزایش تولید دا صنعت و معدن را تحت عنوان  4۰معاونت طرح و برنامه وزارت  صلی و مهم بخش  کاالی ا

سی می صنعتی و معدنی برر سی از حدود کاالهای منتخب  صنعتی و معدنی انجام می 1۰۰۰کند. این برر شود. چرا که تعداد واحد 

واحد که از جمله واحدهای بزرگ  31۹این   معدنی خیلی زیاد هستند و امکان پایش همه آنها وجود ندارد کل واحدهای صنعتی و

کاال از جمله بخش انواع سواری، لوازم خانگی، محصوالت معدنی، محصوالت بهداشتی  3۰و مهم جامعه آماری هستند مربوط به 

تا  ۰.3کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین  2۰خب صنعتی، تولید کاالی منت 2۹ماهه سال جاری، از بین  1۰در  .و غیره است

های میلیون دستگاه رسیده و مانند ماه 3.5درصد افزایش به بیش از  3۹.6درصد افزایش یافته، تولید انواع لوازم خانگی با  554

ست شده نباتی بوده ا ساخته  شترین کاهش تولید مربوط به روغن  سنا  .اخیر بی  و طرح معاون ،  سعید زرندی    - ۰4/12/۹۹ای

 (صمت) تجارت و معدن صنعت، وزات برنامه
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شود تا پایان بینی میمیلیون تن رسیده است و پیش 56ماه تولید محصوالت پتروشیمی به حدود از ابتدای امسال تا پایان بهمن

سد 61این رقم به حدود  ۹۹سال  شته بیش از .میلیون تن بر سال گذ ست،  55تولید در  روند تولید و همچنین میلیون تن بوده ا

صنعتگران  شکالت با تالش  ضی از م ست و با وجود بع شیمی با ظرفیت مطلوبی در حال انجام ا صوالت مختلف پترو فروش مح

درصدی  ۹حدود شود رشدی بینی میپتروشیمی کشور جهش تولید امسال در صنعت پتروشیمی محقق شده است و پیش

سال سبت به پار شیمی ایران به .تحقق یابد ن صنایع مادر، از مهمصنعت پترو سعه و موتور محرک عنوان یکی از  ترین ارکان تو

 تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصوالت،ملی صنایع پتروشیمی  های گوناگون اقتصاد کشور است، رویکرد شرکتبخش

صنایع داخلی و ست. تأمین خوراک  شرو صنعت پی صوالت تولیدی در این  سبد مح  _ ۰5/12/۹۹ایلنا  همچنین ارتقای ارزش 

  سیدجالل میرهاشمی مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

 

ـال حاضشـرکت مـ طرح  2۹هزار میلیارد تومان در قالب  3۰وه الـر دو میلیارد و چهارصد و هشــتاد میلیون یورو به عس در ح

ـال  .دست اجرا دارددر  ر در المیلیارد د 2شــرایط درآمد شرکت مس را از  14۰4امیدوار هســتیم با اجرای این طرح ها تا سـ

همدلی  شرکت برتر دنیا در تولید مس قرار بگیریم 1۰ر ارتقا دهیم و با اجرای این طرح ها جزو الو نیم میلیارد د 4شرایط فعلی، به 

آینده کارخانه کنسانتره دره آلو و دره زار و فلوتاسیون سرباره وارد مدار شود، مفهوم این موضوع در شرکت باعث شده در سال 

ست که ارزش این عدد نیز  4۰۰ سانتره ا ست که با ارز المیلیون د 8۰۰هزار تن کن هزار میلیارد تومان  17هزار تومانی حدود  22ر ا

ست سیری کام ا صنایع مس ایران در م شرکت ملی  ست الطرح های  شده ا شخص و خوبی ریلگذاری  شگاه، الپا شفاف و م ی

سانتره  شکل میگیرد و همچنین احداث فاز  3۰۰کارخانه کن سریدون  شافی که در   3تغلیظ میدوک، فاز  2هزار تنی به همراه اکت

ردن که در حال طی کتغلیظ سونگون و کارخانه فلوتاسیون حاصل از سرباره های ذوب خاتون آباد بیانگر روند رو به جلویی است 

شرکت مس حرف های بزرگتری را در دنیا میتواند بزند شان میدهد که  ستیم و ن صاد  .ه صر اقت شیر  - ۰6/12/۹۹روزنامه ع ارد

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران،  سعدمحمدی

 

 مبارزه با فساد( 6

از انجام شد  میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن 1.5بازرسی از بازار شب عید کاالهای اساسی و تشکیل نزدیک به  6۰۰۰بیش از 

 شامل اساسی کاالهای کنندگان عرضه از بازرسی 6۰41 تاکنون سال پایانی ایام ویژه ابتدای طرح بازرسی و نظارت بر اقالم اساسی 

پرونده  355تعداد بازرسی، از این  .است گرفته انجام شکر و قند و خانگی لوازم و برنج خوراکی، روغن ، مرغ تخم قرمز، گوشت

 .است شده ارسال حکومتی تعزیرات و قضایی مراجع به و  تنظیم میلیون تومان 467بیش از یک میلیارد و  ریالی تخلف به ارزش

طی دو شده،  آغاز سال پایانی ایام در مردم نیاز مورد و اساسی کاالهای بازار بر بهمن در راستای پایش و نظارت 15این طرح از 

 فقره 133 که مورد بازرسی بوده 13۹7خصوص عرضه کنندگان مرغ و تخم مرغ با در  شده انجام هایبازرسی بیشترین هفته اخیر

 .است شده ارسال حکومتی  تعزیرات به رسیدگی جهت و کشف تومان میلیون 253 و میلیارد یک از بیش ارزش به تخلف پرونده

 معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(،  سعید محمدی پور - ۰4/12/۹۹ایسنا 
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 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 7
 

های دانش بنیان صنعتی با استفاده از ضایعات نفتی انواع محصوالت کاربردی در صنایع الستیک سازی، گروهی از محققان یکی از شرکت

 تمرکز تی،صنع هایروغن بنیان صنعتی در حوزهداود، مدیر عامل این شرکت دانششیمیایی و پتروشیمی را تولید کردند.مسعود حکیم 

مچنین ضایعات ی و هشیمیای پتروشیمی، پاالیشگاهی، جانبی محصوالت نفتی، و روغنی مواد انواع توسعه و تحقیق را شرکت این فعالیت

اند، دانست که این مواد را به محصوالتی کاربردی در نشده ماندهحاصل از این صنایع که در محیط رها شده و یا به صورت ناقص و نهایی 

 تبدیل را آب و اکخ باال، آروماتیک مواد زاید نفتی به دلیل ترکیبات اسیدی، .کنندصنایع نفت، روغن، پتروشیمی و شیمیایی تبدیل می

. کنندمی ایجاد زیست محیط برای را ایعدیده مشکالت و مسائل و شوندمی زیرزمینی آب هایسفره وارد مرور به و کنندمی پسماند به

کنندمحصول ما در حوزه اتفاقات و خسارات پیشگیری می این از و هستند زیستمحیط دوستدار محصوالت ما تولیدی هایروغن اما

ویی و های لباسشمانند ماشین سازی، تولید ماکروویوها، اتصاالت لوازم خانگیآالت راهتولید الستیک انواع خودرو، کامیونت و ماشین

 گزارش ایسنا _ ۰5/12/8۹های الستیکی کاربردی است.. ایسنا ظرفشویی و غلتک

 

 تشویق و حمایت از توليدکننده( 8

 
ها زیر نظر هزار واحد تحت تملک بانک 2در هماهنگی با بانک مرکزی و اقداماتی که از هفته پیش آغاز شده، قرار است 

خود را دوباره آغاز کنند؛ بنابراین پس از اینکه واحدها فعال شدند و به سوددهی رسیدند، در اختیار وزارت صمت فعالیت 

شوند و هم اکنون واحدهای صنعتی، احیا و فعال می .گیرند تا در مزایده به افراد دارای اهلیت واگذار شوندها قرار میبانک

کنند البته در هماهنگی که با رسانه ملی صورت گرفته، قرار کار میدر همین شرایط واحدهایی داریم که دو یا سه شیفت 

شیفت و  3ها در هم اکنون واحدهای لوازم خانگی و خودروسازی .است واحدهای فعال، اطالع رسانی و تشویق شوند

رخیدن دهد با وجود فشارها چرخ تولید در حال چشیفت فعال هستند که نشان می 2واحدهای نساجی و پتروشیمی در 

رو باید کمک کرد تا هیچ مشکالت اقتصادی و مالی واحدهای صنعتی به علت حوادث و اتفاقات اقتصادی است از این .است

برای واحدهای تولیدی که برنامه احیا طراحی داشته باشند، اگر حکم اجرایی از  .واحدی تعطیل و هیچ کارگری بیکار نشود

مهلت داده  14۰۰تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای یک بار تا پایان سال ناحیه مقام قضایی صادر شده باشد، با 

 وزیر صمت ،  حسینیعلیرضا رزم - ۰2/12/۹۹روزنامه دنیای اقتصاد  .شود تا این واحدها احیا و فعال شوندمی
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 هدف  دشدن فعال دوباره و تندبازگش واحد تولیدی و صنعتی در کشور به چرخه تولید 3۰۰ماهه امسال یک هزار و  1۰در 

 5۰۰ و هزار یک رایبه چرخه تولید و تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور ب بازگشت منظور به جاری الگذاری س

 صنعت، وزارت کار توردر دس 13۹8هزار واحد تولیدی راکد و نیمه تمام در کشور از سال  1۰احیاء و تکمیل  تاس واحد

برآیند چالش های  .است دهش تکمیل یا و احیاء واحد واحد هزار2 گذشته الاین تعداد س از و گرفت رارق تجارت و معدن

 یک با صنعتی دواح 7۰۰ماهه امسال پنج هزار و  1۰ت ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شد تا در الاقتصادی و مشک

 هزار 32 الماهه امس 1۰در  دشو برداری بهره زایی اشتغال نفر هزار 1۰7 و گذاری رمایهس ریال میلیارد هزار 7۰۰ و میلیون

درصد رشد  4۰به مدت مشابه سال قبل  نسبت که شد صادر ورپروانه بهره برداری در حوزه صنایع کش و یسفقره جواز تاس

 تجارت و معدن صنعت، وزیر صنایع امور اونمع،  مهدی صادقی نیارکی  - ۰2/12/۹۹روزنامه تجارت  .دارد

 

 

در  تسهیالتتامین مالی می شوند  واحدهای تولیدی با روش مبتنی بر قرارداد و با هدف توسعه و ایجاد اشتغال روستایی

های درصد سرمایه مورد نیاز طرح 75تا  7۰عموماً بین  آید،ناپذیر به حساب میای دنیا بخشی اجتنابهای توسعهتمامی طرح

پردازد. در واقع، این وظیفه شبکه بانکی است که منابع شود و مابقی آن را بانک میمیگذار تأمین ای از آورده سرمایهتوسعه

 طریق از و قرارداد بر مبتنی مالی روش به شیوه .خرد را تأمین کند و با تجهیز آن، سرمایه را در اختیار کارآفرینان قرار دهد

 اشتغال ایجاد هدف زیرا شود؛واگذار می تسهیالت ییانروستا به باال، وریبهره با نژادشده اصالح گاو واگذاری و خرید

کیلو شیر تولید کنند. 4۰توانند روزانه در این روش روستاییان می  .است صنعتی روش به سنتی دامداری از عبور و روستایی

هزار تومان 45۰کیلوگرم شیر به بازار عرضه کند، روزانه حداقل 1۰۰پس اگر هر خانوار روستایی حتی با سه دام درمجموع 

 حجت میرزایی،معاون امور اقتصادی وزارت کار  -  ۰2/12/۹۹تسنیم  .کنددرآمد کسب می

 

دستگاه تراکتور به کشاورزان در سال جاری  4۰۰۰اسب بخار در هکتار با تحویل  2.1ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به 

 تراکتور دستگاه 4۰۰۰ تعداد کشاورزی جهاد وزیر های حمایت با جهادی حرکت یک در و تولید جهش ارتقا یافت در سال

 27۰۰۰رزان قرار خواهد گرفت.با این تعداد، در مجموع کشاو اختیار در فروش پیش صورت به و جاری سال در دیگر

د. فارس آیشود که یک رکورد تاریخی در این بخش به حساب میدستگاه تراکتور به ناوگان ماشینی کشاورزی اضافه می

 کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی _ ۰5/12/۹۹
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در  14۰۰شنبه( و در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز )سه

از تولید ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور حمایت  6تبصره  4بخش درآمدی، بند الحاقی 

و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال 

عالوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر  13۹۹و واحدهای تولیدی در سال 

 گزارش ایسنا – ۰5/12/۹۹ایسنا  .شوندردار میاز پنج واحد درصد بخشودگی برخو 13۹۹عملکرد سال 

 

طرح  .هزار قطعه ماهی از مبدا تولید در سال زراعی جاری زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند 51۰میلیون و  31

روری پبیمه آبزیان از مبدا تولید با همکاری این صندوق و سازمان های شیالت ایران و دامپزشکی کشور و تشکل های آبزی 

تالش می کنیم با همکاری تشکل های آبزی پروری، سطح بیمه آبزیان از مبدا تولید به همه  .در سال زراعی جاری کلید خورد

ع سیل خوزستان از تصاویر ماهوارهبا وقو ۹8برای نخستین بار در سال  .زیر بخش های ماهیان گرمآبی و سردآبی گسترش یابد

خسارت به مزارع گندم در کوتاهترین زمان استفاده کردیم و امسال نیز در چند نقطه کشور ای برای سنجش و ارزیابی میزان 

قصد داریم در سال آینده سنجش از راه دور را با همکاری شرکت های دانش بنیان، عالوه بر گندم در  .این کار را انجام دادیم

  قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی،  م حسن نژادمحمد ابراهی -  ۰6/12/۹۹ایلنا  .محصوالت زراعی مختلف توسعه دهیم

 


