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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

 له 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

 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

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

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

 تکان تولید ۹۸ سال در .بدهد نشان را خودش اثر مردم زندگی در تولید رونق تا قبیل، همین از گوناگون کارهای چه

 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 ، 13۹۹ 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 الف: مسئوالن
 

 رفع موانع توليد (1

 

قانون  2۰توانند تا پایان شهریور از مزایای استفاده از ماده در حال حاضر بر اساس بخشنامه جدید، فعاالن اقتصادی می

ه خواهند که بر مبنای آخرین مصوبها از مشتریان خود میحاضر بانکپذیر استفاده کنند. در حالرقابترفع موانع تولید 

صورت یکجا و هم توانند هم بهبراساس این مصوبه، فعاالن اقتصادی می های خود را بازپرداخت کننداجرایی، بدهی

 میزان نآ کنند، استفاده بدهی تقسیط شرایط  هند ازخوافعاالن اقتصادی که می صورت اقساط بدهی خود را بپردازندبه

 یک ماه شش هر که صورت این به. کنند تسویه قسط هشت و سال چهار طی توانندمی را شده سررسید تسهیالت

ه وزیران مورد اصالح قرار گرفتنامه که در اسفند پارسال توسط هیاتبه موجب بند نخست این آیین« پردازند.ب را قسط

بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار  است

 2۰درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیالت دریافتی آنها باالی  18ماهه با نرخ سود  0سال در اقساط شش

میلیون دالر است،  2۰یالت دریافتی آنها کمتر از درصد برای بدهکارانی که اصل تسه 12میلیون دالر است و با نرخ سود 

اقدام کند. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به عالوه جرایم 

یکی از مزایای مصوبه  نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری )ریالی و ارزی( خواهد شدموضوع آیین

گر های ارزی دیکنند. در نتیجه شوکصورت ریالی تسویه میآن است که فعاالن اقتصادی، تسهیالت ارزی را به مذکور

 15صورت ریالی و با سود های ارزی به نرخ روز دریافت تسهیالت بهبدهی .ها نخواهد شدموجب نگرانی صاحبان بنگاه

به تسویه یکجا اقساط سررسید شده کند، این سود برای او شود. البته چنانچه بدهکار بانکی تصمیم درصد پرداخت می

اگر بدهکار بانکی برای  .نامه، عمل خواهد شدها بر اساس بند نخست آیینشود. در صورت تقسیط بدهیمحاسبه می

انویه ث های او بر اساس نرخ روز ارز در بازاردهیب صورت، این در نکرد، مراجعه بانک به هابدهی  تسویه حساب یا تقسیط

 زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایرانمحمدمهدی رئیس   - ۰5/۰5/99روزنامه دنیای اقتصاد  .شودمحاسبه می
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از ابتدای مهرماه بدهی تسهیالت حساب ذخیره ارزی، مشمول بازپرداخت مطابق مفاد قرارداد اولیه با بانک عامل 

پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت 2۰نامه اجرایی ماده آیین .فرصت را از دست ندهندشوند و واحدهای تولید این می

و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیالت ارزی واحدهای تولیدی در روزهای پایانی سال 

 هایور و با لحاظ نظرات بخشنامه با توجه به شرایط اقتصادی کشاین آیین.گذشته مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت

ارزی اصالح و تصویب  ها و مشکالت بازپرداخت تسهیالتهای بخش خصوصی در مورد چالشمختلف بویژه تشکل

سر رسید شده خود را نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند اقساط آیین 4مطابق ماده  .شد

جا، با درخواست صورت ممکن نبودن پرداخت اقساط سر رسید شده به صورت یک جا پرداخت کرده یا درصورت یک به

 احمد تشکینی  -  ۰6/۰5/99ایرنا  .ماهه اقدام کنند 6از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط 

  های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارتمدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست

 

 

 

 بهبود فضاي کسب وکار   (2
 

شیوع کرونا در کشور باعث شد بسیاری از کسب و کارهای نوپا تا مرز تعطیلی پیش بروند، بر این اساس، برای حامیت از 

 .میلیارد ریال هزینه شده است 24۰کسب و کارهای نوپا، با برنامه ریزی وزارت ارتباطات و سازمان های تابعه اش یک هزار و 

ان ریتدرصد از کسب و کارها نوپا را دچار مشکل کرد. مهم ترین مساله ای که آن ها را درگیر کرد، کاهش مش 72ویروس کرونا 

ریان خود را از دست دادند. روزهای سختی بر آن ها گذشت و برای تامین حقوق تبود. این کسب و کارها بیش از نیمی از مش

در تازه  .ات و بازپرداخت وام ها بار مالی بزرگی بر آن ها تحمیل شدو دستمزد کارکنان، پرداخت حق بیمه، اجاره بها، مالی

 )ایران هوشمند)ر شده است، در پی شیوع ویروس کرونا و در مسیر تحقق شترین گزارشی که از سوی وزارت ارتباطات منت

درصد از  62یطی برای راشایت از کسب وکارهای نوپا هزینه شده است. در چنین ممیلیارد تومان برای ح 124تاکنون حدود 

ر از سه ماه پیش بینی شد و این اتفاق اخراج و ورشکستی برخی را رقم زد. در این بین سازمان ترکت ها، تاب آوری کمش

در فاز اول  .درصد را در دو فاز برنامه ریزی کرد 9ایت از کسب و کارها، پرداخت وام با بهره معات ایران برای حالفناوری اط

میلیون تومان در قالب وام به رشکت هایی که  23۰میلیارد و  54از شد و تا پایان اردیبهشت ادامه داشت، آغ 98که اسفند 

رکت شمیلیارد تومان وام به  7۰فاز دوم توزیع وام از خرداد و با پرداخت  .استحقاق داشتند و درخواست دادند پرداخت شد

فروش بلیت و تخفیف، مشاغل خانگی و حمل و نقل و شبکه  در حوزه های گردشگری، برگزاری رویدادها، IT های فعال

 گزارش ایرنا_ ۰6/۰5/99توزیع آغاز شد که همچنان ادامه دارد. روزنامه ابرار اقتصادی 
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نها آهای به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، وکار و اخذ مجوزهای الزم یکی از گالیهاندازی کسبروند طوالنی برای راه

، نسخه دولت دوازدهم برای حل و فصل این موضوع وکارپنجره واحد فیزیکی شروع کسب. را از ادامه مسیر ناامید کرده است

های آذربایجان شرقی، بوده که اجرای آن از خرداد ماه سال جاری در پایتخت کلید خورد. روز یکشنبه نیز چهار مرکز استان

روع کسب و کار بودند و سامانه الکترونیکی پنجره اندازی پنجره واحد فیزیکی شاصفهان، خراسان رضوی و فارس شاهد راه

ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوزهایی که از  .شوداندازی میهای کشور راهواحد تا انتهای مهرماه در همه استان

روز  1۰۰از و در سطح ملی  8روز به  58قابل درخواست هستند را در سطح استانی از  b)4(gطریق درگاه ملی مجوزهای کشور

  ۰7/۰5/99ایرنا  .است زمینه این در شده ایجاد هایقابلیت دهنده نشان و روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه 18به 

 ، وزیر امور اقتصاد و دارایید فرهاد دژپسن

 

 
 

میلیارد ریال  742هزار و  12هزار واحد به شدت آسیب دیده از کرونا تاکنون در سامانه کارا ثبت نام کرده اند و  5۰3تعداد 

زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع  834تعداد  .تحت عنوان تسهیالت کرونا از سوی مؤسسات عامل پرداخت شده است

 3رسته منتخب  14ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی شده است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل 

میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، 1.7میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و  1.3میلیون واحد است که 

هزار میلیارد ریال برای پرداخت تسهیالت  4۰۰د   میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شو 3میلیون نفر بیمه شده و  2.8این تعداد

شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری  1۰8ریال برای  هزار میلیارد35از کل رقم  کرونا درنظرگرفته شده است

 2۰۰هزار و  9میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیالت به مؤسسات عامل معرفی و  3۰۰هزار و  33اعم از هوایی، ریلی و دریایی، 

 وزارت کار عیسی منصوری.معاون اشتغال   -  ۰7/۰5/99تسنیم  .میلیارد ریال نیز به مشموالن پرداخت شده است
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https://www.irna.ir/news/83805064/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83805064/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 وصادراتمدیریت واردات  (3

 

تصمیمات جدید گمرک برای تجارت خارجی اعالم شد. بر این اساس، دو تصمیم از سوی متولیان گمرکی و تجاری به فعاالن 

ه مقرر شده است کاقتصادی ابالغ شده است. بر اساس تصمیم اول و مطابق تصمیمات اتخاذشده در کارگروه تنظیم بازار، 

ربط شرایط ترخیص کاالهای ضروری از گمرکات را به تجار اعالم کنند. ازسوی دیگر و بر اساس های ذیها و دستگاهاتاق

متوقف خواهد  تصمیم دوم، تمامی تسهیالت صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده باشند،

گیرد. در محور اول سیاستگذاری تجاری برای ترخیص فعاالن صادراتی در مسیر قرمز قرار میشد و صادرات این گروه از 

 از اندکرده رسوب کشور بنادر در ارز تامین عدم واسطه به که ضروری و اساسی کاالهای تمام که است شده مقرر  کاالها،

 ود با اقالم این ترخیص حال، عین در. شود ترخیص مشروط صورت به دولت اقتصادی هماهنگی ستاد اخیر مصوبه مسیر

سفارش و وجود کاالی مستند به قبض . بر این اساس، ترخیص این اقالم مشروط به داشتن ثبتبود خواهد پذیرامکان شرط

رز اانبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ روز 

 گزارش دنیای اقتصاد _ ۰4/۰5/99شود. روزنامه دنیای اقتصاد انجام می

 

 

صوبه اند، با م که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کرده ضروریات گرفته شده، کاالهای اساسی و مطبق تصمی

ش و ثبت سفار تنروط به داششم مالروط شوند.ترخیص این اقشاهنگی اقتصادی دولت می توانند ترخیص مماخیر ستاد ه

ی مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکها با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها الوجود کا

که در  تالدر سه ماه آتی به نرخ ارز روز ترخیص صورت می گیردهمچنین کلیه کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید و ماشین آ

، به شیوه )اییمبرای ارز نی(وه بر ترخیص به شیوه اعتباری الایی و ارز اشخاص قرار دارند می توانند عمارز نی 6.2تا  1.2ه گرو

استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات یا استفاده از منابع ارزی غیر در خارج از کشور ترخیص شوندگمرک مجاز 

در صورت  الم درخواست به گمرک نسبت به ترخیص کاالاست؛ لذا واردکننده می توانند با اع ها به این شیوه هاالبه ترخیص کا

عدم ارائه نیاز ارزی، با استفاده از منابع ارز خارجی اقدام کنند.در این نشست همچنین درخواستی از سوی مسئولین استان 

بازار ارائه و مقرر شد که در راستای تحقق ورت افزایش اختیارات کمیسیون استانی تنظیم رخراسان رضوی در خصوص ض

زم در الم مشمول نرخ گذاری نسبت به واگذاری اختیارات الاین درخواست کارگروه ملی تنظیم بازار ضمن بررسی فهرست اق

رغ، ، ممی مانند نانالزم با تعیین محدوده قیمتی در خصوص اقالزم به ذکر است، پیش از این اختیارات الاین بخش اقدام کند.

ی، محمد رضا کالم _ ۰4/۰5/99و خدمات صنفی به کمیسیون های استانی تفویض شده بود. روزنامه ابرار اقتصادی  االشیر و ک

 )صمت)پرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت رس
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های اساسی کــه صــادرات آنهــا ممنــوع الدسته طبقه بندی می شود. کا3 ت کشــاورزی در الصــادرات محصــو

هــای اســتراتژیک الهــای ضــروری کــه صــادرات بــا اخــذ مجوزهــا انجام می شــود و کاالاســت. کا

ت کشــاورزی الصــادرات محصــو .کــه صادرات آنهــا مجــاز اســت، امــا مجوزهــای قانونــی هم نیاز دارد

درصد رشــد داشــته اســت. گمــرک مجــری 6/8 درصــد و از نظــر ارزشــی 4.3۰وزنــی  امســال از نظــر

هایی که در مســیر ســبز الکا. بخشــنامه ها هست، البته برخی بخشنامه ها ایستایی هایی برای صادرات رقم می زند

مجــوز از ســوی ســازمان های دیگــر  ها نیاز به اخذالاظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی از کا

ت صــادرات صادرکنندگانــی کــه ارز صادراتــی را الدارند. طبق بســته سیاستی بانک مرکزی تمامــی تســهی

ــا هالی آنها در مســیر قرمز قــرار می گیــرد کــه برخــی کاالبازنگردانده انــد متوقــف می شــود و صادرات کا

 .ها و صادرات آنها قبل از فاسد شدن داردالهســتند و گمــرک ســعی بــر رفــع مشــکل این نوع کافســادپذیر 

هــا و رایزنــی با کشــورهای طرف در زمانی که الدر محــل، شــبانه روزی کــردن صــدور کا الارزیابــی کا

تسهیل صادرات است.روزنامه عصر اقتصاد  محدودیت های کرونایــی وجــود دارد از جملــه اقدامات گمرک در جهت

 معاون فنی گمرک ایران،  مهــرداد ارونقــی  _ 99 /۰4/۰5

 

 

 

 

 

سیاست ساخت داخل به عنوان یک راهبرد اساسی در وزارت صمت، با پشتوانه قانونی الزم و با جدیت بیشتر و 

 شود.در صنایع غذایی با توجه به درخواست های رویکرد موثرتری از سوی این وزارتخانه در سال جاری دنبال می

متعدد برای افزایش ظرفیت تولید توجه به ساخت داخل ماشین آالت بیش از پیش شده و استقبال الزم نیز وجود 

دارد.برای افزایش ظرفیت تولید کشور در سال جاری چهار محور اصلی برای توسعه امور از سوی سرپرست 

 ،98 سال در .آید می شمار به محورها همین از یکی داخل ساخت که است گرفته رارق کار دستور در صمت وزارت

 این به و شدند تبدیل داخل ساخت به خارجی خرید و وارداتی تجهیزات و قطعات انواع دالر میلیارد 3.4 حدود

با جدیت بیشتر و با رویکرد موثرتری از سوی  99ارزی محقق شده است و این سیاست در سال  جویی صرفه میزان

 فعالیت محورهای از یکی عنوان به واردات مدیریت ابزارهای از یکی .وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود

 محمد سید  _ ۰6/۰5/99است. فارس  داخل ساخت حداکثری قانون های ظرفیت از گیری بهره صمت، وزارت

 تتجار و معدن صنعت، وزارت تجهیزات و سازیماشین داخل، ساخت مرکز رئیس هادوی مهدی
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پیش از این شکر با ارز  .تمهیدات الزم برای تامین شکر مصرفی از طریق واردات و تولید داخل انجام شده است

تومانی به ارز نیمایی  42۰۰تقریبا از اواخر سال گذشته ارز واردات شکر از ارز شود اما تومانی به کشور وارد می 42۰۰

بخشی از شکر از  کمبودی در رابطه با شکر وجود ندارد  .شودتغییر کرد لذا وارداتی فعلی با ارز نیمایی انجام می

 شود لذا محصول شکرمیچغندر قند در دو فصل بهار و پاییز برداشت  شود،طریق محصوالت داخلی تامین می

حاصل از چغندر بهاری تولید شده و در پاییز بخش دیگری از شکرتولید داخل با برداشت چغندر پاییزه وارد بازار 

تمهیدات الزم برای واردات شکر توسط بخش خصوصی انجام شده تا بدینوسیله هیچ مشکلی در تامین    .شودمی

ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار سرپرست دفتر برنامه،  مران کارگرکا  -  ۰8/۰5/99فارس   .شکر ایجاد نشود

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

 

  توليد رقابت پذیر و صادرات محور  (4
 

 هعرض بورس در که میزان هر است، خوب صادرات اوضاع امسال. بود قیر نخورد، لطمه کرونا از هخوشبختانه تنها فرآورده ای ک

بازارهایی مثل چین برای قیر صادراتی ایران از دست رفته بود، اکنون دوباره به این بازار دسترسی پیدا  ددار خریدار شود، می

بی کیفیت از عراق وارد می شد که با قیر ایرانی مخلوط  VB کردیم، سازمان استاندارد هم کیفیت را بررسی می کند، قبال قیر و

د.وی افزود: هر چند عراق شو می الاین رویه متوقف شده و قیر عراق به ترکیه ارس و به نام قیر ایران صادر می کردند، اکنون

حمید   -  ۰5/۰5/99روزنامه تجارت   .ما گرفته ولی قیر بی کیفیت این کشور به اسم ایران صادر نمی شود تبازار ترکیه را از دس

 میسخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشی،  حسینی

 
 

 

 

 این وردن خطوط ردس سیکل محصوالت تولید تولید، جهش سال سه ماهه اول در مبارکه، فوالد سرد نورد ناحیه کارکنان تالش اب

 ت قلعاندود نیز با تولیدالمنظور پاسخگویی به نیاز بازار، در خط تولید محصو به .تن رسید هزار 262 به رشد درصد 7 با شرکت

 نایعص زه بسته بندیتوجهی از نیاز بازار در حو ماه سال جاری، بخش قابل رکورد تولید در اردیبهشتهزار تن و ثبت یک  3۰

 کالفهای بسته بندی در که هایی منظور رهایی از وابستگی به واردات ورق  بهدر دستاورهای فوالد مبارکه  .شد تأمین غذایی

 سازی این محصول شده بودیم و به ی مختلف شرکت، موفق به بومیزیادی دارد، پیش از این با همکاری واحدها کاربرد تولیدی

نیازی از واردات و تأمین  ت، ضمن بیالنوع محصو این از تن 5۰۰ و هزار یک تولید با جاری، سال هه اولما طور مشخص در سه

 والدف در خانگی لوازم صنعت در موردنیاز یهزار تن ورق رنگ.  توجهی ارز جلوگیری شده است نیاز شرکت، از خروج مقادیر قابل

 مبارکه فوالد سرد حیه نوردمدیر نا، بهزاد بهادرانی   -  ۰5/۰5/99تولید شد  . روزنامه تجارت  یجار سال اول ماهه ه طی سمبارک
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سوخت را تامین کرده و  این به کشور نیاز درصد 22 از بیش ازندش (ره)امام خمینی نفت پاالیش شرکت البنزین تولیدی امس

هزار لیتر بنزین  5۰۰میلیون و  12بخش عمده آن در استان های تهران، البرز و مرکزی به مصرف رسیده است. روزانه بیش از 

 در امسال نیز وپرمیلیونئ لیتر بنزین س 17بیش از  شود، می تولید ازندش (ره)یش نفت امام خمینیالیورو چهار در شرکت پا

 سوخت تولید پاالیشگاه تنها ازندش )ره)یش نفت امام خمینیالشرکت پا .ید و به نقاط مختلف کشور ارسال شدتول واحد این

 امام نفت پاالیش رکتش .این شرکت تولید شد در امسال کشتیرانی وختمیلیون لیتر س 1۰8 ،است کشور کشتیرانی

 تک اهگیشالکه به عنوان بزرگترین پا است کشور نفت های گاهیشالو یکی از مهمترین پا 4یورو  بنزین تولیدکننده خمینی)ره(

یشگاهی است که الاین شرکت نخستین پا .شد اندازی راه روز در بشکه هزار 15۰ اسمی ظرفیت اب 1372 سال در ایران واحدی

 االیشگاهپ این ظرفیت. دجنگ تحمیلی آغاز ش از بعد الین سنخست در و المیب اسالکار مطالعه و عملیات اجرایی آن بعد از انق

 -  ۰7/۰5/99د .  روزنامه تجارت بشکه در روز رسی هزار 25۰ به متخصص و متعهد نیروهای شش و کوشالبا ت مدتی از پس

 شازند خمینی)ره( امام نفت پاالیش شرکت لمدیرعام، رمضان پور ینمحسالغ
 

 

 

 

 

 مبارزه با فساد (5

  

ـت از حقــوق مصــرف  ـرای جلوگیری از تخلفات صنفی در عرضه کادر راســتای حماـی های اساسی و الکننــدگان ـب

ـام اســت و حتما الاقــ ـال انجـ ـا متخلفان این مســتمر در حـ م ضــروری مردم، بازرســی ها گســترده و به طور ـب

در سه ماهه اول امسال تشدید  م اساسی مردمالها و اقالبازرسی ها بر بازار کا .حوزه بدون کوچکترین اغماضی برخورد می شود

هــدف  مورد بازرسی در قالب طرحهای مختلف نظارتی در سراسر کشور انجام شده است  83هزار و 725، در مدت مذکور شده 

ـوی کا ـا، جلوگیــری از دـپ ـای نظارتــی  بررســی قیمت هـ ـالاز اجــرای طرح هـ ـا و اـق م ضروری و پایــش الهـ

ـا ـازار نالعملکــرد فعـ ـرای بیــش است  اقتصادی در ســطح ـب ـا بازرســی های مــوردی و دوره ای در این مــدت ـب ـب

ـرای رســیدگی  172هزار و  6هــزار واحــد صنفــی متخلف به ارزش  44از  میلیارد ریال پرونده تشــکیل شــده و ـب

ـال شــده است ـرات حکومتــی ارسـ ـه تعزـی ـا همــکاری و .ـب ـا دیگــر  ـب ـای صــورت گرفتــه ـب هماهنگی هـ

ـا برگــزاری گشــت های مشــترک بازرســی ـازار اق دســتگاه ها و ـب ـر ـب ـارت ـب هزار  869هزار و  85،  مــیالو نظـ

ـای تولیــدی، عمــده فــروش و خــرده فــروش صــورت گرفتــه و   پرونده 976هــزار و  2مورد بازرســی از واحدهـ

ـه ارزش جمعا  ـارد و  2۰8ـب ـال تشکیل شده است 224هــزار و  254میلیــون و  858میلیـ روزنامه عصر اقتصاد  .ریـ

ـش  -  ۰5/۰5/99 ـاس تاـب ـارت،  عبـ ـاون وزیــر صنعــت، معدن و تجـ  معـ
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مجددا فعال شد و اعضای آن ستاد مقابله با احتکار به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارت صمت 

تشکیل ستاد مقابله با احتکار به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و .مشخص شدند

ها و نوسانات ارزی، شرایط به و همچنین تشدید تحریم 97در سال جدید نیز همانند شرایط سال  محتکران است،

که در با توجه به این کاالها انگیزه برای احتکار و عدم عرضه توجیه اقتصادی داشت،ای پیش رفت که در بسیاری از گونه

کرد ربط صدق میهای ذیاین مقطع این انگیزه وجود داشت، پس موضوع مقابله با احتکار و لزوم هماهنگی همه دستگاه

افقت سرپرست وزارتخانه دوباره فعال این ستاد به پیشنهاد سازمان حمایت و مو .و الزم بود دوباره این ستاد فعال شود

 .پلیس امنیت اقتصادی و معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز از دیگر اعضای این ستاد هستند و اعضای آن مشخص شد،

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ،  سید جواد احمدی-۰7/۰5/99زنامه دنیای اقتصاد رو

  کنندگان و تولیدکنندگانمصرف
 

 

 

 

، های صنعتاند، به سازمانمشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نکرده 

درصد ارز  7۰هایی که کمتر از اطالعات شرکتارسال می شود   ها جهت تشکیل کمیته اقدام ارزیمعدن و تجارت استان

 و روسای های صنعت، معدن و تجارت ارسال شدهاست، به سازمانحاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشته 

ها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در این سازمان

، راهکارهای خود صادرکنندگان مدعو نیز ضمن اعالم دالیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات .کنندزمینه اقدام می

های کارشناسی به تفکیک هر صادرکننده پس از بررسی گزارش .نمایندجهت رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعالم می

،  حمید زادبوم -  ۰7/۰5/99ایلنا  .بندی، جهت رفع مشکالت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده خواهد شدجمع

 ن توسعه تجارت ایرانمعاون وزیر صمت و رئیس کل سازما
 

 

 

ه موجب مصوبه شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی شعبه ویژه ای را به مبارزه ب

آرامش بازار و ایجاد اطمینان برای مردم عزیز نسبت  .با احتکار و رسیدگی به تخلفات صنفی اختصاص می دهد

با قیمت های مصــوب از مهمترین اولویت های کاری تعریف شده برای ســتاد تنظیم بازار  البه عرضه مکفی کا

د از جمله شــمش، اسلب ،میلگرد، تیرآهــن و ورق؛ لوازم خانگی الفو .و وزارت صنعت، معدن و تجارت است

خــودروی و ســبک و ســنگین، کاغــذ، خــودرو از طریق نظــارت بــر پارکینگ ها جهت کنترل دپوی 

های اساســی الو پارچه، کا» ملت بلون«مواد پتروشــیمی گریدهای پرمصرف، ماسک و مواد ولیه ماسک مانند 

. روزناه تومانی مانند جو، ذرت، برنج، روغن و دانه های روغنی و شکر دارای اولویت بازرسی هستند 42۰۰با ارز 

 اد تنظیم بازار و سرپرست معاونــت بازرگانــی داخلــیدبیر ستمحمد رضا کالمی ،   - ۰7/5/99اقتصاد پویا 
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و خریــد و ال گران نظام ارزی و کســانی کــه بــا قاچــاق عمــده ارز و طـاللنفر از اخ 11در هفتــه گذشــته 

گران اللاخفــروش غیرمجــاز آن هــا مرتکــب اعمــال مجرمانــه شــده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به 

در نظــام ارزی و  اللدر این پرونده رســول آشناور بــه جــرم اخـ نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند

ـی کشــور بــه تحمــل  ق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شــده الضربــه شـ 74ســال حبــس و  12پوـل

لــد حســنی، ابوبکــر آشــناور و وفــا آشــناور لقمان عطاری، حسن اسماعیلی پور، یوسف زکی، خا .اســت

ـی و ارزی و همچنیــن  اللنیــز هرکــدام بــه جــرم مشــارکت با متهم ردیــف اول در اخــ در نظــام پوـل

ق الضربه شـ 74ســال حبس و  12، به تحمل طال برخی از ایــن افــراد به جهت قاچاق ســازمان یافتــه و عمده 

الل  ری و محرومیــت از خدمــات دولتــی محکــوم شــده اند. در همین پرونده محمود آشــناور، جتعزیــ

ق و محرومیــت از الضربــه شــ 74ســال حبــس و  1۰آشــناور و امیــد عبدالهــی نیز هرکــدام به تحمل 

در نظــام ارزی کشــور از  اللخدمات دولتی محکوم شــدند. ســعید شــریفی به جــرم مشــارکت در اخـ

ق و محرومیــت از خدمات دولتی الضربــه شــ 74ســال حبس و  6طریــق قاچــاق عمــده ارز بــه تحمل 

 ســخنگوی قــوه قضاییــه،  محســین اسماعیلیالغ  - ۰8/۰5/99روزنامه عصر اقتصاد  .محکومیت پیدا کرده است
 

 

 

 توليد مبتنی بر دانش و فناوري( 6
 

 

 ایراست در شد آغاز  بنیان ایرانیهای دانشقلم کاالهای پرمصرف و راهبردی صنعت گاز کشور با مشارکت شرکت 35ساخت 

 تکنولوژی و دانش سازیبومی برای ایمرحله چهار راهبردی برنامه یک تاکنون کشور گاز توزیع و انتقال تولید، شبکه نیازیبی

قلم پرمصرف و پرتقاضای صنعت گاز که هم  35اکنون هم اجرای آن آغاز شده است و تعریف گاز صنعت در پرمصرف کاالهای

اند..برای تولید داخلی انواع از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ارزبری، منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده بودند، احصا شده

 از تحمای با زودیبه خلی برنامه ریزی شده استبنیان داهای دانشمواد شیمیایی مورد نیاز صنعت گاز کشور توسط شرکت

 کنترل، و دقیق ابزار و برق هایحوزه و ثابت و دوار مکانیکی ادوات و قطعات ساخت و طراحی حوزه در بنیاندانش هایشرکت

ا زمینه تولید ت دش خواهد خودکفا کشور گاز صنعت گاز، شبنم نقطه آناالیزر و سانتریفیوژ بلوبر لیزری، یابنشت توربواکسپندر،

حسن  ۰6/۰5/99های غیرقانونی فراهم شود. ایسنا پایدار و مستمر گاز و سایر محصوالت گازی حتی در شرایط تحریم

 معاون وزیر نفت در امور گاز ،  منتظرتربتی
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 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 7
 

صنایع  ازمانس های برنامه در امسال طی آن واحد 5۰۰ و هزار یک تبازگش که است موجود ورهزار واحد غیرفعال راکد در کش 9 

باقی واحدهای تولیدی راکد  .است تهواحد از این تعداد به عرصه تولید بازگش 381تاکنون  استکوچک و شهرک های صنعتی 

ی این تعداد واحد تولیدی، اعمال شود. با راه انداز موثری اقدامات تولید جهش سال در تا ودنیز به تدریج وارد چرخه تولید می ش

. با توجه به اینکه مشکل است دهخاصی برای این واحدها درنظر گرفته نش اعتبار. است دههزار نفر فراهم ش1۰  برای تغالزمینه اش

 و عدتااست، این مشکل ها با مس ملکی ارزیابی و خدماتی ی،ن نقدینگی، بازاریابتامی ائلواحدها در رکود متفاوت و بیشتر مس

یرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکمدنیا ،  صالح نمحس_ ۰4/۰5/99روزنامه تجارت  فصل می شود. و حل طرفین همکاری

 های صنعتی ایران

 

 

 

هزار میلیارد تومان و امکان  17۰از  بیش گذاری سرمایه با طرح 2۰۰ ،"پویش ملی تولید، تداوم امید"امسال در قالب  

های جامع توسعه محور برنامه قالب در. گرفت خواهد رارق برداری بهره مورد مستقیم صورت به نفر زاره 14 برای تغالزاییاش

ت تجاری، ایجاد بازارچهالشرق و غرب کشور، توجه به استان های مرزی در دستور کار است که از جمله آنها به افزایش مباد

گذاری  سرمایه همچنین و همسایه کشورهای با ترکهای مرزی، شهرک های صنعتی تخصصی و شهرک های صنعتی مش

 این تولید جهش البه جد دنبال می شود که جای امیدواری است تا پایان س صمت وزارت ای توسعه های سازمان طتوس

محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال پیگیری  با برنامه این. دبرس کامل برداری بهره به ها طرح

در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای 99واحد صنعتی در سال  15۰۰است و طبق برنامه ریزی وزارت صمت، راه اندازی مجدد 

. تاس تهچرخه تولید بازگشهزار نفر مجددا به  1۰بیش از  برای اشتغال احیای ظرفیت با واحد 381 از شامسال تاکنون بی

 از بیش و تاس شده محقق کشور خودروسازی بزرگ های رکتش در تولید افزایش درصد 18 از بیش تهچهار ماه گذش در

 ات.: در همین راسایم داشته متقاضیان هب خودرو تحویل گذشته سال به بتدرصدی نس 3/۰افزایش  معادل دستگاه، هزار 2۰۰

 تحویل رشد درصد 44 حدود و داشته ددرصد رش 5/۰  از بیش ناقص خودروهای تکمیل قبل سال ابهمش مدت به نسبت و

مهدی صادقی  _ ۰4/۰5/99تعهدات معوق انجام شده است که می تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند. روزنامه تجارت 

 صمت  وزارت صنایع ورمعاون ام، نیارکی
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این تفاهم  تفاهم نامه مجزا به امضا خواهد رسید، 4معدنی )با راهبری ایمیدرو(  صنایعو  به زودی در همکاری بخش معدن

در این تفاهم نامه ها، تامین  .نامه بین شرکت های مبارکه، ملی مس، گل گهر و چادرملو با شرکت هپکو به امضا می رسد

ت آن است و همچنین تامین قطعات دستگاه های مورد نیاز شرکت های معدن و صنایع معدنی که هپکو قادر به ساخ

ظرفیت های هپکو در همکاری با حوزه معدن و  .یدکی و تجهیزات مختلف ناوگان معدنی و خطوط تولید دیده شده است

صنایع معدنی شناسایی شده است و به طور مثال هپکو آمادگی خود را برای تعمیر تجهیزات شرکت ها از جمله بیل 

پنجمین تفاهم نامه بین خانه معدن ایران، صندوق بیمه سرمایه  .غلتک ها اعالم کرده استمکانیکی، هیدروسیلندرها و 

در این تفاهم نامه خانه معدن ایران عهده دار اجرای برنامه نیازسنجی .گذاری فعالیت های معدنی و هپکو به امضا می رسد

صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی  .بخش معدن و صنایع معدنی به تجهیزات و خدمات فنی در حوزه معادن است

غریب پور   -  ۰4/۰5/99فارس  .نیز ارایه تسهیالت به متقاضیان استفاده از خدمات هپکو را در دستور کار قرار خواهد داد

 رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

 

 میزان آینده سال در است، شده ریزیبرنامه زرشوران ،معدن  از طال شمش کیلوگرم 2۰۰ و هزار یک امسال برای تولید

ز ابتدای ا و گذشته هایسال در طال تولید میزان یافت این خواهد افزایش کیلوگرم 5۰۰ و هزار یک به معدن این از تولید

 ولید،ت زمینه در شرکت ریزی برنامه تغییر با امسال ماه اردیبهشت از. است راه اندازی کارخانه تاکنون بی سابقه بوده

 ماه در تن هزار 36 به تن هزار 32 از نیز صنعتی مجموعه این در طال خاک مصرف اکنون. آمد پدید متفاوتی وضعیت

نوپا بودن صنعت طال در سطح کشور از یک طرف و شرایط تحریم های ظالمانه علیه مملکت اسالمی  است یافته افزایش

طاقت فرسا ساخته، ولی با این وجود با اتکای به توان داخلی و تالش متخصصان از طرف دیگر شرایط کار را بسیار دشوار و 

متعهد کشور در سال جهش تولید در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی گامی محکم برداشته و در این 

انتظار مساعدت و همراهی ها و دستگاه های اجرایی اعم از استانی و کشوری ها، اداره ها، مقامارتباط از تمامی سازمان

 کلنگ زنی و احداث سیاست های حمایتی کمک شایانی به پیشبرد هدف تعریف شده این بخش خواهد داشت .وجود دارد

به بهره برداری  1393با ظرفیت اسمی تولید سه تن در سال آغاز و در نهایت در آبان  1386کارخانه طالی زرشوران از سال 

آموزش  .ه در طراحی و ساخت کارخانه، تاکنون دستیابی به ظرفیت اسمی تحقق نیافته استرسید که به علت نواقص عمد

و یادگیری نیروهای انسانی، هدفمند سازی فعالیت کارخانه و انجام اصالحات خط تولید، تحقیق و توسعه در زمینه های 

ذ مجوزها و انجام مقدمات احداث طرح جدید صنعت طال، برنامه ریزی و اجرای برخی پروژه های حیاتی مجموعه مانند اخ

توسعه کارخانه، تکمیل و راه اندازی انبار ناریه معدن، تسریع فعالیت های اجرایی سد باطله کارخانه، گازرسانی به مجتمع 

برای جایگزینی سوخت مایع با گاز و چندین طرح و پروژه مهم دیگر از جمله اقدامات به عمل آمده در سه ماهه نخست 

 ی طال زرشورانمعدن صنایع و معادن گسترش شرکت سرپرست نادری محسن _ ۰6/۰5/99 ایرنا  حسوب می شود.م 1399
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هزار میلیارد ریال است  8.2247به بخش های اقتصادی مبلغ  1399ت پرداختی بانک ها طی سه ماهه ابتدای سال التسهی

ت التسهی .افزایش داشته است (درصد 5.5۰معادل (هزار میلیارد ریال  754که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 

هزار میلیارد   14۰6،8  دی طی سه ماهه سال جاری مبلغ رمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصاسپرداختی در قالب 

هزار میلیارد  9.522ت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ الدرصد کل تسهی 62،6ریال معادل 

رمایه در گردش بخش صنعت و ست پرداختی بابت تأمین السهم تسهی . درصد افزایش داشته است 2.59ریال معادل 

درصد از منابع تخصیص  7.41هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص  587طی سه ماهه سال جاری معادل معدن 

اساس این گزارش از  بر است. (هزار میلیارد ریال 14۰6،8مبلغ ) مام بخش های اقتصادی ترمایه درگردش سیافته به 

هزار میلیارد  587مبلغ (درصد آن  4.79معادل ت پرداختی در بخش صنعت و معدن الهزارمیلیارد ریال تسهی 739،5

ک ن منابع برای این بخش توسط بانیرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمسن یدر تأم (ریال

 گزارش دیوان اقتصاد - ۰8/۰5/99. روزنامه ابرار اقتصادی ها در سال جاری است

 

 
 

 

در نظر گرفته ایم مقرر شده تا با ایجاد یک کارتابل فنی  (صمت(راتژی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت تبر اساس اس

هدف این است تا هم مشکل تولیدکنندگان داخلی برطرف  .ایت شودمو تشخیص نیاز خریدار و فروشنده از بازار داخل ح

قرار شده تا با کمک وزارت صمت یک کارتابل فنی ایجاد  رمایه گذاران بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند،سشود و هم 

 شود و کسانی که متقاضی خرید پنل های فتوولتائیک و سایر تجهیزات نیروگاه های خورشیدی هستند تقاضای خود را

خواست ران مشخصات در زمان مورد دمرا با ه الان کامدر آن کارتابل ثبت کنند و اگر تولید کننده داخلی نیز توان تامین ه

ر نیروگاه های تجدیدپذیری که از ضدر حال حا .م خواهد کردالان سامانه آمادگی خود را اعممتقاضی داشته باشد در ه

ریب تشویق در نرخ خرید تضمینی برق برخوردار می شوند و متناسب با ضتجهیزات بومی سازی شده استفاده کنند از 

در حال  .درصد نسبت به نرخ پایه افزایش خواهد یافت 3۰یروگاه ها تا میزان بومی سازی فن آوری، نرخ خرید برق این ن

.  ندی به تولید مشغول هستلمللرکت های بزرگ بین اشر تولیدکنندگان داخلی پنل های خورشیدی تحت لیسانس ضحا

 رئیس سازمان ساتبا،  محمد ساتکین  -  ۰8/۰5/99روزنامه ابرار اقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

 


