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 بسمه تعالی

 *مقدمه*

 

 معظم که است دهه یک از بیش  .نامیدند تولید جهش سال را، 1399 سال ،نوروزی پیام در انقالب فرزانه رهبر  

 تولید از حمایت بر تأکید با گذشته سال چندین در خصوص به سال شعار عنوان با اقتصادی موضوعات انتخاب با له

 یواژه کلید کدام هر که شعارهایی .اند داشته موکد تاکید اقتصاد مسئله اهمیت بر ایرانی کاالی مصرف و داخل

 کردن اثر بی و وابستگی رفع خودکفایی، به توانمی آنها کردن عملیاتی با و باشد می استقالل و وابستگی از رهایی

 .یافت دست آمریکا ظالمانه تحریمهای اثرات

 :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 هاییتحریم 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 .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 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 قراردهیم 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» 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 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

 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

 

ها اقدام کند. حدود سه و  البا سفر معاون اول رئیس جمهور به بندرعباس مقرر شد در روز های آینده، گمرک نسبت به ترخیص کا

های  الم و کاالاساسی در گمرکات و بنادر کشور وجود دارد که در این سفر مقرر شد بانک مرکزی درباره اق الینیم میلیون تن کا

آن  دهای اساسی که هنوز اسناالها از گمرک ترخیص شوند. درباره کا الاساسی که اعتباری خریداری شده اند تأمین ارز کند تا این کا

م اساسی نیز اقدام شود. حدود سه و نیم میلیون البه خریداران نرسیده و مشکل انتقال ارز دارند مقرر شد نسبت به تأمین ارز این اق

م الدرصد این اق 80بر اساس برآورد گمرک و سایر سازمان ها بیش از  وجود دارد های غیراساسی در گمرکات و بنادر کشور االتن ک

م الطعات مورد نیاز واحد های تولیدی هستند که در جلسه امروز و با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز این اقمواد اولیه و ق

های اساسی قرار شد بانک مرکزی الاقدام و مقدمات ترخیص و تشریفات گمرکی آن ها از گمرکات انجام خواهد شد. درباره موضوع کا

 معاون فنی گمرک، مهرداد جمال ارونقی  - 07/07/99روزنامه تجارت  .م نیز اقدام کندالاقبه قید فوریت نسبت به تأمین ارز این 
 

 

 

 

 

 

 باساسی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در قال کاالهای ماندگاری زمان کاهش تایبانک مرکزی در راس

واردات کلیه : تاساسی و تولید کنندگان محترم ابراز داشهای الکنندگان کا وارد با را خود کامل همراهی ذیل، تصمیمات

ماه و تضمین نرخ  3از خرید اعتباری  گیری بهره امکان اند، شده دپو ورهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشالکا

کلیه مواد اولیه، تجهیزات  روز خواهند داشت 45ها ظرف الکا خروج و ترخیص و مربوطه وزارت تایید با را زیمرک بانک طارز توس

 المیه تامین ارز جهت خروج کاالهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعالو قطعات مورد نیاز تولید که کا

ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت  24م وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف الهستند، با اع

اتصال کلیه سامانه  .تخواهند داش (نیما)از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه  الخروج کا میه تامین ارز،الاع

های مرتبط به تجارت خارجی به سامانه جامع تجارت و اتصال بارنامه و قبوض انبار به ثبت سفارش توسط سامانه مذکور با قید 

روزنامه  .وسط بانک مرکزی در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرندفوریت صورت گیرد و این دست از ثبت سفارش ها ت

 مرکزی بانک کل سیئر، عبدالناصر همتی - 07/07/99تجارت 
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میلیون تن آن کاالهای اساسی و  3.5میلیون تن کاال در اماکن گمرکی و بنادر کشور باشد، که  8برآورد ما این است که 

 تولید است. ضمن این که یک میلیون تن کاالی اساسی و مواد اولیهکاالهای مواد اولیه و کاالهای واسطه میلیون تن 3.5

تصمیماتی که در سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان اتخاذ شد و مقررات آن تا پایان هفته  .است که کانتینری است

کاالهای  .شوند، تصمیمات اتخاذ شودو گروه تقسیم میشود این است که در مورد کاالهای اساسی که به دنهایی می

 تواندگیرد، چنانچه واردکننده تمایل به ترخیص قبل از تأمین ارز داشته باشد، میاساسی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می

رهگیری ترخیص گیرد را بدون کد قلم کاالی اساسی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می 5با تعهد سه ماهه بانک مرکزی 

شوند، قرار شد این کاالها با ارز نیمایی ولی در اولویت اول تأمین ارز در مورد کاالهایی که مشمول ارز ترجیحی نمی .کند

قلم مشمول ارز ترجیحی  15قلم آن مشمول ارز ترجیحی است و  5قلم کاالی اساسی داریم که  20  .نیمایی قرار گیرند

گیرد، چنانچه صاحب کاال بخواهد بدون کد ساسی هستند که ارز ترجیحی به آنها تعلق نمیمدل دوم کاالهای ا .شودنمی

داند تأمین ارز نهایی آن را در اولویت قرار پذیر است و بانک مرکزی خود را مکلف میرهگیری آن را ترخیص کند، امکان

ید و اجزاء و قطعا هستند مقرر شد، عمال چنانچه کاالهای غیر اساسی که عمدتاً مواد اولیه تولید و کاالی واسطه تول .دهد

متقاضی و صاحب کاال تقاضای ترخیص بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی داشته باشد، این امکان فراهم شود تا بدون 

ی مهد  - 08/07/99فارس  .انتقال ارز این میزان کاالیی که برآورد ما این است یک و نیم میلیارد دالر باشد، ترخیص شود

 رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران،  میراشرفی
 

 

 

 

 

  بهبود فضاي کسب و کار (2
 

ین وکار اها و مقررات مخل کسبها فهرست کاملی از مجوزها، رویهها و انجمنبا همکاری اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دیگر تشکل

موضوعات که موجب گالیه و ناراحتی فعاالن بخش تولید  خیلی از .بخش، شناسایی و برای هر مورد پیشنهاد اصالحی آماده شد

و تجارت است به خارج از اختیارات و وظایف وزارتخانه مرتبط است که ما موظف به پیگیری و حل آن هستیم. برخی مشکالت و 

ات خاصی ها تصمیمزمانها نیز مرتبط با داخل وزارتخانه است که باید اصالح شود البته شرایط کشور نیز باعث شده در برخی رویه

کنیم.  ها را سهلهای متعدد جلوگیری و رویهگرفته شود که مورد رضایت فعاالن این بخش نبوده اما باید تالش کنیم از بخشنامه

د. ونفعان رسانده شها و قوانین را شفاف کرده و به اطالع همه ذیشود. باید رویهآنچه در اختیار وزارتخانه است با جدیت دنبال می

 .دولت الکترونیک و بستر مناسب خدمات در وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدامات مهمی است که در حال انجام است

  معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت،  سعید زرندی - 07/07/99روزنامه دنیای اقتصاد 
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چهار بسته حمایتی دولت بوده که به  "یارانه دستمزد"و  "کارفرمایی مشوق بیمه"،"بیمه بیکاری"،"پرداخت تسهیالت"

گذار در ایران سیاست .وکارها صورت گرفته استدنبال شیوع کرونا از اسفند سال گذشته تاکنون در قالب آنها حمایت از کسب

ا شاغالن تامین اجتماعی و افراد های هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته اما بیشترین تمرکز خود ربا ترکیب کلی گروه

 شبخ معیشتی، یارانه پرداخت با دولت که است حالی در این است کرده معطوف ریزش معرض در و بیشتر حمایت نیازمند 

میلیون واحد مشمول دریافت  3،76از مجموع   .یرانی را به طور مستقیم مورد حمایت قرار داده استا خانوارهای از اعظمی

 508هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده اند که تاکنون پرونده  512هزار واحد ثبت نام کردند و  704کرونایی، تسهیالت 

پرداخت تسهیالت  .میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است 4500هزار واحد در مجموع  238هزار واحد ارسال شده و تنها 

هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شدند که گرفت؛ اول کارگاه کرونا در ابتدا به دو گروه از بنگاهها صورت

وکاری که فعال میلیون تومان وام اختصاص یافت و دوم واحدهای کسب 16به ازای هر نیروی انسانی در این کارگاهها، مبلغ 

مدتی بعد  .ن تومان تسهیالت به آنها پرداخت شدمیلیو 12اند که مبلغ بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده

های اجرایی آغاز شد تا صاحبان مشاغل فاقد بیمه و آسیب شناسایی بنگاه های فاقد بیمه با تالش وزارت کار و همکاری دستگاه

  - 07/07/99ایسنا  .دیده از شیوع کرونا نیز بتوانند در سامانه کارا ثبت نام کنند و از تسهیالت حمایتی کرونا بهره مند شوند

 رمعاون اشتغال وزیر کا، عیسی منصوری 
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 مدیریت واردات و صادرات(3
  

 

این تعداد از  .اند که از آنان تقدیر خواهد شددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده 100صادرکننده  2286بر اساس تحلیل انجام شده 

های کاالیی، میزان صادرات، میزان تعهد صادراتی، میزان بازگشت ارز و همچنین روند بازگشت ارز بر اساس گروه صادرکنندگان

های کاالیی و های مدل طراحی شده، میزان صادرات و در نتیجه میزان بازگشت ارز، گروهترین شاخصاند که از مهمبندی شدهطبقه

از بین مجموع صادرکنندگانی که صددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا  .ا مرداد امسال استت 1398همچنین روند بازگشت ارز از آبان 

 هایاند و از این تعداد، صادرکنندگانی که بر اساس گزارشمیلیون یورو صادرات تفکیک شده 10اند، صادرکنندگان با بیش از کرده

های اند که پس از بررسیاند، انتخاب شدهدرصد را رعایت کرده 90 دریافتی از بانک مرکزی به صورت ماهانه روند بازگشت ارز بیش از

کنندگانی هم که با درک صحیح در مراحل بعد از سایر صادر .ربط، از آنان تقدیر خواهد شدنهایی و تایید از سوی سایر مراجع ذی

حمید زادبوم،   -  06/07/99امه دنیای اقتصاد روزن .اند، تقدیر به عمل خواهد آمدشرایط اقتصادی، بازگشت ارز خود را تسریع کرده

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
 

 

 

 

 

مراودات مالی و کارگزاری های بین  متوجه محدودیت بیشترین حداکثری، ارها و اعمال فشهمزمان با تشدید تحریم

ا محدودیت های جدی مواجه ب صادرکنندگان رایب اسنادی اعتبارات دریافت عمل در و بوده یبانک های ایرانی و خارج

 هیو برای ایجاد یک حاش صادرکنندگان بر اعمالی های ریسک شصندوق ضمانت صادرات ایران برای پوش .شده است

 وذضریب نف .است تههای مهمی برداش گام ها، فعالیت توسعه و خدمات ازیآنها با متنوع س مطالبات وصول برای امن

صادرات افزایش قابل توجهی داشته و در حال حاضر همتراز با استانداردهای جهانی در مانت ض صندوق خدمات

 تبهر اسالمی ورهایپوشش خدمات صندوق نسبت به صادرات ملی، میان کش ضریب لحاظ به یافته، توسعه ورهایکش

با توجه به افزایش  .کند می تصندوق مطابق با استانداردهای بین المللی در این حوزه حرک این و نموده کسب را اول

  ً االییب افزایش صندوق این سرمایه عمال قوا، رانس هماهنگی شورای مصوبه با صندوق اولیه رمایهی سالرمیلیون د 300

  09/07/99روزنامه تجارت  .ایم داده ارتقا را خودمان تبرابر ریسک پذیری صادرات، حمای 4 داشته و در حال حاضر تا

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران،  افروز بهرامی  -
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 مبارزه با قاچاق( 4
 

برای پیشگیری از وقوع جرم و بازدارندگی قاچاقچیان درصدد اصالح قانون برآمده و در این اصالحات مواردی همچون مصادره 

فروشان مواد مخدر و تبلیغات مجازات خردهاموال قاچاقچیان مواد مخدر، افزایش حداقل زمان نگهداری معتادان متجاهر، 

 شاناموال کل شوندمی یک درجه تعزیری مجازات افرادی که مرتکب ت.درخصوص مصرف مواد مخدر مدنظر قرار گرفته اس

 به که گیردمی قرار تاثیر تحت آمده دست به جرم یا نامشروع راه از که اموالی که دارد این از حکایت قانون این شود؛می مصادره

های مالی قوی مرتکب جرم چاقچیان عمدتا برای ارزشقا که مخدر مواد موضوع جرائم برای ویژه به است، ایبازدارنده مجازات نظر

 فروشان خرده مجازات فعلی، قانون در دارند؛ جامعه کردن آلوده در خرده فروشان مواد مخدر سهم بسزایی .شوندقاچاق می

 مخدر مواد همراه به جاهریمت در حال حاضر در صورتی که معتاد ت.اس شده تعریف 8 ماده و 4 ماده دو و یک بندهای براساس

 خرده برای قانون که ستا درحالی این شوند،می نگهداری 16 ماده مراکز در ماه 6 مدت به شود دستگیر( یومیه مصرف برای حتی)

 ظرن در مجازات نیز مخدر مواد قاچاقچیان و جدید برای خرده فروشاندر قانون  لذا است گرفته نظر در نقدی مجازات تنها فروشان

 عادی شرایط با کار هایاردوگاه) 42 ماده هایاردوگاه در ته شده است؛ به این صورت که خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدرگرف

 اگر که بدانند آنها تا کندمی ایجاد زندان به نسبت را تریسخت شرایط قاچاقچیان برای فضا این که شوندمی نگهداری( سخت و

ایسنا  .اند در محیطی با اعمال سخت نگهداری خواهند شدها کردهصی اقدام به بیچاره کردن خانوادهشخ امیال و اندوزیمال برای

 رلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشومدیرکل دفتر حقوقی و امور مج -محمد ترحمی   -  06/07/99
 

 

 

 

 

 توليد رقابت پذیر و صادرات محور( 5
 

ـال گذشــته  میلیون تن به  8ر صادر و حدود المیلیارد د 10ت صنعت پتروشــیمی به ارزش المیلیون تن از محصو 22در سـ

طرح پیشران و  7طرح جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی  49در  ر نیز در داخل عرضه شــده اســتالمیلیارد د 5ارزش 

طرح پیشران در چهار شاخه پروپیلن، متانول، بنزن و اتیلن  20بنابراین  هزار تن در حال اجراست، 810مجموع ظرفیت راهبردی با 

ت پتروشیمی پوشش داده می الدرصد از واردات محصو 50تعریف شده اند که مطالعات آن پایان یافته است. با توسعه این طرح ها 

وپیلن، سه طرح در زنجیره متانول، چهار طرح در زنجیره اتیلن و سه طرح هم زنجیره طرح در زنجیره پر 10طرح،  20از این  شود

ا ت را تولید و پس از آن زنجیره رالبرای توسعه طرح های پیشران در شاخه پروپیلن و بنزن باید ابتدا خود این محصو بنزن است

با طرح هایی که امروز فعال هستند به  1404رقم تا سال ین ا هزار تن پروپیلن در کشور تولید می شود 985هم اکنون  .توسعه داد

روزنامه اقتصاد  .میلیون تن می شود 4نه السا 1405میلیون تن می رسد، اما با اجرای طرح های پیشران این رقم در سال  2حدود 

ـاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی،  بهزاد محمدی  -  05/07/99پویا   معـ
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صادرات  .بشکه در روز قرار داردهزار  500میلیون یک هزار تا  400ر افزایش یافته و بین بنفت ایران در سپتامصادرات 

به شدت افزایش یافته است که راه نجاتی برای اقتصاد این کشور  برنفت ایران با وجود تحریم های آمریکا در ماه سپتام

ال دوباره تحریم مبشکه در روز از زمان خروج آمریکا از برجام و اعمیلیون  2/5صادرات نفت ایران بیش از  .خواهد بود

ما شاهد   .کاهش یافته ولی ایران با دور زدن تحریم ها همواره جریان صادرات نفت خود را حفظ کرده است 2018ها در 

د در یک سال و دی بوده ایم. این رشالمیلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه جاری می 1/5

درصد از آن به نفت  11این مقدار دو برابر صادرات ایران در ماه اوت است و حدود . نیم گذشته بی سابقه بوده است

هزار بشکه در روز صادرات  750هزار تا  300خام فوق سبک یا میعانات گازی اختصاص دارد. ایران در ماه اوت بین 

 سنیم گزارش ت  -  06/07/99. تسنیم نفت داشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

میلیون متر مکعب گاز در روز رسیده  40 با وجود اینکه به تازگی راه اندازی شده اند، به تولیدپارس جنوبی  24 و  22فازهای 

اه سال جاری انجام شده مدر انتهای تیر  24و  22تحویل قطعی فازهای  اند و با آمادگی کامل به استقبال زمســتان می روند

 46یشگاه دوازدهم روازنه حدود الدر حال حاضر پا اکنون نیز بخش های مختلف در این فازها در حال تکمیل است،هم  .است

یشگاه دوازدهم روزانه یک هزار الدر پا میلیون متر مکعب گاز تولید و صادر می کند 40میلیون متر مکعب گاز تحویل و بیش از 

ر حال و برنامه د یمطابق طراح زین شــگاهالیپا تالمحصو ریســا دیود تولشمیتن بوتان نیز تولید  600و  تــن پروپان 80و 

 یشگاه دوازدهم پارس جنوبیالمدیر پا، مهدی گرامی شیرازی  -  06/07/99. روزنامه اقتصاد پویا انجام است

 
 

 

 

 

ر الد 620هزار و  598میلیون و  10ت بهداشتی به ارزش التن انواع محصو 765هزار و  13 از بیش الدر پنج ماه اول امس

ولیدی ت حجم و باال کیفیت به توجه با که شود می تولید تیبهداش محصوالت از مختلفی انواع ایران درصادر شده است. 

خرید انواع  و واردات دیگر کشورهای و همسایه کشورهای از یاریبس .گیرندمی قرار ورم صادراتی کشقالکه دارند جزو ا

 ولیدصنعت ت دارای مستقل صورت به خود اکثرا که کشورهایی امپو،بهداشتی دارند و بعضا در مواردی مانند شت المحصو

 اتصادر میزان . ایران به فروش می رسد نیز خریدار شامپوی ایرانی هستند در ها آن تولیدی محصوالت و هستند امپوش

 رنگ صابون، شامپو، تی،و بهداش آرایشی محصوالت که تر اسالمیلیارد د 147رقمی حدود  جهان در بزرگ، صنعت این

. کشورمان در بازه زمانی پنج ماه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از شود می املو ... را ش بهداشتی های روغن مو،

ه تجارت روزنام .ر صادر کرده استالد 620هزار و  598میلیون و  10ت بهداشتی به ارزش التن انواع محصو 765هزار و  13

 گمرک خنگویس،  لطیفیسید روح اهلل  -  06/07/99
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تن در خطوط نورد با سه ونیم خط فعال و همچنین  2500د بناب ثبت رکورد جدید تولید روزانه با تناژ المجتمع فــودر 

از بدو تاســیس مجتمع  تن روزانه ذوب و نورد در ســال جهش تولید در حالی ثبت شــد که این رکورد 3971رکورد 

ی و داخلی با ی با تکیه بر توان و دانــش بومـدالبی ســابقه بوده اســت و پرســنل توانمند این مجموعه فو

ح فرآیندهــای مربوطه پا به پای مدیریــت مجموعــه الزم و تعمیرات مورد نیــاز خطــوط تولید و اصالحــات الاص

همدلــی دوشــادوش هــم در جهــت افزایش تولید حرکــت نمودند تا رکورد  گام برداشــته و بــا وحــدت و

 تــن ثبــت شــود کــه این میــزان تولید 367784جاری به میــزان تولید این مجتمع در نیمه نخســت ســال

ازی دشــاهد راه اند صنعت بناب در مــاه هــای اخیر المجتمــع فو ت.در تاریخ تاسیس این شرکت بی سابقه بوده اس

مجــدد خط تولید نورد نیــز بــوده اســت کــه از آن جمله خط ســه نــوردی صنعت بوده است که به مدار تولید 

ول کیفی ارائه محص. بازگشته که با تامین شمش مورد نیاز با حداکثر ظرفیت در کنار خطوط فعال محصول تولید می نماید

شــریان را نیز در ماهه ای اخیر در برداشــته اســت که مدیریت مجموعه در همین و تحویل به موقع، رضایتمندی م

 .کندصورت ویژه دنبال میه راســتا برنامه هایی بــرای افزایــش تولیــد و عرضــه در بازارهــای صادراتــی را ب

 د بنابالزارش روابــط عمومی مجتمع فــوگ - 07/07/99روزنامه عصر اقتصاد 

 
 

 

 

 

 

 

میلیون تن اقالم معدنی فلزی کشورمان به ارزش یک  5، حدود 99ماهه سال  5در  گمرک ایران بر اساس آمار رسمی

 6415ترین محصول صادراتی با متوسط قیمت کاتد مس به عنوان با ارزش .صادر شده است دالر میلیون 802میلیارد و 

 دالر 1667ر هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت دالر د 1973دالر در هر تن و پس از آن شمش روی با متوسط قیمت 

بیشترین کاهش متوسط قیمت  .دالر در هر تن صادر شده است 15468در هر تن و شمش آلومینیوم با متوسط قیمت 

دالر هر تن( و  250دالر هر تن( شمش سرب ) 267دالر هر تن(، شمش آلومینیوم ) 535صادرات مربوط به شمش روی )

رئیس گروه معدن و صنایع معدنی ،  الهه مکری - 07/07/99اقتصاد آنالین  .دالر هر تن( است 203)سنگ و کنسانتره مس 

 سازمان توسعه تجارت ایران

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7
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 مبارزه با فساد( 6
 

ـد تصمیم گیری ها و اقدامات انجام شــده در بخش نظارت بر بازار، باید هی ـرای اثرگــذاری در روـن ی ســه نفره رسیدگت های ئـب

ـاق اصناف و تعزیرات حکومتی در ســطح  ـارت، اـت ـازمان های صنعــت، معــدن و تجـ به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان سـ

ـا .اســتان ها فعال شوند ـروز تکانه های اقتصادی فرصت   قطعـ زم جهت خودنمایی و بروز و ظهور الدر شــرایط حاضــر و در ـب

ـه دنبال ارتقای توان بازرســی و افزایش نظارت ها با  ســودجویان در عرصه بازار فراهم می شــود که در همین راســتا ما ـب

ـع دســتیابی این افراد به اهداف شومشان شویم ـا ماـن ـان التفاهــم  .اســتفاده از بضاعــت موجــود هســتیم تـ زم میـ

ـازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکن ـا و دادســتانی کل کشــور سـ ـادی ناجـ نــدگان، پلیــس امنیــت اقتصـ

ـرای اثرگــذاری  ـاف کننــدگان در حــق مصرف الـب ـا اجحـ زم در ً کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و حتما ـب

ـرای عرض .کننــدگان و مردم به شدت برخورد می شود ـی کــه قیمــت مصــوب ـب ی خــود دریافــت الــه کاتولیدکنندگاـن

ـد و بایــد طبــق ضوابط عمل کنند ـه هــر دلیلــی حــق افزایــش قیمــت ندارـن ـد ـب ـه  .نمــوده اـن از امــروز و ـب

ـش قیمــت کا ـژه رصــد و پاـی ـام و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت الصــورت وـی ـادی تولید و یا واردات انجـ ها از مبـ

ـامان ـار داریم تمامی دســتگاه ها و  5ه های موجود از جمله سـ ـت اســت و انتظـ ـت در اولوـی ـازمان حماـی ـامانه سـ سـ

ـامانه ها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها را در اولویت کاری خود قرار  ـان مرتبط با این سـ ـازمان ها و همچنیــن ذینفعـ سـ

ـش   -  07/07/99روزنامه عصر اقتصاد  .دهند ـاس تاـب  رئیــس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،عبـ

 

 

 

اخیرا در بخشنامه ای از گمرکات اجرایی خواسته شده نسبت به اعمال مقررات متروکه در خصوص کاالهای مذکور که صاحبان آنها 

ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور ضمن تاکید نامهطی بخشبر این اساس  .عامداً از خروج این اقالم جلوگیری می کنند اقدام شود

قانون امور گمرکی تأکید شده است تا به قید فوریت نسبت به موارد رسیدگی و اقدام مقتضی  24ذیل ماده  2بر اجرای مفاد تبصره 

به دالیل مختلف، از جمله نرخ  رغم صدور پروانه گمرکیبه ود برخی از صاحبان کاال رمی  با توجه به اینکه احتمال. صورت پذیرد

 در کاال آن قیمت تا نمایند می امتناع بنادر و گمرکات از کاال خروج از  انبارداری پایین در بنادر و مناطق ویژه و آزاد، عالماً و عامداً 

رغم صدور  بهامه ریزی گمرک درخواست نمود تا نسبت به اعالم آمار کاالهایی که برن معاون با ایمکاتبه در یابد، افزایش داخلی بازار

 .دوکه درخصوص این کاالها به عمل آیپروانه و گذشت مدت یک ماهه از گمرک خارج نشده اند اقدام شود تا متعاقباً تشریفات متر

 معاون فنی گمرک ،مهرداد جمال ارونقی   -  09/07/99تسنیم 
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 مبتنی بر دانش و فناوريتوليد ( 7
 

اخل در د یسوار یو انتقال سوخت خودروها یقطعات نگهدار یبرخ دیو تول یموفق به طراح انیبندانش یهااز شرکت یکیمحققان 

سال  24 انیبنفناور و دانش مجموعه کیما به عنوان  نکهیا انیبا ب انیبنشرکت دانش نیعامل ا ریمد ،یموسو آرمانکشور شدند.

 یبرق یهانیو پمپ بنز یدیتول یهاگفت: باک م،یقطعات متنوع خودرو وارد شد دیبه تول تیو خالق ینوآور یریکارگاست که با به

ت سبز محصوال نیا .دیرس دیروز جهان به مرحله تول یاست که مطابق با استانداردها شرکت نیا انیبنشده دانش دییدو محصول تا

بر اساس اعالم مرکز اطالع  .شودیصادر م ییو اروپا ییایمختلف آس یباال به بازار کشورها تیفیک لیبه دل ستیزطیو دوستدار مح

 یرسانسوخت ستمیقطعات س دیو تول یجمله طراح از یانوآورانه یهاپروژه یجمهوراستیر یوفناوریمعاونت علم یرسان

خودروها  یمریباک پل دیو تول یو طراح 6 ورویارتقا تا سطح  تیو با قابل 4 وروی یدر کشور منطبق با استانداردها یدیتول یخودروها

 سنایگزارش ا  - 06/07/99 سنای. اشودیاست که توسط شرکت ارائه م یاز جمله خدمات

 

 
 

 بنیاندانشهای خدمت به شرکت 339هزار و  5جمهوری تاکنون وفناوری ریاستاز سوی کریدور توسعه صادرات معاونت علمی

ها در حوزه صادرات از جمله خدمات تسهیل کننده فرآیند صادرات کاالها و همچنین آموزش و مشاوره شرکت .ارائه شده است

بنیان است. کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری های دانشنیازهای اساسی شرکت

های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با کیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان ارزیابی شرکتکند تا با شناسایی و سعی می

جمهوری، خدمات حمایتی کریدور توسعه صادرات و وفناوری ریاستبر اساس اعالم معاونت علیمی .ها ارائه کندصادراتی شرکت

های صادراتی، های مدیریت صادرات، پایگاه)شرکت یهای صادراتبنیان، خالق و واسطههای دانشتبادل فناوری به شرکت

 گزارش ایسنا  -  07/07/99ایسنا  .شودکارگزاران تجاری برون مرزی( ارائه می
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انوذرات نبنیان با توجه به فراوانی ماده اولیه کربنات کلسیم در کشور موفق به تولید پودر های دانشگروهی از محققان یکی از شرکت  

 .دگذاری برای صادرات این محصول هستنکربنات کلسیم با کاربرد در صنایع نفت و گاز و پالستیک و الستیک شدند و در حال هدف

هزار تن  20فرد از محققان این شرکت فناور در حوزه صنایع کربنات کلسیم با اشاره به تاسیس کارخانه با ظرفیت تولید اصغر معماری

ای طراحی شده که تولیدات آن بر اساس استانداردهای اروپا باشد تا گونهبه کربنات کلسیم در سال، گفت: این کارخانه پودر نانوذرات

زمینه صادرات این محصول به اروپا را فراهم کنیم. از آنجایی این کارخانه بیش از نیاز کشور قادر به تولید نانوذرات کربنات کلسیم 

وی با بیان اینکه بخش زیادی از نیاز کشور به این نانوذرات در حال حاضر از  .این محصول تدوین شده است است، برنامه ما بر صادرات

شود، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک نیاز بازار داخل را تامین کنند و یادآور شد: این نانوذرات در صنایع مختلفی خارج وارد می

کاربرد دارد و با عرضه محصوالت ما به بازار از نظر کیفیت انقالبی در کیفیت برخی محصوالت نظیر پالستیک، الستیک، نفت و گاز 

 گزارش ایسنا  -  07/07/99ایسنا  .داخل کشور ایجاد خواهد شد

 

 

 

پوزیتی را کامگیری از الیاف کربنی، آلومینیوم و رزین پروتز پنجه بنیان با بهرههای دانشروهی از محققان یکی از شرکتگ   

 .در کشور عرضه کردند که قابل استفاده برای افراد معلول دارای قطع عضو اندام تحتانی به خصوص قطع عضو زیر زانو است

 "پوزیتیپنجه کام"با اشاره به طراحی و تولید پروتز  وگو با ایسنا،بنیان در گفتنیما جمشیدی، مدیرعامل این شرکت دانش

ن پروتز از جنس الیاف کربنی اپوکسی، آلومینیوم و رزین تهیه شده است که نمونه آن تنها توسط در این شرکت، افزود: ای

وی  .تولید شده که از نوع پروتزهای ذخیره کننده و بازگرداننده انرژی است True step یک شرکت آمریکایی تحت عنوان

: کنند، اظهار کرداز آنها وظیفه خاصی را ایفا میهای مختلفی تشکیل شده که هر کدام با بیان اینکه این پنجه از قسمت

 تفادهاس فلزی قطعات از و  های دیگری از این پروتزها در دنیا نیز وجود دارد، با این تفاوت که مکانیزم آنها ثابت استنمونه

 هنمون و ما تولیدی نمونه اما شوند،می تخریب فشار اثر در مدتی از بعد آن قطعات که است شده طراحی ایگونه به و  شده

تولید پروتز پنجه کامپوزیتی  .شوندتری داشته و تخریب نمیخته شده که سیکل خستگی طوالنیسا ایگونهبه آمریکایی

زایی و کارآفرینی، جلوگیری از خروج ارز به وسیله کاهش واردات، افزایش توان تولید ارزش افزوده زیادی شامل اشتغال

 گزارش ایسنا  -  07/07/99ایسنا  .شور داردداخلی و خودکفایی برای ک
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اصل ی حفناور این یافتند دست کالری کم رژیمی نبات تولید فناوری به مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییمحققان 

یافته انجام کاهشاجرای پروژه مشترک این موسسه با بخش خصوصی بود که با هدف دستیابی به فناوری تولید نبات با کالری 

به دلیل پیچیدگی فرایند کریستالیزاسیون قندهای کم کالری و تفاوت آن با ساکارز، در این پروژه بعد از جایگزینی  شده است.

سازی فرآیندکریستالیزاسیون با قندهای انتخابی طراحی و بهینه کامل ساکارز با قندهای کم کالری و اصالح فرموالسیون،

برای اولین بار کریستال بزرگ رشدیافته به هم پیوسته از قندهایی غیر از ساکارز و با کالری کاهش یافته  در این پروژه شد.

 رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده  - 08/07/99ایسنا  به شکل نبات تولید شد.

 

 

 

گوناگون دست یافتند که عالوه بر تامین نیازهای  مواد شویندهبنیان به فرموالسیون های دانشمحققان یکی از شرکت   

بنیان با اشاره به ورود داخلی اقدام به صادرات این محصوالت کردند.حسام بیگدلو، مدیر عامل این شرکت دانش

 در :فتگ بهداشتی و آرایشی شوینده، صنایع در استفاده مورد محصوالت تولید با شیمیایی صنایع حوزه ت بهشرک این

 انبوه تولید به نوین استانداردهای با مطابق را هاسورفکتانت انواع توانمند، انسانی نیروی به تکیه با اخیر هایسال

های علمی برای توسعه زی این محصوالت، از آخرین یافتهسابهینه و فرموالسیون در شد تالش آنکه ضمن رساندیم،

تولید انبوه کوکونات دی اتانول آمید، سویا دی اتانول آمید، کوکونات بیگدلو،  .صنعت شیمیایی کشور استفاده کنیم

مونو اتانول آمید، اولئیک اسید دی اتانول آمید، کوکوآمیدو پروپیل بتایین، دی سدیم لوریل اتر سولفوسوکسینات، دی 

 10از  یادآور شد: بیشسدیم اولئامید سولفوسوکسینات و گلیسیرین دارویی را از دیگر محصوالت این شرکت نام برد و 

وی، تولید پلی اتیلن  .کشور در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای شرقی میزبان محصوالت ساخت داخل بوده است

ها مانند شامپو و مایع گلیکول و گلیسیرین کوکرآت را دو دستاورد مهم در صنعت شوینده برشمرد و افزود: شوینده

دارند که تا پیش از این، نیاز ضروری صنعت با واردات از یک شرکت ایتالیایی تأمین  ایدستشویی نیاز به این مواد اولیه

که نیاز صنایع شد که با نوسانات ارزی، مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان به همراه آورد. اکنون اما ضمن آنمی

 گزارش ایسنا _ 08/07/99ست.ایسنا تر شده اها نیز کمشود، هزینه تمام شده فرآوردهکشور به این ماده تأمین می
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 تشویق و حمایت از توليدکنندگان( 8

 

رکورد یاد  .تن تختال را تولید و رکورد جدیدی ثبت کند 391هزارو  137شرکت فوالد هرمزگان توانست در شهریورماه 

 شده بود، اما با این حال هایی در سطح شرکت وضعشده در حالی ثبت شد که با توجه به شیوع بیماری کرونا محدودیت

کاهش توقفات اضطراری و تاخیر واحدهای  .توانستیم رکورد تولید قبلی در ناحیه فوالدسازی را بهبود ببخشیم

های قوسی، بهبود کیفیت سرباره کوره قوس گری مداوم، افزایش میانگین ریت شارژ فلزی به کورهفوالدسازی و ریخته

تولید، ارتباط مستمر با واحد احیای مستقیم در راستای افزایش کیفیت آهن اسفنجی، الکتریکی، کنترل مستمر فرآیند 

 ارتباط موثر با واحد خرید مواد اولیه و قطعات یدکی در راستای افزایش کیفیت مواد اولیه و قطعات یدکی را از دالیل

سازی محصول در کنار توسعه بومی افزایش کیفیت و کمیت تولید تختال و تحویل به موقع .است عمده ثبت این رکورد 

در راستای تحقق شعار جهش است  های این شرکت ها از سیاستو حمایت از تولیدات کیفی داخلی و ارتقای زیرساخت

در نقشه استراتژی شرکت و با رویکرد « افزایش کمیت و کیفیت و تحویل به موقع محصوالت»تولید، با تدوین هدف 

وری و راندمان تولید، مصمم هستیم برنامه تولید ساالنه خود را به میزان یک زایش بهرههای تولید، افکاهش هزینه

روزنامه دنیای اقتصاد  .محقق ساخته و از ظرفیت اسمی ساالنه کارخانه عبور کنیم 99تن تا پایان سال  520میلیون و 

 برداری شرکت فوالد هرمزگانسید اصغر مدنی، معاون بهره  -  05/07/99

 

 

دهد که تسهیالت پرداخت جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  93.2ها به بخش صنعت و معدن در پنج ماهه اول امسال شده از سوی بانک

از کل تسهیالت پرداختی از سوی درصد  31.8بر اساس این آمار در چهار ماهه اول امسال  .افزایش داشته است

میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که نسبت  410هزار و  116ها و موسسات اعتباری، معادل بانک

البته  .است یافته افزایش درصد 93.2 گذشته سال مشابه مدت در تومان میلیارد 255 و  هزار 60به پرداخت حدود 

درصد از کل این تسهیالت به خود، بیشترین تسهیالت بانکی را دریافت  37.4صاص در این مدت بخش خدمات با اخت

میلیارد تومان تسهیالت از  90هزار و  137که بخش خدمات در چهار ماهه اول امسال طوریکرده است؛ به

 مشابه مدت در تومان میلیارد 755 و هزار 88 مبلغ به نسبت که کرده دریافت اعتباری موسسات و هابانک سوی

درصد از کل این تسهیالت به خود،  20.2بخش بازرگانی نیز با اختصاص  .است داشته افزایش درصد 54.5 قبل سال

 تسهیالت تومان میلیارد  64 و هزار 74 امسال اول ماهه چهار در بازرگانی بخش کهطوریبه در رتبه سوم قرار دارد؛

 مشابه مدت در تومان میلیارد 939 و هزار 38 مبلغ به نسبت که کرده دریافت اعتباری موسسات و هابانک سوی از

 زارش ایسنا گ  -  06/07/99ایسنا  .اشته استد افزایش درصد 90.2 قبل سال
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هــزار میلیــارد ریالی در واحدهای تولیدی در قالب طرح  51بنیاد برکت از طریــق مشــارکت و ســرمایه گذاری 

 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور شده است 183محور، موفق به ایجاد اشــتغال زایی بنگاه 

وه بر ایجاد تحول در تولید و اشــتغال الفعالیت این بنگاه ها عمشارکت اقتصادی دارد  بنگاه تولیدی 360بنیاد برکت با 

 98هــای مشــارکتی بنیــاد برکــت از ســال ری شــده اســت. بنگاه المیلیــون د 70کشــور، باعث صادرات 

 اندت خود را صادر کردهالر از محصوالمیلیــون د 27کــه تحریم ها علیه کشــور اوج گرفتــه اســت تا به امروز 

ترین و مجهزتریــن واحدهــای نســاجی کشــور بــه عنــوان یکــی از بزرگ حریر ریس ارومیه شــرکت

میزان کل ســرمایه  . ســالیانه یک هــزار تــن انــواع نخ های دوخــت، گلدوزی و فانتزی را دارد ظرفیــت تولیــد

وه بــر الآغــاز بــه کار ایــن واحــد صنعتــی عــاست  میلیــارد ریــال 100گذاری در این واحد نساجی 

نفر را  165ــتغال مســتقیم و غیرمستقیم برای ر ارز از کشــور، ایجاد اشالمیلیون د 6تــا  5جلوگیــری از خــروج 

تمام مــواد اولیه این واحد صنعتی از داخل کشــور تامین می شــود و راه اندازی آن، صرفه جویــی ارزی  .به همراه دارد

، امیرحســین مدنــی  -  06/07/99روزنامه عصر اقتصاد  .ای را بــه همراه خواهد داشــتحظــهالقابــل م

 یرعامــل بنیاد برکت ســتاد اجرایــی فرمان اماممد

 

 

 های فنی وجانبه در راستای اجرای طرح اعطای کمکای سهنامههای معدنی تفاهمگذاری فعالیتصندوق بیمه سرمایه

های فنی و در راستای اجرای طرح اعطای کمک. های معدنی، غیردولتی و صنایع وابسته منعقد کرداعتباری به طرح

جانبه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ای سهنامههای معدنی و غیردولتی و صنایع وابسته، توافقاعتباری به طرح

های معدنی، منعقد شد که به موجب این گذاری فعالیتسازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین صندوق بیمه سرمایه

های اعتباری صادره از سوی صندوق بیمه به متقاضیان نامههای فنی و اعتباری با تضمین بیمهنامه، کمکتوافق

ود. شبرداری، اعطا میهای معدنی غیردولتی معرفی شده از سوی واگذارنده اعتبار و دارای پروانه اکتشاف یا بهرهطرح

ق بیمه ای جداگانه میان بانک صنعت و معدن و صندونامه، تفاهمنامههمچنین مقرر شد پیش از اجرای این توافق

نامه پیش از این به شکلی دیگر با بانک صنعت و معدن منعقد های معدنی منعقد شود. این تفاهمگذاری فعالیتسرمایه

 کاران به منابع بانکی، اکنون تقویت شده است. طبق اعالم صندوق بیمهشده که در جهت تسهیل دسترسی معدن

ها جزو الزامات نامهز ارکان اصلی این طرح بوده و این توافقهای معدنی، این صندوق یکی اگذاری فعالیتسرمایه

 گزارش ایسنا  -  07/07/99روزنامه دنیای اقتصادی  .پیشبرد اهداف در بخش تامین منابع مالی خواهد بود
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وام هزارمیلیارد ریال  148از پرداخت بیش از  99ماه اول سال  6عملکرد پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید در 

هزار میلیارد  51های تولیدی حکایت دارد. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تولید به بنگاه

استان خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، گیالن و قم در صدر بیشترین  5ریال ثبت شده بود. از سوی دیگر 

سهیالت طرح رونق تولید در نیمسال نخست جداول استانی پرداخت ت کنندگان تسهیالت قرار دارند.دریافت

این  1398ها در نیمه سال هزار میلیارد ریال وام تولید حکایت دارد. طبق ارزیابی 148جاری از پرداخت بیش از سال

های دهد از مجموع درخواستترین گزارش وزارت صمت نشان میهزار میلیارد ریال بوده است. تازه 51میزان 

تا پایان شهریورماه « قم»و « گیالن»، «اصفهان»، «سمنان»، «رضویخراسان»تولید، پنج استان شده برای وام ثبت

های اعالم شده از سوی وزارت صمت اند. دادهامسال بیشترین دریافت تسهیالت را در کارنامه خود به ثبت رسانده

لید پرداخت شده و مجموع رقم فقره درخواست در قالب طرح رونق تو 724هزار و  4دهد در مجموع به نشان می

هزار میلیارد ریال بوده است.  148تا پایان شهریورماه بیش از  1399تسهیالت پرداختی به متقاضیان از ابتدای سال 

 18جاری، اعطای تسهیالت با هدف تولید و اشتغال )موضوع بند الف تبصره عالوه بر طرح رونق تولید برای سال

 گزارش دنیای اقتصاد _ 08/07/99کار متولیان قرار داشته است. روزنامه دنیای اقتصاد  قانون بودجه( نیز در دستور

 

 

با هدف خروج از رکود و توسعه تولید و اشتغال، مجتمع فوالد بویراحمد هفته آینده وارد فاز راه اندازی و تولید مجدد 

سرمایه گذار بخش خصوصی  ماه راکد بود 18ه هزار تن نزدیک ب 120مجتمع فوالد بویراحمد با ظرفیت ساالنه  .شودمی

هزار تن شمش فوالد تولید  10این واحد صنعتی تولید بیش از  .دهدوارد عمل شده و کار بازسازی و نوسازی را انجام می

ه و در راستای رفع مشکالت این واحد، نشست کارگروه ستاد تسهیل در محل این کارخانه برگزار شد .خواهد داشت

های خروجی محور از برنامه های انجام گرفته در ها و طرحاحیای پروژه این واحد احصا و برطرف خواهد شد.مشکالت 

ماه تعطیلی مجددا با حضور سرمایه گذار جدید 18گفتنی است که مجتمع فوالد بویراحمد پس از بیش از  .استان است

 ، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمدرئیس صنعت، حسین پور _ 08/07/99ایسنا  . کندآغاز به کار می

 


