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 بسمه تعالی

 *مقدمه *

 

جهش    ی کردند: شعار انقالب   د ی و تاک   ی نامگذار   ها« یی زدا مانع   ها، ی بان ی پشت   د؛ ی را سال »تول   ۱۴۰۰سال    مقام معظم رهبری،     

 جانبه و رفع موانع، کامل محقق شود. همه   ت ی با حما   د ی امسال با   د ی تول 

 گذشته  سال  چندین  در  خصوص   به  سال  شعار  عنوان  با  اقتصادی  موضوعات  انتخاب  با  له  معظم  که  است  دهه  یک  از  بیش    

 داشته  تاکید  اقتصاد  مسئله  اهمیت  بر  ، رونق تولید و جهش تولید ایرانی  کاالی  مصرف  ، داخل  تولید  از  حمایت  بر  تأکید  با 

 به  توان می  آنها  کردن  عملیاتی  با  و  است  استقالل رسیدن به  و  وابستگی  از  رهایی  ی کلیدواژه  کدام  هر  که  شعارهایی  . اند 

 .یافت  دست  آمریکا  ظالمانه  های تحریم  اثرات  کردن  اثر   بی  و  خودکفایی 

؛ برآورده نشدن انتظارات ایشان از نتایج سال جهش تولید و  ۱۴۰۰در نام گذاری سال   معظم انقالب   رهبر  تاکید اما دلیل  

،  ه است. هرچند که به فرموده ایشان مشهود نبودن دستاوردهای این شعار بر گشایش زندگی و معیشت مردم کشورمان بود 

یط بحرانی ) تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا ( ، به انجام رسیده است.  رغم شرا کارهای بسیار خوبی در سال گذشته ، علی 

 : فرمایند می  نوروزیشان  بیانات  در  شعار سال؛   موضوع  اهمیت  و  تایید  در به گونه ای که ایشان  

از کشور تحقق    یی ها در بخش   ی تا حّد قابل قبول   د ی جهش تول   ، ی و دولت   ی متعدد مردم   ی بر اساس گزارشها  ... 

  ، ی و سازندگ   یی ربنا ی ز   ی چراکه با وجود تحقق در کارها   ست ی جهش در حّد انتظار ن   زان ی م   ن ی البته ا   .. . افت ی 

  د ی انتظار بود جهش تول   که ی مردم مشهود و محسوس نشد، در حال   شت ی و مع   ی آن در اقتصاد عموم   جه ی نت 

که در داخل با    ی محصول   ی  خارج   ب ی و واردات رق   ی قانون   ی ضعفها   ... وجود آورد. مردم به   ی در زندگ   ی ش ی گشا 

است و موجب شکست    د ی مانع تول   انتکار، ی خ   ی دستها   ق ی ا قاچاق آن از طر ی است، و    د ی همت جوانان در حال تول 

 .. . شود ی خوردن آن م 

به موانع متعددی از جمله قاچاق، واردات بی رویه، داللی و ... همچنین عدم    امسال تبیین شعار    همچنین معظم له در 

ها و  مزیت   های تولید کننده دانش و مهمتر از همه استفاده نکردن از حمایت های الزم و جامع از تولید داخلی، شرکت 

کریدورهای اصلی عبور و مرور    کشور مانند: نیروی کار جوان، موقعیت استراتژیک کشور در منطقه، دسترسی به   های ظرفیت 

 ... اشاره داشته و این مشکالت را مانع توسعه اقتصاد کشور دانستند.   کشورهای پرجمعیت و بزرگ جهان و 

همگرایی تمامی    بر  نیز  برهه  این  در  و  دانسته  ضروری  امری  را  داشتن برنامه جامع، مدیریت قوی و ضدفساد  ، همچنین ایشان 

 نهادهای حکومتی و مشارکت مردم در بستر سازمان های مردم نهاد؛ برای یاری رساندن به اقتصاد کشور تاکید فرموده اند. 
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  نقدینگی «، » بیکاری »  ، د« رکو »     عبارتند از:   کشور  اقتصادی  اصلی  های   گره  ها و  چالش   کارشناسان  از  بسیاری  اذعان  به 

 .  « وکار  کسب  موانع  و  ها  چالش »   و  « سرگردان  های 

 چگونگی  ت که اس  نهفته  ملی  تولید  از  جانبه  همه  حمایت  و  تقویت  در  نیز  ها   گره  این  کردن  باز  راهکار  بر همین اساس، 

  . است  شده  ارائه  رهبر معظم انقالب به درستی  بیانات  در  نیز  راهکار  این  الزامات  و 

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

شاخص و زیرشاخص های آنها؛     2  در  هفتگی  های   گزارش  قالب  در  کارشناسان،  راهکارهای  و  مسئوالن  اقدامات  رصد 

 نیازهای  و  ها فعالیت  مهمترین  جریان  در  را  مخاطبان  ، است   ۱۴۰۰ سال  در  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  از  مستخرج که  

 .دهد  قرار  سال  شعار  تحقق 

 دو محور اساسی در شعار سال برای حمایت از تولید داخلی عبارتند از: 

 پشتیبانی ها   -1

 مانع زدایی ها   -2

 شده است:   زیر ارائه این دو شاخص الزاماتی دارند که در شکل  

 

 

 

شاخص ها و الزامات 

تولید

پشتیبانی ها 

99حمایت از برخی جهش ها و پیشرفت های تولیدی در سال 

استفاده از ظرفیت های مختلف داخلی

افزایش قدرت خرید مردم

اعطای مشوق های تولیدی، قانونی و سرمایه گذاری

مدیریت قوی

برنامه جامع اقتصادی و هماهنگی بین بخشی

مردمی کردن اقتصاد و مشارکت تشکل های مردم نهاد

حمایت از شرکت های دانش بنیان

مانع زدایی ها

مشکالت محیط کسب و کار

( نظام گمرکی)مدیریت واردات و صادرات 

مبارزه با فساد و داللی

قاچاق کاال

اصالح نظام بانکی

تولید علم نافع 

تولید رقابت پذیر و صادرات محور 
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 پشتیبانی ها الف: 
 

 99حمایت از برخی جهش ها و پيشرفت هاي توليد در سال  (1

 

های  روزآوری طرح جامع فوالد سه نکته اساسی جامع و کامل بودن، ارائه برنامه عملیاتی و نیز ضمانت اجرایی برای همه دستگاه به 

های این طرح باید همه  مرتبط دارد که نیاز است قبل از ابالغ رسمی، به طور دقیق مشخص و تبیین شوند.در گام نخست، سیاست 

تامین مالی، توسعه صنایع    ها، روزآوری دانش و استفاده از نسل چهارم انقالب صنعتی، زیرساخت ل به ابعاد توسعه صنعت فوالد شام 

پایین دستی و ارزش افزوده و غیره را به صورت جامع در نظر گرفت. قابلیت تبدیل طرح جامع به برنامه عملیاتی، یکی از ارکان این  

ها و نیز نهادهای مرتبط که مجوز ارائه می کنند را  شرکت تهیه و تولید، تشکل   طرح باید باشد که نقش ایمیدرو، شرکت ملی فوالد، 

زنجیره فوالد را پوشش خواهد داد و با ضمانت اجرایی که خواهد داشت،    ۱۰۰روز شده طرح جامع، صفر تا  تعیین و تبیین کند.نسخه به 

 رییس هیات عامل ایمیدرو   ،   اله جعفری وجیه     _  ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۱گیری و توسعه صنعت فوالد خواهد شد ایرنا  مبنایی برای تصمیم 
 

 

 

 

 
 

ای همچون سنگ آهک، آهن و دولومیت و... است که از  یکی از اقدامات الزم جهت تقویت صنعت فوالد، توجه به مواد اولیه 

راستا شرکت فوالد مبارکه به  در همین  .شود های قوس الکتریکی و به طور کل فوالد خام محسوب می ترین مواد اولیه کوره مهم 

عنوان بزرگترین شرکت ایرانی فعال در صنعت فوالد با درک این نیاز ملی و در راستای پشتیبانی از این صنعت پر اهمیت،  

در  .ای در زمینه اکتشاف و تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود و صنعت فوالد کشور انجام داده است گذاری گسترده سرمایه 

حاضر فوالد مبارکه جایی ایستاده است از سنگ تا رنگ و نه تنها کل زنجیره فوالد از سنگ آهن تا ورق رنگی به طور  حال 

کامل در این مجموعه تولید می شود؛ بلکه پشتیبانی بسیاری از صنایع و تامین مواد اولیه آنها توسط این شرکت یا شرکت های  

رکت ها در زنجیره توانمند فوالد مبارکه، شرکت »فوالدسنگ مبارکه اصفهان«  یکی از این ش .زیرمجموعه آن انجام می شود 

است که به عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ آهک در کشور، مواد اولیه مورد نیاز گروه فوالد مبارکه و به طور کلی صنعت  

شایان ذکر است    از خود به جا بگذارد.   فوالد کشور را تامین می کند و توانسته است در سال گذشته کلکسیونی از رکوردها را 

دهد، شرکت فوالد مبارکه در راستای حفظ شرایط تولیدی و دستیابی به مقادیر از پیش  روند رو به رشد این مجموعه نشان می 

بخشی از  تعیین شده تولید در سند راهبردی خود به جد کوشیده و درصدد است عالوه بر تامین کامل نیازهای فوالدی ایران،  

 گزارش ایلنا   _  ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۱نیاز جهانی به این محصول ارزشمند را در قالب صادرات تامین کند. ایلنا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 
 

پیش بینی می    .قرار دارد صادرات  منابع کافی برای تکمیل هر چه سریعتر پروژه های نیمه تمام در کشور در دسترس بانک  

د جهان آرا،  ال شود با سیاست های اتخاذ شده در بانک توســعه صادرات ایران، پروژه هایی چون پتروشیمی گچساران، فو 

با تامین مالی     به بهره برداری برسد   ۱۴۰۰انتقال برق ایران و ارمنستان تا قبل از پایان  ) و خط    آریا بنادر( توسعه بندر چابهار 

د و آب  ال د کاوه جنوب کیش در دو بخش توسعه تولید شمش فو ال میلیون یورویی بانک توسعه صادرات ایران، پروژه فو   ۱3۰

میلیون یورو سال گذشته به بهره برداری    ۴6بالغ بر    د اردکان نیز با تامین مالی ال شیرین کن به اتمام رسید همچنین پروژه فو 

میلیون یورو، پتروشیمی سلمان با    ۹۰میلیون یورو، پروژه خط انتقال برق ایران و ارمنستان با    ۱5۹د جهان آرا با  ال فو  . رسید 

رات ایران تامین مالی  میلیون یورو بخشی از پروژه هایی هستند که بانک توسعه صاد   ۱۱۸د آلیاژی با  ال میلیون یورو، فو   ۱۲۰

خوشبختانه به هیچ عنوان در منابع ارزی و ریالی با کسری مواجه نیستیم و آمادگی داریم صادرکنندگان را در    .کرده است 

هر صادرکننده ای با     .دو بخش ارزی و ریالی در حوزه های طرح و سرمایه در گردش با نرخ های ترجیحی تامین مالی کنیم 

مال  از تسهی ارائه صورت های  تواند بدون هیچ محدودیتی  ایران  ال ی و میزان صادرات خود می  بانک توسعه صادرات  ت 

درصدی بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی می شوند؛ البته    ۱۲ت  ال شرکت های دانش بنیان با تسهی   .برخوردار شود 

دارد و تنها با معرفی معاونت علمی و فناوری  ت وجود ن ال الزامی به صادراتی بودن شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهی 

  -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲5روزنامه اقتصاد پویا    .ت در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار خواهد گرفت ال ریاست جمهوری این تسهی 

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ،    علی صالح آبادی 
 

 
 

 اعطاي مشوق هاي توليدي ، نانویی و سرمایه گذاري ( 2
 

 
 

 

رونمایی کرد که با اجرای    "محیا "جاری و حمایت از تولیدکنندگان، بانک صادرات روز گذشته از طرحی به نام    در راستای تحقق شعار سال 

توانند دوباره از تسهیالت و خدمات نظام  آن بسیاری از واحدهای تولیدی از فهرست مشتریان بدحساب شبکه بانکی خارج شده و می 

دار  های حاصل از فروش، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی مدت این تسهیالت شامل تسهیالت خرید دین بابت چک   .برخوردار شوند بانکی  

در این روش، بدهی    .دار خواهد بود صادره به سود واحد تولیدی، تسهیالت اجاره به شرط تملیک و صدور اعتبارات اسنادی ریالی مدت 

بینی شده  شود و از دیگر امکانات پیش ایجاد مشکل در نقدینگی واحد، تسویه یا تعیین تکلیف می   غیرجاری واحدهای تولیدی بدون 

  ۱۲۰  معادل   و   اولیه   مواد   خرید   برای   ریالی   اسنادی   اعتبارات   گشایش   با   تولیدی   واحدهای   به   گردش   در   سرمایه   اعطای   »محیا«،   طرح    در 

همچنین حجم تولید واحدهایی که با ظرفیت پایین در حال کارند،     .است   تولیدی    بدهی غیرجاری تسویه شده قبلی واحدهای   درصد 

تامین مالی برای واحدهای تولیدی است تا از این    "محیا "هدف از اجرای طرح    .یابد افزایش و در نتیجه درآمد و اشتغالزایی آنها بهبود می 

   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۴  ،  ایسنا   .ها ایجاد شود ه باشند و تقاضا نیز برای تولیدات آن طریق تولید بهتری داشت 
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 حمایت از شرکت هاي دانش بنيان ( 3
 

های دانش بنیان است که بیشترین مبلغ حمایت بالعوض در  یکی از خدمات مهم توانمندسازی صندوق نوآوری توسعه بازار شرکت  

ها  میلیارد تومان نیز در همین حوزه پرداخت شده است. این خدمت شامل حمایت از حضور شرکت   ۲۰دو سال گذشته و نزدیک به  

های تجاری برای مذاکره  های دائمی خارج از کشور و اعزام و پذیرش هیات های داخلی و خارجی، نمایشگاه ها و پاویون در نمایشگاه 

کلینیک مشاوره  "ای صندوق نوآوری تحت عنوان  رویجی و مشاوره های ت برنامه   .های دانش بنیان با مشتریان بالقوه است شرکت 

های صادراتی است که روزهای یکشنبه اجرا می شود. در این  های این کلینیک یکشنبه یکی از برنامه می باشد که    "مدیریت صادرات 

همچنین کسانی که در بازارهای    های دانش بنیان حضور خواهند داشت. برنامه مشاوران حوزه صادرات برای ارائه مشاوره به شرکت 

های  کنند. عالوه بر این رایزن ها ارائه می های دانش بنیان سابقه فعالیت دارند، حضور داشته و تجربیات خود را به شرکت هدف شرکت 

ند  بازرگانی ما در کشورهای هدف نیز در این برنامه حضور خواهند داشت و اطالعات مربوط به فعالیت در کشورهای هدف مان 

را در اختیار شرکت ها و مزیت ها، فرصت محدودیت  با هدف هموارسازی مسیر صادرات    .دهند ها قرار می ها  یکشنبه صادراتی 

های دانش بنیان طراحی و اجرا شده که اولین رویداد آن به نمایندگانی از منطقه داغستان روسیه اختصاص داشت. در این  شرکت 

هایی که برای همکاری  های فناورانه خود را مطرح کرد و ظرفیت رائه کردند و طرف روسی نیازمندی ها توانمندی خود را ا دیدار شرکت 

های صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه بازارهای صادراتی محصوالت دانش  فناورانه بین دو طرف وجود دارد، مطرح شد. حمایت 

 اوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی مرضیه ش   -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3ایسنا    .بنیان نیز معرفی و تشریح شد 

 

بنیان در نظر گرفته شد  های دانش هزار میلیارد تومان اعتبار از طریق تضمین صندوق نفت و خط اعتباری بانک تجارت برای شرکت   ۲

همچنین در مراسم گشایش  .است   های فناور ارائه شده های معطوف به قرارداد به شرکت میلیارد تومان ضمانتنامه   ۱۰۰و تاکنون حدود  

بنیان میان شرکت ملی نفت  های دانش جانبه تامین مالی و حمایت از شرکت صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت ، تفاهمنامه سه 

کت  بنیان و فناورانه نیز میان شر های دانش ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک تجارت و تفاهمنامه تامین مالی و حمایت از طرح 

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت  .ملی نفت ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت امضا شد 

منظور ارائه  تأسیس شده است. این صندوق، یک نهاد مالی به   ۱3۹۹سهامدار از فعاالن اصلی صنعت نفت مردادماه سال    ۱۲با حضور  

های فناور نزد شبکه بانکی برای  های حوزه صنعت نفت است و ضمانت شرکت اور و استارتاپ های فعال فن خدمات مالی به شرکت 

های فناور  امکان تأمین مالی و دریافت تسهیالت، خرید تضمینی محصوالت فناورانه، ارائه تضامین موضوع قراردادهای شرکت 

های  گذاری خطرپذیر و ارائه وام راردادهای مشارکتی سرمایه ها در قالب ق منظور ارائه به کارفرما، تأمین مالی مستقیم استارتاپ به 

  –   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3تسنیم    .رود شمار می بنیان از جمله خدمات مالی آن به های دانش مشارکتی قابل تبدیل به سهام برای ارائه به شرکت 

 گزارش خبرگزاری تسنیم  
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 ب: مانع زدایی ها 
 

 مشکالت محيط کسب و کار ( 1
 

ـشود.موانعی مانند  گذاری ـسال محـسوب می قوانین و مقررات اـضافی مانعی برای رـسیدن به بهبود و گـسترش تولید بر اـساس نام 

جریانات و نوـسانات نرخ ارز، تامین مالی، قانون کار، مـشکالت تولید و فناوری، بازار ـصادراتی، آموزش منابع انـسانی و ـصدور قوانین  

  را   آن   منـشا   نخـست   مـشکالت   حل   برای . اـست   ـشده   تکرار   مداوم   طور به   گذـشته   های ـسال   در   تولید  راه های مکرر بر ـسر  و بخـشنامه 

افی   قوانین   حذف   و   کرد   پیدا   باید  تین   تواند می   اـض تا   همین   در   گام   نخـس د   راـس ت   کافی   تولید   بهبود   برای . باـش   تایید   مورد   مبانی   اـس

ه   کنیم   اجرایی   را   جهانی  اخـص الح ـش ب اکنون به اـص ای کـس ب های فـض هولت در کـس وکارها و دریافت مجوزها و  وکار، ایجاد ـس

جلوگیری از فســاد اداری نیاز داریم.برای حضــور بهتر محصــوالت ایرانی در جهان، قوانین مزاحم باید به حداقل برســد و نقش  

زها حـضور نماینده بخش خـصوـصی پیش بینی ـشده اـست،  وکار برای اجرا و ـصدور مجو نظارتی را افزایش دهیم.در قوانین کـسب 

  ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۱  ایرنا .  بود   خواهد   راهگـشا   بـسیار   کنونی   ـشرایط   در   که   کنند   معرفی   را   دـشوار   ـشرایط  های برون رفت از توانند راه زیرا می 

 ی کشاورز   و   معادن   صنایع،   بازرگانی،   اتاق   عضو   روغنی ،   ابوالفضل   - 
 

 
به   ها های بخش خـصوـصی انتظار دارند، مانع زدایی حول محور تولید، پـشتیبانی و مانع زدایی بیـشتر بنگاه   ۱۴۰۰با نامگذاری ـسال   

راهـکارـهای بهبود محیط کســب و ـکار، تســهـیل و تســریع  و موثرترین   ترین یکی از مهم   .ـجدی دنـبال و مرتفع شــود  صــورت 

دور مجوزها، هزینه  ت. در ایران نیز نظام پیچیده ـص ب و کار اـس دور مجوزهای کـس ی از بار  فرآیندهای ـص ب و کارها ناـش های کـس

س باید مورد  و مزاحم در حوزه کـسب و کار و ثبت مجوزها در مجل  پاگیر  مقرراتی را افزایش داده اـست و همچنین قوانین دـست و 

آغاز کـسب و کارها در ایران همواره با دـست اندازهای مختلفی    .برـسد   تـصویب   به  بازنگری قرار بگیرد و قوانین جدید باید با فوریت 

باید با رانت، فـساد اقتـصادی و ویژه خواری مبارزه ـشود    .بر بودن دریافت مجوزها اـست آن مربوط به زمان  ترین روبرو بوده که مهم 

وند، چرا که این  تا تولید  ور دلگرم ـش ب و کار داخل کـش ای کـس نایع، تجار و بازرگانان به فـض رکت ها، ـص احبان ـش کنندگان، ـص

د  جهش تولید  دلگرمی موجب  یاری از مدیران   .خواهد ـش ان ناامید    معتقدیم بـس کالتـش ور حتی از بیان مـش ب و کارهای کـش کـس

ـفارس    .اـند، اـما ـباـید تالش ـجدی هـمه دســت اـندرـکاران برای ـبازگشــت انگیزه ـبه ـکارآفریـنان ـباـید در دســتور ـکار قرار گیرد شــده 

 سب و کار ایران ک   مدیریت   انجمن   دبیرکل  محمدرضا انبیائی،    -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3

 

 

 

 

 

 

 

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA&o=on
https://www.farsnews.ir/special/%D8%AC%D9%87%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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یب دیده در   ب وکارهای آـس تیبانی از کـس اط  شـ بانک آینده با هدف پـش ت بازپرداخت اقـس رایط همه گیری ویروس کرونا، فرـص

تان را به مدت حداک ال تـسهی  تان خوزـس ه ماه از اـسفندماه  ث ت دریافتی، توـسط مـشاغل غیردولتی آـسیب دیده از کرونا در اـس ر ـس

ال   وابط و مقررات موجود، مطالبات این    .مدید کرد ت ،   ۱3۹۹ـس تاد کرونا، بانک آینده در چارچوب ـض ادی ـس وبه اقتـص اس مـص بر اـس

منوط    - اـست   ۱۴۰۰،فروردین و اردیبهـشت ـسال    ۱3۹۹دـسته از کـسب وکارها را که مدعد بازپرداخت آن در ماه های: اـسفند ـسال  

به پایان دوره بازپرداخت اقساط این    - بقه جاری قرار داشته باشد در ط   ۱3۹۸/ ۱۲/ ۰۱به آن که بدهی آن ها به شیکه بانکی تا تاریخ  

ررـسید آن ها در بازه زمانی پیش گفته باـشد،  سـ ت با بازپرداخت دفعی نیز که  ال در خـصوص تـسهی .  ت، انتقال خواهد داد ال تـسهی 

ت روز ) زمان بازپرداخت دفعی آن ها به دو ماه   ـص ود. مهلت سـ ، پس از تاریخ  ( ـش ید، منتقل می ـش ده،    ررـس زمانی پیش بینی ـش

 روابط عمومی بانک آینده    -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۴روزنامه ابرار اقتصادی    .مشمول هیچ گونه جریمه و کارمزد اضافی نخواهد بود 

 

 مدیریت واردات و صادرات )نظام گمرکی ( ( 2

توانمندسازی صنایع داخلی و ایجاد  های گمرکی با محوریت  تعرفه بررسی شد     هزار ردیف تعرفه گمرکی در سال جاری ۸بیش از  

ها  در سال تولید، پشتیبانی   .گیرد شده از سوی دفاتر تخصصی مورد واکاوی قرار می سازی محدودیت وارداتی برای تجهیزات داخلی 

های  ف های کاهش ارزبری در کشور را با اتخاذ تدابیری دنبال کنیم که بازنگری در ردی ها در تالش هستیم سیاست زدایی مانع  و 

رود. رصد مستمر وضعیت تولیدی محصوالت منتخب صنعتی   های پشتیبانی از صنایع داخلی به شمار می ای یکی از سیاست تعرفه 

شود. روزنامه دنیای اقتصاد  برنامه ریزی می   های خالی صنایع  برای احصای ظرفیت و    است های وزارت صمت  از دیگر برنامه 

 معاون امور صنایع وزارت صمت ،  مهدی صادقی نیارکی    -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3

 

بنا بر مصوبه    سفارش شود ها با ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی یا اشخاص ثبت مقرر شد در شرایط خاص برای واردات نهاده 

ولویت، نوع و مقدار، تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی مربوط  سفارش، تعیین ا ستاد اقتصادی دولت تمامی امور مربوط به ثبت 

  کشاورزی جهاد   وزارت   به   و   منفک   صمت   وزارت   وظایف   از (  … های کشاورزی )ذرت، کنجاله، علوفه و  های دام و طیور و نهاده به نهاده 

در این راستا تمامی اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز، همچنین ترخیص این کاالها از گمرک به اشکال    .   است   شده   منتقل 

توانند موارد مربوط به این کاالها  بنابراین فعاالن اقتصادی و تولیدی می   .کشاورزی انجام خواهد شد مختلف، با مجوز وزارت جهاد 

های مورد نیاز  موقع و متناسب نهاده نظور حصول اطمینان ناشی از تامین مکفی و به م ه   .را از وزارت جهادکشاورزی پیگیری کنند 

ها در چارچوب برنامه زمانی مورد نیاز و بر  کشور به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده شد تا در شرایط خاص برای واردات نهاده 

روزنامه دنیای    .سفارش کند کشاورزی یا اشخاص ثبت   اساس ابالغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ارز حاصل از صادرات بخش 

  مقام وزیر صمت قائم ،    محمدصادق مفتح   -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3اقتصاد  
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ـال   سـ در  ـا  کروـن شــیوع  و  تحریــم  شــرایط  ـادرات    ۹۹در  صـ حتــی  و  تولیــد  حــوزه  در  مناســبی  اقدامات 

ـ ال محصــو  ـال  ال ت سـ ـاهد رشــد  مت محور انجام شــد و سـ ـای    ۲3و    ۸گذشــته شـ ـادرات فرآورده هـ درصــدی صـ

ـال در   دارویــی و تجهیــزات پزشکی بودیم    اهمیــت بســیار   صادرات   تقویت موضوع   ،   کرونا شیوع و   تحریم   علیرغم   ۹۹سـ

ـی بســیار  اقدامات  و  داشــت  ـ  تامیــن راســتای  در نیز  خوـب ـ  مــورد  م ال اقـ ـرای  ـاز نی ـارزه  ـب ـا  مبـ ـا  ـب ـام  کروـن   انجـ

ـای فرآورده   حــوزه   در    شــد  ـ   هـ ـاه   ۱۱  در   ی دارویـ ـا   ۹۹  مـ   رشد   ۹۸سال   در   مشابه   مدت   به   نســبت   درصد هشــت تقریبـ

  درصــد   ۱5  بهداشــتی و   آرایشــی ت ال محصو   حوزه در درصد، ۲3  به نزدیک   پزشــکی   تجهیزات حوزه در   داشــتیم،   صادرات 

ـی   رشــد   درصد   ۱3هــم   ها شــوینده   ت ال محصــو   حــوزه در  ـه   نســبت   صادراـت ـابه   مــدت   ـب ـال در   مشـ   داشته     ۹۸سـ

ـازمان   .ایم  ـام   دارو   و   غــذا   سـ ـای   برنامه از   یکــی و   بســت   خواهد کار به   ۱۴۰۰  سال در   صادرات   رشد   برای   را خود   توان   تمـ   هـ

ـال   مهــم  ـازمان   امسـ ـادرات   تســهیل   دارو و   غــذا   سـ  .بود خواهد   هدف   کشورهای   بازارهای در   بیشــتر   فعالیــت و   صـ

ـوازم   دارو،   شــوینده، مــواد   مهــم   صادرکننــدگان از   یکــی   ایــران    کشــورهای به   پزشــکی   تجهیــزات   و   آرایشــی ـل

ـا   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3روزنامه عصر اقتصاد  .است همسایه  ـاز شانه   محمدرضـ ـاون ،    سـ  بهداشــت   وزیــر   معـ

 

ساچه  ایران که همتای موسساتی نظیر  (ECA) صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی 

ایتالیا، هرمس آلمان و ساناسور چین می باشد با صدور انواع بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتباری نقش مهمی در توسعه صادرات  

در شرایطی که مشکالت عدیده روابط بانکی و بیمه ای ناشی از تحریم های ناعادالنه ایاالت متحده آمریکا    .غیر نفتی ایفا می نماید 

بر روابط تجاری کشور با بازارهای خارجی ایجاد نموده است، این صندوق دستاوردهای مهمی در طی سالهای  تاثیر نامطلوبی  

  ایرانی   های   بانک   حضور   خالء   جایگزین   محصوالت   طراحی   با   توجهی،   قابل   میزان   به   و   نموده   کسب   ۹۹  و   ۹۸  سال   در   ویژه   به  گذشته 

است. هر چند این موضوع برای در امان ماندن از تحریم های آمریکا کمتر رسانه ای شده و تنها    نموده   مرتفع   را   خارجی   تجارت   در 

عضویت صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه های بین المللی نظیر اتحادیه بیمه    .فعاالن عرصه صادرات از آن اطالع یافته اند 

اتحادیه بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری کشورهای اسالمی، موسوم به    گران اعتبار و سرمایه گذاری موسوم به »اتحادیه برن«، و 

»اتحادیه امان« فرصت بی نظیری فراهم نموده تا با استفاده از این ظرفیت بین المللی تا حدودی خالء محدودیت های بین المللی  

با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین  های ایرانی ناشی از تحریم را برطرف نماید. در این راستا، مذاکرات موفقی  بانک 

  –   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3تسنیم    .محصوالت بانکی )با هدف مقابله با تحریم های بانکی( صورت گرفته و در بعضی بازارها عملیاتی شده است 

 خبرگزاری تسنیم گزارش  
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های  ال کا  تمامی  د قرار ش  .های اساسی از جمله نهاده های تولید دام و طیور از گمرک وجود ندارد ال هیچ مشکلی در ترخیص کا 

موضوع با چالش مواجه و    این   ۹۹اسفند   در   اما   گرفت،   قرار   کار   دستور   در   که   وند درصد ترخیص ش   ۹۰اساسی گروه یک، به صورت  

  ارز   تخصیص   صف   در   که   ی های اساس ال کا   که   ت ستاد تنظیم بازار به نوعی مصوبه قبلی خود در این رابطه را لغو کرد اما تاکید داش 

  کد  صدور  از  ل در همان مرحله اول که تخصیص ارز است، قب  ال کا  واهند داشت خ  درصدی  ۹۰  ترخیص  امکان  ند باش  داشته  قرار 

  و   ت اش ند   کلی ارز بود که دیگر هیچ مش   تامین   صف   در   اگر   و   شود   ترخیص   ت درصد می توانس   ۹۰  تا   مشکل   بدون   بانک،   رهگیری 

رعایت    با   مانعی   بدون   توانستند   کاال می   صاحبان   و   اورزی کش   صمت،   وزارت   رو   این   از   کرد،   می   پیدا   ترخیص   کان ام   کامل   طور   به 

تامین ارز    یا   و   تخصیص   صف   در   گرفتن   قرار   امکان   ده هایی که به صورت اعتباری وارد نش ال کا   .ی خود را ترخیص کنند ال ضوابط کا 

مشخص نیست و از روی    ال کا   صاحب   نوعی   به   و   نگرفته   صورت   خرید   اسناد   ال را ندارند، چرا که تامین یا انتقال ارز و همچنین انتق 

  اعالمیه  و  دارند  قرار  مرکزی  بانک  به  ت صم  وزارت  سوی  از  اعالمی  ت ها که در لیس ال گروهی از کا  کشتی نیز امکان تخلیه ندارد 

افرادی    به   مربوط   دیگر   بخش .  دهد   انجام   را   ارز   تامین   بعد   اه اعتباری گرفتند و می توانند ترخیص کرده و بانک تا سه م   ارز   تامین 

میه تامین ارز ندارند و چون در لیست وزارت صمت قرار نگرفته اند با اینکه  ال آورده ولی هنوز اع   ال ه به صورت اعتباری کا است ک 

  .درصدی ترخیص کنند ترجیح می دهند تا هنگام تعیین تکلیف ارز اقدامی در این رابطه نداشته باشند   ۹۰می توانند به صورت  

 معاون فنی گمرک ،    مهرداد جمال ارونقی   -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۴روزنامه تجارت  

 

 

ش معاونت  ال میلیون تن برسد که با برنامه ریزی خوب و ت   5.۷های اساسی به  ال در سال جاری حجم عملیات بازرگانی خارجی کا 

اری کرونا،  م بی سال گذشته علیرغم تحریم های شدید و     .بازرگانی خارجی و سایر معاونت ها این کار نیز به خوبی انجام خواهد شد 

  ۱3۹۹ی اساسی در سال  ال حدود سه میلیون تن کا   رانجام رسید س میلیون تن به    5حجم بزرگی از عملیات بازرگانی خارجی به میزان  

وارد    ال ها در حال ورود به کشور است و براساس برنامه تا پایان پنج ماه از سال این مقدار کا اال از خارج کشور خریداری شده که این ک 

میلیون    ۸۴۰میلیارد و    ۱۰ی اساسی به ارزش  ال هزار تن کا   ۴۰۰میلیون و    ۲۱تا پایان بهمن ماه حدود    ۹۹از ابتدای    خواهد شد کشور  

 .ی اساسی را به خود اختصاص داد ال درصد وزن واردات کا   ۴۲میلیون تن،    ۹ر از گمرکات کشور ترخیص شد که ذرت با بیش از  ال د 

  ۹۰میلیون و    ۱۰3ر بوده که سهم صادرات  ال میلیارد د   5.65میلیون تن به ارزش    ۱3۴،   ۹۹ماه سال    ۱۱کارنامه تجارت ایران در مجموع  

میلیون    3۲۱میلیارد و    3۴به ارزش    ال هزار تن کا  ۸۱۸میلیون و    3۰ر و سهم واردات  ال میلیون د ۱۹۸میلیارد و    3۱هزار تن به ارزش  

 رکت بازرگانی دولتی ایران ش معاون بازرگانی خارجی  ،  طالبی امیر    -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲5روزنامه ابرار اقتصادی    .ر بود ال د 
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 قاچاق کاال ( 3
 

در راستای اجرای    .استان خوزستان امحاء شد   ی ملیک ت میلیارد ریال توسط اموال    ۱3روکه به ارزش  ت های قاچاق و م ال تن کا   5۰حدود  

رف و تاریخ گذشته از محل پرونده های قاچاق و  ص ر قابل م ی ، غ ی سنوات های  ال تن از کا   5۰، حدود  ی و سازمان   ی ماموریت ها، وظایف قانون 

محمدی معاون دادستان مرکز    ی ،با حضور و دستور عل   ۱۴۰۰فروردین    ۲۰میلیارد ریال در روز جمعه    ۱3روکه قطعیت یافته به ارزش  ت م 

این استان امحاء شد. بر پایه    ی ملیک ت ، در مدیریت اموال  ی مایندگان سایر دستگاه های ذیربط استان ن حضور    ن استان خوزستان و همچنی 

مت  ال رف و تاریخ گذشته بود که س ص رقابل م ی فاسد غ   ی ، موادغذایی، خشکبار و لوازم آرایش ی های یادشده شامل نوشیدن ال این گزارش، کا 

روزنامه ابرار اقتصادی    .رف ثانویه بودند ص م و    ی رف انسان ص ر قابل م ی ح غ ال جامعه را تهدید می کرد و بر اساس نظریه اخذ شده از مراجع ذیص 

 ملیکی ت گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال    -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۲

 

 توليد علم نافع  ( 4
 

های فناور  آپ استودیو و پذیرش تیم های علمی و صنعتی ایران با راه اندازی استارت یک گروه فناور مستقر در سازمان پژوهش 

شدند، فراهم کرده و به گفته آنها  برای طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی لوازم خانگی که تاکنون به کشور وارد می زمینه را  

لوازم خانگی قرار گرفته است  بردها در حال حاضر در اختیار تولیدکنندگان  از    .این  محمدرضا حیدرنیا، مدیر عامل یکی 

آپ استودیو توصیف کرد  این شرکت را یک استارتات   ایران   صنعتی   و   علمی   های پژوهش   سازمان   در   مستقر  های فناور مجموعه 

های میکروالکترونیک و نانو الکترونیک است که حمایت از ایده تا نمونه سازی  و گفت: این شرکت فعال در حوزه توسعه فناوری 

آپ استودیو  ها از امکانات این استارت آپ استارت   .رود های این مجموعه به شمار می و تولید نیمه صنعتی و صنعتی از ماموریت 

در این مجموعه چرخه طراحی، نوآوری، نمونه سازی و تولید را در    .های خود بهره مند خواهند شد برای توسعه فناوری و ایده 

یاری از بردهای  کنار هم داریم، در حال حاضر مشکالت زیادی در زمینه بردهای الکترونیکی در کشور وجود دارد؛ از این رو بس 

های الکترونیک، مکانیک،  شود و ما در این مجموعه با تشکیل تیم طراحی متشکل از محققان حوزه الکترونیکی از خارج وارد می 

ماهه اول سال جاری اولین   3برنامه داریم که در   .نرم افزار و صنعتی، زمینه را برای توسعه محصوالت فناورانه فراهم کردیم 

  .است  IOT وازم خانگی را راه اندازی کنیم. تمرکز فعالیت این مرکز تولید بردهای الکترونیکی لوازم خانگی و مرکز نوآوری ل 

 گزارش ایسنا    –   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۴ایسنا  
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 رقابت پذیر و صادرات محور توليد ( 5
 

هکتار  ۸۱۰هزار و ۹۸گذشته حدود در تولید پنبه تا سه سال آینده به خودکفایی می رسیم سطح زیر کشت پنبه در سال 

کنی ارسال شده است. پنبه  هزار تن وش پنبه برداشت و به کارخانه های پنبه پاک ۲۷۰برآورد شده و از این سطح حدود  

با توجه به  .کند درصد نیاز داخل را تأمین می 6۸هزار تن بوده که حدود  ۸۱محلوج استحصالی از این مقدار وش نیز حدود  

  و   آموزشی   های برنامه   اجرای   و   ها نهاده   تأمین   باال،   عملکرد   با   و   زودرس   ارقام   از   پنبه   بذور   تولید   زمینه   در  ده اقدامات انجام ش 

ان و همکاری مدسسات تحقیقات پنبه کشور و ثبت و گواهی بذر  ایر   روستایی   تعاونی   مرکزی   سازمان   های حمایت   ترویجی، 

در توسعه کشت و افزایش تولید پنبه وجود دارد،    ۹5گرفتن روندی که از سال  و نهال با یاری خداوند متعال و با در نظر  

بر اساس   .کند نیاز شدن کشور از واردات پنبه محلوج در سه سال آینده تحقق پیدا می یابی به خودکفایی در پنبه و بی دست 

موجود، در سال   پنبه حدود    ۹5آمار  پنبه محلوج  ۱6۱هزار هکتار و وش تولیدی حدود  ۷۰سطح زیر کشت  و  هزار تن 

درصدی سطح زیر کشت و افزایش  ۴۱اکنون شاهد افزایش    ۹۹هزار تن بوده است که در مقایسه با سال  ۴۸استحصالی حدود  

است؛ بنابراین    ۹۹درصدی در پنبه محلوج در سال  6۸درصدی وش پنبه تولید شده هستیم که این مهم مدید خوداتکایی  6۷

 .یابی به خودکفایی در تولید پنبه محلوج دور از انتظار نخواهد بود دست   ۱۴۰۲ی کرد که در سال  بین توان پیش با این روند می 

 های روغنی های کشاورزی پنبه و دانه اهلل وثوقی معاون فنی و اجرایی اتحادیه تعاونی ولی   _  ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۱تسنیم  

 

 

لید و حتی صادرات محصوالت سالمت محور  اقدامات مناسبی در حوزه تو  ۹۹در شرایط تحریم و شیوع کرونا در سال  

در   .ایم های دارویی و تجهیزات پزشکی بوده درصدی صادرات فراورده  ۲3و  ۸در سال گذشته شاهد رشد  انجام شد، 

در حوزه    .رشد داشتیم  ۹۸نسبت به مدت مشابه در سال    ۹۹ماه    ۱۱درصد در    ۸های دارویی ما تقریبا  حوزه فرآورده 

درصد، در حوزه محصوالت شوینده    ۱5درصد، در حوزه محصوالت آرایشی و بهداشتی    ۲3نزدیک به  تجهیزات پزشکی  

سازمان غذا و دارو تمام توان خود را برای    .ایم درصد رشد صادراتی نسبت به مدت مشابه در سال داشته   ۱3ها هم  

سازمان تسهیل صادرات و فعالیت  های مهم سال آتی  به کار خواهد بست، یکی از برنامه   ۱۴۰۰رشد صادرات در سال  

معاون وزیر بهداشت  ،  ساز محمدرضا شانه   -   ۰۱/۱۴۰۰/ ۲۱اقتصاد آنالین    .بیشتر در بازارهای کشورهای هدف خواهد بود 

  یس سازمان غذا و دارو ئ و ر 
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  ۹۸نسبت به سال    ۹۹م اینکه در سال  ال با اع   .درصد رشد داشته است   ۱۰روشیمی  ت ت پ ال میزان صادرات محصو   ۹۹در سال  

ما خوشبختانه به لحاظ ساخت تجهیزات به    درصد افزایش داشته است،   ۱۰تا   6روشیمی حدود  ت ت پ ال میزان صادرات محصو 

رایط تحریم  ش حدی رسیده ایم که بی نیاز باشیم و به داخل وابسته هستیم، مگر در برخی تجهیزات خاص که اکنون هم در  

مللی برقرار شود،  ل رکت های بزرگ بین ا ش اگر مسئله تحریم ها حل شود و مراودات با     م کنی از کشورهای مختلف تامین می 

کند، این امکان هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مدیریتی  رمایه گذاری و ورود می س مللی  ل ایران نیز در پروژه های بزرگ بین ا 

اکنون پروژه های داخل کشور در    .کشورها به اجرا برسانیم در کشور وجود دارد و ما می توانیم پروژه های بزرگ را در سایر  

  توانیم در سایر کشورها نیز اجرای پروژه داشته باشیم، مللی و در مقیاس مگاپروژه است، بنابراین به راحتی می ل سطح بین ا 

 ارس روشیمی خلیج ف ت مدیر عامل هلدینگ پ ،  جعفر ربیعی   -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۲روزنامه ابرار اقتصادی  

 

قلم کاال بوده است که پسته به عنوان    ۱۰درصد صادرات ایران متعلق به    3۹دهد  آمار تجارت خارجی نشان می   جزییات 

دهد اقالم عمده  جزییات آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می   .درصدی دارد   56مهمترین محصول کشاورزی رشد  

درصد، متانول، پسته، پروپان مایع   ۹۴ا چگالی کمتر از صادراتی ایران به ترتیب بنزین، گاز طبیعی مایع شده، پلی اتیلن ب 

براساس آمارهای گمرک، ارزش    .درصد، سایر روغن ها و قیر نفت است   ۹۴شده، شمش فوالد، پلی اتیلن با چگالی بیشتر از  

ری به بیش از  میلیارد دال   3۴.۹میلیارد دالر بوده که سهم آن از کل رقم صادرات    ۱3.۷قلم کاالی عمده صادراتی بیش از    ۱۰

به لحاظ وزنی    ۹۸میلیارد دالر پسته صادر کند که نسبت به سال    ۱.۱در سال گذشته ایران توانست     .رسد درصد می   3۹

به مقصد    ۹۹همچنین بیشترین میزان صادرات کشور در سال    .درصد رشد یافته است   55.۸درصد و به لحاظ ارزش    ۹۷.۴

  تشکیل   را   ما   صادرات   ارزش   درصد   ۷۴  از   بیش   که   است   بوده  افغانستان  و   ترکیه   ، عربی   متحده   امارات   عراق،   چین،  کشورهای 

 اقتصادآنالین  گزارش   -   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲3اقتصاد آنالین    .بود   ترکیه   به   نیز   صادرات   کاهش   بیشترین .  دهند   می 

 
  5۰به مرز    ۹۸سنجی با سال  با رشد پنج درصدی در هم   ۹۹های بزرگ در سال  کنسانتره سنگ آهن شرکت   میزان تولید 

  ۴۹، مقدار  ۹۹شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان اسفند   ۱۰  .میلیون تن رسید 

از این    .تن بود   ۹3۴هزار و    3۰6میلیون و    ۴۷آن    تن تولید کردند که این رقم در سال پیش از   ۴۴5هزار و    ۷۱۴میلیون و  

تن، »توسعه    ۸55هزار و    ۴6۷میلیون و    ۱۱تن، »چادرملو«    ۴35هزار و    ۲۷6میلیون و    ۱6های »گل گهر«  میزان، شرکت 

تن،    ۷۴5هزار و  ۴۸۹تن، »گهر زمین« چهار میلیون و   5۱۹هزار و  ۲65میلیون و   6معادن و صنایع معدنی خاورمیانه«  

تن، »اپال پارسیان    66۱هزار و   5۱6میلیون و   ۲تن، »توسعه فراگیر سناباد«  ۴۹3هزار و    ۲۲۰مرکزی« چهار میلیون و » 

  ۸۰۸هزار و    3۹۷تن و »جالل آباد«    56۲هزار و    ۴35تن، »صبانور« یک میلیون و    ۷۲۱هزار و    3۷۸میلیون و    ۲سنگان«  

 گزارش ایرنا    –   ۱۴۰۰/ ۰۱/ ۲۴ایرنا    .تن کنسانتره تولید کردند   6۴6هزار و    ۲65تن و »صنایع معدنی فوالد سنگان«  

 

 

https://www.eghtesadonline.com/
https://www.eghtesadonline.com/
https://www.eghtesadonline.com/

