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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 هایتحریم 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

 با فسادمبارزه  -6

 تولید مبتنی بر دانش و فناوری -7

 کنندگان تشویق و حمایت از تولید -8
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 رفع موانع توليد (1
 

 یاتیمال یبده طیو اشتغال، مدت زمان تقس دیاز بروز اختالل در روند تول یریجلوگ یو برا یموجود اقتصاد طیبا توجه به شرا 

از بروز اختالل در روند  یریبه منظور جلوگ 14۰۰سال   انیتا پا .ابدییم شیاز سه سال به پنج سال افزا ،یردولتیغ یدیتول یهابنگاه

 میمستق اتیلما طیمدت زمان تقس ،یردولتیغ یدیتول یهااز بنگاه یاتیکردن وصول مطالبات مال ریپذامکان دفو اشتغال و با ه دیتول

ماه  6۰داکثر است، به ح دهیرس دیو رفع موانع تول لیتسه یستاد مل دییآنها به تا یمال یو سامانده دیتول یایکه برنامه اح ییهابنگاه

 یلیاز تعط یریجلوگ ی، برا14۰۰سال  انیتا پا شودیاجازه داده م دیو رفع موانع تول لیتسه یلبه ستاد م  نی. همچنابدییم شیافزا

، نسبت به است دهیرس دیو رفع موانع تول لیتسه یستاد مل دییآنها به تا یمال یو سامانده دیتول یایکه طرح اح یدیتول یهابنگاه

آب، برق،  یهاشرکت ،یاجتماع نیکشور، تام یاتیسازمان امور مال درخواستکه به  ییهاهیبار اجرائ کی یساله و فقط برا کی قیتعو

توسط ستاد  هایبده طیاستمهال و تقس ف،یتکل نییمذکور صادر شده، در صورت تع یبنگاه ها هیعل هایو شهردار یگاز، شبکه بانک

 کشور، یاتیکل سازمان امور مال سیپارسا رئ یعل دیام _ 12/12/۹۹ رنایمذکور اقدام کند. ا

 

 

 
 

 کسب وکار يبهبود فضا( 2
 

 
 

 

ـه ب ـادرات ـب ـک صـ ـا، ب دهید بیهــزار کســب وکار آســ56از  ــشیباـن  اردیلیم5۰۰از هشــت هــزار و  ــشیاز کروـن

ـا نیپرداخت کرد  اتیتسه الیر ـاز طــرح اعطـ ـا التیتســه یبانک از آغـ ـه کســب و کارهـ ـا  دهید بیآســ یـب از کروـن

ـا پا ـانیدر خــرداد ـت ـال  ـ از  دهید بیکســب و کار آســ663هــزار و 56از  یبانیکمک و پشــت یبرا یجاربهمــن سـ

ـاردیلیم 544از هشــت هــزار و  ــشیکرونا در کشــور ب یماریب وعیشــ ـالیر ـ پرداخت کرد. کســب و  التیتسه ـ

ـا ـا در  دهید بیآســ یکارهـ ـان رضو 1۰از کروـن ـارس، گ ،یاســتان خراسـ ـاریچهارمحال وبخت ران،تهــ ــالن،یـف  ،یـ

ـدران، لر ـاه، مازـن ـان، کرمانشـ ـه ترتکرمـ ـان ـب ماه گذشته از بانک ۹ یرا ط التیتســه نیشــتریب ــبیســتان و اصفهـ

ـان رضو دهید بیکسب و کار آس173هزار و 6از  شیکه ب یکرده اند، به طور افتیصادرات در  نیدر ا یاز کرونا در اســتان خراسـ

ـادرات به منظور کمــک به حفظ و افزا افتیدر یتیحما التیبانک صادرات تسه زمدت ا ـک صـ  اشــتغال و شیکرده اند .باـن

ـداوم فعال ـا ــتیـت ـال آس یــدیتول یدر واحدهـ ــتور در دس تیرا با جد التیکرونا پرداخت تسه یماریب وعیاز ش دهید بیفعـ

 یشده از ســو نییتع یدر بخش ها و رســته ها دیتول ایمجوز کســب  یدارا فعال یو حقوق یقیکار قرار داده و اشــخاص حق

ـارت، م یوزارت خانه ها ـان، آموزش  ،یدســت عیو صنا یگردشــگر ،یفرهنگــ ــراثیصنعت، معــدن و تجـ ورزش و جواـن

ـرورش، فرهنگ و ارشاد اسالم و  کشور ،یراه و شهرساز ،یپزشک وزشاطالعات، بهداشت، درمان و آم یو فناور قاتیتحق ،یو ـپ

ـاورز ـا تیکــه فعال یجهاد کشـ  یم التیتســه نیکرونا با اختــالل مواجه شــد، مشــمول ا وعیآنها در دوره شــ یهـ

 بانک صادرات یگــزارش روابط عموم  - ۰۹/12/۹۹شــوند.  روزنامه عصر اقتصاد 
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 دهیشیاند یداتیثبت سفارش شده در گمرکات رسوب شده  در جلسات برگزار شده قرار شد تمه یدالر کاال ونیلیم۹۰حدود 

 3واردات حدود  ۹7از سال  یکند. ستاد اقتصاد مقاومت افتیسال در انیمجوز ورود به کشور را تا پا زین ییگروه کاال نیشود تا ا

ها از کاال نیا صیحمل به بنادر و ترخ د،یاجازه ثبت ســفارش، خرها هزار قلم کاال را ممنوع کرده اســت از آن زمان مالکان کاال

 یهاکاال کیگروه  یها.کاالشوندیم یدسته بند 27تا  کی یهابه گروه یواردات یهابنادر و گمرکات کشور را ندارند.  عموما کاال

س سا ستند. کاالیتومان 42۰۰) یحیبا ارز ترج یا ستند. گروه کاالیتومان ۹1۰۰) ییمایبا ارز ن یهاکاال 21 ات 2 یها( ه ، 27 یی( ه

ها، آن یاز نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و پس از صدور مجوز ثبت سفارش برا رفعالیغ یارز تیاولو یدارا یهاکاال

سال  11شوند. در  یداریخر دیبا شو اردیلیم 32 یبیتن کاال به ارزش تقر ونیلیم 2۰بالغ بر  ۹۹ماهه  ست. دالر وارد ک شده ا ر 

 یارز یهاتیبا محدود طیشرا نیاست، در ا دیتول هیو مواد اول یاساس یهاوزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کاال تیاولو

شد شود که محدود ییهاکاال یموجود مجوز ورود برا یمنابع ارز تیریبا مد دیو با میمواجه  شند و  یارز تیصادر  شته با ندا

 وزارت صمت یداخل ی، معاون بازرگان ارونقی جمال مهرداد – 13/12/۹۹ میها وارد نشود. تسنهم به آن یخسارت

 واردات وصادرات تیریمد( 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مبارزه با قاچاق( 4
 

 

های گذر موقت در بستر سامانه جامع تجارت؛ سیستمی شده است و اطالعات افرادی در دو سال گذشته، اطالعات مربوط به خودرو

گمرک به پلیس راهور در مورد  .شودکنند حتماً در سامانه ثبت میخود را تحت عنوان گذر موقت وارد کشور میکه خودروی 

شود و این اطالعات در ها پالک صادر میکند و بر اساس آن از طریق سیستم برای این خودروهای گذر موقت، نامه ارسال میخودرو

کند و اگر در زمان مقرر، خودرو تحویل گمرک ها را بررسی میر موعد مقرر این خودروگمرک د .گیردها قرار میاختیار آن سازمان

های متعددی هم در این باره تشکیل کند و پروندههای مربوط گزارش مینشود بالفاصله آن را به عنوان خودروی قاچاق به سازمان

 .شدشود، دسترسی داشته باهای ترانزیتی وارد سیستم میدروتواند به همه اطالعاتی که در مبدأ برای خوپلیس ناجا می .شده است

هایی که گمرک در خصوص سیستم دارد در اختیار پلیس امنیت پلیس امنیت اقتصادی در کنار گمرک حضور دارد و همه دسترسی

بیش از دو هزار  .ستدر خصوص شناسه کاال هم تکالیف خود را به صورت کامل اجرا کردیم و مستندات آن موجود ا .اقتصادی است

شوند، هایی که پالک میخودرو .فقره پرونده تشکیل دادیم 326هزار میلیارد را کشف کردیم و  1۰دستگاه خودرو با ارزش بیش از 

معاون فنی و ،  مهرداد جمال ارونقی - 13/12/۹۹تسنیم  .ها در سامانه پلیس راهور وجود داردمستندات قانونی دارند و مدارک آن

 گمرکی گمرک ایران امور
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 و صادرات محور ریرقابت پذ ديتول( 5
 

بــه  یها بــه زود یمیخوراک پتروشــ نیواحــد تأم نیکنگان به عنــوان بزرگتر شیاتان  شرکت پتروپاال یابیواحد باز

ـان پتروپاال یابیخواهد داشت  واحدباز ییکشور درآمدزا یدالر برا اردیلیم کیواحد ساالنه  نیرسد، ا یم یبهره بردار  ــشیاتـ

ـرما ـ ـت  ا یدالر ونیلیم ۹7۰ هیکنگان با حجم س ـ ـده اس ـ ـرکت  نیساخته ش ـ ـت ش ـ واحد به عنوان فاز نخس

ـا ظرف ــشیپتروپاال ـاالنه  تیکنگان ـب به  یاســت و به زود دیشــده و در حال تول یهزار تن راه انداز 5۰۰و  ــونیلیم 3سـ

ـاالنه  یابیرسد.  واحــد باز یم یرسم یبهره بردار ـارس جنوب 12تــن خــوراک را از فاز  ونیلیم 21اتان، سـ  افــتیدر یپـ

ـن بوتان و  5۰۰تن پروپان،  ونیلیم کیتن اتان،  ونیلیم75/1کند، ساالنه  یم ـ  یم دیواحد تول نیهزار تن پنتان در ا 25۰هزار ت

ـود که درآمد حدود  ـ ـاردیلیم کیش ـور به همراه خواهد داشت. روزنامه اقتصاد پو یدالر را برا ـ ـ  دیحم - 1۰/12/۹۹ ایکش

 کنگان شیشــرکت پتروپاال رعاملی، مد یقادر

 

 

 
صد 2۰۰جهش  تیقابل شور با توجه به ظرف یخانگانواع لوام دیدر تول یدر شده وجود دارد. در آمار  یهاتیدر ک صب  ماهه  1۰ن

با  ییشولباس نیماش د،یهزار دستگاه رس 7۰۰و  ونیلیم کیبه  یدرصد 3۰با رشد  زریو فر خچالی یاصل یدر سه قلم کاال دیتول

شد  صد 53ر ستگاه را ثبت کرد و تلو 88۰رقم  یدر صد 44 شیبا افزا ونیزیهزار د ستگاه تول ۹۹5 زانیبه م یدر شد.   دیهزار د

در  یاتو صادر یدیتولشدن به مرکز )هاب(  لیتبد تیصنعت قابل نیکند ا یم نیداخل را بطور کامل تام ازیموجود ن یهاتیظرف

ست  ینفر ونیلیم 4۰۰از  شیب تیمنطقه با جمع سو یزیرهمهم با برنام نیارا دارا ست از  س یدر سازئم  یالزم برا یوالن و بستر

صاد ،یحیترج یهاتعرفه جادیا ،یاتعامالت منطقه جادیا سعه روابط اقت ست یتو ست. یافتنیو کمک به نقل و انتقال پول د در  ا

را در  یسازقطعه ارتمانبار دپ نیکشور، نخست یصنعت داریساخت داخل و توسعه پا قیتعم یبرا یداخل یهااستیچارچوب س

 عیانجمن صنا رکلی، دب یعباس هاشم - 1۰/12/۹۹ رنایداشته است. ا یخوب یکه تاکنون دستاوردها شده  یصنعت راه انداز نیا

 رانیا یخانگلوازم
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شاورز صوالت ک سال به ب 11در  یصادرات مح س ونیلیم 7.8از  شیماهه اول ام صد 23بالغ بر  شیکه افزا دهیتن ر شته  یدر دا

ست. بر ا س نیا ساس، در دوره مورد برر شاورز ونیلیم 7.8 یا صوالت ک شده  اردیلیم 5.5به ارزش بالغ بر   یتن مح صادر  دالر 

 است.

شته  در سال گذ شابه  شده بود. در ا ونیلیم 5.2تن به ارزش  ونیلیم 6.3مدت م صادرات انجام   23.2 شیحالت افزا نیدالر 

ارز  نیشتریب یاقالم صادرات نیثبت شده است.  در ب یسال جار یبرا یاز لحاظ ارزش دالر یدرصد 6.1و  یاز لحاظ وزن یدرصد

ست یآور ست که در مجموع پ سته ا شک و همچن همربوط به پ سته حدود  نیتازه و خ ش 18۰مغز پ  1.2حدود  یهزار تن به ارز

ست که حدود  اردیلیم شده ا صادرات انجام  صادرات  2۰دالر  صد  شاورز یدالر اردیلیم 5.5در صوالت ک ماهه اول  11در  یمح

 رانیا رکگم ی، معاون فن یمهرداد جمال ارونق  - 1۰/12/۹۹ سنایامسال را به خود اختصاص داده است. ا

 

 

 18به  ۹2مرت مکعب در سال  اردیلیم ۹را تجربه کرده و از  یدرصد 1۰۰ یرشد دیو ام ریصادرات گاز کشورمان در دولت تدب

صادرات گاز  زانیم د،یمرت مکعب رس ونیلیم 75است. امسال صادرات روزانه گاز به  دهیرس یمتر مکعب در سال جار اردیلیم

داشته است  شیافزا دیو ام ریساالنه  و هم حجم روزانه صادرات گاز در دولت تدب یدهد هم مقدار صادرات تجمع ینشان م رانیا

و  جانیآذربا یاست، صادرات به جمهور انیدر جر یاصل یو عراق به عنوان قراردادها هیبه ترک رانیگاز ا یصادرات یقراردادها

ساالنه و هم حجم روزانه صادرات گاز  یتجمع صادراتدهد هم مقدار  ینشان م رانیصادرات گاز ا زانیارمنستان هم ادامه دارد. م

گاز  یشرکت مل رعاملیمد یحسن منتظر تربت - 13/12/۹۹ یداشته است. روزنامه ابرار اقتصاد شیافزا دیو ام ریدر دولت تدب

 صادرات گاز ران،یا

 

 

 

 مبارزه با فساد( 6
 ژهیو یدر استان بوشهر نظارت و بازرس مانیس عیو توز دیبر تول یزیربا برنامه دیکرده با جادیا ییهایدر جامعه نگران مانیکمبود س

عرضه کنند ضمن  مانیشده س نییکه خارج از چارچوب تع ییرا تخلف است واحدها عیخارج از شبکه توز مانیشود. عرضه س

مصرف  یبرا دیدر استان بوشهر با مانیکننده س عیعرضه و توز ی. تمام واحدهاشودیباطل م آنها تیبرخورد با آنها، پروانه فعال

ها موظف کارخانه نیاست ا مانیکارخانه س 3 یعرضه شده رصد شود. استان بوشهر دارا مانیحواله صادر کنند تا س مانیکننده س

 مانیکارخانه س 3عرضه کنند. صادرات محصول  یعمران یهاوژهو به بازار و پر دیتول مانیتن س 66۰۰هستند در مجموع روزانه 

است.  یعمران یهاو پروژه یمختلف مردم یهادر بخش یداخل ازین نیتن و تام 6۰۰هزار و روزانه شش دیاستان بوشهر منوط به تول

از بنادر و  مانیبه صادرات س بتنس توانندیعمل کردند م مانیس دیاستان بوشهر به تعهدات خود در تول مانیس یهااگر کارخانه

گراوند ، استاندار  میعبدالکر - 11/12/۹۹ سنای. اشودیممنوع م مانیصورت صادرات س نیا ریگمرکات استان اقدام کنند در غ

 بوشهر
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 يبر دانش و فناور یمبتن ديتول( 7
 

. در دهدیارائه م یخدمت صادرات 7توسعه بازار محصوالت  ینرم و خالق برا عیو توسعه صنا انیبناقتصاد دانش یسازستاد فرهنگ

 یکسب وکارها یراه را برا تواندیوجود دارد که م یمختلف یها و نهادهادر سازمان یقابل توجه یهاحال حاضر خدمات و فرصت

 نیم با او عقد تفاه یزنیگفتگو، را قینرم و خالق، از طر عیو توسعه صنا انیبناقتصاد دانش یسازگخالق هموارتر کند. ستاد فرهن

صادرات و مشکالت و  تیبرخوردار باشد. با توجه به اهم یشتریخالق از تنوع ب یهادارد که سبد خدمات شرکت ینهادها سع

انجام گرفته با سازمان توسعه تجارت  یهایزنیرا قیستاد از طر نیا ،حوزه با آن مواجه هستند نیخالق در ا یهاکه شرکت ییهاچالش

خدمت  7 د،یجد یبستر خدمات نی. در ادیحوزه به تفاهم رس نیخالق در ا یهاشرکت یبرا یبسته کامل خدمات کی جادیا یبرا ران،یا

 سنایگزارش ا  - ۰۹/12/۹۹ سنای. اردیگیخالق قرار م یهاشرکت اریدر اخت ژهیو یصادرات

 

 

 

درصد از قطعات  85شروع شد   یدرصد 7۰ یسازی(، با سطح داخلAMTشش دنده ) ربکسیگ کیاتومات مهینسخه ن دیتول

سط ن دیجد ربکس،یگ نیا یداخل ست. گ یطراح یرانینخبه و جوان ا یروهایبوده و تو سرعته از نظر  ربکسیشده ا شش 

سوب م ایروز دن یهادندهجزو جعبه یطراح سطح داخل یبه زود زین ربکسیگ نیا کیاتومات مهیشود. نوع ن یمح  یساز یبا 

صد تول 7۰ شد و ا دیدر سال  زانیم نیخواهد  س ۹۰به  14۰1تا  صد خواهد ر شرکت  ،یقاتیتحق یبازو تی. به منظور تقودیدر

 یورین تیدانشــگاه، ترب نیا تیکند، مامور سیتاســ یو واحد نوآور ربکسیگ یدر نظر دارد، دانشــگاه صــنعت رومحرکهین

 ندهیآ(، در AMT) کیاتومات مهین ربکسیدنده خواهد بود. عالوه بر پروژه گانواع جعبه دیو تول یطراح نهیمتخصــص در زم

محصول  نی. اافتیو توسعه خواهد  یطراح شود،یدوکالچه هم گفته م ای  DCTکه به آن  کیاتومات یهاربکسیاز گ یانسخه

 روین یو توسعه شرکت صنعت قی، معاون تحق یوسفیمحمدرضا  - 11/12/۹۹ سنایبه بازار عرضه خواهد شد. ا 14۰2در سال 

 خودرورانیمحرکه ا

 

 

و  یشیآرا ،ییچون مواد غذا یمختلف عیدر صنا تیفیبا ارائه خدمات فناورانه کنترل ک انیدانش بن یهااز شرکت یکی

بسته  ت،یاهم نییتع ،یشناسسم ،یولوژیکروبیم ،ییایمیش کویزیف یهادر بخش ،یسنجتیفیو ک شیامکان پا ،یبهداشت

گفت: با کمک  انیدانش بن شرکت نیا رعاملیبرزگر، مد عظمفناور فراهم کرد.ا یهاشرکت یرا برا یو مولکول یبند

 یاز خدمات را برا یاگسترده فیو به کمک فعاالن دانش آموخته و متخصص، ط شرفتهیپ زاتیبا تجه ییهاشگاهیآزما

و عناصر  هختیمحصوالت ترار تیفیک شیشناخت سموم، پا ،یکروبیعناصر م ییاز جمله شناسا ییمواد غذا تیفیسنجش ک

 12/12/۹۹ سنای. امیکنیمحصوالت ارائه م یبسته بند تیفیها و سنجش ککشکود، آفت یهامانده در فرآورده یباق ندهیآال

اصغر مصاحب  _ 28/11/۹۹ رنایواحد فعال هستند  ا 631و  رفعالیواحد غ 131و  هزارکیتعداد  نیاست که از اسنایگزارش ا _

 رانیا یصنعت یهاکوچک و شهرک عیکوچک سازمان صنا عیمعاون صنا
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ــرکت یکیمحققان  ــتقر در پارک فناور انیدانش بن یهااز ش ــاخت ابزار یطراح یبه دانش فن سیپرد یمس  یبرا یو س

شم در جراح یکارگذار ست  دیآب مروار یهایلنز داخل چ صاحب  6 انیدر م رانینام ا تیموفق نیکه با ا افتندید شور  ک

حوزه ســالمت مســتقر در  انیدانش بن یهااز شــرکت یکی رهیمد اتیه سییر پور،انیهاد یقرار گرفت. مهد یفناور نیا

سم معرف سیپرد یپارک فناور ستاوردها یدر مرا صورت مجاز نیمستقر در ا یهاشرکت ید شد، با  یپارک که به  برگزار 

است،  تیمشغول به فعال یچشم پزشک زاتیتجه دیتوسعه و تول ق،یدهه در امر تحق کیشرکت در مدت  نیا نکهیا انیب

رتفع کشور را م یجامعه چشم پزشک یازهایاز ن یبخش میتوانست یمحصول در حوزه چشم پزشک نیچند دیبا تول ماگفت: 

صوالت ا نیاز ا یکی.میکن ست  که به منظور کارگذار "جیکارتر نجکتوریا "شرکت   نیمح شم در جراح یا یلنز داخل چ

وزارت بهداشــت، درمان و  کی فیدار رد تیاولو یکاال 35محصــول جزو  نیا شــودیاز آن اســتفاده م دیآب مروار یها

 نیبه ساخت ا نهیزم نیدر ا ونیفرموالس 3۰۰ یو توسعه و بررس قیسال تحق 5بعد از  میاست که ما توانست یآموزش پزشک

 .میابیمحصول دست 

ضر حدود  در صرف 8۰از  شیکه ب شودیانجام م رانیدر ا دیآب مروار یهزار جراح 5۰۰حال حا صد مواد م نوع  نیدر ا یدر

شورها یواردات هایجراح ست و از ک  "جیکارتر نجکتوریا "ساخت  یکه ما به دانش فن یدر حال شود،یم نیتام گرید یا

 .میافتیدست 

که  میشد یمحصول دیاست، وما موفق به تول دهیرس یدانش فن نیاست که به ا ایشرکت دن 6جزو  انیشرکت دانش بن نیا 

 سناای گزارش – 12/12/۹۹ سنایبرآورد شده است. ا ونیلیم 4۰مصرف سرانه آن 

 

 کنندگان دياز تول تیو حما قیتشو( 8
 

که کاهش  یدیتول یاصناف و واحدها یبرا اتیمال نــدهیمصــوب شــد که در ســال آ نــدگانینما یــریگیــا پب

حدود هفت هــزار  ندهیدرصد برسد. در بودجه ســال آ 2۰به  25و از  افتهیسطح اشــتغال ندارند پنج واحــد کاهش 

 یالزم برا یریگیپ ــدیکــه با افتــهیاختصــاص  نــافتومــان از محــل تبصــره چهــار به وام اص ــاردیلیم

ـ افتیدر ـ ـک صنوف م ونیو استفاده از آن انجام شود در فراکس ـ ـس با کم ـ ـاف مجل ـ ـوان در یاصن ـ موضوع ت

ـادرات محصوالت واحدها ـ ـکالت  یهماهنگ یصنف یدیتول یص ـ و اقدامات الزم را انجام داد به دنبال برطرف کردن مش

 افتیدر یبــرا ــدیراهکارهــا و منابــع جد داکــردنیبــه دنبــال پ یاقتصــاد ونیســیدر کم وصنــوف 

 یاســالم یمجلــس شــورا نــدهیتوانگر، نما یـمجتبـ - 1۰/12/۹۹.  روزنامه عصر اقتصاد میهست اتیمال
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ـال جهش تول یها تیبا حما ـ ـورت گرفته در س ـ ـ چیبه ه دیص ـ ـتان را نداد عیاجازه تصرف صنا یبانک ـ  5۹و  میاس

عهد کرده  نیبازگشته است. از روز اول خدمــت خــود در قزو دیبــه چرخــه تول ــزیاســتان ن یواحــد صنعتــ

 نیانســجام ب ــکیراســتا  ــنیکــه در ا ــمیریگتوســعه اســتان به کار ب یرا بــرا تهــایهمــه ظرف میا

 355۰خدمت به مردم به کار گرفته شود.  یبرا تهــایبه وجود آمده اســت تــا همه ظرف ــرانیو مد روهــایهمــه ن

صنعت ستان خدمت م یواحد  ساز یدر ا سوب م گاهیاز پا یکنند و در قطعه  شور مح  رانیا یدیشود. گروه تول یمهم ک

چهار سرعته را  ربکــسیســت گ 4۰۰هــزار و  2کارگــر دارد و  1۰۰هــزار و  2ســالن و  53 ــنیدر قزو دروخــو

 یم ــدیســال تول ــانیسرعته را تــا پا 6 ربکسیبا گ یدستگاه خودرو رانا 6 یخط،روز نیکند. با افتتاح ا یم دیتول

کرد. روزنامه عصر اقتصاد  میسرعته را روانه بازار خواه 6 ربکسیگمحصول مجهز به  8۰۰و ســال بعد هفت هزار و  ــمیکن

 نیپور، استاندار قزو یاهلل جمال تیهدا - 1۰/12/۹۹

 

 

ـغ بر  اســت، از هدف گذاری ت به مشتریان پرداخت کرده المیلیارد ریال تسهی 31۰۰شــعبه کرمان طی ده ماه اخیر باـل

درصد صادرکنندگان  7۰بیش از  .ت به صادرکنندگان تا پایان سال خبر دادالمیلیارد ریال تسهی 3۹۰۰برای عبور از اعطای 

شعبه کرمان از بدو تاسیس روند صعودی را در اعطای  نمونه در این اســتان، مشتری این شعبه از بانک در کرمان هستند،

 3ت اعطایی این شعبه تا پایان سال جاری از مرز الگان طی کرده و پیش بینی می شود رقم تسهیت به صادرکنندالتسهی

ت البانک توسعه صادرات ایران علی رغم شعب محدود، توانســته خدمات و تسهی .میلیارد ریال عبور کند ۹۰۰هزار و 

ت الش این شعبه برای ارائه خدمات و تســهیالت .یی از صادرکنندگان نمونه و برتر کشور ارائه دهدالمتنوعی را به درصد با

گزارش روابط عمومی بانک توسعه  - ۰۹/12/۹۹روزنامه اقتصاد پویا  .در کمترین زمان و هزینه به صادرکنندگان استان است

 صادرات ایران

 

 

شهرک و نواح رفعالیراکد و غ یدیواحد تول 15۰۰ یساز و فعال ایاح ندهیسال آ یبرا ستقر در  روش  قیاز طر یصنعت یم

ت. شــده اســ یزیبرنامه ر تیریمد ینیو جانشــ دیخط تول رییتغ الت،یتســه هیو ارا ینگینقد نیمختلف از جمله تام یها

سال ن ساز ایاح زیام صنعت نیهم یو فعال شت دررا  یتعداد واحد  ستور کار دا مورد آن محقق  65هزار و  کیکه تاکنون  مید

شت ا شاهد بازگ س یها تیاز اولو لیراکد و تعط دیتول یواحدها یای. احمیبود دیواحدها به چرخه تول نیشده و  سا  یا

شمار م صمت به  ص یدولت و تالش ها یها تیرود و با حما یوزارت  صو به  نهیزم نیدر ا یخوب یها تیموفق یبخش خ

 یصنعت یدر شهرک ها و نواح یدیواحد تول 37هزار و  2از  یامسال تاکنون شاهد بهره بردار یدست آمده است .از ابتدا

کشور بوده است . روزنامه تجارت  یصنعت یدر شهرک ها دیبه سمت جهش تول یشرویمهم نشان از پ نیا میکشور بوده ا

 تجارت ومعدن  صنعت، ری، معاون وز انیرسول علی  – 1۰/12/۹۹
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سه تیریعالوه بر مد سال نیقرار گرفته که ا یداخل کنندگاندیتول اریدر اخت ازیموردن التیواردات، ت منجر  یجاراقدام در 

ست.  یداخل عیصنا دیتول تیظرف شیبه افزا صوص تولبحث نیتراز مهم یکیشده ا ساله تام دیها درخ  ایار باز نیداخل م

ضم ست. رئ یو خارج یبازار اعم از داخل یازهاین نیت صنا سیا ساخت داخل،  ش عیمرکز  وزارت  زاتیو تجه یسازنیما

 عامل و یهابه همت بانک ازیموردن التیواردات تسه تیریجدا از موضوع مد یصمت گفت: خوشبختانه در بحث بازار داخل

ــعه مل ــندوق توس ــرما شیتا بتوانند بر افزا ردیگیقرار م یداخل کنندگاندیتول اریدر اخت یمنابع ص  تیظرف لیو تکم هیس

ــتریخود ب یموجود ــال نیکار کنند. ا ش ــنا دیتول تیظرف شیمنجر به افزا یجاراقدام در س در  یو کارخانجات داخل عیص

 مرکز ساخت داخل وزارت صمت سی، رئ یهادو یمحمدمهد دیس - 11/12/۹۹اقتصاد  یایکشور شده است .  روزنامه دن

شاهد بهره یاز ابتدا سال تاکنون  شهرک یدیتول حدوا 37هزار و  2از  یبردارام شور بوده یصنعت یها و نواحدر   نیا میاک

 یگذارهیآمار نشان از رونق سرما نیکشور بوده است. ا یصنعت یهادر شهرک دیبه سمت جهش تول یشرویمهم نشان از پ

 و ارائه یگذارهیدولت از سرما یهاتیاز حما یظالمانه دشمن دارد که ناش یهامیکشور با وجود تحر یصنعت یهادر شهرک

اقتصاد  یایبوده است. روزنامه دن گذارانهیمناسب به منظور جذب سرما رساختیز جادیا نیو همچن نهیزم نیها در امشوق

 صمت  ری، معاون وز انیرسول یعل  - 11/12/۹۹

 

 

گسترش  اد وبا ایجاختصاص یافت   ت بانک توسعه تعاون به تعاونی ها و فعالین اقتصادییالهزار میلیارد تومان تســه 21

می رود و زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکتهای  المراکز نوآوری و توســعه تعاون بهره وری در تعاونی ها با

یکی از اقدامات حمایتی وزارت تعاون احیای تعاونی های اشتغال زا و کمک به توسعه بازار تعاونی  .تعاونی فراهم می شود

دوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون است که به همین منظور اعتباری معادل ها با مساعدت بانک توسعه تعاون و صن

 6۰هزار میلیارد تومان از سوی بانک توسعه تعاون برای امسال پیش بینی شد که این اعتبار نسبت به سال گذشته  21

منظور با حمایت توسعه نوآوری یکی از رویکردهای جدی ما در بخش تعاون است و به همین  .درصد رشد داشته است

مرکز  11از تعاونی های دانش بنیان و شرکتهای نوپا درصدد تحقق این رویکرد در بخش تعاون هستیم. در حال حاضر 

در کشــور وجود دارد که برای فعالیت آنها بودجه مستقلی درنظر گرفته شده و طبق  (منتا)نوآوری و توسعه تعاون 

 - 11/12/۹۹. روزنامه اقتصاد پویا  نده هر اســتان به یک مرکز منتا مجهز شودهدفگذاری ها قرار است تا پایان سال آی

 معاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی،  محمد جعفر کبیری

 

 


